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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферована дисертація є дослідженням явища вербальної сугестії у судовому 

дискурсі, яким він постає в сучасних американських юридичних трилерах (далі 

САЮТ), що здійснено шляхом застосування методологічного інструментарію 

лінгвопоетики, лінгвістики і комунікативної прагматики. 

Перші спроби наукового обґрунтування феномена сугестії (suggestion від лат. 

suggеstiō ‘натяк’) як прихованого цілеспрямованого впливу на свідомість і поведінку 

людини були здійснені вже починаючи з середини ХVIIІ ст. у сфері психології та 

фізіології вищої нервової діяльності людини (В. М. Бехтерев, І. П. Павлов, 

Г. А. Гончаров, М. С. Смирнов, R. Bandler, R. Dilts, J. Grinder, L. M. Hall, B. Sidis та ін.).  

Можливість словесно вплинути на людину з метою програмування її поведінки 

у необхідному для мовця напрямку спонукає лінгвістів глибоко досліджувати 

проблему вербального впливу (М. Рубакін, Л. Якубинський, E. D. Bernstein, 

D. Bolinger, O. L. Caskey та ін.). Феномен вербальної сугестії вивчається у працях із 

сугестивної лінгвістики, яка виникла у 90-ті роки XX ст. у світлі концепції про 

сугестивне походження мови (Б. Ф. Поршнев) і її сугестивно-магічної функції 

(Л. В. Бутильська, С. В. Воронін, О. В. Климентова, Н. Б. Мєчковська, Л. М. Мурзін 

та ін.). Вербальна сугестія постає як комплексна психолінгвістична проблема 

(С. В. Болтаєва, М. Р. Желтухіна, Л. Л. Ільницька, О. В. Климентова, Т. Ю. Ковалевська, 

О. О. Романов, С. В. Форманова, О. Т. Юданова, W. Bancroft, R. Bandler, 

E. Bettinghaus, K. Fiedler, J. Grinder, J. O’Connor, Y. Sum, J. Seymour та ін.).  

Розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу вербальної сугестії у 

професійному дискурсі вимагає інтеграцію сучасних мовознавчих напрямів, зокрема 

комунікативної лінгвістики (Ф. С. Бацевич, Л. Р. Безугла, О. С. Іссерс, 

Г. Г. Почепцов, І. Є. Фролова, J. L. Austin, J. R. Searle та ін.), прагмалінгвістики 

(О. І. Бєляєва, Т. В. Дубровська, В. Г. Ніконова, О. О. Приходченко, Ю. С. Степанов, 

І. П. Сусов, І. С. Шевченко, R. Carston, B. Kryk-Kastovsky, M. Sinclair, A. Trosborg та 

ін.) та юрислінгвістики (Т. В. Дубровська, Н. М. Івакіна, П. А. Катишев, 

Е. Ш. Нікіфорова, J. Abramson, E. D. Bernstein, M. P. Maryn, L. Solan, P. Tiersma та ін.). 

Явище вербальної сугестії досліджується на матеріалі різних типів дискурсу: 

політичного (А. В. Ковалевська, І. Ю. Черепанова, Ю. В. Станкевич та ін.), 

рекламного (Н. В. Вєртянкіна, В. Г. Германов, В. В. Зірка, О. М. Самусенко та ін.), 

педагогічного (O. Caskey, Г. Лозанов, W. Bencroft та ін.), медичного 

(Н. В. Гончаренко, О. С. Шаніна та ін.), релігійного (О. В. Климентова, 

Н. О. Кравченко, Т. М. Кругликова, Н. Б. Мєчковська та ін.). У судовому дискурсі 

досліджено комунікативний аспект вербальної сугестії (Е. Ш. Нікіфорова, 

Т. С. Сафронова) без урахування її прагматичних особливостей.  

Актуальність дисертації зумовлено загальним спрямуванням лінгвістичних 

досліджень на всебічне вивчення вербального впливу у професійному дискурсі. 

Питання сугестивних особливостей адвокатської риторики, здатної здійснити вплив 

на кінцеве рішення присяжних у судовому процесі, є недостатньо висвітленим у 

сучасних дискурсивних розвідках, що посилює актуальність обраної теми. Особливої 

важливості набуває розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу вербальної 

сугестії у сучасному американському судовому процесі за участю суду присяжних, 

зокрема, у вступних і заключних промовах адвокатів процесуальних сторін, коли 

застосовані адвокатами комунікативні стратегії (далі КС) і комунікативні тактики 
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(далі КТ), у яких сугестія знаходить своє мовне втілення, здійснюють потужний 

маніпулятивний вплив на присяжних. Обраний матеріал для аналізу – юридичні 

трилери, написані фахівцями – колишніми адвокатами судових процесів, підсилює 

актуальність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної науково-дослідної теми «Когнітивні, дискурсивні та 

культурологічні аспекти сучасної германістики і перекладознавства» (номер 

державної реєстрації 0117U003776), що розробляється кафедрою англійської 

філології і перекладу імені професора І. В. Корунця Київського національного 

лінгвістичного університету. Тему затверджено вченою радою Київського 

національного лінгвістичного університету (протокол № 6 від 23 грудня 2013 року). 

Мета дисертації – розкриття комунікативно-прагматичного потенціалу 

вербальної сугестії у вступних і заключних промовах адвокатів процесуальних 

сторін під час судових засідань, якими вони постають у САЮТ. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження комунікативно-

прагматичного потенціалу вербальної сугестії як виду вербально-психологічного 

впливу на учасників судового процесу;  

– запропонувати методику комплексного аналізу вербальної сугестії у САЮТ 

із залученням методів лінгвопоетики, лінгвістики і комунікативної прагматики; 

– розробити семантико-стилістичну класифікацію контекстних репрезентацій 

вербальної сугестії – вербальних маркерів сугестії (далі ВМС) – у вступних і 

заключних промовах адвокатів процесуальних сторін у САЮТ; 

– визначити роль різнорівневих ВМС у реалізації КС і КТ, які адвокати 

процесуальних сторін застосовують у вступних і заключних промовах для 

здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних; 

– з’ясувати прагматичний ефект КС і КТ, застосованих адвокатами 

процесуальних сторін у вступних і заключних промовах. 

Об’єктом дослідження є різнорівневі ВМС у вступних і заключних промовах 

адвокатів процесуальних сторін у САЮТ. 

Предметом дослідження є комунікативно-прагматичний потенціал 

різнорівневих ВМС, задіяний у реалізації КС і КТ, спрямованих на здійснення 

сугестивного впливу на колегію присяжних під час судових засідань, якими вони 

постають у САЮТ. 

Матеріалом дослідження слугували 19 САЮТ (загальним обсягом 6580 

стop.), авторами яких є: Дж. Грішем (J. Grisham), М. Коннеллі (M. Connelly), 

Дж. Лескроарт (J. Lescroart), У. Бернхардт (W. Bernhardt), С. Прат (S. Pratt), 

С. Туроу (S. Turow), Р. Сингер (R. Singer), Дж. Гофман (J. Hoffman), С. Мартіні 

(S. Martini), М. Гіменез (M. Gimenez). Для розкриття комунікативно-прагматичного 

потенціалу різнорівневих ВМС із досліджуваних САЮТ було відібрано 38 вступних 

і 35 заключних промов адвокатів процесуальних сторін, із яких вилучено 21512 

різнорівневих ВМС, які слугували одиницями аналізу. 

Методика комплексного aнaлiзу ґрунтується нa зaгaльнoнaукoвих мeтoдaх 

(індукція, дедукція, спостереження, опис), емпірико-теоретичних методах (аналіз і 

синтез) і спеціальних методах таких гуманітарних наук, як лінгвопоетика, 

лінгвістика і комунікативна прагматика. 
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Мeтoдoлoгiю лінгвопоетики, зокрема методи філологічного і біографічного 

аналізу, застосовано для систематизації жанрових ознак САЮТ, визначення 

специфіки творчої манери авторів та її зв’язку з жанровими особливостями САЮТ. 

Мeтoди лінгвістики використaнo для характеристики різнорівневих ВМС, а саме: 

метод лінгвістичного спостереження й опису – для інвентаризації і класифікації 

вилучених ВМС; компонентний аналіз – для визначення семного складу 

досліджуваних ВМС і тлумачення їхнього значення; дистрибутивний аналіз – для 

виявлення всіх можливих оточень, у яких трапляються ВМС; аналіз безпосередніх 

складників – для опису синтаксичних конструкцій, у яких уживаються ВМС; 

контекстуальний аналіз – для визначення, у якому за обсягом контексті 

реалізуються ВМС; семантико-стилістичний аналіз – для виявлення 

наявності / відсутності семантичної транспозиції у значенні ВМС. Комунікативно-

прагматичні параметри вербальної сугестії досліджено за допомогою таких методів, 

як: метод контекстуальної інтерпретації – для розкриття авторського задуму, 

мотивів і цілеспрямованості тексту; конверсаційний аналіз – для визначення умов 

вербального обміну, атмосфери і стилю спілкування; контент-аналіз – для 

встановлення індивідуально-психологічних і соціально-психологічних особливостей 

адресанта й адресата; інтент-аналіз – для реконструкції прямих і прихованих 

інтенцій адвокатів процесуальних сторін, спрямованих на колегію присяжних, а 

також для визначення КС і КТ; актомовленнєвий аналіз – для виокремлення 

мінімальних фрагментів на кожному композиційному рівні промов адвокатів 

процесуальних сторін, у яких реалізовано ВМС; прагматичний аналіз – для 

визначення перлокутивного ефекту застосованих КС і КТ. Процедури кількісних 

підрахунків використовуються на всіх етапах аналізу.  

Наукова новизна полягає в тому, що у дисертації вперше в сучасному 

мовознавстві на основі комплексного підходу із залученням здобутків психології, 

сугестивної лінгвістики, лінгвопоетики і комунікативної прагматики: 

– диференційовано вербальні засоби сугестії, які адвокати процесуальних 

сторін застосовують у своїх вступних і заключних промовах, і встановлено їх роль у 

здійсненні маніпулятивного впливу на винесення присяжними вироку; 

– систематизовано особливості САЮТ як художньої форми репрезентації 

вербальної сугестії у американському судовому процесі за участю суду присяжних; 

– визначено найуживаніші типи різнорівневих ВМС у вступних і заключних 

промовах адвокатів обвинувачення й адвокатів захисту під час судових засідань; 

– встановлено ефективність різнорівневих ВМС у реалізації КС і КТ, 

застосованих адвокатами процесуальних сторін; 

– виявлено причини ефективності і неефективності КС і КТ у вступних і 

заключних промовах адвокатів процесуальних сторін. 

Теоретичне значення дослідження визначається його внеском у 

психолінгвістику і сугестивну лінгвістику (з’ясування соціально-психологічної 

природи вербальної сугестії як основної форми прихованого вербально-

психологічного впливу), юридичну лінгвістику (систематизація сугестивних 

властивостей судового дискурсу), теорію номінації (семантико-стилістична 

класифікація ВМС), теорію вербального впливу (розкриття сугестивних потенцій 

фонетичного, морфологічного, лексико-семантичного і синтаксичного рівнів мови у 

промовах адвокатів процесуальних сторін), комунікативну лінгвістику 
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(типологізація КС і КТ сугестивного впливу на колегію присяжних), 

прагмалінгвістику (окреслення комунікативно-прагматичних характеристик 

сугестивного впливу промов адвокатів процесуальних сторін). 

Практичне значення результатів наукової праці зумовлюється можливістю їх 

використання в курсі лексикології англійської мови (розділ «Стилістична 

лексикологія»), стилістики англійської мови (розділи «Стилістична семасіологія», 

«Стилістичний синтаксис», «Стилістична морфологія», «Фонетичні експресивні 

засоби», «Функціональні стилі англійської мови»), комунікативної лінгвістики 

(розділ «Основи теорії комунікації»), прагмалінгвістики (розділ «Теорія мовленнєвої 

діяльності»), у спецкурсах із сугестивної лінгвістики, дискурсології, а також у 

наукових дослідженнях студентів і аспірантів. Здобутки дисертаційного 

дослідження можуть бути використані і в інших наукових сферах, зокрема, у 

психології, літературознавстві, юриспруденції, у професійній підготовці адвокатів, 

комунікаторів (спічрайтерів, психотерапевтів і психологів), а також у викладанні 

англійської мови за професійним спрямуванням. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Україна і світ: діалог мов і культур» (Київ, 2012, 2014, 

2015), “English in Globalized World” (Кам’янець-Подільський, 2012), «Проблеми та 

перспективи розвитку науки» (Чернівці, 2014), «Актуальні проблеми філологічної 

науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 2015), «Філологічні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2015), «Мова у світлі класичної спадщини та 

сучасних парадигм» (Львів, 2015), «Мова та література у полікультурному просторі» 

(Львів, 2019). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 18-ти 

одноосібних публікаціях автора, серед них: 7 статей у наукових фахових виданнях 

України (4,18 др. арк.), 1 – у зарубіжному виданні (0,54 др. арк.), 10 – у збірниках 

матеріалів конференцій (2,67 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 7,39 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з двох анотацій 

(української та англійської), переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів 

із висновками і списками використаної літератури, списками довідкової літератури і 

джерел ілюстративного матеріалу до кожного з розділів, висновків і додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 346 сторінок, із них 198 – основного тексту, у 

тому числі 12 таблиць. Бібліографія містить 572 джерела, із них 439 позицій – праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів, 133 позиції з яких іноземними мовами, 16 позицій – 

лексикографічні джерела і 19 позицій – джерела ілюстративного матеріалу. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; сформульовано 

мету та завдання; визначено об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито 

наукову новизну; висвітлено теоретичну і практичну значущість отриманих 

результатів; сформульовано положення, що виносяться на захист; наведено 

відомості про структуру роботи й апробацію отриманих результатів дослідження.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження сугестії в сучасному 

американському юридичному трилері» з’ясовано соціально-психологічну і 

лінгвістичну природу сугестії, окреслено сугестивні властивості судового дискурсу, 

систематизовано комунікативно-прагматичні характеристики сугестивного впливу 

вступних і заключних промов адвокатів процесуальних сторін. 
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Сугестія як одна з форм вербального впливу розглядається дослідниками в 

двох основних ракурсах: психологічному і лінгвістичному.  

З точки зору психологічного підходу сугестія постає прихованим і 

нав’язливим видом психологічного впливу (М. Л. Лінецький, B. Sidis), який діє 

шляхом безпосереднього прищеплення психічних станів, не вимагаючи жодних 

доказів і не потребуючи логіки (В. М. Бехтерев). Сугестія має авторитарний, 

директивний характер, за якого сугестор (адресант) прагне здійснити латентний 

вплив на сугеренда (адресата) заради досягнення поставленої мети (Г. А. Гончаров). 

Основу сугестії складають психологічні фактори впливу на сугеренда (І. О. Шварц, 

S. E. Asch), а саме: психологічна настанова, конформність, наслідування, емоційне 

зараження, довіра до сугестора, авторитет сугестора (Г. А. Гончаров, Б. Ф. Поршнев, 

O. L. Caskey), уміле оперування якими сприяє ефективній реалізації сугестії, а також 

мішені (слабкі місця) сугеренда: життєвий досвід, ідеали, страхи (М. Л. Лінецький, 

Д. М. Узнадзе, W. Bancroft). Сугестія завжди реалізується у такому типі дискурсу, 

метою якого є здійснення маніпулятивного впливу (С. Г. Кара-Мурза) на сугеренда, 

а саме політичному, медійному, рекламному і судовому. 

Сугестія відрізняється від інших форм вербального впливу – навіювання, 

маніпуляції і переконання. На відміну від сугестії, навіювання відзначається м’яким 

і заспокійливим характером (Г. А. Гончаров, Л. Л. Ільницька), будується на взаємній 

співпраці між сугестором і сугерендом і широко застосовується у медицині, 

психології, гіпнотичних практиках. Маніпуляції властива хибність поданої 

інформації (Е. Доценко, E. Bern, R. Dilts), що зумовлює досягнення мети шляхом 

спотворення дійсності, хитрощів, махінацій тощо. Переконання вирізняється своїм 

об’єктом апеляції, яким є логіка, критичне мислення (Е. Ш. Нікіфорова, 

В. М. Петрик, Б. Ф. Поршнев), у той час як об’єктом впливу сугестії є несвідоме, 

емоції, віра (Л. Л. Ільницька, Т. Ю. Ковалевська, Ю. В. Станкевич).  

З точки зору лінгвістичного підходу сугестія постає латентним вербальним 

впливом (М. Р. Желтухіна) на підсвідомість, який відзначається нав’язливим 

характером, що важко піддається осмисленню та корекції (О. В. Шелестюк), і 

здійснюється за допомогою вербальних і невербальних засобів комунікації 

(С. В. Болтаєва, О. П. Журавльов, О. Р. Лурія), що викликають у сугеренда певні 

емоційні стани, спонукаючи його до певних дій (Б. Ф. Поршнев, Й. А. Стернін, 

І. Ю. Черепанова). Мовне втілення сугестії відбувається за допомогою мовних 

репрезентантів (О. С. Шаніна), мовних сугестогенів (Ю. В. Станкевич), вербальних 

маркерів (І. О. Гарбар), які реалізуються на всіх рівнях мови: фонетичному, 

морфологічному, лексико-семантичному і синтаксичному, що свідчить про 

«наскрізний впливовий характер» (Т. Ю. Ковалевська) вербальної сугестії. 

Вербальна сугестія є характерною ознакою американського судового дискурсу 

(В. В. Катерміна, П. Г. Крючкова, Е. Ш. Нікіфорова, Т. С. Сафронова) при розгляді 

справ у першій інстанції за участю колегії присяжних (trial by jury). Цю особливість 

американської судової системи – вирішальну роль присяжних при винесенні 

вердикту – дослідники (J. Abramson, E. D. Bernstein, S. Kassin, L. R. Romero, 

M. Tigar, B. Schwartz) уважають значним недоліком, оскільки американське журі 

присяжних, яке називають «журі емоцій» (Т. А. Скуратовська), «журі з м’яким 

серцем» (bleeding heart jury) (S. Kassin), дуже часто виносить вирок, керуючись 

емоціями та співчуттям, аніж законом і фактами (J. Abramson). 
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Значним сугестивним потенціалом вирізняється судова промова, що є «актом 

із домінуючим переконливо-сугестивним типом впливу і яка покликана змінити 

ставлення реципієнта до казусу, що розглядається, і робить цей казус таким, що 

апелює як до свідомості, так і до несвідомого адресата» (П. А. Катишев).  

Особливий інтерес для розв’язання завдань дисертаційного дослідження 

представляють вступні та заключні промови адвокатів процесуальних сторін.  

Вступна промова створює у присяжних перше враження про справу, 

підсудного і про самих адвокатів. Сугестивність вступної промови сприяє 

формуванню у присяжних конформності, довіри та симпатії до адвокатів 

(Т. С. Сафронова), установленню необхідного психологічного контакту. 

Заключна промова є останнім шансом адвокатів обох процесуальних сторін 

звернутися до колегії присяжних із проханням винести справедливий вирок 

підсудному. Адвокати «виходять за межі припустимого» (E. D. Bernstein), 

застосовуючи КС і КТ, реалізовані такими експресивно-емотивними засобами та 

лексико-стилістичними прийомами, що здатні запалити серця присяжних 

(Т. С. Сафронова), викликати у них співчуття або відразу до підсудного, змінити хід 

їхніх думок (Е. Ш. Нікіфорова, J. M. Smith) при винесенні ними вироку.  

На вибір адвокатами тих чи інших КС і КТ у вступних і заключних промовах 

впливають такі основні фактори: змагальний характер судової справи (В. В. Бедь), 

який зумовлює іллокутивні цілі адвокатів на відповідних композиційних рівнях 

промов (вступ, основна частина, висновок), а також послідовність викладу промов 

(Т. С. Сафронова), а саме: адвокати захисту, які завжди виступають після адвокатів 

обвинувачення, вимушені будувати свої промови (вступні і заключні) у такий спосіб, 

щоб змінити враження присяжних, вже сформоване промовами адвокатів 

обвинувачення.  

У другому розділі «Методологічне підґрунтя дослідження сугестії в 

сучасному американському юридичному трилері» визначено інвентар методів 

лінгвопоетики, лінгвістики і комунікативної прагматики, що дозволяють висвітлити 

проблему вербальної сугестії у судовому процесі, і запропоновано методику 

комплексного аналізу ВМС у вступних і заключних промовах адвокатів 

процесуальних сторін у САЮТ. 

На першому етапі використання загальнонаукових методів індукції і дедукції, 

емпірико-теоретичних методів аналізу і синтезу уможливило аналіз та оцінку 

зарубіжних і вітчизняних соціо-психологічних і лінгвістичних наукових праць 

стосовно явища вербальної сугестії та її комунікативно-прагматичного потенціалу у 

промовах адвокатів процесуальних сторін. 

На другому етапі, поряд із загальнонауковими методами (спостереження, 

опису, інтерпретації, систематизації і зіставлення), залучено методологію 

лінгвопоетики, яка є синтезом літературознавства і стилістики.  

Методи літературознавства, насамперед, біографічний, уможливив визначення 

специфіки творчої манери авторів – професійних адвокатів, які переносять власний 

досвід на сторінки своїх романів, і філологічний, у результаті застосування якого 

систематизовано жанрові ознаки САЮТ. Будучи художньою формою репрезентації 

переслідування злочинця / злочинного угрупування законом або здійснення 

правосуддя над обвинувачуваним безпосередньо у судовій залі (А. К. Жолковський, 

Ю. К. Щеглов), САЮТ характеризуються динамічним і напруженим сюжетом, що 
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передається специфічними мовними засобами і стилістичними прийомами. 

Окреслено матеріал аналізу – 19 САЮТ загальним обсягом 6580 стор., авторами 

яких є 10 сучасних американських письменників. 

Стилістику художнього мовлення досліджено шляхом застосування 

лінгвостилістичного аналізу, який «полягає у виявленні співвідношення мовних 

засобів, якими експресивно виражається інтелектуальний, емоційний чи естетичний 

зміст тексту, до змісту інформації» (Л. І. Мацько). Стилістика напутнього слова 

колегії присяжних, промов адвоката обвинувачення й адвоката захисту, судових 

дебатів, винесення вердикту характеризується стандартизованістю (наявністю 

значної кількості юридичних термінів і формул), аргументативністю (логічно 

вистроєною низкою тезисів та аргументів), оцінністю (оцінкою думок учасників 

судового процесу), експресивністю (здатністю впливати на емоції реципієнта) 

(О. О. Савочкіна). У результаті здійснення суцільної вибірки із 19-ти САЮТ було 

виокремлено 73 текстових фрагменти – 19 вступних промов адвокатів 

обвинувачення, 19 вступних промов адвокатів захисту, 17 заключних промов 

адвокатів обвинувачення і 18 заключних промов адвокатів захисту, у яких вербальна 

сугестія постає найбільш ефективним інструментом впливу на колегію присяжних. 

Третій етап – це характеристика і типологізація ВМС із застосуванням 

методів лінгвістики (лінгвістичного спостереження й опису, дистрибутивного, 

компонентного, семантико-стилістичного). Наприклад, у фрагменті вступної 

промови адвоката обвинувачення із роману Стіва Мартіні (S. Martini) “Compelling 

Evidence” (‘Переконливі докази’) – This, ladies and gentlemen, was a violent, 

calculated, premeditated murder… From this point on, ladies and gentlemen, you will 

receive hard, compelling evidence, evidence demonstrating beyond all reasonable doubt 

who killed Ben Potter, and why. – ВМС, що покликані створити негативний емоційний 

фон стосовно підсудного, реалізуються на всіх мовних рівнях: 

– лексико-семантичному – засобами прямої субстантивної номінації 

(іменниками murder ‘вбивство’, evidence ‘докази’) і засобами прямої процесуальної 

номінації (дієсловом killed ‘вбив’), а також засобами непрямої номінації (емотивно-

оцінними епітетами violent, calculated, premeditated ‘жорстоке, до хвилин 

розраховане, навмисне’; hard, compelling ‘ґрунтовний, беззаперечний’ і 

гіперболізованою метафорою beyond all reasonable doubt ‘без усіляких сумнівів’); 

– морфологічному – граматичною категорією модальності will receive 

‘отримуєте’, що виражає бажання адвоката надати присяжним беззаперечні докази; 

– синтаксичному – фігурами експресивного синтаксису: повтором слова 

evidence ‘докази’ і вставною синтаксичною конструкцією from this point on ‘з цього 

моменту’, яка додає промові адвоката категоричності й авторитарності; 

– фонетичному – ритмом, що створюється переліком емотивно-оцінних 

епітетів і повтором слова evidence ‘докази’, які ніби «вбивають» у голови присяжних 

ідею жорсткого, до хвилин розрахованого навмисного вбивства, характеризуючи 

тим самим і самого підсудного. 

У результаті застосування методів лінгвістичного аналізу, поряд із методом 

суцільної вибірки і кількісними підрахунками, визначено корпус досліджуваних 

одиниць аналізу – 21512 різнорівневих ВМС, із них: на лексико-семантичному рівні – 

16921 ВМС, на морфологічному – 1745 ВМС, на синтаксичному – 1758 ВМС і на 

фонетичному – 1088 ВМС. 
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На четвертому етапі досліджено участь різнорівневих ВМС у реалізації КС і 

КТ, які адвокати обвинувачення і захисту застосовують у вступних і заключних 

промовах для здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних, із залученням 

методів контекстуально-інтерпретаційного, конверсаційного, актомовленнєвого, 

контент- та інтент-аналізу. Наприклад, у фрагменті із вступної промови адвоката 

обвинувачення у САЮТ Стіва Мартіні (S. Martini) “Shadow of power” (‘Тінь влади’) – 

“What Terry Scarborough could not know that morning, <…> was that it would be his 

last. Because as he sat there in that hotel room savoring his success after a long, hard 

effort of research and writing, Terry Scarborough was brutally and savagely beaten to 

death, by a killer using of all things the sharp, naked claws of a carpenter’s hammer.” A 

couple of the women on the jury wince. Tuchio now has their undivided attention. – КС 

доказу абсолютної вини підсудного реалізують три КТ: негативної презентації 

підсудного, деталізації скоєного злочину та апеляції до почуттів. Не пред’являючи 

доказів, адвокат категорично називає підсудного вбивцею (killer) (ВМС прямої 

субстантивної номінації з різко негативною оцінкою, що реалізує КТ негативної 

презентації підсудного). Адвокат створює ще більш негативне враження про 

підсудного, вдаючись до шокуючого опису деталей вбивства (КТ деталізації 

скоєного злочину) із застосуванням емоційно-оцінних прислівників brutally 

‘брутально’, savagely ‘люто, жорстоко’ (ВМС прямої ознакової номінації), 

зооморфної метафори the sharp, naked claws of a carpenter’s hammer ‘гострі кігті 

столярного молотка’ (ВМС непрямої номінації). Образність опису скоєного злочину 

здійснює найпотужнішу апеляцію до несвідомого (КТ апеляції до почуттів), 

збуджуючи негативні почуття та емоції у жінок-присяжних стосовно підсудного 

(women on the jury wince). Застосування в авторському коментарі дієслова wince 

‘здригатися від переляку, болі, відрази; морщитися від болі’ (ВМС прямої 

процесуальної номінації) демонструє, що детальний опис скоєного вбивства досяг 

своєї іллокутивної мети: створив негативне ставлення жінок у складі колегії 

присяжних до скоєного злочину і підсудного, тим самим підготувавши підґрунтя 

для подальшої реалізації сугестивного впливу на присяжних, про що свідчить 

речення: Tuchio now has their undivided attention ‘Тачіо захопив всю їхню увагу’. 

Відтак, за допомогою прагматичного аналізу авторських коментарів досліджено 

перлокутивний ефект КС і КТ, застосованих адвокатами, тобто встановлено 

ефективність / неефективність досягнення адвокатами своєї іллокутивної мети. 

У третьому розділі «Реалізація комунікативно-прагматичного потенціалу 

вербальної сугестії в промовах адвокатів обвинувачення» систематизовано 

ВМС, що реалізовані у вступних і заключних промовах адвокатів обвинувачення 

(далі АО) на різних мовних рівнях (лексичному, фонетичному, морфологічному і 

синтаксичному), визначено їх роль у реалізації КС і КТ у відповідних типах промов, 

а також досліджено прагматичний ефект сугестивного впливу промов АО на 

присяжних шляхом з’ясування причин їх ефективності або неефективності. 

В обох типах промов АО найчастотнішими за кількістю контекстних 

репрезентацій (далі КР) виявилися ВМС на лексико-семантичному рівні (7980 КР, 

77,6%), сугестивна функція яких підсилюється ВМС на морфологічному (895 КР, 

8,7%), синтаксичному (890 КР, 8,6%) та фонетичному (512 КР, 4,9%) рівнях. 

ВМС на лексико-семантичному рівні в обох типах промов АО – це лексичні 

одиниці або (а) прямої номінації (7512, 73,1%), які у своєму прямому значенні 
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називають певні особи / предмети, причетні до судової справи, їхні ознаки та дії, або 

(б) непрямої номінації (468 КР, 9,3%), які визначають у своїх перенесених 

значеннях диференційні ознаки денотату, який уже має назву. 

ВМС прямої номінації за частиномовною належністю розподілено у три 

групи: ВМС прямої субстантивної номінації (2814 КР, 27,4%), ВМС прямої 

ознакової номінації (2359 КР, 23,0%) і ВМС прямої процесуальної номінації (2339 

КР, 22,7%). Наприклад, негативно-оцінні прикметники (ВМС прямої ознакової 

номінації) у заключній промові АО – Not just anyone could be so … cold <…> So 

heartless. (“Perfect Justice”) – негативно оцінюють вчинок підсудного, привселюдно 

демонструючи його холоднокровність (so cold) і бездушність (so heartless). 

ВМС непрямої номінації представлено: метафорами (238 КР, 2,3%), 

парафразами (105 КР, 1,0%), евфемізмами (111 КР, 1,1%), порівняннями (14 КР, 

0,1%). Наприклад, циркову метафору attorney’s tricks or the smoke and mirrors 

‘трюки адвоката або димка й дзеркала’ застосовано у фрагменті Don’t let yourselves 

be taken in by her attorney’s tricks or the smoke and mirrors that will be placed before 

you during the course of this trial (“Innocent Client”) із метою підірвати довіру 

присяжних до АЗ і вселити негативні асоціації стосовно його дій і доказів. 

Частотність різних типів ВМС на лексико-семантичному рівні і, відповідно, 

їхня вагомість у здійсненні сугестивного впливу на присяжних зумовлюються типом 

промови АО – вступної чи заключної. ВМС прямої номінації у вступних промовах 

(3455 КР, 71,0%) представлено значною кількістю ВМС прямої процесуальної 

номінації (1313 КР, 27,0%), зокрема простими дієслівними присудками із негативно-

оцінними дієсловами (948 КР, 19,5%), що допомагають АО прямо назвати 

дії / спосіб життя підсудного, які могли призвести до скоєння злочину; а також 

цілеспрямовані дії підсудного до / на момент / після скоєння ним злочину з метою 

створити негативне ставлення і відразу присяжних до підсудного, а так і бажання 

покарати його, як, наприклад, у фрагменті: Mr. Tester <…> had been drugged and 

stabbed nearly thirty times. His penis had been sliced off and removed from the room 

(“Innocent Client”). У заключних промовах (4057 КР, 75,1%) ВМС прямої 

субстантивної номінації (1627 КР, 30,1%), серед яких істотне місце посідають 

іменники-терміни (893 КР, 16,5%) і абстрактні загальні іменники (258 КР, 4,8%), 

вселяють присяжним думку, що вони повинні керуватися не емоціями і жалістю до 

підсудного, який благає помилувати його, а фактами і доказами справи у винесенні 

справедливого вердикту. Наприклад, спираючись на очевидні і беззаперечні факти 

(facts) і докази (evidence), на відміну від припущень сторони захисту, АО підриває 

довіру присяжних до свого опонента, а також вселяє їм думку про очевидну провину 

підсудної: I have the facts and the evidence that prove well beyond any reasonable doubt 

that Lisa Trammel murdered Mitchell Bondurant. (“The Fifth Witness”). 

Порівняння ВМС непрямої номінації у вступних (321 КР, 6,6%) і заключних 

(147 КР, 2,7%) промовах АО показало, що у вступних промовах АО частіше 

застосовують метафори (91 КР, 2,0%), які покликані створити негативне ставлення 

до адвоката захисту і підсудного; парафрази (105 КР, 2,2%), що підвищують статус 

клієнта АО і понижують статус відповідача; евфемізми (111 КР, 2,3%), що маскують 

істину про позивача; порівняння (14 КР, 0,3%), які збільшують в очах присяжних 

грандіозність скоєного злочину. У заключних промовах превалюють метафори (147 

КР, 2,7%) для посилення негативного ставлення до свого опонента і підсудного.  
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Відтак, вступні промови АО, на відміну від заключних, є більш виразними, 

експресивними і такими, що чинять тиск на образне мислення присяжних із метою 

створити позитивне враження про позивача, негативне – про відповідача. Проте 

кількісне превалювання ВМС прямої номінації (7512 КР, 73,1%) над ВМС непрямої 

номінації (468 КР, 4,5%) у вступних і заключних промовах АО свідчить про те, що 

АО, надаючи перевагу засобам прямої номінації, намагаються безпосередньо і 

категорично вселяти присяжним свої думки та настанови. 

Вагомість ВМС на інших мовних рівнях у здійсненні сугестивного впливу 

АО на присяжних є також різною у різних типах промов.  

У вступних промовах найчастотнішими за кількістю КР, після ВМС на 

лексико-семантичному рівні (3776 КР, 77,5%), виявилися ВМС на морфологічному 

рівні (473 КР, 9,7%), серед яких переважає дієслівна категорія модальності (430 КР, 

8,9%), зокрема фрази пропозиційного відношення (291 КР, 6,0%), завдяки яким АО 

нав’язує свою суб’єктивну точку зору присяжним, наприклад: Actually, in my humble 

opinion, anything over a million dollars would be considered unusual and unreasonable, 

given the brief nature of their relationship. (“Sycamore Row”). ВМС на синтаксичному 

(389 КР, 7,9%), зокрема повтори (363 КР, 7,5%), і фонетичному (235 КР, 4,9%), 

переважно ритм (187 КР, 3,8%) і паузи (48 КР, 1,0%), рівнях доповнюють ВМС на 

морфологічному рівні, сприяючи здійсненню сугестивного впливу на присяжних. 

У заключних промовах найчастотнішими за кількістю КР, після ВМС на 

лексико-семантичному рівні (4204 КР, 77,8%), виявилися ВМС на синтаксичному 

рівні (501 КР, 9,3%), зокрема риторичні питання (192 КР, 3,6%), які допомагають 

АО, приміром, викликати у присяжних недовіру до слів підсудної: Does that not 

sound a little too convenient to you, a little too contrived? And why did the defendant send 

her daughter to a friend's house on the night, ensuring that she would be the only one 

there when Richard Hofstetter arrived home? (“By Reason of Insanity”). ВМС на 

синтаксичному рівні доповнюються ВМС на морфологічному (422 КР, 7,8%), 

переважно категорією модальності (280 КР, 5,2%), і фонетичному (277 КР, 5,1%), 

зокрема ритмом (253 КР, 4,7%), рівнях. 

Різнорівневі ВМС застосовуються у вступних і заключних промовах АО для 

досягнення стратегічної мети сторони обвинувачення – вселити присяжним 

думку, що саме підсудний скоїв злочин і має понести за це справедливе покарання.  

Стратегічна мета визначає генеральну лінію сторони обвинувачення – КС доказу 

абсолютної вини підсудного, реалізація якої здійснюється різними КТ, залежно від 

типу промови (вступної чи заключної) та її композиційного рівня (вступу, основної 

частини чи висновку). 

У вступних промовах визначено такі КТ: деталізації скоєного злочину (67 КР, 

32,5%), професійної самопрезентації (54 КР, 26,2%), негативної презентації 

підсудного (35 КР, 17,0%), апеляції до почуттів (26 КР, 12,6%), позитивної 

презентації позивача (16 КР, 7,8%) і компліменту (8 КР, 3,9%). У заключних 

промовах такі КТ: аргументації (72 КР, 30,3%), дискредитації опонента (61 КР, 

25,8%), контраргументації (48 КР, 20,2%), негативної презентації підсудного (33 

КР, 14,0%), впливу на мішені присяжних (19 КР, 8,0%), компліменту (4 КР, 1,7%). 

Спільним для обох типів промов є однакові КТ (компліменту і негативної 

презентації підсудного), а також концентрація у КТ різнорівневих ВМС для 

здійснення сугестивного впливу на присяжних.  
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Наприклад, у своїй вступній промові АО застосовує КТ деталізації скоєного 

злочину для перерахування жахливих дій, що спричинили смерть від електричного 

струму: Mr. Donaldson died from electrocution. The defendant shaved two spots on 

Donaldson's scalp and one on his leg and then passed high-voltage electrical current 

through him for several minutes, frying both his skin and his internal organs. <…> Ms. 

O'Rourke continued to electrocute Mr. Donaldson for nearly five minutes after he had 

passed away, after he had quit moving or showed any other signs of life. (“By Reason of 

Insanity”). Застосування ВМС прямої процесуальної номінації у поєднанні з ВМС 

прямої субстантивної номінації (shaved two spots on … scalp and … his leg ‘поголив 

дві плями на ... шкірі голови та… нозі’, passed high-voltage electrical current through 

him for several minutes ‘пропустив високовольтний електричний струм через нього 

протягом декількох хвилин’, continued to electrocute for nearly five minutes after he 

had passed away ‘продовжував струм майже п'ять хвилин після того, як він помер’) є 

стратегічно обумовленим, адже завдяки прямому називанню причини смерті жертви 

АО занурює колегію присяжних у жахливу ситуацію скоєного злочину, викликаючи 

негативні почуття до підсудного. Посилює співчуття до людини, яка померла, 

зазнаючи такого болю, й акцент на тому, що тортури (дієприкметниковий зворот 

frying both his skin and his internal organs ‘підсмажуючи як шкіру, так і внутрішні 

органи’) тривали навіть після смерті, яку називає низка евфемізмів: had passed away 

‘помер’, had quit moving ‘перестав рухатися’, showed any other signs of life ‘виявляти 

інші ознаки життя’ (ВМС непрямої субстантивної номінації). Реалізації стратегічної 

мети сприяють і ВМС на синтаксичному рівні (анафоричний повтор і синтаксичний 

паралелізм підрядних речень: after he had passed away, after he had quit moving or 

showed any other signs of life, що сприяє ритмізації його мовлення (ВМС на 

фонетичному рівні) та нагнітанню напруги. Відтак, максимальна концентрація 

різнорівневих ВМС у реалізації КТ деталізації скоєного злочину викликає у 

присяжних огиду і відразу до дій підсудного, а так і бажання покарати його. 

Прагматичний аналіз авторських коментарів засвідчив, що КТ, реалізовані у 

промовах АО, можуть бути як ефективними, так і неефективними у здійсненні 

сугестивного впливу на присяжних. Ефективність / неефективність КТ 

зумовлюється: 1) правильним / неправильним вибором КТ на відповідному 

композиційному рівні промови; 2) доречним / недоречним застосуванням 

різнорівневих ВМС та їх вдалою / невдалою комбінацією для реалізації обраної КТ; 

3) відповідністю / невідповідністю комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ 

ситуації спілкування. Наприклад, у фрагменті вступної промови АО реалізація КТ 

компліменту є неефективною: “Your Honor, Mr. Freeman, Mr. Hardy, ladies and 

gentlemen of the jury. I want to thank you all for giving up your valuable time for this most 

important of civic duties. <…>” Such a welcome was really the judge's prerogative, but 

many attorneys on both sides often tried to show what nice people they really were 

underneath the lawyer costume. <…> Most judges let the welcome party go on a bit. 

Villars did not. Her gavel came down with a crack. “Mr. Powell, I've already welcomed 

the jury and thanked them for their time. This is your opening statement. Let's hear it.” 

(“Thirteenth Juror”). КТ компліменту виявилася неефективною з двох причин: 

1) неправильний вибір тактики: суддя вже привітала присяжних і подякувала їм за 

виконання їхнього обов’язку (Mr. Powell, I've already welcomed the jury and thanked 

them for their time); 2) недоречне застосування прізвищ у зверненні до опонентів: Mr. 
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Freeman, Mr. Hardy (ВМС прямої субстантивної номінації). Продемонструвавши 

свій непрофесіоналізм, АО не створив умов для подальшої конформності, а, навпаки, 

наразився на критику з боку судді (This is your opening statement. Let's hear it). 

Ефективними у вступних промовах АО виявились КТ: позитивної 

презентації позивача, апеляції до почуттів і деталізації скоєного злочину; у 

заключних – компліменту, негативної презентації підсудного і впливу на мішені 

присяжних. Неефективними у вступних промовах АО є КТ: компліменту, 

негативної презентації підсудного і професійної самопрезентації; у заключних: 

аргументації, контраргументації і дискредитації позиції захисту.  

У четвертому розділі «Реалізація комунікативно-прагматичного 

потенціалу вербальної сугестії в промовах адвокатів захисту» запропоновано 

семантико-стилістичну класифікацію ВМС у вступних і заключних промовах 

адвокатів захисту (далі АЗ), визначено вагомість різнорівневих ВМС у реалізації КС 

і КТ у відповідних типах промов і з’ясовано причини ефективності / неефективності 

КТ у здійсненні сугестивного впливу на присяжних.  

Подібно до промов АО, у промовах АЗ провідними за кількістю КР постають 

ВМС на лексико-семантичному рівні (8941 КР, 79,5%). ВМС на інших мовних 

рівнях є допоміжними у здійсненні АЗ сугестивного впливу на присяжних. 

У своїх вступних промовах АЗ застосовують значну кількість ВМС прямої 

субстантивної номінації (1571 КР, 29,9%), зокрема негативно- і позитивно-оцінні 

абстрактні загальні іменники (523, 10,0%). Наприклад, позитивно-оцінний іменник 

admiration ‘захват / захоплення’ виражає саркастичне ставлення АЗ до його 

опонента: I admit admiration for Mr. Buckley and his alleged ability to be so forgiving 

and compassionate to any drunken pervert who might rape his daughter. (“A Time to 

Kill”). Представляючи дії / версії / факти АО у якнайгіршому світлі, АЗ прищеплює 

присяжним негативні асоціації із АО. 

Заключні промови АЗ вирізняються значною кількістю ВМС прямої ознакової 

номінації (1732 КР, 29,0%), зокрема негативно-оцінних прикметників (889 КР, 

14,9%). Наприклад, у фрагменті Perhaps the most horrible crime of all is the violent 

rape of a child (“A Time to Kill”) негативно-оцінні прикметники horrible ‘жахливий’ і 

violent ‘жорстокий’ посилюють враження про скоєний злочин, впливаючи на 

батьківські почуття присяжних, нагнітають напругу. 

ВМС непрямої номінації за кількістю КР у вступних промовах АЗ (468 КР, 

8,9%), які представлено метафорами (121 КР, 2,3%), парафразами (116 КР, 2,2%), 

епітетами (231 КР, 4,4%), є численнішими та різноманітнішими, ніж ВМС непрямої 

номінації у заключних промовах (431 КР, 7,2%), серед яких виявлено лише 

метафори (334 КР, 3,4%) й образні порівняння (97 КР, 1,6%). Однак, порівняно із 

заключними промовами АО (147 КР, 2,7%), група ВМС непрямої номінації у 

заключних промовах АЗ (431 КР, 7,2%) переважає за кількістю і різноманітністю 

ВМС, засвідчуючи більшу емотивність, образність та експресивність саме 

заключних промов АЗ, а так і більшу ефективність у здійсненні ними сугестивного 

впливу на присяжних. 

Вагомість ВМС на інших мовних рівнях у здійсненні сугестивного впливу 

АЗ на присяжних також зумовлена типом промови.  

У вступних промовах АЗ переважають ВМС на синтаксичному рівні (515 КР, 

9,8%), а саме синтаксичний паралелізм (268 КР, 5,1%), наприклад: He planned it all. 
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He wrote a note to a man <…> in which he explained he was taking his own life. You will 

see the original. He wrote detailed funeral and burial instructions. You will see the 

originals. <…> he wrote a letter to me and gave me specific instructions. Again, you will 

see the original. He planned it all (“Sycamore Row”). Завдяки синтаксичному 

паралелізму he planned it all ‘він все спланував’, you will see the originals ‘ви 

побачите оригінали’ АЗ акцентує увагу на значущих для доказу своєї версії фактах: 

позивач ретельно спланував своє самогубство, у чому присяжні можуть 

переконатися, переглянувши його записи.  

У заключних промовах АЗ застосовують ВМС на морфологічному рівні (546 

КР, 9,1%), переважно дієслівну категорію наказового способу (283 КР, 4,7%), 

завдяки якій АЗ категорично наказує присяжним виконати потрібні для адвоката дії, 

наприклад: <…> close your eyes and imagine the terror that David lives with every day. 

(“Presumed Innocent”). АЗ наказує присяжним поставити себе на місце тяжкохворого 

підсудного і уявити, який жах йому доводиться переживати щодня через свою 

невиліковну хворобу. Це викликає у присяжних співчуття, жаль до підсудного, а так 

і бажання виправдати його.  

На відміну від заключних промов АО, у заключних промовах АЗ особливого 

значення набувають ВМС на фонетичному рівні (315 КР, 5,3%), зокрема паузи (87 

КР, 1,5%), що наводять присяжних на роздуми. Експресивні промови АЗ 

викликають у присяжних конгруентні із адвокатом почуття. Наприклад, АЗ 

навмисно робить довготривалу паузу у своїй промові: “Ask yourselves, whether the 

state has produced a compelling evidence that Talia Potter is linked in any way with the 

death of her husband, Benjamin Potter.” I look at them in abject silence for a long 

moment, giving this thought some time to penetrate (“Compelling Evidence”). У такий 

спосіб АЗ змушує присяжних прийняти його хід думок.  

Оскільки стратегічна мета сторони захисту є протилежною стороні 

обвинувачення, а саме: дискредитувати позицію обвинувачення і позивача, 

підвищити статус підсудного і його захисника в очах присяжних, комунікативною 

стратегією АЗ визначено КС доказу невинуватості підсудного, яку реалізують різні 

КТ на кожному композиційному рівні вступної і заключної промов. 

У вступних промовах АЗ визначено такі КТ: дискредитації опонента (81 КР, 

26,0%), професійної самопрезентації (75 КР, 24,1%), переакцентуації (63 КР, 

20,1%), позитивної презентації підсудного (45 КР, 14,4%), заклику до присяжних 

виконати свій громадянський обов’язок (31 КР, 10,0%), негативної презентації 

позивача (17 КР, 5,4%). У заключних промовах: апеляції до почуттів (89 КР, 

35,8%), дискредитації опонента (68 КР, 27,4%), аналогії (37 КР, 14,8%), заклику до 

присяжних виконати свій громадянський обов’язок (28 КР, 11,2%), вибачення (15 

КР, 6,0%), компліменту (12 КР, 4,8%). Спільними для обох типів промов є КТ 

заклику до присяжних виконати свій громадянський обов’язок і КТ дискредитації 

опонента, проте вони реалізуються різною комбінацією ВМС.  

Наприклад, КТ дискредитації опонента, що застосовує АЗ у заключній 

промові: Mr. Bellido has offered us, to use his own term, a ‘brilliant’ theory of the case. 

But it’s his theory, and it’s just that – a theory. It’s what he thinks the evidence showed, not 

what it did. And Mr. Bellido has a very active imagination. He has concocted a convoluted 

tale … of what he says my client really meant to do that night. (“Presumed Innocent”). 

Окрім ВМС, що є характерними також і для вступних промов АЗ, ‒ ВМС прямої 
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субстантивної номінації (іменників-термінів: term ‘термін’, theory ‘теорія’, case 

‘справа’, evidence ‘докази’, client ‘клієнт’; конкретних загальних іменників: tale 

‘казка, історія’, story ‘історія’; абстрактних загальних іменників: imagination ‘уява’) та 

ВМС прямої процесуальної номінації (has offered ‘запропонував’, thinks ‘думає’, has 

concocted ‘вигадав’), АЗ використовує і ВМС прямої ознакової номінації 

(експресивно-оцінні прикметники: brilliant ‘яскрава’, convoluted ‘заплутана’), які 

надають негативну оцінку версії АО і створюють у думках присяжних образ 

адвоката-фантазера, який має за мету своєю версією справи збити їх із пантелику. 

Тобто, КТ дискредитації опонента, реалізована у заключних промовах АЗ, 

вирізняється більш кількісними показниками контекстних репрезентацій ВМС прямої 

ознакової номінації, зокрема експресивно-оцінних прикметників.  

Ефективність / неефективність КТ, реалізованих у вступних промовах АЗ, так 

само, як і у промовах АО, зумовлюється: 1) правильним / неправильним вибором КТ 

на відповідному композиційному рівні промови; 2) доречним / недоречним 

застосуванням різнорівневих ВМС та їх вдалою / невдалою комбінацією для реалізації 

обраної КТ; 3) відповідністю / невідповідністю комунікативно-ситуативного втілення 

обраної КТ ситуації спілкування. Наприклад, КТ переакцентуації, невдало 

застосована АЗ на початку вступної промови, виявилась малоефективною, оскільки 

присяжні не змінили свою вже сформовану думку: “District Attorney Swain has told 

you, <…> how Tommy Vuong was killed. About those facts, there is no controversy. We 

do not dispute how he was killed, and we do not dispute that it was a horrible tragedy. We 

only dispute one issue: who did it. Because Donald Vick did not kill Tommy Vuong.” Ben 

scanned the jurors’ faces. If their minds were already made up, he probably wasn’t 

changing them. But at least they were listening. (“Perfect Justice”). Замість того, щоб 

всебічно аргументувати невинність підсудного у скоєному злочині шляхом 

демонстрації ґрунтовних доказів, аргументів і фактів, що спростовують його 

причетність до злочину або відводять від нього підозру (КТ професійної 

самопрезентації), АЗ хоче, щоб присяжні повірили йому на слово, що підсудний 

невинний (We only dispute one issue: who did it. Because Donald Vick did not kill 

Tommy Vuong). Малоефективність застосованої КТ засвідчує і авторський коментар: 

But at least they were listening ‘Однак, принаймні, вони слухали’. 

У вступних промовах АЗ ефективними у здійсненні сугестивного впливу 

виявились КТ: дискредитації опонента, негативної презентації позивача, 

позитивної презентації підсудного, заклику до присяжних виконати свій 

громадянський обов’язок; неефективними – КТ переакцентуації і КТ професійної 

самопрезентації. 

У заключних промовах КТ, застосовані АЗ, були майже завжди ефективними, 

що зумовлюється, насамперед, превалюванням КТ апеляції до почуттів (89 КР, 

35,8%). АЗ навмисно вживає такі ВМС, зокрема негативно-марковані експресивно-

оцінні прикметники, образні порівняння, розгорнуті метафори, дієслівну категорію 

наказового способу, заперечні займенники, градацію, паузи, що здійснюють 

максимальний тиск на уразливі стани присяжних, викликаючи у них жаль і 

співчуття до підсудного, внаслідок чого вони виносять виправдувальний вирок.  

Наприклад, для занурення присяжних у ситуацію, у якій опинилась 

десятилітня зґвалтована дівчинка, АЗ звертається до опису жахливих подій, які 

довелося їй пережити, нагнітаючи у присяжних напругу і викликаючи у них почуття 
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страху, жалю і переживання: “Picture this if you could. When she was lying there, 

beaten, bloodied, legs spread and tied to trees, she looked into the woods around her. 

Semiconscious and hallucinating, she saw someone running toward her. It was her daddy, 

running desperately to save her. In her dreams she saw him when she needed him the 

most. She cried out for him, and he disappeared. He was taken away. She needs him now, 

as much as she needed him then. Please don’t take him away. She waits on the front row 

for her daddy. Let him go home to his family.” The courtroom was silent as Jake sat next 

to his client. He glanced at the jury, and saw Wanda Womack brush away a tear with her 

finger. For the first time in two days he felt a flicker of hope. (“A Time to Kill”). 

Іллокутивна мета АЗ – вплинути на батьківські почуття присяжних – досягається, 

завдяки ВМС прямої процесуальної номінації: was lying ‘лежала’, cried out for 

‘кликала, кричала’, was taken away ‘забрали’, needed ‘потребувала’, waits ‘чекає’; 

ВМС прямої субстантивної номінації: daddy ‘татко’, dreams ‘видіння’, family 

‘родина’; ВМС прямої ознакової номінації: beaten ‘побита’, bloodied ‘що стікала 

кров’ю’, semiconscious ‘напівпритомна’, hallucinating ‘галюцинуючи’, desperately 

‘відчайдушно’, які у поєднанні із ВМС наказового способу (Picture this if you 

could…) змушують присяжних пережити той жах, який пережила десятилітня 

дівчинка. Повтор ВМС прямої субстантивної номінації, що позначає родинні зв’язки 

(daddy), а також синтаксичний паралелізм, який реалізується завдяки категорії 

наказового способу (Please don’t take him away... Let him go home to his family), 

посилюють тиск на психо-емоційний стан присяжних. Ефективність застосовної КТ 

апеляції до почуттів стає очевидною із авторського коментаря: He glanced at the 

jury, and saw Wanda Womack brush away a tear with her finger. For the first time in two 

days he felt a flicker of hope ‘Він поглянув на присяжних і побачив, як Ванда Вомак 

витирала сльози. Вперше за два дні він відчув спалах надії’. У результаті успішної 

реалізації КТ апеляції до почуттів присяжні винесли виправдувальний вирок батьку 

дівчинки, який привселюдно розстріляв її ґвалтівників: “We the jury find the defendant 

not guilty by reason of insanity.” (“A Time to Kill”). 

Неефективність риторики АЗ у заключних промовах виявлено у тих САЮТ 

(5-ти із досліджуваних 19-ти), у яких АО скористався своїм правом на надання 

контраргументів після проголошення АЗ своєї заключної промови. Етап надання 

контраргументів, або спростування контраргументів АЗ (rebuttal), є за своєю суттю 

ще одною заключною промовою АО, завдяки якій у нього з’являється додатковий 

шанс спростувати аргументи АЗ і, змінивши настрій присяжних, сформований 

внаслідок почутої заключної промови АЗ, виграти судовий процес. 

ВИСНОВКИ 

Вербальна сугестія є формою вербально-психологічного впливу на сугеренда, 

спрямованого на його емоційну, поведінкову, підсвідому репрезентативні системи і 

здатного викликати у нього конгруентні почуття, думки, дії, образи без критичного 

аналізу вхідної інформації за допомогою арсеналу вербальних і невербальних 

засобів, націлених на зміну свідомості. Вербальна сугестія ефективно застосовується 

у такому професійному дискурсі, метою якого є здійснення маніпулятивного 

впливу, приміром, у судовому дискурсі. 

Залучення у дисертаційному дослідженні теоретико-методологічних засад 

лінгвопоетики, лінгвістики і комунікативної прагматики уможливило здійснення 

комплексного аналізу явища вербальної сугестії у судовому дискурсі, яким він 
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постає у САЮТ. Автори романів – професійні адвокати – переносять власний досвід 

на сторінки своїх романів, тому САЮТ є комплексним мовленнєвим жанром. З 

одного боку, у ньому відтворюються основні ознаки американської судової 

комунікації, зокрема, судового засідання за участю колегії присяжних, з іншого, – 

САЮТ є художньою формою репрезентації здійснення правосуддя над 

обвинувачуваним безпосередньо у судовій залі, характерними ознаками якого є 

динамічний і напружений сюжет, який втілюється специфічними мовними засобами. 

У САЮТ успіх вирішення судових справ за участю колегії присяжних 

залежить від вступної та заключної промов адвокатів процесуальних сторін, у яких 

адвокати завжди враховують такі психологічні фактори, які сприяють породженню 

сугестії (конформність, наслідування, емоційне зараження, уподібнення, повна 

довіра до сугестора, авторитет сугестора) і впливають на мішені присяжних 

(емоції, уяву, асоціації, життєвий досвід, пам'ять, інтереси, бажання, потяги, 

переконання, ідеали, почуття, слабкості). 

Вербальна сугестія реалізується адвокатами процесуальних сторін на всіх 

мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному, 

синтаксичному, серед яких найбільший сугестивний вплив на колегію присяжних 

здійснюють лексико-семантичні засоби, інші є допоміжними і лише підсилюють 

сугестивну функцію тропів та експресивно-емотивних лексичних одиниць. 

Концентрація в одному фрагменті промови різнорівневих вербальних маркерів 

сугестії створює потужний сугестивний вплив на адресата (колегію присяжних). 

Вступні промови як АО, так і АЗ, характеризуються своєю експресивністю, 

оцінністю й емотивністю. Проте вступні промови АЗ виявились більш сугестивно-

навантаженими, ніж промови їх опонентів, за рахунок більшої різноманітності і 

частотності образних засобів та інших різнорівневих ВМС.  

Усвідомлення адвокатами того факту, що заключні промови є останнім 

шансом вплинути на кінцеве рішення колегії присяжних, зумовлює застосовування 

ними більшої кількості емотивних та експресивно-оцінних ВМС у заключних 

промовах, ніж у вступних, із метою здійснення максимального емоційного тиску на 

присяжних. Порівняно із заключними промовами АО, заключні промови АЗ 

виявились більш сугестивно навантаженими у силу різноманітності засобів 

транспонованої номінації, а також насиченості експресивно-оцінною лексикою. 

Змагальний характер судової справи визначає іллокутивні цілі адвокатів 

процесуальних сторін, що зумовлює вибір ними генеральної стратегії – доказ 

абсолютної вини підсудного (АО) або доказ невинуватості підсудного (АЗ), яка 

реалізується комунікативними тактиками залежно від типу промови (вступної чи 

заключної), композиційного рівня промови (вступу, основної частини та заключного 

слова) і послідовності виступів адвокатів процесуальних сторін. 

Адвокати оперують або тими самими КТ у вступних (КТ професійної 

самопрезентації) і заключних (КТ дискредитації опонента) промовах, або 

різновекторними КТ (КТ негативної / позитивної презентації підсудного, КТ 

позитивної / негативної презентації позивача), або КТ, що є специфічними для 

адвокатів відповідної процесуальної сторони, а саме: для АО – КТ деталізації 

скоєного злочину, КТ аргументації, КТ контраргументації, КТ впливу на мішені 

присяжних; для АЗ – КТ переакцентуації, КТ заклику до присяжних виконати свій 

обов’язок, КТ аналогії і КТ вибачення.  



17 

Застосовані КТ можуть бути як ефективними у здійсненні сугестивного 

впливу на колегію присяжних, що зумовлюється концентрацією різнорівневих ВМС 

в одному фрагменті промови, так і неефективними, що спричиняється неправильним 

вибором КТ, недоречним застосуванням засобів вербальної сугестії та / або їх 

невдалою комбінацією і невідповідністю комунікативно-ситуативного втілення 

обраної КТ ситуації спілкування. Проте КТ, застосовані у заключних промовах АЗ, 

виявилися майже завжди ефективними, на відміну від тих, що застосовувались АО. 

Успіх саме заключних промов АЗ обумовлений не лише високою частотністю КТ 

апеляції до почуттів, яка здійснює тиск на уразливі стани присяжних, але й ідейним 

задумом авторів САЮТ – показати недосконалість американської судової системи, 

де суд присяжних є одною з форм здійснення американського правосуддя при 

розгляді справ у першій інстанції. При винесенні вердикту колегія присяжних, 

піддаючись сугестивному впливу адвокатів процесуальних сторін, часто керується 

не законом і фактами, а емоціями та співчуттям. 

Запропонована у дисертації методика комплексного аналізу комунікативно-

прагматичного потенціалу вербальної сугестії в САЮТ припускає можливість її 

застосування для висвітлення ролі мовних засобів у процесі оптимізації 

маніпулятивного впливу у літературних творах інших родів і жанрів, що становить 

перспективу наукових досліджень. 
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АНОТАЦІЯ 

Гарбар І.О. Вербальні маркери сугестії в сучасному американському 

юридичному трилері. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет 

Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2019.  

У дисертації висвітлено комунікативно-прагматичний потенціал вербальних 

маркерів сугестії, реалізований у вступних і заключних промовах адвокатів 

обвинувачення і захисту для здійснення сугестивного впливу на присяжних під час 

судового процесу, яким він постає в сучасних американських юридичних трилерах. 

Комплексний аналіз здійснено на теоретико-методологічних засадах лінгвопоетики, 

лінгвістики і комунікативної прагматики. 

Запропоновано семантико-стилістичну класифікацію різнорівневих засобів 

вербальної сугестії та визначено їх роль у реалізації комунікативних стратегій і 

тактик. Досліджено прагматичний ефект сугестивного впливу промов адвокатів і 

з’ясовано причини їх ефективності або неефективності при здійсненні сугестивного 

впливу на колегію присяжних. 

Ключові слова: вербальні маркери сугестії, сучасний американський 

юридичний трилер, вступна промова, заключна промова, адвокат обвинувачення, 

адвокат захисту, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, іллокутивна мета, 

прагматичний ефект. 

АННОТАЦИЯ 

Гарбар И.А. Вербальные маркеры суггестии в современном 

американском юридическом триллере. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2019. 

В диссертации раскрыт коммуникативно-прагматический потенциал 

вербальных маркеров суггестии, реализованный во вступительных и 

заключительных речах адвокатов обвинения и защиты для осуществления 

суггестивного воздействия на присяжных во время судебного процесса, каким он 

предстает в современных американских юридических триллерах. Анализ 

осуществлен на теоретико-методологической базе лингвопоэтики, лингвистики и 

коммуникативной прагматики. 

Предложено семантико-стилистическую классификацию разноуровневых 

средств вербальной суггестии и определена их роль в реализации коммуникативных 

стратегий и тактик. Исследован прагматический эффект суггестивного воздействия 

речей адвокатов и установлены причины их эффективности или неэффективности 

при осуществлении суггестивного воздействия на коллегию присяжных. 

Ключевые слова: вербальные маркеры суггестии, современный американский 

юридический триллер, вступительная речь, заключительная речь, адвокат 

обвинения, адвокат защиты, коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, 

иллокутивная цель, прагматический эффект. 

RESUME 

Harbar I. O. Verbal Markers of Suggestion in the Modern American Legal 

Thriller. – Manuscript. 
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Thesis for Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis elucidates communicative and pragmatic nature of verbal markers of 

suggestion (VMS) in prosecution and defense attorneys’ opening and closing statements 

that exert suggestion influence on the jury’s minds, thoughts, behavior and emotional 

states and therefore their final decision – the verdict. The thesis is conducted in the scope 

of modern American legal thrillers (MALT) by means of employing the methodological 

basis of linguistic poetics, linguistics, and communicative pragmatics. 

The systematization of the main approaches to the investigation of verbal suggestion 

contributed to the determination of its specific manifestation directly in legal 

communication. It was discovered that in MALT, the outcome of the court proceedings 

with the participation of the jury greatly depends on verbal suggestion. This is accounted 

by the attorneys’ intention to influence the jury not only rationally, but also 

psychologically and emotionally. This intended influence forces the jurors to act, guided 

not by rational thinking, but rather by their feelings, compassion for the defendant, or even 

for the lawyer himself. 

Methodology of complex analysis of the VMS in the scope of MALT made it 

possible to develop semantic and stylistic classification of multi-level VMS mainly in the 

prosecution and defense attorneys’ opening and closing statements. The research results 

claim that VMS both in the prosecution attorneys’ and in the defense attorneys’ opening 

and closing statements are realized on all speech levels: phonetic, morphological, lexical 

and syntactic. However, as far as the number of the VMS contextual representations is 

concerned, the VMS on lexical speech level turned out to be the most frequent in the 

attorneys’ opening and closing statements. Their suggestion function is intensified by the 

VMS on morphological, syntactic, and phonetic levels. 

The complex communicative and pragmatic approach used in the thesis made it also 

possible not only to identify the role of the multi-level VMS in the realization of 

communicative strategies and tactics that are used by the attorneys in their speeches, but 

also to discover the pragmatic effect of the communicative strategies and tactics on 

thoughts, behavior, outlook, feelings, and thoughts of the jury. As the research results 

indicate, the prosecution attorneys’ opening and closing statements and the defense 

attorneys’ opening statements were either successful or unsuccessful in reaching the 

attorneys’ illocutionary goal. However, it was the defense attorneys’ closing statements 

that turned out to be always successful in exerting suggestion influence on the jury. Their 

success first and foremost is determined by the defense attorneys’ active use of the appeal 

to feelings communicative tactics, which is realized with the help of such multi-level VMS 

which exert some pressure on the vulnerable states of the jury, evoking their pity and 

sympathy for the defendant, as a result of which they make an acquittal. Another reason for 

their success is explained by the ideological intention of the authors of the MALT to reveal 

the disadvantages of the jury trials in the USA. 

Key words: verbal markers of suggestion, modern American legal thriller, opening 

statement, closing statement, prosecution attorney, defense attorney, communicative 

strategy, communicative tactics, illocutionary aim, pragmatic effect. 
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