
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

АПОЛОНОВА   ЛІЛІЯ   АНДРІЇВНА 

УДК 811.112.2’42 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЛОКУТИВНОГО ЕФЕКТУ 

ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ  

У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

АВТОРЕФЕРАТ  

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

Запоріжжя – 2021 



Дисертацією є рукопис. 

Роботу виконано на кафедрі німецької філології і перекладу Запорізького 

національного університету Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник: кандидат  філологічних  наук,  доцент 

ПРОХОРОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 

Запорізький національний університет, 

професор кафедри німецької філології 

і перекладу 

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор 

БЕЗУГЛА ЛІЛІЯ РОСТИСЛАВІВНА, 

Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, професор кафедри 

німецької філології і перекладу 

кандидат  філологічних  наук, доцент 

ГАЛИЦЬКА ОЛЕНА БОГУСЛАВІВНА,  

Волинський національний університет 

імені Лесі Українки,  

доцент кафедри німецької філології  

Захист відбудеться 13 травня 2021 року о 13-00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 17.051.02 в Запорізькому національному 

університеті за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, корпус 2, 

ауд. 224. 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького національного 

університету за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-А, корпус 2. 

Автореферат розіслано 12 квітня 2021 року. 

Учений секретар  

спеціалізованої вченої ради         О. Л. Клименко 



 

 

1 
 

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ 
 

Дисертацію присвячено дослідженню засобів перлокутивної 

оптимізації мовленнєвого акту директивного типу в німецькомовному 

діалогічному дискурсі. 

У світлі сучасної когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвопрагматика 

зміщує акцент наукового пошуку з мовленнєвої дії як такої на процес 

мовленнєвої взаємодії, де мовленнєвий акт (далі – МА) розглядається у 

дискурсивній послідовності. Такий підхід дає можливість по-іншому 

поглянути на перлокуцію і привернути до неї увагу сучасних дослідників. 

Той факт, що перлокуція залишається найменш дослідженим аспектом у 

теорії МА, неодноразово констатували і українські, і зарубіжні науковці 

(Л. Р. Безугла, Г. В. Ейгер, P. Eyer, J. Habermas, W. Holly, F. Hundsnurscher, 

S. Stafeldt, Е. Weigand). Питання про статус перлокуції у складі МА все ще 

залишається відкритим (І. С. Криворучко, О. Г. Почепцов, І. С. Шевченко, 

E. Luge, M. Ulkan). Вирішення його уявляється можливим із встановленням 

перлокутивних особливостей окремих іллокутивних типів МА, зокрема 

директивного. 

Особливості функціонування та мовної організації директивних 

висловлень досить повно висвітлені в лінгвістичній літературі з позиції 

мовця (О. І.  Беляєва, Л. В. Бережан, М. І. Гриценко, В. Г. Кулікова, 

Л. В. Михайлова, J. Berens, S. M. Ervin-Tripp, R. W. Gibbs, G. Hindelang, 

B. Kraft, F. Liedtke, P. Winterhoff-Spurk, D. Wunderlich). Однак проблеми, що 

стосуються перлокутивного аспекту директивів, їхнього взаємозв'язку з 

респонсивним МА, вимагають подальшого розгляду. 

Актуальність дослідження перлокутивного аспекту директивних МА 

зумовлена, по-перше, загальною орієнтацією сучасної лінгвістики на аналіз 

мовної комунікації як важливої частини людської діяльності, інтерактивний 

характер якої передбачає активну взаємодію комунікантів з використанням 

особливих засобів впливу, що відповідають певній комунікативній ситуації; 

по-друге, необхідністю дослідження перлокуції директивного МА з 

методологічних позицій дискурсивно орієнтованої лінгвопрагматики, яка 

надає можливість всебічного аналізу мовленнєвого впливу з урахуванням 

усіх аспектів дискурсивної взаємодії. 

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

Дослідження виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

«Когнітивнокомунікативні та лінгвокульторологічні параметри дослідження 

мовних одиниць».  
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Мета дослідження полягає у виявленні особливостей вживання мовцем 

засобів перлокутивної оптимізації директивного МА (далі – ДМА), 

взаємозв'язку директивного МА мовця і респонсивного МА адресата, а також 

виявленні функціональних особливостей взаємодії між прагмалінгвістичною 

організацією директиву і типом перлокутивного реагування на нього в 

німецькомовному діалогічному дискурсі. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

- визначити теоретичні основи дослідження перлокутивного ефекту ДМА;   

- розглянути умови успішності ДМА;  

- проаналізувати іллокутивні способи вираження ДМА і особливості їхнього 

функціонування у різних типах складних МА;  

- дослідити дискурсивні стратегії оптимізації перлокутивного ефекту; 

- виявити іллокутивні, локутивні та невербальні засоби оптимізації 

перлокутивного ефекту ДМА;  

- дослідити чинники, що впливають на перлокутивний ефект ДМА у 

німецькомовному діалогічному дискурсі;  

- окреслити можливі варіанти МА-реакцій на ДМА, та проаналізувати їхнє 

виникнення з точки зору впливу на них засобів перлокутивної оптимізації. 

Об’єктом дисертаційної роботи є директивні мовленнєві акти в 

німецькомовному діалогічному дискурсі і мовленнєві акти-відповіді, в яких 

виявляється перлокутивний ефект директиву. 

Предмет дослідження – засоби оптимізації перлокутивного ефекту 

директивного мовленнєвого акту, що застосовуються мовцем для реалізації 

перлокутивної мети в німецькомовному діалогічному дискурсі. 

Мaтeрiaл дослідження становлять 1582 дискурсивні фрагменти, які 

містять директивні МА і МА-відповіді, зібрані методом суцільної вибірки із 

сучасних творів художньої літератури німецькомовних авторів загальним 

обсягом близько 11784 сторінок. 

Теоретико-методологічною базою роботи слугують принципи 

дискурсивної лінгвопрагматики, яка поєднує досягнення низки релевантних 

теорій: мовленнєвих актів, імплікатур, мовленнєвого впливу, перлокутивної 

оптимізації, ввічливості, комунікативних невдач, комунікативних стратегій, 

а також теоретичних засад дискурсивного аналізу (Ф. C. Бацевич, 

Л. Р. Безугла, В. І. Карабан, І. С. Криворучко, Л. М. Мінкін, І. І. Морозова, 

І. М. Осовська, А. М. Приходько, Г. І. Приходько, Л. В. Солощук, 

І. П. Сусов, О. В. Тарасова, І. Є. Фролова, І. С. Шевченко). 

Методи дослідження. Серед дослідницьких методів, використовуваних 

в роботі, основними є такі: загальнонаукові (спостереження, опис, індукція, 

дедукція, інтроспекція) – для відбору і аналізу мовного матеріалу і викладу 

положень дисертації; контекстуальний і інтенціональний аналіз – для 
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виявлення комунікативної інтенції мовця; мовленнєвоактовий аналіз – для 

визначення іллокутивних типів досліджуваних МА; аналіз дискурсивних 

стратегій і тактик –для встановлення особливостей  засобів їхньої реалізації; 

елементи методу кількісної обробки даних – для виявлення кількісних 

показників досліджуваних явищ. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що в ній 

уперше встановлюються локутивні та іллокутивні способи вираження ДМА і 

особливості їхньої реалізації у різних типах складних МА; виявляються 

локутивні та іллокутивні вербальні й невербальні засоби оптимізації 

перлокутивного ефекту ДМА; пропонується типологія інтеракційних 

функцій, які мають місце в респонсивному МА адресата; всебічно 

аналізуються засоби, що використовуються для мітигаціі і оптимізації 

перлокутивного впливу ДМА на адресата; здійснюється аналіз взаємозв'язку 

між ДМА і його перлокутивним ефектом у німецькомовному діалогічному 

дискурсі. 

Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у такі галузі 

мовознавства, як дискурсологія (встановлення дискурсивної взаємодії 

директиву і реакцій на нього), лінгвопрагматика (опис стратегій 

перлокутивної оптимізації директивів) і соціолінгвістика (виявлення зв’язку 

типу перлокутивної оптимізації з типом мовної особистості) і прагматичний 

синтаксис німецької мови (з’ясування типових для досліджуваного об’єкту 

німецькомовних синтаксичних структур). Результати дослідження сприяють 

розвитку низки антропоцентричних лінгвістичних теорій: мовленнєвих актів, 

діалогу, мовленнєвого впливу, ввічливості, дискурсивних стратегій, 

невербальної комунікації.  

Прaктичнe значення роботи полягає у можливості використання 

отриманих в ній наукових результатів і дослідженого мовного матеріалу в 

лекційно-семінарських курсах з теоретичної граматики німецької мови, у 

спецкурсах з лінгвопрагматики, дискурсології, теорії мовленнєвих актів та 

прагматичного синтаксису німецької мови, при складанні навчальних 

посібників, написанні дипломних робіт, у створенні моделей у практиці 

перекладу. Крім того, окремі теоретичні положення, що розглядаються в 

дисертації, застосовуються у практиці викладання німецької мови як 

іноземної. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних і 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: 

Всеукраїнській науковій філологічній конференції «Проблеми сучасної 

світової літератури та лінгвістики» (Черкаси, 2001), міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми менталінгвістики» (Черкаси, 2003), 
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міжнародній науковій конференції «Російська словесна культура: тенденції 

розвитку та викладання в сучасних умовах» (Запоріжжя, 2003), 

Всеукраїнській науковій конференції «Другі Каразінські читання: 200-річчя 

харківської лінгвістичної школи» (Харків, 2003), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Проблеми прикладної лінгвістики» (Одеса, 2003), 

ІІІ Всеукраїнській науковій конференції «Мова та лінгвокультурна 

комунікація» (Бердянськ, 2009), міжнародній науковій конференції «Science 

without boundaries – development in 21st century» (2017), ХІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кропивницький, 2018), міжнародній науково-практичній конференцiї 

«Філологічні науки: Сучасні Тенденції та фактор розвитку» (Одеса, 2021), 

міжнародній науково-практичній конференцiї „Actual Problems of Science and 

Education APSE“ (2021). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено 

в 16 одноосібних публікаціях, з них 6 надруковано у фахових виданнях 

України, 2 – у періодичних виданнях інших держав; 4 – у матеріалах 

наукових конференцій, та 4 – у виданнях, які не входять до переліку 

фахових. Загальний обсяг публікацій – 4,98 д. а. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків 

використаних наукових джерел (426 найменувань, із них 148 – іноземними 

мовами) та джерел ілюстративного матеріалу (65 найменувань) і 2 додатків. 

Повний обсяг роботи – 265 сторінок, обсяг основного тексту – 219 сторінок.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету 

й завдання, визначено об’єкт і предмет, окреслено матеріал та методи його 

дослідження, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення 

здобутих результатів, подано відомості про апробацію та кількість 

публікацій, окреслено структуру й обсяг дисертації.  
 

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження перлокутивного 

ефекту директивних мовленнєвих актів» розглянуто основні характеристики 

ДМА, умови успішності, особливості складних ДМА, засобів їхнього 

вираження на локутивному та іллокутивному рівнях, характеристики 

пропозиційного змісту та існуючі класифікації. 

Виявлено три підходи до розуміння поняття перлокуції. Перший – з 

точки зору мовця, коли перлокуцію вважають частиною його МА. Другий – з 

позиції адресата, як перлокутивний ефект, що є реакцією на відповідний МА. 

Третій підхід – з позицій обох учасників інтеракційної взаємодії. Третій 

підхід є найбільш прогресивним, тому що він дозволяє вивчати не окремі 
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МА, а дискурсивні фрагменти, залучивши стратегічний аспект мовленнєвої 

взаємодії. 

Перлокуцію розуміємо як складне явище, що поєднує і перлокутивний 

акт, і перлокутивний ефект. Такий розподіл дозволяє проаналізувати, якою 

саме є перлокутивна мета мовця та які засоби оптимізації перлокутивного 

впливу він обирає для її досягнення. Перлокутивний ефект відображає 

респонсивний МА, який може бути як вдалим, запланованим (відповідати 

перлокутивній меті МА адресанта), так і невдалим, незапланованим. Для 

ДМА запланованим перлокутивним ефектом є або безпосереднє виконання 

дії, або згода адресата на її виконання. Запланованим перлокутивним 

ефектом можуть виступати і зміни в емоційному стані адресата, які виникли 

в результаті впливу директиву. 

Для розрізнення підтипів ДМА задіяно такі когнітивно-прагматичні 

критерії: наявність спрямованого волевиявлення адресанта; наявність стану 

речей, реалізації якого повинен сприяти адесат; місце, час та зовнішні 

обставини здійснення спонукання; ступінь обов'язковості виконання дії для 

адресата; ступінь соціальної дистанції між адресантом та адресатом 

(належність до тих самих або різних соціальних груп, взаємовідносини на 

основі дружби, спорідненості, клієнтські та ін.); соціобіологічні параметри 

комунікантів (вік, стать, національність, фізичні особливості тощо); 

пріоритетність/ непріоритетність виконання каузованої дії для мовця, 

бенефактивність каузованої дії для адресата і адресанта; наявність санкцій в 

разі невиконання спонукання; ступінь формальності контексту. За цими 

критеріями виокремлено такі підтипи директивів: наказ; вимога; заборона; 

погроза; вказівка (розпорядження); інструкція; прохання; благання; порада; 

дозвіл; застереження; запрошення; пропозиція. Наказ, вимога, заборона, 

погроза, вказівка (розпорядження), прохання, благання є мовленєвими 

актами, що здійснюються значною мірою в інтересах мовця. Натомість 

порада, застереження, запрошення, пропозиція, інструкція, дозвіл є більш 

бенефактивними для адресата та лише частково для мовця.  

Соціальні умови належать до числа конститутивних для успішної 

реалізації ДМА (Д. Вундерліх). Соціальний статус людини розкривається в 

рольових, дистанційних та нормативних характеристиках поведінки, які 

відображаються в стратегіях і засобах невербального і вербального 

спілкування (В. І. Карасик). Існує кореляція між певним типом мовної 

особистості і типом мовних стратегій, що обираються нею (С. О. Сухих). 

Соціальні відносини накладають обмеження на свободу вибору мовцем 

підтипу ДМА. Соціально-нерівноправні відносини змушують мовця 

використовувати непрямі і імпліцитні способи реалізації ДМА як додаткові 
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тактики оптимізації впливу. Досягнення бажаного перлокутивного ефекту 

рідко буває можливим без налаштування на порозуміння. 

Пропозиційний зміст ДМА впливає на його перлокутивний ефект при 

наявності таких його ознак, як точність, достовірність і повнота інформації, 

ступінь здійсненності дії та її бенефактивність для адресата. При 

рівноправному соціальному статусі і однаковому віці відсутність 

бенефактивності може призвести до небажаного перлокутивного ефекту. У 

зв'язку з цим адресант змушений вдаватися до використання оптимізаційних 

стратегій, покликаних створити уявлення про зміст спонукання як корисного 

і необхідного. Серед тактик, які реалізують такі оптимізаційні стратегії, – 

застосування констативів, що містять різні види обґрунтувань, комісивів, і 

експресивів, а також оформлення директиву у вигляді складного МА, 

наприклад, погрози. Оскільки складний ДМА у змістовому плані є 

об’єднанням двох пропозицій, то адресат реагує або на весь складний МА, 

або на одну з них.  

Суттєва умова визначає іллокутивну ціль ДМА і полягає у тому, що 

мовець здійснює спонукання. Більшість дефініцій поняття «спонукання» 

сходяться на кількох основних компонентах, з яких складається ДМА: 

мовець, слухач, бажана дія (або стан) і мовне висловлення. ДМА у певному 

ситуативному контексті однозначно інтерпретується як волевиявлення 

мовця, спрямоване на здійснення (або нездійснення) певної дії адресатом. 

Дія розуміється нами в широкому сенсі, тобто і як входження в стан (напр. 

Beruhigen Sie sich! Kommen Sie zu sich!), і як зміна поведінки.  

Перлокутивна умова ДМА полягає у тому, що мовець має намір 

змусити адресата виконати дію. Перлокутивні цілі поділяємо на три 

категорії: епістемічні (H-Glaube), мотиваційні (H-Absicht) та емоційні (H-

Emotion) (S. Stafeldt). Беручи до уваги твердження Ю. Габермаса про 

наявність перлокутивних ефектів третього типу, зауважимо, що у деяких 

ситуаціях спілкування, у певному ситуативному контексті цю формулу 

можна доповнити таким чином: «тим, що я тебе спонукаю, я хочу тебе 

переконати виконувати (чи не виконувати ) певну дію (інструментальну, 

вербальну, ментальну) і вплинути на твій емоційний стан». Тобто директиви 

можуть поєднувати у собі мотиваційні та емоційні перлокутивні цілі. 

Локутивні засоби вираження спонукання традиційно пов'язують з 

імперативом. Форми наказового способу можуть виражати всі відтінки 

значення спонукання, від наказу до запрошення. Для вираження спонукання 

використовуються синтаксичні та лексико-граматичні засоби: субстантивні 

та прислівникові речення, Partizip ІІ, безособовий пасив, вигукові речення, 

форми Präsens Konjunktiv. 
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Іллокутивні засоби вираження директивності можуть бути прямі і 

непрямі (індиректні і імпліцитні). Індиректність має місце, якщо існує 

невідповідність між позначеною певними структурними ознаками речення 

базисною іллокуцією і фактичною іллокуцією, або виражені пропозиційні 

компоненти не відповідають тому пропозіційному змісту, що мається на 

увазі (W. Söckeland). Для акдекватного сприйняття ДМА адресат спирається 

на спільний пресупозиційний фонд. 

Складний ДМА у змістовному плані є зумовленим перлокутивною 

метою з'єднанням двох окремих пропозицій (А. М. Приходько). Складні 

ДМА можуть бути і в складі ініціального, і в складі реактивного 

дискурсивного ходу. У першому випадку вони спрямовані на досягнення 

певного перлокутивного ефекту, а в другому – самі являють собою 

перлокутивний ефект директивного чи іншого МА. Перлокутивний ефект 

ДМА може бути реакцією як на весь складний МА, так і на окремий його 

компонент. 

У другому розділі «Матеріал та дискурсивно-прагматична методика 

дослідження перлокутивного ефекту директивних мовленнєвих актів» 

обґрунтовано вибір дискурсивної прагматики як методологічної основи 

дослідження перлокутивного ефекту ДМА, пояснено вибір художнього 

дискурсу як джерельної бази дослідження та описано його методику.  

Дискурсивну прагматику обрано методологічною основою 

дослідження перлокутивного ефекту ДМА з огляду на відповідність меті і 

завданням дослідження. Процес розвитку лінгвістичної прагматики 

відбувався у три етапи, що позначаються як комунікативний, когнітивний та 

дискурсивний, і характеризувався поступовим розширенням предмета, 

поглибленням аналізу, інтеграцією з іншими науковими дисциплінами і 

поворотами у розумінні принципу антропоцентризму (Л. Р. Безугла).  

Літературний діалог вважаємо релевантним для дослідження з огляду 

на концепцію двох рівнів комунікації у художньому творі (Л. Р. Безугла). 

Першому рівню відповідає аналіз художнього дискурсу, тобто інтерпретація 

тексту твору як діалогу між читачем та автором твору. Другому рівню 

відповідає аналіз діалогічного художнього дискурсу, що відображає 

спілкування дійових осіб між собою. Наше дослідження зосереджується саме 

на вивченні особливостей комунікації другого рівня і використовує 

літературний діалог як конструкт, що є моделлю усного мовлення.  

Дискурсивно-прагматична методика дослідження оптимізації 

перлокутивного ефекту ДМА передбачає 4 етапи:  

1) аналіз теоретичних праць у царині лінгвопрагматики, теорії 

комунікації, соціолінгвістики і дискурсології;  

2) формування емпіричної бази дослідження;  
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3) виокремлення стратегій оптимізації перлокутивного ефекту ДМА та 

дослідження відповідності засобів оптимізації перлокутивного впливу 

умовам успішності ДМА;  

4) аналіз МА-реакцій, що відображають перлокутивний ефект ДМА у 

німецькомовному діалогічному дискурсі.  

У третьому розділі «Стратегії оптимізації перлокутивного ефекту 

директивних мовленнєвих актів у німецькомовному діалогічному 

дискурсі» описано стратегії оптимізації перлокутивного ефекту ДМА та 

засоби оптимізації перлокутивного впливу у відповідності до умов 

успішності ДМА.  

Дискурсивна стратегія розуміється як сукупність мовленнєвих дій, 

спрямованих на вирішення комунікативного завдання мовця (Є .В. Клюєв, 

Т. В. Ларіна, І. Є. Фролова), що реалізують «когнітивний план спілкування» 

(О. С. Іссерс). Тактику позначають  як одну або декілька мовленнєвих дій, 

що сприяють реалізації певної стратегії (О. С. Іссерс, Т. В. Ларіна).  

Сучасні дослідники визнають існування загальної стратегії оптимізації 

мовленнєвого впливу, якій підпорядковуються дві стратегії: мітигації та 

інтенсифікації (С. І. Криворучко). За характером здійснення впливу на 

адресата та типом комунікативної взаємодії ми також поділяємо глобальну 

стратегію оптимізації перлокутивного ефекту ДМА на стратегії мітигації і 

інтенсифікації, які, за нашими спостереженнями, конституюються з 

локальних стратегій позитивної і негативної ввічливості (мітигація), а також 

аргументативної та маніпулятивної стратегій (інтенсифікація). Кожна 

стратегія оптимізації перлокутивного ефекту співвідноситься з одним або 

кількома дискурсивними ходами адресанта, у межах яких можливе 

застосування різних дискурсивних тактик.  

Для успішної реалізації перлокутивного впливу ДМА мовець 

використовує перлокутивні оптимізатори – засоби, «спрямовані на 

попередження, пом'якшення або усунення небажаних для комунікантів 

негативних наслідків» (Г. В. Ейгер). Ми також розглядаємо перлокутивну 

оптимізацію як «обумовлену конкретними цілями стратегічно плановану 

мовленнєву діяльність» (С. І. Криворучко). У той же час, вважаємо, що 

засоби оптимізації не обмежуються метакомунікативними висловленнями. 

На наш погляд, до переліку засобів реалізації стратегій оптимізації 

перлокутивного ефекту належить не лише метакомуникативний МА 

контактив, але й інші МА і засоби. 

Оптимізація ДМА зокрема відбувається на декількох рівнях, які 

корелюють з умовами успішності ДМА, а саме на локутивному, 

іллокутивному, пропозиційному рівні, а також на тих рівнях, що 

експлікують умови щирості, перлокутивну, та підготовчу умови.  
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До вербальних засобів оптимізації перлокутивного ефекту ДМА на 

пропозиційному рівні належать: розширення пропозиційного змісту 

спонукання через побудову складних ДМА, а також залучення додаткових 

МА (констативів, експресивів, квеститивів, комісивів, контактивів).  

У комплексних складних МА, компоненти яких пов'язані 

субординативними відносинами, директиви є головними МА: „Kümmere du 

dich nur um deine Ausstellung, Betty, ich komme schon allein zurecht…“ 

(Konsalik). У композитних МА, що містять рівноправні компоненти, 

можливе поєднання двох директивів: „Doris, versuch mal, ganz ruhig zu 

sein…Trink etwas und hör mir zu…“ (Lenz). У складених МА компоненти 

перебувають у перлокутивному відношенні «спеціального сприяння» 

(В. І. Карабан): „Papa! Fang nicht schon wieder damit an!“ (Konsalik). 

На іллокутивному рівні засобами оптимізації перлокутивного ефекту 

ДМА є варіювання іллокутивної сили спонукання (наприклад прохання 

замість наказу), а також реалізація індиректних та імпліцитних МА: „Es 

regnet,“ sagte die Frau. „Ja. Gut. Bitte kommen Sie doch herein“ (Reichlin).  

На локутивному рівні перлокутивними оптимізаторами є частки, 

прислівники, форми Konjunktiv, Infinitiv та Imperativ, умовні конструкції: 

„Wenn ich vielleicht eine gewisse Menge französischer Paßformulare haben 

könnte, Herr General. Und die entsprechenden Stempel“ (Simmel). 

Умові щирості, перлокутивній та підготовчій умовам відповідає 

дискурсивно-стратегічний рівень оптимізації перлокутивного ефекту. 

ДМА належать до числа МА, що загрожують обличчю, оскільки 

примушують адресата до певного способу дії (П. Браун, С. Левінсон). 

Стратегії позитивної та негативної ввічливості застосовуються для 

пом’якшення негативного перлокутивного впливу ДМА і надають 

можливість слухачу зберегти своє обличчя.  

Стратегії позитивної ввічливості охоплюють декілька тактик, 

більшість з яких використовується для мітигації ДМА. Тактики «виражай 

симпатію, розуміння, співпрацюй» і «помічай адресата, приділяй увагу йому, 

його інтересам, бажанням, потребам» є досить дієвими, тому що спонукання 

отримує ознаку бенефактивності для адресата і стає для нього більш 

привабливим. Тактика «схвалення, вираження симпатії до адресата», 

реалізується за допомогою компліменту або похвали. Тактика «посилення 

цікавості адресата до мовця» реалізується через фатичні МА. В тактику 

«використовування маркерів належності до групи» входить використання 

адресних форм. При використанні тактик «прагнення згоди» та «уникання 

незгоди» адресант часто залучає додаткові констативні МА. Тактика 

«припущення, декларування спільності» може використовуватись у таких 

типах ДМА, як порада або пропозиція. Тактика «жартування» може 
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поєднуватись з тактикою «пропонування, обіцянок». Тактика 

«оптимістичності» має місце, коли мовець висловлює віру у те, що 

спонукання матиме запланований перлокутивний ефект. Тактика «залучення 

до діяльності і мовця, і адресата» реалізується успішно, коли дійсно 

плануються які-небудь спільні дії. Тактики «інформування або запиту про 

причини», «стверджування взаємності» і тактика «подарунків» (коли мовець 

виражає симпатію, розуміння, співпрацює) також застосовуються для 

оптимізації перлокутивного впливу ДМА.  

Серед стратегій реалізації негативної ввічливості спостерігаємо такі, як 

«тактика використання конвенційної непрямості», «песимізму», «мінімізації 

втручання», «вибачення», «деперсоніфікації мовця або адресата», 

«висловлювання, ніби адресат робить послугу мовцю, або ніби мовець не 

робить ніякої послуги адресату». Мітигація також відіграє свою роль у 

збереженні позитивного іміджу самого мовця. Спонукаючи партнера до 

виконання певної дії, мовець сам ризикує втратити обличчя у разі відмови. 

Серед локальних стратегій інтенсифікації перлокутивного впливу 

ДМА виокремлено дві основні: аргументативну й маніпулятивну. 

Принципова різниця між ними полягає у тому, що маніпуляція, на відміну 

від аргументації, є нещирою. Оптимізація ДМА через вказівку на визнання 

свободи вибору за адресатом належить до стратегій позитивної ввічливості, 

але якщо таке визнання насправді є нещирим, і визнання свободи вибору є 

лише декларативним, то воно перетворюється на засіб маніпуляції.  

Адресатоцентричні стратегії належать до маніпулятивних, тому що 

вони застосовуються на власну користь мовця, який формує намір адресата 

стосовно майбутньої дії у потрібний йому формі, у потрібний час, спосіб 

тощо. Адресатоцентричні стратегії знаходять своє вираження в конструкціях 

з дієсловами ментальної семантики (ich denke, ich meine, ich hoffe, ich 

wünsche, ich glaube) та в умовному способі. 

Звернення до прийнятих в німецькомовному середовищі культурних 

универсалій також є способом реалізації маніпулятивної стратегії, тому що 

таким чином бажання адресата підпорядковується бажанням адресанта під 

їхнім прикриттям. Традиційні цінності – соціальна дисципліна і порядок 

(Ordnung), що ґрунтується на законній владі, знаходять своє відображення в 

мовленнєвих стратегіях, пов'язані з цінністю «громадської дисципліни» 

(А. Вежбицька). Найчастіше у цьому контексті вживаються конструкції з 

модальними дієсловами, зокрема müssen. 

До маніпулятивних відносимо також стратегії мовної конвергенції 

(злиття). Їм відповідає такий сценарій комунікативної поведінки індивіда, за 

яким відбувається максимальне уподібнення своєї мови мові адресата 

(О. В. Тарасова). Врахування індивідуальних, вікових, соціальних 
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особливостей адресата, ситуації спілкування і відповідне переключення 

кодів у спілкуванні істотно впливає на перлокутивний ефект, наприклад, при 

спілкуванні з дітьми або літніми людьми. Протилежністю є стратегії мовної 

дивергенції, які можуть успішно використовуватися для інтенсифікації 

перлокутивного впливу. 

У надзвичайних ситуаціях чи у випадку, коли мовець має більше 

влади, для інтенсифікації застосовується пряма стратегія – bald on-record 

Мовець не намагається мінімізувати загрозу обличчю адресата, оскільки не 

боїться отримати від нього розплату. Він може вживати короткі форми, коли, 

наприклад, хтось знепритомнів і треба діяти швидко. 

Аргументативна стратегія як частина загальної стратегії інтенсифікації 

перлокутивного впливу має на меті переконання іншої особи в необхідності 

виконання або невиконання дії. Засобами реалізації аргументативної 

стратегії є обґрунтування спонукання за допомогою констативних МА. 

Варіювання інтенсивності іллокутивної сили спонукання є одним із 

засобів реалізації оптимізаційних тактик, воно успішно застосовується 

мовцем з метою досягнення запланованого перлокутивного ефекту. Одним з 

факторів, що визначають вибір ДМА з різною інтенсивністю іллокутивної 

сили спонукання, є прагнення до колегіального, демократичного стилю 

спілкування або для надання більшої ваги висловленню. Наприклад, 

керівник може попрохати підлеглого, замість наказу.  

Вживання імпліцитних і непрямих форм пов'язують, як правило, з 

мітигацією ДМА, що відповідає реалізації тактики негативної ввічливості – 

«використовуй непрямі засоби вираження». Така тактика викликана різними 

причинами. Це може бути і небажання мовця пов'язувати себе оголошенням 

своєї інтенції в тому випадку, якщо існує конфлікт інтересів, відсутня 

установка на співпрацю з боку адресата або адресат має негативне ставлення 

до пропозиційного змісту. Мітигація ДМА із застосуванням непрямих форм 

може здійснюватися з почуття поваги до співрозмовників.  

Поряд з цим, спостерігається використання непрямих МА з метою 

інтенсифікації перлокутивного впливу. Найбільший перлокутивний 

потенціал мають розповідні конструкції у формі Präsens Indikativ. Вживання 

перформативів не гарантує отримання бажаного перлокутивного ефекту, 

тому застосовується рідше, ніж інші форми вираження спонукання. 

Констативи належать до числа МА, найбільш часто вживаних для 

оптимізації перлокутивного впливу ДМА. Вони обґрунтовують спонукання і 

найчастіше слугують засобом інтенсифікації: „Komm, mein Lieber, es ist spät. 

Auch für dich Zeit zu Bett zu gehen“. (Haider). 

Обґрунтування як реалізація стратегії оптимізації ДМА може 

здійснюватися шляхом вказівки на: існуючий стан речей, можливі наслідки в 
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разі відмови, корисність вчинення дії, авторитет, спільні пресупозиції, 

суб'єктну оцінку, умови успішності певної дії. 

Фатичні МА також виступають в ролі перлокутивних оптимізаторів при 

ДМА. Форми наказового способу набувають формального характеру і 

слугують доповненням до головного МА для привернення уваги, порозуміння:  

„Hören Sie, ich stehe noch in Verhandlungen. Fragen Sie mich morgen.“ (Simmel). 

Типовим є поєднання у одному ДМА двох директивних іллокуцій, коли 

одна з них виконує функцію підтримання контакту, а інша – спонукальну. З 

метою мітигації або інтенсифікації перлокутивного ефекту вживаються також 

звертання: „Du mußt abreisen, Liebling“, flüsterte sie dann. „Warum denn? Magst 

du mich nicht mehr?“ (Remarque). 

Серед інших іллокутивних актів, що виступають як перлокутивні 

оптимізатори ДМА, зафіксовано:  

 експресиви: „Ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Aber, bitte, vergiß 

nicht anzurufen.“ (Fischer);  

 комісиви: „So ihr beide, ich räume jetzt аb und mache die Küche, und ihr 

kümmert euch um das Paket“, entschied Helga Großmann (Fischer);  

 квеситиви: „Fahren wir?“ fragte sie lässig. „Oder soll ich mir eine Taxe 

bestellen, die mich zum Bahnhof bringt?“ Peter sprang auf und legte den 

Skizzenblock zur Seite (Konsalik). 

Поширеним локутивним засобом оптимізації є повтор, зокрема: 

 синонімічний повтор: „Danke für die Begleitung, Kleiner. Aber du solltest 

jetzt verschwinden. Nach Hause gehen, verstehst du?“ (Hein); 

 простий контактний повтор: Bengsten (ruft): Halt, Halt, Halt! Was wollen 

Sie? (Hörschelmann) та ін.  

Модальні слова і частки здатні модифікувати ДМА, вони виконують, і 

підсилювальну (aber auch, doch, bloß, endlich), і пом'якшувальну (mal, vielleicht, 

wohl) функції. Найбільш вживаною є частка mal, що вживається і з метою 

мітигації („Ich denke, wir sollten mal in Ruhe über alles reden“ (Fischer)), і з 

метою інтенсифікації („Probier nur mal! Es schmekt prima“ (Fischer)), а також 

частки nur та einfach. 

Виокремлено чотири види реалізації невербальних засобів оптимізації 

ДМА: просодика, кінесика, проксеміка і такесика. До акустичних невербальних 

компонентів, що є найбільш значущими для інтенсифікації перлокутивного 

ефекту ДМА, відносимо темп, тон і гучність мовлення. Кінесика, як засіб 

перлокутивного впливу, охоплює такі найпоширеніші рухи, як жести, зоровий 

контакт і міміку. Проксеміка регулює дистанцію між адресантом і адресатом 

спонукання, та їхнє просторове розміщення. Невербальні компоненти такесики 

мітигують ДМА: потискання рук, дотики, поглажування, поцілунки сприяють 
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створенню довірливих відносин, за виключенням плескання по плечу, що 

робиться зазвичай для підбадьорення.  

Такі екстралінгвальні засоби, як паузи, кашель, сміх, плач, зітхання, 

реалізують стратегію маніпуляції. Адресант часто вдається до невербальних дій 

як до останнього, найважливішого аргументу (загородити вихід, покласти 

слухалку, вихопити листа з рук, пересісти на інше місце, ухопити за рукав 

тощо), коли інші засоби виявляються марними.  

У четвертому розділі «Інтеракційні показники директивних 

мовленнєвих актів у німецькомовному діалогічному дискурсі» здійснено 

аналіз факторів, що впливають, на перлокутивний ефект ДМА і 

запропоновано типологію МА-відповідей. 

Виокремлено такі мовленнєві секвенції за участю ДМА:  

1) «директив – згода»: „Willst du auch eine <Zigarette>, Maria?“ „Ja, wenn 

du noch eine hast“, kommt es leise zurück (Prodöhl);  

2) «директив – відмова»: „Zeig mir mal, wo du in Mathematik bist. Vielleicht 

kann ich dir helfen.“ „Das fehlte noch.“ (Fischer);  

3) «директив – відтермінована дія»: „Nimm mich mit zu dir!“ „Willst du das 

wirklich?“ „Ja, ernst“ „Aber ich verspreche dir nichts.“ (Fischer). 

Варіанти вербального реагування на ДМА конституюються у вигляді 

таких респонсивних типів: 1) згода (добровільна, вимушена, на певних 

умовах); 2) відмова (категорична, обґрунтована, емоційно-забарвлена, 

непряма, мітигована); 3а) нерозуміння (дійсне, як форма відходу від 

відповіді, перезапит);  3б) ухилення від виконання (риторичне питання, 

заперечення);  3в) пропозиція нової або зустрічної дії; зустрічне спонукання 

3г)  вагання.  

Невербальні засобі вираження перлокутивного ефекту – або 

безпосереднє виконання дії, або комунікативно значуще мовчання. 

Можливою є також комбінація вербальних та невербальних засобів 

реагування на ДМА. 

Згода на виконання дії зумовлена такими факторами: адресат не може 

суперечити мовцю, адресат через певні причини не хоче протидіяти мовцю; 

мовцю вдалося сформувати у адресанта позитивний намір щодо виконання 

дії; адресат вважає виконання дії таким, що входить до кола його обов'язків; 

адресат визнає за мовцем право висувати вимоги, просити щось, вказувати; 

адресат сам збирався зробити щось подібне; пропозиція директиву є 

привабливою з точки зору адресата. 

На виникнення незапланованого перлокутивного ефекту незгоди 

впливають такі фактори: мовець невірно оцінив свої взаємини з партнером 

по комунікації на даний момент; адресат має інше уявлення про те, як саме 

має бути виконана дія; адресат не в змозі виконати необхідну дію через 
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об’єктивні обставини (брак часу, сил, можливостей); спонукання було 

висловлено у неввічливій формі; відсутні ознаки бенефактивності для 

адресата, і фактор санкцій є відсутнім. 

На відміну від прямої відмови, при ухиленні від виконання дії адресат 

залишає мовцю надію, що запропонована дія (або заборона на виконання дії) 

буде виконана у певний час. Тактику ухилення від виконання застосовують у 

комунікативно нерівній ситуації. Одним із найпоширеніших засобів 

ухилення є квеситив. Ухилення від виконання дії може бути емоційно 

забарвленним та незабарвленим, а також містити або не містити негативну 

конотацію.  

Зустрічне спонукання як перлокутивний ефект ДМА має на меті 

перехоплення ініціативи та пропонування нової схеми дій. Його появу може 

викликати неспівпадіння поглядів на те, яким чином, коли, за яких обставин, 

за участі яких осіб, за допомогою яких засобів має бути змінений існуючий 

стан речей, або не змінений зовсім.  

У секвенції «директив – нерозуміння» найбільш поширеним засобом є 

запитання, яке може бути засобом маніпуляції для виграшу часу, отримання 

додаткової інформації, та вираження здивування.  

Вагання як перлокутивний ефект ДМА не можна вважати ні згодою, ні 

відмовою, а слід розглядати як хід тактичного плану, що дозволяє виграти 

час. 
 

 

 

ВИСНОВКИ  
 

Дискурсивно-прагматичний підхід до аналізу директивних МА 

дозволив встановити засоби їхньої оптимізації, які мовець вживає для 

досягнення запланованого перлокутивного ефекту, а також виявити 

функціональні особливості взаємодії між прагмалінгвістичною організацією 

директиву і типом перлокутивного реагування на нього.  

Перлокуція являє собою складне явище, що об'єднує в собі два 

складники – перлокутивний акт і перлокутивний ефект. Перлокутивний акт є 

частиною мовленнєвого акту адресанта. Перлокутивна мета для 

директивного мовленнєвого акту полягає в тому, що адресант збирається 

досягти виконання мовної, фізичної або ментальної дії адресатом. 

Перлокутивний ефект становить респонсивний мовленнєвий акт, який 

може бути як запланованим (відповідати перлокутивній меті МА адресанта), 

так і не запланованим, і мати одне з трьох значень інтерактивної функції: 1) 

відмову від дії; 2) згоду; 3) відтерміновану дію, яка може яка може включати 

нерозуміння; ухилення від виконання; спонукання у відповідь, пропозицію 

нової схеми дії , вагання. 
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Глобальна стратегія оптимізації перлокутивного ефекту ДМА існує у 

вигляді стратегій мітигації і інтенсифікації. Стратегії мітигації 

конституюються з локальних стратегій позитивної і негативної ввічливості. 

Стратегії інтенсифікації складаються з аргументативної та маніпулятивної 

стратегій. На появу планованого перлокутивного ефекту позитивно впливає 

комбіноване вживання локутивних, іллокутивних та невербальних засобів. 

До локутивних засобів, що використовуються для реалізації стратегії 

мітигації в німецькомовному діалогічному дискурсі, належать: специфічна 

лексика, частки, прислівники, умовний спосіб дієслова, умовні конструкції. 

Стратегії інтенсифікації на локутивному рівні відповідає вживання 

підсилювальних часток, прислівників, інфінітиву, імперативів, що не 

поширені іншими членами речення. 

До іллокутивних засобів, що використовуються для реалізації стратегії 

мітигації в німецькомовному діалогічному дискурсі, належать індиректні та 

імпліцитні засоби вираження іллокутивної сили спонукання, а також 

некатегоричні підтипи ДМА (благання, прохання, пропонування). Стратегії 

інтенсифікації на іллокутивному рівні відповідає застосування категоричних 

підтипів директиву (погроза, наказ, вимога), перформативів, констативів. 

До числа основних параметрів мовної особистості, що впливають на 

вибір мовленнєвого варіанту оптимізації директивів, належать вік, 

соціальний статус комунікантів, рівень особистих відносин між ними, 

можливості адресата щодо виконання дії; місцезнаходження, канал 

комунікації, присутність сторонніх осіб. 

Варіанти вербального реагування адресата на директив існують у 

вигляді таких секвенцій: «директив – згода» (добровільна, вимушена, на 

певних умовах), «директив – відмова» (категорична, обґрунтована, 

емоційно-забарвлена, непряма, мітигована), «директив – відтермінована дія». 

Секвенція «директив – відтермінована дія» охоплює такі варіанти, як 

«директив – нерозуміння» (дійсне, як форма відходу від відповіді, 

перезапит); «директив – ухилення від виконання» (риторичне питання, 

заперечення); «директив – директив» (переадресування, дозвіл, власне 

спонукання; пропозиції нової або зустрічної дії); «директив – вагання». 

Перспективи дослідження полягають у встановленні взаємозв’язку між 

засобами перлокутивної оптимізації різних МА і можливими варіантами 

вербальної  і невербальної реакції на них у діалогічному дискурсі. Потребує 

подальшого вивчення вплив культурних універсалій на засоби вербального і 

невербального оформлення МА з метою перлокутивної оптимізації, 

дослідження засобів перлокутивної оптимізації окремих підтипів ДМА. 

Перспективним є також залучення діахронічного і контрастивного підходів 

до аналізу ДМА у дискурсах різних типів. 
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АНОТАЦІЯ  

 

Аполонова Л. А. Оптимізація перлокутивного ефекту директивних 

мовленнєвих актів у німецькомовному діалогічному дискурсі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2021.  

Роботу присвячено дослідженню засобів перлокутивної оптимізації 

директивних мовленнєвих актів, а також виявленню функціональних 

особливостей взаємодії між прагмалінгвістичною організацією директиву і 

типом перлокутивного реагування на нього. Розглянуто умови успішності 

директивного мовленнєвого акту, особливості функціонування складних 

директивних мовленнєвих актів, засоби їхнього вираження на локутивному та 

іллокутивному рівнях, характеристики пропозиційного змісту, класифікація. 

Підтверджено поділ глобальної стратегії оптимізації перлокутивного ефекту на 

стратегії мітигації і інтенсифікації. Стратегії мітигації директивів 

конституюються з локальних стратегій позитивної і негативної ввічливості. 

Стратегії інтенсифікації складаються з аргументативної та маніпулятивної 

стратегій.  В німецькомовному діалогічному дискурсі встановлено декілька 

рівнів реалізації оптимізаційних стратегій, які розподіляються відповідно до 

умов успішності директиву. Досліджено взаємозв'язок директиву та його 

перлокутивного ефекту. Виокремлено варіанти вербального реагування 

адресата на директив, які існують у вигляді секвенцій: «директив – згода», 

«директив – відмова», «директив – відтермінована дія». 

Ключові слова: директивний мовленнєвий акт, дискурсивна стратегія, 

засоби оптимізації, іллокуція, інтенсифікація, мітигація, перлокутивний 

ефект, секвенція. 
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АННОТАЦИЯ  
 

Аполонова Л. А. Оптимизация перлокутивного еффекта 

директивных речевых актов в немецкоязычном диалогическом 

дискурсе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет, Запорожье, 2021.  

Работа посвящена исследованию средств перлокутивной оптимизации 

директивных речевых актов, а также выявлению функциональных 

особенностей взаимодействия между прагмалингвистической организацией 

директива и типом перлокутивного реагирования на него. Рассмотрено условия 

успешности директивного речевого акта, особенности функционирования 

сложных директивних речевых актов, средства их выражения на локутивном и 

иллокутивном уровнях, характеристики пропозиционального содержания, 

классифікацмя. Подтверждено разделение глобальной стратегии оптимізации 

перлокутивного еффекта на стратегии митигации и интенсификации. 

Стратегии митигации директивов конституируються из локальных стратегий 

позитивной и негативной вежливости. Стратегии интенсификации состоят из 

аргументативной и манипулятивной стратегий. В немецкоязычном 

диалогическом дискурсе установлено несколько уровней реализации 

оптимизационных стратегий, которые подразделяются в соответствии с 

условиями успешности директива. Исследована взаимосвязь директива и его 

перлокутивного еффекта. Выделено варианти вербального реагирования 

адресата на директив, которые существуют в виде секвенций: «директив – 

согласие», «директив – отказ», «директив – отсроченное действие». 

Ключевые слова: директивный речевой акт, дискурсивная стратегия, 

средства оптимизации, иллокуция, интенсификация, митигация, 

перлокутивный еффект, секвенция. 
 

 

 

SUMMARY   
 

Apolonova L. A. Optimization of Perlocutionary Effect of Directive 

Speech Acts in German-language Dialogic Discourse. – Manuscript.  

Dissertation for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 

– Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis considers the means of optimization of directive speech acts, which a 

speaker uses to achieve the desired perlocutionary effect; it also identifies functional 

features of interaction between pragmatic and linguistic organization of a directive 

speech act and the type of perlocutionary response to it. 
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The dissertation discusses the main characteristics of the directive speech act, 

felicity conditions, functioning features of compound directive speech acts, means of 

their expression at the locutionary and illocutionary levels, characteristics of the 

propositional content and classification.  

Three approaches to understanding the concept of perlocution have been 

identified. The first one is from a speaker's point of view, when perlocution is 

considered as a part of speech act. The second one is from the position of the 

addressee, as a perlocutionary effect, which is a reaction to a certain speech act. 

The third approach is from the standpoint of both participants in the interaction. 

The third approach is the most productive, since it allows to study not individual 

speech acts, but discursive fragments, involving the strategic aspect of speech 

interaction. Thus, perlocution is a complex phenomenon that combines both the 

perlocutionary act and the perlocutionary effect. Perlocution, as part of a directive 

speech act, is the situation that the speaker intends to achieve after his utterance. 

The perlocutionary effect reflects a responsive speech act, which can be both 

successful, planned (corresponding to the perlocutionary purpose of the 

addresser's speech act), or unsuccessful, unexpected.  

Directive speech acts belong to those that threaten the person’s face because 

they force the addressee to a certain course of action. For the sake of effective 

communication and achieving the desired perlocutionary effect, the speaker uses 

special devices in discursive strategies that mitigate the negative impact or, 

conversely, strengthen the imperativity. The global strategy of optimization of the 

perlocutionary effect is divided into the strategies of mitigation and intensification. 

Mitigation strategies are constituted from local strategies of positive and negative 

politeness. Intensification strategies consist of argumentative and manipulative 

strategies. 

The German-language dialogic discourse identifies several levels of 

implementation of optimization strategies, which were distributed according to the 

felicity conditions.  

The existence of a correlation between a certain type of language personality 

and the type of speech strategies chosen by it was confirmed. Among the main 

parameters influencing the choice of the speech variant of optimization of 

directives are age, social status of communicators, the level of personal relations 

between them, the ability of the addressee to perform the act, location of 

communicators, communication channel, presence of outsiders. 

The relationship between the directive speech act and its perlocutionary effect 

has been investigated. Factual analysis testified to the possibility of distinguishing 

separate variants of the addressee's verbal response to directives, which exist in the 

form of the following sequences: "directive – consent" (voluntary, forced, with 

certain conditions), "directive – refusal" (categorical, reasonable, emotionally 
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colored, indirect, mitigated), "directive – deferred action". The sequence "directive 

– deferred action" includes such options as "directive – avoidance of response" 

(unmotivated, motivated with an appeal to something); "directive – 

misunderstanding" (valid as a form of evasion of the answer, re-request); 

"directive – evasion of execution" (rhetorical question, objection); proposal for a 

new or counter-scheme of action; responsive inducement (redirection, permission, 

inducement proper); "directive – hesitation", "directive – counter-inducement", 

"directive – proposal for a new action".  

Key words: directive speech act, discursive strategies, illocution, 

intensification, means of optimization, mitigation, perlocutionary effect, 

perlocution, sequence. 
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