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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Реферовану роботу присвячено дослідженню вербальних та 

невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному 

художньому дискурсі. Звернення науковців до внутрішнього світу 

користувачів мови призвело до зміни лінгвістичної парадигми в цілому, 

центр уваги якої тепер сфокусований на сукупності найскладніших людських 

відносин, здійсненій за допомогою мови. Зосередженість на інтенціональних 

(феноменологічних), прагматичних, мотиваційних, цілепокладальних 

аспектах дискурсу – характерна риса сучасних мовознавчих розвідок 

(О. І. Шевченко). 

Лицемірство та суміжні з ним поняття неодноразово були об’єктом 

вивчення низки наукових студій. Дослідники розглядали когнітивно-

прагматичний аспект дискурсивної актуалізації концепту ЛИЦЕМІРСТВО 

(В. О. Плаксина), концептуальну діаду ЛИЦЕМІРСТВО-ЩИРІСТЬ на 

матеріалі російської та англійської мов (Ю. А. Храмова), лінгвістичну 

репрезентацію лицемірства як форми соціальної поведінки на матеріалі 

російських, англійських та німецьких фразеологізмів (І. Е. Федюніна). У 

сучасних мовознавчих працях висвітлено лінгвальні характеристики 

неправди як когнітивно-комунікативного утворення (О. І. Морозова), засоби 

об’єктивації концепту ОБМАН (Н. М. Панченко), специфіку метафоричної 

моделі комунікативної події неправди/обману (О. І. Потапова), лексико-

семантичні групи номінативних одиниць неправди (О. Г. Пироженко), 

актомовленнєві параметри обману (О. М. Бабич), особливості нещирого 

дискурсу (Й. Кубінова, С. В. Плотникова), феномен самообману 

(Н. А. Моцун), прагматичні аспекти невербальної поведінки нещирого мовця 

(Г. Ю. Крейдлін, О. С. Петеліна, М.-М. О. Рибалко, Л. В. Солощук, 

О. А. Янова). Однак дотепер не було здійснено комплексного аналізу 

вербальних та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів. 

Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричною 

спрямованістю сучасної лінгвістики, за якої мову розглядають як 

репрезентативну форму людської свідомості, продукт творчості мовної 

особистості. Важливе звернення до комунікативних здібностей людини, які 

виявляються, у першу чергу, на вербальному та невербальному рівнях. 

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

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми  «Системні та 

функціональні характеристики мовних одиниць фонетичної, граматичної та 

лексичної систем сучасної англійської мови», розробленої викладачами 

кафедри практики англійської мови Волинського національного університету 

імені Лесі Українки, затвердженої (протокол № 9 від 21 травня 1998 р., 

протокол № 2 від 25 вересня 2014 р.) вченою радою університету. Тему 

роботи затверджено вченою радою Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (протокол № 1 від 28 січня 2016 року). 
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Мета дослідження полягає у виявленні та систематизації вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів у сучасному 

англомовному художньому дискурсі.  

Досягнення поставленої мети зумовило розв’язання таких завдань: 

 конкретизувати зміст поняття лицемірство в сучасних гуманітарних 

студіях; 

 розглянути соціальний вимір лицемірства та суміжних із ним 

понять; 

 окреслити методику дослідження вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі; 

 з’ясувати прагматичну специфіку висловлень комуніканта-

лицеміра; 

 виявити невербальні компоненти комунікації, які супроводжують 

мовлення комуніканта-лицеміра; 

 простежити закономірності взаємодії вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі; 

 висвітлити особливості стратегій і тактик мовленнєвої поведінки 

комуніканта-лицеміра. 

Об’єктом дослідження є англомовний художній дискурс, який містить 

висловлення комунікантів-лицемірів. 

Предмет вивчення – вербальні та невербальні засоби актуалізації 

лицемірства комунікантів в англомовному художньому дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували 1657 висловлень комунікантів-

лицемірів, зафіксованих методом суцільної вибірки з текстів англомовної 

художньої прози другої половини ХХ – початку ХХІ століть. 

Методологія дослідження зумовлює використання таких методів: 

загальнонаукових – індукції, дедукції, аналізу, синтезу – для уточнення 

теоретичних засад дослідження та формування висновків роботи; 

лінгвістичних: контекстуального аналізу – для дослідження мовних і 

позамовних чинників, які впливають на засоби актуалізації лицемірства 

комунікантів; прагмасемантичного аналізу – для з’ясування актомовленнєвої 

специфіки висловлень комуніканта-лицеміра; дискурсивного аналізу – для 

виділення стратегій і тактик комуніканта-лицеміра; описового методу – для 

характеристики функційного аспекту лицемірних висловлень; 

функціонального аналізу – для розкриття функціонального потенціалу 

невербальних компонентів комунікації. Процедуру кількісних підрахунків 

залучено для статистичних характеристик висловлень комуніканта-лицеміра і 

номінацій невербальних засобів репрезентації лицемірства в англомовному 

художньому дискурсі. 
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше на матеріалі 

англомовної художньої прози проаналізовано вербальні та невербальні 

засоби актуалізації лицемірства комунікантів. Новим є опис висловлень 

комуніканта-лицеміра як окремого типу прагматичних висловлень. Уточнено 

основні прагматичні типи мовленнєвих актів, якими послуговується 

комунікант-лицемір: асертиви, директиви, квеситиви, комісиви та експресиви 

(емотиви, евалюативи та бехабітиви). Уперше на матеріалі англомовного 

художнього дискурсу проведено дискурсивний аналіз стратегій і тактик 

мовленнєвої поведінки комуніканта-лицеміра. 

Теоретична значущість отриманих результатів визначена тим, що 

розкриття комунікативно-прагматичних особливостей висловлень 

комуніканта-лицеміра є певним внеском у розвиток теорії мовленнєвої 

комунікації й прагмалінгвістики. Дослідження невербальної поведінки 

комуніканта-лицеміра поглиблює знання про функціональний потенціал 

невербальних компонентів комунікації. Основні положення та висновки 

дисертації розвивають теорію нещирого дискурсу. 

Практична цінність основних положень дослідження й отриманих 

результатів полягає в можливості їхнього використання в навчальній роботі 

ЗВО, зокрема у викладанні нормативного курсу «Загальне мовознавство» 

(розділ «Мова й невербальні засоби спілкування»), теорії мовленнєвої 

комунікації (розділ «Комунікація як мовленнєва діяльність»), під час 

розроблення спецкурсів із прагмалінгвістики та дискурсології; у навчально-

методичній роботі в ході підготовки навчальних і методичних посібників із 

досліджуваної проблематики; у науково-дослідницькій роботі студентів та 

аспірантів. 

Апробація результатів дослідження здійснена на 7 міжнародних 

наукових конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії» (м. Одеса, 2019 р.), 

Х Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (м. Луцьк, 

2013 р.), V Міжнародна науково-практична конференція «Людина 

віртуальна: нові горизонти» (м. Монреаль, Канада, 2018 р.), Міжнародна 

конференція «Philology and Linguistics in the Digital Age FiLiDA – 2018» 

(м. Будапешт, 2018 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ 

сторіччя» (м. Київ, 2020 р.). 

Крім того, основні положення дисертації були виголошені на 

фестивалях науки Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (2016–2020 рр.) та засіданнях кафедри практики англійської 

мови СНУ імені Лесі Українки (2016–2019 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено в 

десяти  публікаціях, з них: 5 статей у фахових виданнях України (3,2 др. 

арк.); 1 стаття в зарубіжному виданні (0,7 др. арк.), а також тези доповідей на 
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чотирьох наукових конференціях (0,8 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 

4,7 др. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 229 сторінок 

(основний текст становить 204 сторінки) складається з анотацій українською 

та англійською мовами,  вступу, трьох розділів із висновками до кожного з 

них, загальних висновків, списку використаних джерел (217 позицій), 

лексикографічних джерел (7 найменувань) та джерел ілюстративного 

матеріалу (72 найменування). Дисертаційну працю ілюструють 1 таблиця і 

12 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його 

мету і завдання, зазначено об’єкт, предмет, матеріал і методологічний апарат 

дослідження, окреслено теоретичне й практичне значення отриманих 

результатів, розкрито наукову новизну роботи, вказано на зв’язок теми 

дисертації з науковою проблематикою кафедри, наведено дані щодо 

апробації результатів; викладено положення, винесені на захист. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

вербальних та невербальних засобів актуалізації лицемірства в 

англомовному художньому дискурсі» розглянуто теоретичні положення, на 

яких ґрунтується наукова розвідка, зокрема з’ясовано зміст поняття 

«лицемірство» крізь призму філософії, психології та етики, розглянуто 

соціальний вимір лицемірства, висвітлено етапи комплексної методики 

дослідження вербальних та невербальних засобів актуалізації лицемірства 

комунікантів в англомовному художньому дискурсі.  

Лицемірство – негативна моральна якість, виявлена в поведінці 

людини, яка прикриває нещирість, лукавість, двоєдушність удаваною 

щирістю, доброчесністю (М. Г. Тофтул). У психології лицемірство 

розглядають як негативну рису характеру поруч із брехливістю, лінощами, 

грубістю, жадібністю, зарозумілістю, бездушністю, заздрістю та егоїзмом 

(І. С. Вітенко, Т. І. Вітенко). Грецьке слово hypokrisis, перекладене як 

лицемір, буквально означає «театральний актор». Лицеміром називають 

людину, у якої зовнішні прояви емоцій, поведінка не відповідають її 

внутрішнім переживанням і справжнім почуттям. Лицемірна людина ніби 

одягає маску, опиняючись у тій чи іншій ситуації. Вона часто змінює свої 

життєві погляди і позицію залежно від сьогочасної вигоди. Лицеміри в такий 

спосіб діють із корисливими чи й зловмисними мотивами, наслідком чого є 

страждання інших людей. Сутність лицемірства проілюстровано на рис. 1. 
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Рис. 1. Сутнісна характеристика лицемірства 

 

Лицемірство як один із способів обману (Є. П. Ільїн) разом із брехнею 

й обманом відносять до корисливих форм спілкування і розглядають як 

форми деструктивної взаємодії. Обман, зі свого боку, є формою 

замаскованого маніпулювання (В. А. Кручек). Термін «маніпуляція» 

використовують на позначення впливу на людину з метою спонукати її 

зробити щось (повідомити інформацію, здійснити вчинок, змінити свою 

поведінку) несвідомо чи всупереч її власному бажанню, думці, наміру 

(І. А. Стернін). У маніпуляції, яка виникає і розгортається в рамках широкого 

контексту міжособистісної взаємодії, переплелися перетворення інформації, 

наявність силової боротьби, проблеми істина-неправда і таємне-явне, 

динаміка переміщення відповідальності, зміни балансу інтересів 

(Є. Л. Доценко). 

Міжособистісна взаємодія, реалізуючись у соціальних ситуаціях, 

регулюється в суспільстві певними конвенціями. Саме суспільство спонукає 

людину лицемірити (З. Фройд). Створюючи необхідні передумови для брехні 

та обману, воно санкціонує та легалізує певну частку брехні й унормовує її. 

Необхідним інструментом для соціалізації й підтримки хороших стосунків із 

тими, хто оточує, є лицемірство. Згідно з тлумаченням К. Фокса, який будь-

яку ввічливість розглядає як форму лицемірства, можна провести паралель 

між лицемірством, яке постає свідомим і навмисним обманом інших, і 

ввічливістю.  

На думку Ф. С. Бацевича, якщо мовець не хоче засмутити свого 

співбесідника, прагне уникнути конфлікту або ж просто хоче бути ввічливим, 

використовуючи при цьому висловлення, які істотно не несуть шкоди чи 

вагомого впливу на адресата (наприклад, «Ти сьогодні гарно виглядаєш», «У 

тебе дуже гарна сукня»), то зазначені висловлення не є лицемірними на 

відміну від такої крайньої форми принципу толерантності, як говоріння про 

приємне, коли співбесідник про це не думає.  

З опертям на класифікацію В. О. Плаксиної, можна виокремити такі 

причини лицемірства: 1) страх бути не таким, як усі; 2) бажання здаватися 

респектабельним в очах учасників групи; 3) відсутність у людини чітких, 

сформованих життєвих цінностей; 4) корисливий розрахунок; 5) необхідність 

дотримуватися вимог культури.  
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Сучасна наукова парадигма, що вирізняється дослідженням мови у 

безпосередньому зв’язку з індивідуумом, передбачає вивчення різноманітних 

проявів людини в процесі міжособистісного спілкування. Студії мовних 

одиниць здійснюються в тісній взаємодії з різноманітними 

екстралінгвальними чинниками, зокрема, соціальними, культурологічними, 

психологічними тощо (С. Шабат-Савка). Один із напрямів антропологічної 

парадигми дослідження мови – аналіз її комунікативних властивостей. У 

межах комунікативної лінгвістики процеси спілкування вивчають з 

урахуванням усіх вербальних і невербальних елементів комунікації.  

У дисертаційній праці подано комплексну методику дослідження 

вербальних та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів, 

зумовленого їхніми корисливими інтересами й потребами. Аналіз вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в 

англомовному художньому дискурсі передбачив сім етапів.  

На першому етапі розглянуто лицемірство крізь призму філософії, 

психології та етики, проаналізовано аксіологічне підґрунтя та 

конкретизовано зміст поняття «лицемірство», висвітлено лінгвальний і 

соціальний виміри лицемірства та суміжних із ним понять.  

На другому етапі за допомогою методу суцільної вибірки виокремлено 

фрагменти англомовного художнього дискурсу, у яких актуалізується 

лицемірство комунікантів. При відборі ілюстративного матеріалу ми 

враховували: а) контекст; б) мову та слова автора; в) внутрішнє мовлення 

комунікантів; г) невербальні засоби, які супроводжують висловлення 

комуніканта-лицеміра; д) репліки мовців.  

На третьому етапі здійснено прагмасемантичний аналіз лицемірних 

висловлень як мовленнєвої складової комунікативної поведінки лицеміра.  

На четвертому етапі дослідження через використання дискурсивного 

аналізу вдалося виокремити та систематизувати низку комунікативних 

стратегій і тактик, якими послуговується комунікант-лицемір. Було пояснено 

особливості вживання лицеміром комунікативних тактик у різних 

комунікативних ситуаціях та висвітлено їхній безпосередній вплив на хід 

відносин з адресатом.  

На п’ятому етапі за допомогою описового методу схарактеризовано 

функційний аспект лицемірних висловлень в англомовному художньому 

дискурсі. Лицемір неодноразово вживає епітети, демінутиви, парцеляцію, 

лексеми та словосполучення з позитивно-оцінною конотацією та 

інтенсифікатори для підсилення ефективності свого мовлення, аби здійснити 

бажаний вплив на адресата. 

На шостому етапі дослідження застосовано функціональний аналіз 

для виявлення функціонального потенціалу невербальних засобів актуалізації 

лицемірства, які, у свою чергу, сприяють реалізації інтенції лицеміра, або при 

невдалому використанні навпаки викривають лицемірство комуніканта.  
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На завершальному (сьомому) етапі описано типи взаємодії вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства в англомовному 

художньому дискурсі та підбито підсумки проведеного дослідження. 

У другому розділі «Вербальні засоби актуалізації лицемірства 

комунікантів» з’ясовано прагматичний статус лицемірних висловлень; 

проаналізовано іллокутивні цілі та перлокутивний ефект лицемірних 

мовленнєвих актів; розкрито дискурсивну специфіку комунікативних 

стратегій і тактик комуніканта-лицеміра.  

Лицемірні висловлення як мовленнєва складова комунікативної 

поведінки лицеміра з погляду мовленнєвого статусу – це окремі мовленнєві 

акти, у яких вербалізується лицемірство мовця. Мовленнєві акти 

комуніканта-лицеміра – нещирі мовленнєві акти, іллокутивною особливістю 

яких є порушення умов щирості, за яких присутня фальсифікація інтенції 

(D. Wunderlich). Нещирий мовець має дві взаємно накладені інтенції: 

справжню, яку він приховує, і фальсифіковану, протилежну, яку він 

намагається донести до адресата. 

У роботі виокремлено такі іллокутивні цілі лицемірних висловлень: 

1) змусити адресата змінити думку стосовно адресанта в кращу сторону; 

2) спонукати адресата змінити сприйняття наявної ситуації, прийняти кут 

зору, запропонований адресантом; 3) заохотити адресата до дій, бажаних для 

адресанта з корисливих мотивів; 4) стимулювати адресата прийняти 

адресанта в «зону довіри» і сприймати його як «одного зі своїх»; 5) 

спрямувати увагу адресата на щось незначне задля того, щоб не показати 

щось важливе; 6) приховати від адресата істинні почуття. Нещирі мовленнєві 

акти, що реалізуються при цьому, відрізняються за іллокуцією, але 

об’єднуються фальсифікацією інтенції та перлокуцією обману. 

Нещирі висловлення нічим не відрізняються за формою від щирих 

(Л. Р. Безугла), тому диференціювати хибне від істинного – дуже складна 

справа, що вимагає великого розуму та проникливості (В. В. Кузнецов). 

Лише в контексті, завдяки паралінгвальним параметрам і невербальній 

поведінці, можна виявити брехню і лицемірство, оскільки на формальному, 

граматичному рівні неможливо визначити, чи є висловлення лицемірним 

актом (С. Деннінгхаус). Наприклад: 

“It’s true though, isn’t it, Larry? You’d have been rid of me.”  

“For Christ’s sake, I don’t want to be rid of you that way, Catherine. All I 

want is a divorce.” /…/  

They were having supper on the terrace. “Don’t you see she doesn’t deserve 

to live,” Noelle said. “She’s holding onto you to be vengeful. She’s trying to ruin 

your life, our lives, darling.” /…/ “You would be doing her a favour. She’s already 

tried to kill herself. She wants to die.” 

“I could never do it, Noelle.” /…/  



8 

 

Later, sailing on the boat, they talked about it further. /…/ “It must look like 

an accident,” Noelle said, “so that here will be no police investigation. The 

police in Athens are very clever.”  

“What if they should investigate?”  

“They won’t. The accident will not happen here.”  

“Where, then?” 

“Ioannina.”  

The following Sunday he asked Catherine to fly to Vienna with him. They 

had dinner at the Sacher Hotel and flew back the same night. It had been a 

wonderful evening, filled with wine and music and candlelight, but Catherine had 

the eerie feeling that somehow it didn’t belong to her. /…/ 

“I know how badly I’ve behaved,” Larry said softly. “If you’ll give me a 

chance, I’d like to make it up to you, Cathy.” /…/ “I love you, Cathy,” he said. 

“I’ve never really loved anyone else. I want another chance.” “How would you 

like to go away on a second honeymoon?” Larry was asking. /…/ I know a 

wonderful little place we can go. It’s called Ioannina” (S. Sheldon). 

Лицемір Ларрі вдає, ніби любить Кейт (I love you, Cathy). Він просить 

дати йому ще один шанс та пропонує поїхати під час медового місяця в 

чудове місто Яніна (I want another chance; I know a wonderful little place we 

can go. It’s called Ioannina). Він говорить досить переконливо (I’ve never 

really loved anyone else).  З контексту відомо, що попередньо Ларрі та його 

коханка Ноель спланували убити Кейт саме там. У такий спосіб вони хотіли 

приховати всі сліди та ускладнити слідчі дії потому (It must look like an 

accident. The accident will not happen here. Ioannina). Контекст, вказуючи на 

нещирість дій та спілкування Ларрі з Кейт, допомагає розпізнати його 

лицемірство. 

Основними прагматичними типами мовленнєвих актів, що реалізують 

інтенцію комуніканта-лицеміра, є такі: асертиви (32 %), директиви (7 %), 

квеситиви (13 %), комісиви (20 %) та експресиви (28 %) (емотиви (13 %), 

евалюативи (8 %) та бехабітиви (7 %)). Характерною особливістю 

мовленнєвих актів комуніканта-лицеміра є спроба мовця створити 

необхідний для певної ситуації образ, замаскувати свої істинні почуття і 

наміри, щоб вплинути на адресата задля досягнення бажаного.  

Якщо комунікант-лицемір здійснив передбачуваний мовленнєвий 

вплив на адресата, тобто увів адресата в оману, нещирий мовленнєвий акт 

вдалий. Якщо ж адресат розпізнав намір мовця ввести його в оману, нещирий 

мовленнєвий акт є невдалим (О. М. Бабич). Типовими перлокутивними 

реакціями на висловлення комуніканта-лицеміра є такі: 1) адресат вірить 

комуніканту-лицеміру; 2) адресат не вірить комуніканту-лицеміру; 3) адресат 

підозрює адресанта в лицемірстві, але не видає свої підозри з метою 

пересвідчитися в здогадках; 4) адресат не терпить лицемірства 

комунікативного партнера; 5) адресат відчуває огиду щодо лицемірства 

комунікативного партнера; 6) адресат засуджує лицемірство комуніканта-
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лицеміра; 7) адресат уникає контакту з комунікантом-лицеміром; 8) адресат 

погоджується з комунікантом-лицеміром та приймає його кут зору; 

9) адресат захоплюється комунікантом-лицеміром; 10) адресат демонструє 

догідливість перед комунікантом-лицеміром.  

Лицемірні мовленнєві акти забезпечують реалізацію комунікативних 

тактик, що, у свою чергу, реалізують комунікативні стратегії, в основі яких 

лежить інтенція комуніканта-лицеміра. Враховуючи те, що лицемірство є 

однією з ознак маніпулятора, комунікативні стратегії, якими послуговується 

комунікант-лицемір, ми відносимо до маніпулятивно спрямованих і з-поміж 

них виокремлюємо такі (рис. 2): 1) стратегію активного маніпулювання, 

2) стратегію пасивного маніпулювання, 3) стратегію ігнорувальної 

маніпуляції, 4) стратегію змагальної маніпуляції, 5) маніпулятивну стратегію 

позитиву, 6) стратегію зближення, 7) стратегію комунікативної мімікрії. 

 

 
Рис. 2. Типологія комунікативних стратегій лицеміра 

 

Стратегія активного маніпулювання реалізується такими тактиками: 

пропонування вигоди; підкупу; хитрування; покладання відповідальності на 

іншого; провокування на бажану реакцію; розпитування; персуазивності. 

Стратегія пасивного маніпулювання виявляється через тактики відвертання 

уваги; екземпліфікації; самозасудження; маскування емоцій; підігрування. 

Комунікант-лицемір, використовуючи стратегію ігнорувальної маніпуляції, 

залучає тактику демонстрації байдужості й тактику зміни теми. Для 

реалізації стратегії змагальної маніпуляції комунікант-лицемір 

послуговується  тактиками іронії; приниження; шантажу; залякування; 

емоційного тиску. Маніпулятивна стратегія позитиву представлена 

тактиками підвищення значимості співрозмовника; солідаризації зі 

співрозмовником; позитивної самопрезентації. Основними тактиками, які 

залучає комунікант-лицемір для актуалізації стратегії зближення, є такі: 

тактика інтимізації відносин; нещирої згоди; інклюзивності; входження в 

довіру. Для реалізації стратегії комунікативної мімікрії виокремлено такі 

Стратегії, якими послуговується  

комунікант-лицемір 

стратегія активного маніпулювання 

стратегія зближення стратегія ігнорувальної маніпуляції 

маніпулятивна стратегія позитиву стратегія пасивного маніпулювання 

стратегія змагальної маніпуляції 

стратегія комунікативної мімікрії 
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тактики: тактику рольової гри, тактику підміни цілей і  тактику вуалювання 

інформації. 

Обман, брехня, лицемірство, маніпуляція, хитрість актуалізуються в 

нещирому дискурсі, семантичною основою якого є вираження особливої 

ментальності, притаманної нещирій мовній особистості. Услід за 

С. М. Плотниковою ми виділяємо три види нещирого дискурсу, розмежовані 

відповідно до особливостей породжуваного процесу: 1) спонтанно 

породжуваний нещирий дискурс, 2) попередньо підготовлений нещирий 

дискурс, 3) періодично поновлюваний нещирий дискурс.  

У третьому розділі «Невербальні засоби актуалізації лицемірства 

комунікантів» досліджено невербальні засоби актуалізації лицемірства 

комунікантів та виявлено основні типи їхньої взаємодії в англомовному 

художньому дискурсі. 

Однією з необхідних складових успішної комунікативної діяльності 

лицемірної мовної особистості є вміння гнучко користуватися як вербальним, 

так і невербальним кодами. Невербальні засоби спілкування – це елементи 

комунікативного коду, які мають немовну (але знакову) природу і разом із 

засобами мовного коду слугують для створення, передавання і сприйняття 

повідомлень (Ф. С. Бацевич). Як зазначає І. Б. Морозова, процес людського 

спілкування становить складну взаємодію, нерозривну спаяність вербальних і 

невербальних засобів. 

Галузь невербаліки, за К. Бове, охоплює: 1) вираз обличчя, поведінку 

очей; 2) жести, пози; 3) голосові характеристики; 4) дотик; 5) зовнішність; 6) 

використання часу й простору під час мовленнєвої взаємодії (C. L. Bovee, 

J. V. Thill). Вегетативні реакції (почервоніти, збліднути, спітніти та інші) і 

комунікативне мовчання як окремі групи невербальних знаків теж досить 

інформативні (рис. 3). 

Невербальні засоби можуть використовуватися комунікантом як для 

демонстрації справжніх намірів, так й удавання своїх або для навмисного 

введення комунікативного партнера в оману. Саме з огляду на невербальні 

засоби комунікативний партнер може судити про щирість і правдивість, 

справжнє ставлення комуніканта до нього. Неконтрольована невербальна 

поведінка – найцінніше джерело інформації при виявленні брехні. 

Один із найважливіших каналів невербальної поведінки – це вираз 

обличчя, який може сильніше вводити в оману, ніж слова. Зазвичай обличчя 

несе відразу два повідомлення – те, що лицемір хоче сказати, і те, що він 

хотів би приховати. Нещирий вираз може видавати себе по-різному: зазвичай 

він є асиметричним, і його поява та зникнення з обличчя є надто раптовим 

(П. Екман). 

Особлива роль в переданні інформації відводиться міміці – рухам 

м’язів обличчя. Найпотужнішими знаками невербальної комунікації є очі. 

Вони виражають найтонші нюанси людських почуттів і переживань. 

Наприклад: 
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His hand on my elbow, he quickly apologized although completely 

insincere as his eyes twinkled playfully (W. Fleming).  

У цьому прикладі вибачення комуніканта-лицеміра нещире, на що 

вказує грайливий блиск в очах. 

Важливу роль у маніфестації лицемірства комуніканта відіграє такий 

невербальний компонент, як посмішка, володіння технікою якої дозволяє 

комуніканту продемонструвати або замаскувати свої наміри: Sure, I seemed to 

smile, but it wasn’t real. I’ve smiled to be polite. I’ve smiled to be approachable. 

I’ve had passing moments that made me smile, but it was quickly dampened with 

guilt. Faking a smile works for the outside world, but it didn’t make me any 

happier. The saying, “Fake it until you make it,” works for some but didn’t do 

much for me (J. Perroni).  

Лицеміри надають перевагу посмішці тому, що завдяки щасливому 

виразу обличчя ввести в оману набагато легше (В. В. Ганіна). Крім того, 

посмішка – найбільш керована з усіх невербальних компонентів. У її 

використанні можна виокремити два основні напрями:  

1) використання посмішки для підтвердження справжніх 

комунікативних намірів і стосунків: “Cool.” I smiled sincerely. I liked her 

(T. Jager);  

2) послуговування посмішкою для маскування справжніх 

комунікативних намірів і стосунків, коли взаємодія з вербальними 

компонентами відбувається на основі принципу контрадикції:“Yeah, good 

one,” she said, but her smile didn’t match the sternness of her words 

(D. M. Winton). 

Одним із найбільш поширених прийомів, який сигналізує про 

нещирість чи обман, є жест, коли людина торкається свого носа або робить 

декілька дотиків до ямочок на ньому (Є. Спіріца). Наприклад: 

The inspector remembered Ian touching his nose when he was asked about 

the accident. “…” Ian touched his nose often; he touched it whenever he lied. 

Ian had already known about the accident even without being informed by anyone, 

how? Because he was the planner himself, he reached the hospital and pretended 

to have been hurt the most. Fake! It was all fake love and care! Ian just wanted to 

see Serah suffer in an unending grievance (S. Khanum). У наведеному прикладі 

лицемір прикидається постраждалим. Його нещирість видають доторки до 

носа. З контексту відомо, що він навмисно вводить інших в оману.  

Невід’ємною частиною мовленнєвого процесу, яка сприяє досягненню 

оптимальності усного мовлення у виразному, комунікативному, емоційному 

й прагматичному аспектах, є голос (І. І. Сєрякова). Голосу, як і обличчю, 

можна надавати певний вираз, адже він може бути щирим, лицемірним, 

фальшивим тощо (Г. Ю. Крейдлін): Abbershaw glanced at him sharply. There 

had been a touch of something in the voice that did not ring quite true, 

something hypocritical – insincere (M. Allingham). 
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Голосом можна грати, його можна змінювати, підвищувати або 

понижувати, змінюючи звучання, направляючи в потрібний бік. Наприклад: 

A dynamo in business, yes, but it would be more than generous to say that 

Babs wasn’t a nice person. She didn’t even have the courtesy to fake being nice – 

unless, of course, she was with a client. Babs not only had two faces, she had two 

voices as well. When dealing with her employees or with other agents, she 

snapped orders in a loud, nasal tone that could crack ice, but with clients, she 

always used some fake oozy, syrupy voice, her attempt at a southern drawl that 

Brenda said was enough to gag a maggot (F. Flagg). Цей приклад демонструє, 

що лицемірка Бебс була не лише дволикою, а й мала два голоси: одним вона 

розмовляла з колегами, а для роботи з клієнтами навмисно обирала інший. 

Тон голосу також може свідчити про лицемірство. Основне 

призначення тону – узгоджувати міжособистісні та соціальні відносини між 

комунікативними партнерами, а тому тон етикетно нормативний, 

контрольований і регламентований. Мовець завжди обирає тон усвідомлено і 

навмисно (І. В. Ковалинська): I will ask you one more time,” he said, his tone 

insincerely polite. “Where can I find Mia?” (B. Long).  

Про лицемірство комуніканта можуть свідчити обійми 

комунікативного партнера, плескання по плечу: “Dane!” Instinctively, I run to 

him. Our embrace is uneven, with me clinging to his chest as he reluctantly 

reaches around me, momentarily at least, until his clutch turns to an insincere 

pat on the back (R. Fischer). 

Неабияке значення для лицемірів відіграє зовнішність. Маніпулюючи 

нею, вони здатні привернути чи відвернути увагу свого співрозмовника, 

маскуватися, викликати жалість або навпаки – справляти неперевершене 

враження задля того, щоб досягти бажаного. Лицеміри, маніпулюючи своєю 

зовнішністю, викликають у комунікативного партнера те враження, яке вони 

заздалегідь спланували. Наприклад:  

Meanwhile she needed his help to stay alive. /.../ she heard the office door 

open and she turned around and saw Constantin Demiris standing in the doorway 

/…/. Constantin Demiris had aged ten years in the few months since Noelle had 

seen him. He looked gaunt and haggard, and his clothes hung loosely on his 

frame. But it was his eyes that held her attention. They were the eyes of a soul 

that had been through hell. The essence of power that had been within Demiris, 

the dynamic, overpowering core of vitality was gone. It was as though a light 

switch had been turned off, and all that was left was the pale afterglow of a faded, 

once remembered brilliance. He stood there, staring at her, his eyes filled with 

pain.  

For a split second Noelle wondered whether this could be some kind of trick, 

part of a plan, but no man on earth could be that good an actor /…/. 

The Court was in pandemonium, but Noelle neither heard nor saw it. 

Something had made her turn around. The vacant seat was no longer empty. 

Constantin Demiris sat in it. He was freshly shaved and barbered. He was 
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dressed in a blue raw-silk suit, flawlessly tailored, a light blue shirt, and a 

foulard tie. His olive black eyes were bright and alive. There was no sign of the 

defeated, crumbling man who had come to visit her in prison, because that man 

had never existed.  

Constantin Demiris had come to watch Noelle in the moment of her defeat, 

savoring the terror in her. His black eyes were locked on hers and for one split 

instant she saw in them a deep, malevolent satisfaction (S. Sheldon). 

Лицемір Коста Деміріс прийшов до Ноель, яка була під вартою. З 

контексту відомо, що вона його зрадила. Коста був дуже багатим та знатним, 

мав чудову репутацію і зв’язки. Усе і всі були в нього під контролем. Коста 

був чоловіком, який нічого нікому не прощав, а завжди чекав зручного 

моменту, щоб помститися. Він обіцяє визволити Ноель із в’язниці за умови, 

якщо вона погодиться бути з ним. Знаючи, що Ноель не має іншого виходу, 

щоб врятувати своє життя, він робить їй таку пропозицію. Чоловік змінює 

свій зовнішній вигляд, вдаючи, ніби схуд, побиваючись за нею. Здавалося, 

що він постарів на років десять, обличчя зблідло, очі сповнені болю, ніби 

йому довелося пройти крізь пекло. З контексту відомо, що це було 

лицемірно, оскільки її засудили до смертної кари. І ось, уже під кінець 

судового засідання, Коста прийшов, щоб почути вирок: обличчя поголене, 

свіже, очі сяють, одягнений у дорогий костюм, жодного сліду від 

нещодавнього жалюгідного Деміріса, який так «побивався» за Ноель. 

Інтенції комунікантів і комунікативна спрямованість спілкування в 

цілому акцентуються змінами в просторовому розташуванні комунікантів 

(Л. В. Солощук). Коли людина почувається впевнено й комфортно, то 

намагається захопити якомога більше місця. Чим менше в неї впевненості, 

тим менше простору вона займає. Якщо провідним мотивом лицеміра є 

створення атмосфери довіри, емоційно-позитивного клімату, чого він 

зазвичай домагається, тоді лицемір скорочує дистанцію до співрозмовника, 

може сідати біля нього, наближатися впритул, обіймати. Наприклад:  

Kelly rang the doorbell. The moment the door opened and she saw Sam 

Meadows, her fears went away. All she felt was pleasure and relief at seeing this 

man who had been so close to Mark. “Kelly!” He cradled her in a warm bear 

hug. “Oh, Sam.” He took her hand. “Come on in” (S. Sheldon).  

Келлі приходить до свого знайомого Сема. Відчинивши двері й 

побачивши її, він одразу тепло обіймає її, бере за руку, зменшуючи таким 

чином комунікативний простір, щоб увійти в зону довіри Келлі та націлити її 

на близькість, оскільки в нього були свої наміри. 

Час є не менш важливим чинником для спілкування, аніж слова, 

постава, жести та відстань. Для уникнення будь-яких конфліктів, що можуть 

стати на заваді реалізації цілі лицеміра, він намагається бути пунктуальним. 

Проте, аналіз ілюстративного матеріалу показав, що лицемір може 

приходити тоді, коли йому зручно, і вважає, що його повинні чекати. 

Наприклад: 
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“Come to my apartment,” Eve said. She gave him the address. “I’ll see you 

at twelve-thirty.” 

“I’ll be there.” She could hear the smug satisfaction in his voice. 

George Mellis was due for a surprise. He arrived thirty minutes late, and 

Eve realized it was a pattern with him. It was not a deliberate rudeness, it was an 

indifference, the knowledge that people would always wait for him. His pleasures 

would be there for him whenever he bothered to reach out and take them. With 

his incredible looks and charm, the world belonged to him. Except for one thing: 

He was poor. That was his vulnerable point (S. Sheldon). 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що комунікант-лицемір 

може використовувати простір і час залежно від ситуації, що склалася. 

Науковці виділяють основні ознаки брехні, які обумовлені 

вегетативною системою: тремтіння в голосі, тілі, яке комунікант не може 

зупинити; прискорене моргання; комунікант напружує губи, кусає їх, «жує»; 

над верхньою губою, на лобі з’являються краплі поту; часте або сильне 

ковтання слини; бажання пити (через сухість у роті); покашлювання (на 

нервовому ґрунті), можливе періодичне заїкання; голос набуває іншого тону, 

нехарактерного для комуніканта, змінюється ритм, тембр; збивається ритм 

дихання; комуніканту може не вистачати повітря, він може позіхати; зміна 

кольору обличчя, блідість або почервоніння, шкіра може вкриватися 

плямами; прискорене серцебиття, пульсація крові в скронях, сонній артерії; 

сіпання дрібних м’язів обличчя (повіка, брова тощо) (Є. Спіріца). Наприклад: 

He just lied and blushed, lied and blushed (R. Stevenson).   

У цьому прикладі почервоніння обличчя супроводжує обман.  

Невербальні дії в спілкуванні мають як підсвідомий, так і регульований 

запланований характер. Феномен мовчання реалізується як спонтанно, так і 

заплановано. Комунікативне мовчання в основному представлене 

спонтанним типом. Залежно від ситуації воно може бути красномовнішим, 

ніж саме мовлення (Т. О. Анохіна, Н. Д. Арутюнова, В. В. Богданов; 

C. B. Крестинський). Наприклад: 

Kelly says nothing because she knows that her silence is more effective: 

“This person is really worried…. It’s really killing her. She’s really worried now. 

And I didn’t say anything for her” (L. M. Brown).  

У наведеному прикладі мовець використовує комунікативне мовчання, 

знаючи, що воно «вбиває» співрозмовника й ефективніше, ніж будь-які 

слова. 

Досить поширеними ознаками лицемірства, обману, нещирості є паузи, 

які можуть бути дуже тривалими або частотними. Голосові паузи й заминки –  

істинні ознаки того, що людина може говорити неправду. Одна з причин 

полягає в тому, що лицемір міг не продумати лінію поведінки заздалегідь чи 

не передбачити складного запитання тощо: She smiled against his chest. “I love 

you.” There was just the barest pause in his reply. “I love you, too, Brielle.” She 

caught the pause. Caught it, and knew he lied (R. Jordan, R. O’Neal).  
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Рис. 3. Невербальні засоби актуалізації лицемірства комунікантів в 

англомовному художньому дискурсі 

 

Як засвідчив аналіз ілюстративного матеріалу, невербальні компоненти 

комунікації (НВК) широко використовують лицеміри. В англомовному 

художньому дискурсі трапляються номінації НВК різноманітної природи. 

Із-поміж поєднань невербальних і вербальних засобів комунікації 

найбільше  доповнень (43 %), порівняно з регулюванням (25 %), 

запереченням (23 %) та заміщенням (9 %). Невербальні компоненти 

самостійно або в поєднанні з вербальними здійснюють цілеспрямований 

психологічний вплив на адресата, що сприяє успіху реалізації інтенції 

лицеміра. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проаналізовано вербальні та невербальні 

засоби актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі. 

 Поняття «лицемірство» багатофункціональне та полісемічне. 

Лицемірство – це невідповідність слів і вчинків людини її справжнім 

переконанням, намірам і почуттям; нещирість. Лицемірна людина ніби 

одягає маску, опиняючись у тій чи іншій ситуації.  

Методологія аналізу вербальних і невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів передбачає сім етапів дослідження: 1) аналіз 

теоретичних засад вивчення вербальних і невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів; 2) відбір фрагментів англомовного художнього 

дискурсу, у якому актуалізоване лицемірство комунікантів; 3) дослідження 

лицемірних висловлень як нещирих мовленнєвих актів; 4) виокремлення та 

систематизація комунікативних стратегій і тактик, якими послуговується 

лицемір; 5) акцент на функційному аспекті лицемірних висловлень; 
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6) диференціація невербальних компонентів актуалізації лицемірства 

комунікантів; 7) вивчення типів взаємодії вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі. 

Лицемірні висловлення – окремі мовленнєві акти з порушенням умови 

щирості, у яких вербалізується лицемірство мовця. Сферою функціонування 

мовленнєвих актів з порушенням умови щирості є нещирий дискурс. 

Основними прагматичними типами мовленнєвих актів, що реалізують 

інтенцію комуніканта-лицеміра, є  такі: асертиви (32 %), директиви (7 %), 

квеситиви (13 %), комісиви (20 %) та експресиви (28 %) (емотиви (13 %), 

евалюативи (8 %) й бехабітиви (7 %)). Нещирий мовець має дві взаємно 

накладені інтенції: справжню, яку мовець приховує, і фальсифіковану, яку 

він намагається донести до адресата. 

Виокремлено такі іллокутивні цілі лицемірних мовленнєвих актів: 

1) змусити адресата змінити думку стосовно адресанта на краще; 

2) спонукати адресата прийняти кут зору, запропонований адресантом; 

3) стимулювати адресата до дій, бажаних для адресанта з корисливих 

мотивів; 4) заохотити адресата прийняти адресанта в «зону довіри» і 

сприймати його як «одного зі своїх»; 5) спрямувати увагу адресата на щось 

незначне задля того, щоб не показати щось важливе; 6) приховати від 

адресата істинні почуття. 

Типовими перлокутивними реакціями на висловлення комуніканта-

лицеміра є: 1) адресат вірить комуніканту-лицеміру; 2) адресат не вірить 

комуніканту-лицеміру; 3) адресат підозрює адресанта в лицемірстві, але не 

видає свої підозри з метою пересвідчитися в здогадках; 4) адресат не 

терпить лицемірства комунікативного партнера; 5) адресат відчуває огиду 

щодо лицемірства комунікативного партнера; 6) адресат засуджує 

лицемірство комуніканта; 7) адресат уникає контакту з комунікантом-

лицеміром; 8) адресат погоджується з комунікантом-лицеміром та приймає 

його кут зору; 9) адресат захоплюється комунікантом-лицеміром; 10) 

адресат демонструє догідливість перед комунікантом-лицеміром.  

Комунікативні стратегії, якими послуговується лицемір, відносяться 

до маніпулятивно спрямованих, основними з яких є такі: стратегія 

активного маніпулювання, стратегія пасивного маніпулювання, стратегія 

ігнорувальної маніпуляції, стратегія змагальної маніпуляції, маніпулятивна 

стратегія позитиву, стратегія зближення, стратегія комунікативної мімікрії. 

Лицемірство виражається не тільки вербальними, але й 

невербальними засобами комунікації. Комунікант-лицемір вміло маскує 

свої справжні наміри за допомогою невербальних засобів комунікації: 

виразу обличчя й зорової поведінки, просодичних НВК, які характеризують 

голос комуніканта-лицеміра, тактильних, кінесичних і проксемічних 

компонентів, а також комунікативного мовчання. За допомогою 

зовнішнього вигляду лицемір доповнює свій образ та робить його 
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правдоподібним. Лицемір може користуватися невербальними засобами 

комунікації комплексно. Саме з огляду на невербальні засоби, 

комунікативний партнер може судити про щирість і правдивість, справжнє 

ставлення комуніканта до нього.  

З-поміж поєднань невербальних і вербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів є такі: доповнення (43 %), регулювання (25 %), 

заперечення (23 %) та заміщення (9 %). Невміле або невдале використання 

невербальних компонентів комунікації слугує індикатором нещирості та 

викриває лицемірство комуніканта. 

Здійснений у роботі аналіз вербальних та невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів відкриває перспективи для подальших 

досліджень феномену лицемірства в гендерному аспекті. 
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Запорізький  національний університет, Запоріжжя, 2021.  

Дисертацію присвячено дослідженню вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі.   

У науковій праці конкретизовано зміст поняття лицемірство крізь 

призму філософії, психології та етики. Лицемірство потрактовано як 

вдавання, невідповідність слів і вчинків людини її справжнім почуттям, 

переконанням і намірам. Проаналізовано лицемірні висловлення як нещирі 

мовленнєві акти, у яких виражається лицемірство комунікантів та сферою 

функціонування яких є нещирий дискурс. Виокремлено та систематизовано 

комунікативні стратегії й тактики, якими послуговуються лицеміри. 

Досліджено функційний аспект лицемірних висловлень.  

Виявлено невербальні компоненти комунікації, які супроводжують 

мовлення комуніканта-лицеміра. Описано типи взаємодії вербальних та 

невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному 

художньому дискурсі. 
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комунікації, лицемірне висловлення, мовленнєвий акт, інтенція, 

комунікативна стратегія, комунікативна тактика, художній дискурс. 
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Диссертация посвящена исследованию вербальных и невербальных 

средств актуализации лицемерия коммуникантов в англоязычном 

художественном дискурсе. 

В работе конкретизировано содержание понятия лицемерие с точки 

зрения философии, психологии и этики. Лицемерие истолковано как 

притворство, несоответствие слов и поступков человека его настоящим 

чувствам, убеждениям и намерениям. Проанализированы лицемерные 

высказывания как неискренние речевые акты, выражающие лицемерие 

коммуникантов и сферой функционирования которых является неискренний 

дискурс. Выделены и систематизированы коммуникативные стратегии и 

тактики, которыми пользуются лицемеры. Исследован функциональный 

аспект лицемерных высказываний. 

Выявлены невербальные компоненты коммуникации, сопровождающие 

речь коммуниканта-лицемера. Описаны типы взаимодействия вербальных и 

невербальных средств актуализации лицемерия коммуникантов в 

англоязычном художественном дискурсе. 

Ключевые слова: лицемерие, вербальные и невербальные средства 

коммуникации, лицемерное высказывание, речевой акт, интенция, 

коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, художественный 

дискурс. 

 

SUMMARY 

Kondruk A. Yu. Verbal and Nonverbal Means of Hypocrisy 

Actualization in the English Literary Discourse. – Manuscript. 

Thesis for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

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

The thesis focuses on the study of verbal and nonverbal means of hypocrisy 

actualization in the English Literary Discourse. 

Hypocrisy is pretence, discrepancy between the words and deeds of 

personality and his/her real feelings, beliefs, and intentions. The hypocrite puts on 

a mask, trying to hide true feelings and emotions in order to achieve the goal.  

The verbal component of the hypocrite’s communicative behavior is a 

hypocritical utterance, treated as a separate type of pragmatic utterances. From a 

pragmatic point of view, a hypocritical utterance is a speech act, whose 

illocutionary purposes are as follows: to make the addressee change his/her mind 

about the speaker for the better; to induce the addressee to accept the speaker’s 

point of view; to make the addressee act in accordance with the speaker’s self-

interested motives; to induce the addressee to admit the speaker to his “zone of 

trust” and treat him as one of his friends; to make the addressee focus his attention 

on something insignificant in order to conceal something important; to hide true 

feelings from the addressee. Typical perlocutionary reactions to utterances of a 

hypocritical speaker have been revealed.  
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The main pragmatic types of speech acts used by a hypocritical interlocutor 

are: assertives, directives, quesitives, commissives, and expressives (emotives, 

evaluatives, and behabitives). Hypocritical speech acts violate the sincerity 

condition, i.e. they are insincere speech acts. The insincere speaker has two 

superimposed intentions: 1) a real intention that he/she tries to hide and 2) a false 

one which he/she attempts to convey to the addressee. 

Hypocritical speech acts function in insincere discourse, which is defined as 

mental-communicative activity based on the speaker’s falsification of his intention. 

There are three types of insincere discourse, distinguished according to the 

characteristics of its generating process: spontaneously generated insincere 

discourse, pre-prepared insincere discourse, and periodically renewed insincere 

discourse. 

The discourse analysis of strategies and tactics of the hypocritical 

interlocutor carried out on the basis of the English literary discourse has revealed 

the following strategies: a strategy of active manipulation, a strategy of passive 

manipulation, a manipulative neglect strategy, a strategy of competitive 

manipulation, a manipulative strategy of the positive, a strategy of intimacy, and a 

strategy of communicative mimicry.  

The components of non-verbal communication accompanying speech of a 

hypocrite have been singled out. The hypocritical interlocutor skillfully disguises 

his true intentions, feelings and experiences with the help of non-verbal means of 

communication: facial expressions and visual behaviour, prosodic components 

characterizing his voice, tactile, kinesic, and proxemic components, as well as 

communicative silence. Quite often the hypocrite uses non-verbal means of 

communication in an integrated manner, which contributes to the success of his 

communication. 

The non-verbal components used by a hypocrite, alone or in combination 

with verbal ones contribute to the targeted impact on the addressee, which in its 

turn contributes to the successful realization of the hypocrite’s intention. However, 

inappropriate or unsuitable use of non-verbal components of communication serves 

as an indicator of insincerity and reveals the hypocrisy of the interlocutor. Non-

verbal means of communication convey meaning by complementing, regulating, 

contradicting or substituting verbal ones actualizing interlocutors’ hypocrisy. 

The analysis of verbal and non-verbal means of hypocrisy actualization 

carried out in this work opens new prospects for future research on the 

phenomenon of hypocrisy in the gender aspect. 

Key words: hypocrisy, verbal and nonverbal means of communication, 

communicative strategy, communicative tactics, speech act, hypocritical utterance, 

intention, literary discourse. 


