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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності  10.02.04 – германські мови. – Державний вищий навчальний 

заклад “Донбаський державний педагогічний університет” Горлівський 

інститут іноземних мов; Запорізький національний університет, Бахмут – 

Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено виявленню лінгвопрагматичних параметрів 

спонукальної інтенції як механізму мовленнєвого впливу представників 

електорату на суб’єктів влади в англійськомовному політичному дискурсі. 

Науковою працею уточнено характеристики політичного дискурсу, зокрема 

його електорального сегмента. Визначено співвідношення понять “інтенція” та 

“стратегія” і розкрито природу спонукальної інтенції.  

З’ясовано, що мовленнєва інтенція є внутрішнім психоментальним 

зарядом, що належить довербальному етапу мовленнєвої діяльності, передує 

стратегії. В основу спонукальної інтенції покладено потребу представників 

електорату впливати на діяльність політиків. Використані електоратом стратегії 

і тактики слугують об’єктивації волевиявлення у мовленні представників 

суспільства.  

Установлено, що стратегічний інструментарій, яким послуговуються 

представники електорату з метою втілення спонукальної інтенції, охоплює такі 

стратегії: негативного оцінювання, прецеденту, заклику, погрози, вимоги, 

застереження та заборони. Визначенo тактики, якими конкретизується кожна 

стратегія, і розглянуто мовні засоби, що слугують об’єктивації відповідної 

інтенції. Відображено якісно-кількісне варіювання визначених стратегій у 

мовленні електорату.  
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Доведено, що інтенції оцінки та спонукання взаємодіють між собою, 

оскільки негативна оцінка постає потужним механізмом продукування 

спонукальної інтенції. Було з’ясовано, що для вербалізації стратегії негативного 

оцінювання актуальними є прикметники, що формують загальну оцінку, а 

також негативно-оцінна лексика (іменники, прикметники, дієслова), що 

презентує оцінювання інтелектуального, емоційного, нормативного, 

морального, телеологічного  та утилітарного  значення.  

У дослідженні визначено, що феномен прецедентності постає 

когнітивним механізмом продукування спонукальної інтенції. Проаналізовано 

лексичні параметри вербалізації стратегії прецеденту. З цією метою 

вживаються іменники, прикметники, дієслова й сполучники, у яких 

акцентується семантика подібності, прикладу для наслідування. На 

синтаксичному рівні для реалізації стратегії прецеденту активна роль належить 

складним реченням різного типу. 

Виявлено, що до провідних синтаксичних конструкцій, вживаних 

представниками електорату з метою об’єктивації стратегії заклику, належать: 

імперативні речення, структури з уживанням перформативів, модальних 

дієслів, зворотів Time, It’s time, номінативні та питальні конструкції загального 

та спеціального типy. Зосереджено увагу на семантичних особливостях 

розповідних речень і визначено, що вони констатують наявність можливості 

або ресурсів реалізації дії заклику, пріоритетність завдання перед виконавцем.  

Визначено механізми актуалізації стратегії погрози на структурному 

рівні, з-посеред яких домінувальними є речення з модальними дієсловами, 

розповідні речення, що експлікують інструмент погрози, і складні речення, 

репрезентовані як складносурядними, так і складнопідрядними конструкціями.  

З’ясовано, що основним критерієм для визначення стратегії вимоги є 

усвідомлення мовцем свого громадянського права вимагати очікувану модель 

поведінки від влади. Досліджено лінгвальний арсенал стратегії вимоги. 

Найширший корпус речень з модальними дієсловами розкласифіковано за 
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критерієм способу експлікації виконавця вимоги. Розглянуто семантичну 

специфіку розповідних речень, що реалізують інтенцію вимоги.  

У праці виявлено, що смисловим ядром стратегії застереження є 

компонент danger (небезпека).  Розглянуто способи вербалізації цього 

компонента на лексичному рівні. Встановлено, що предикати імперативних  і 

модальних конструкцій,  що актуалізують стратегію застереження, 

характеризуються семою розумової діяльності. Набір складнопідрядних речень 

обставин умови і часу залежить від висвітлення мовцем превентивної або 

загрозливої дії. Проаналізований корпус розповідних речень показав, що їм 

властиво висвітлювати такі чинники: загрозливу дію, превентивну дію / 

інструмент, джерело небезпеки, адверсіанта небезпечної дії та лихі наміри 

влади. 

Установлено, що домінування пермісиву to allow із модальними 

дієсловами заперечної форми у стратегії заборони компенсує відсутність 

прохібітивних перформативів у мовленні електорату. Досліджено семантичні 

особливості екстеріоризації стратегії заборони на рівні розповідних речень і 

риторичних запитань.  

Було розкрито, що соціокультурними джерелами стратегії прецеденту є 

досвід інших країн, сфера діяльності відомих політиків, дискурс авторитетних  

осіб, прецедентні тексти, власний досвід, суспільно-політичні явища або події. 

Внаслідок аналізу семантики предикатів стратегії заклику було з’ясовано, 

що ця стратегія відбиває етапи суспільно-політичного протистояння, і було 

окреслено спектр лексичних маркерів, що здійснюють мовну об’єктивацію 

цього фрагмента політичної дійсності.   

На основі семантичного аналізу спонукуваної дії висловлень, що 

реалізують стратегію вимоги, створено типологію вимог, висунутих 

електоратом на адресу влади. Визначено спектр лексичних одиниць, за 

допомогою яких репрезентовано ці вимоги. Розвідкою стверджується, що такі 

висловлення є мовним відбиттям певних інтересів політичного життя 

суспільства. 
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Установлено, що експлікація електоратом можливих негативних 

наслідків у стратегії застереження спрямована на мінімізацію шкоди від 

діяльності влади, і продемонстровано способи вербалізації  можливих небезпек. 

У дисертації визначено прагмастилістичні параметри актуалізації 

спонукальної інтенції у мовленні електорату. З’ясовано, що діалектичний 

взаємозв’язок між категоріями експресивності та категоричності ґрунтується на 

параметрі інтенсивності. З огляду на це, запропоновано підхід до розгляду 

категоричності спонукання як інтенсифікованого волевиявлення адресанта. 

Розкрито сукупність стилістичних засобів виразності та прийомів, якими 

послуговується електорат у процесі реалізації спонукальної інтенції. 

Продемонстровано, що експресивні ресурси фонографічного, лексико-

семантичного і синтаксичного рівнів мови сприяють актуалізації 

категоричності спонукання, уможливлюють репрезентацію спонукальної 

інтенції у більш чіткий, потужний, інтенсифікований спосіб.  

Ключові слова: політичний дискурс, спонукальна інтенція, 

комунікативна стратегія і тактика, негативне оцінювання, прецедентність, 

заклик, погроза, вимога, застереження, заборона, експресивність, 

категоричність.  

SUMMARY 

 

Sukhovetska L. V. Realization of Linguo-Pragmatic Potential of the 

Incentive Intention in English political Discourse (Case Study of the Electorate 

Speech). – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – State Higher Education Institution “Donbass State 

Pedagogical Institution” Gorlivka Institute for Foreign Languages; Zaporizhzhia 

National University, Bachmut – Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation  focuses on the analysis of the linguo-pragmatic potential of 

the incentive intention as a mechanism of speech influence of the electorate upon the 

subjects of power in English-speaking political discourse. The thesis has singled out 



6 
 

an electoral segment within the political discourse. The paper has stated correlation 

between the concepts of “intention” and “strategy” and has revealed the nature of the 

incentive intention. 

It has been found out that speech intention is an internal charge of mental and 

psychological nature, wich belongs to the preverbal stage of speech activity and 

precedes a strategy. The incentive intention is derived from the need of the electorate 

members to influence the activity of politicians. The strategies and tactics used by the 

electorate representatives serve to objectify their will in their speech. 

The research has stated that the range of strategies used by the electorate with 

the purpose to objectify the incentive intention includes such variants as: negative 

evaluation, precedence, appeal, menace, demand, warning and prohibition. The types 

of tactics specifying each strategy have been defined and the linguistic means that 

serve to objectify the incentive intention have been studied. The result of the research 

represents qualitative and quantitative variation of the identified strategies in the 

speech of the electorate. 

Since negative evaluation appears to be a powerful mechanism in the 

production of the incentive intention, a conclusion about interaction of these two 

intentions has been made. The analysis of the lexical aspect of the strategy of 

negative evaluation has demonstrated that the electorate appeals to the adjectives of 

general evaluation, as well as to special negative-evaluative vocabulary (nouns, 

adjectives, verbs), which convey the evaluation of intellectual, emotional, normative, 

moral, teleological and utilitarian meaning. 

The paper claims that the phenomenon of precedence serves to be a cognitive 

tool in the production of the incentive intention. It has been defined that verbalization 

of the strategy of precedence is represented by nouns, adjectives, verbs, and 

conjunctions with the semantics of similarity, an example to be repeated. On the 

syntactic level the implementation of strategy of precedence is actively realized with 

the help of  complex sentences of different types. 

It has been disclosed that leading constructions implemented by the electorate 

to objectify the strategy of appeal are represented by: imperative and performative 
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sentences, sentences with modal verbs, constructions introduced by Time, It’s time, as 

well as nominative and interrogative constructions. A special attention attached to the 

semantic parameters of the affirmative sentences has resulted in the identification of 

such groups of sentences: those which state the ability or the resources necessary to 

implement the appeal and those which name the priority of task to the performer. 

The range of dominant constructions functioning as lingual mechanisms to 

represent strategy of menace incorporates  sentences with modal verbs, affirmative 

sentences which name the tool of the threat, compound and complex sentences. 

The research claims that the main criterion for identifying the strategy of 

demand is the awareness of the speaker of his civil right to demand the expected 

model of behavior from the authorities. The lingual arsenal of this strategy has been 

studied. The most numerous bulk of the sentences with modal verbs is classified 

according to the manner of the explication of the performer of the action. The paper 

reveals semantic properties of the affirmative sentences realizing the intention of 

demand. 

The dissertation regards the meaningful component of danger in the strategy of 

warning as the basic one.  The ways of the verbalization of this component on the 

lexical level have been demonstrated. The analysis of the predicates of imperative 

and modal constructions realizing the strategy of warning has revealed their 

belonging to the semantic sphere of intellectual activity. A set of complex sentences 

of condition and time depends on the intention of the speaker to highlight either a 

threatening action or a preventive action. Within the group of affirmative structures it 

is possible to differentiate those which highlight a threatening action, a preventive 

action /tool, a source of danger, an adversiant subject of the dangerous situation and 

vile intentions of the authorities. 

It has been noted that the permissive verb to allow has a tendency to be 

combined with modal verbs in the negative form in the prohibitive strategy what 

compensates absence of  the prohibitive  performative verbs. The semantic properties 

of the affirmative sentences and rhetoric questions with the intention of prohibition 

have been studied. 
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It has been disclosed that the sphere of activity of well-known politicians, the 

discourse of authoritative persons, precedent texts, experience of other countries, 

personal experience of the speaker, socio-political phenomena or events serve to be 

the the socio-cultural sources for the strategy of precedence. 

The analysis of the semantics of the predicates of the strategy of appeal 

resulted in the determination of the stages of social-political opposition. The range of 

lexical markers objectifying this fragment of political reality has been presented.  

The classification of demands addressed by the electorate to the authorities has 

been done by the author on the basis of the semantic analysis of the induced action in 

the utterances realizing the strategy of demand. The groups of lexical units which 

help to represent these demands have been identified. The research claims that these 

demands are linguistc reflection of social interests in political life. 

It has been defined that explication of possible negative consequences in the 

strategy of warning is aimed by the electorate to minimize harm from the activity of 

politicians. Possible variants of how to objectify different dangers are given in the 

paper. 

Key words: political discourse, incentive intention, communicative strategy 

and tactics, negative evaluation, precedent, appeal, menace, demand, warning, 

prohibition, expressivе, categorical. 
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ВСТУП 
 

Дисертацію присвячено виявленню лінгвопрагматичних параметрів 

спонукальної інтенції як механізму мовленнєвого впливу електорату на 

суб’єктів влади в англійськомовному політичному дискурсі. Сьогодні 

дискурсологія активно утверджується в лінгвістичних студіях. Відтак активно 

досліджуються різноманітні типи і різновиди дискурсивної діяльності.  

Політичний дискурс через його значущість для  суспільного життя 

привертає увагу дослідників. Зокрема, мовознавці визначають його загальні 

характеристики [15; 20; 34; 232; 302], вивчають стратегії й тактики [30; 53;  69;  

72; 97;  188; 236; 238; 247;  270; 308; 329; 340; 380; 401], аналізують 

ідіодискурси  окремих політиків [54; 60; 200; 237]. Проте всі перелічені 

розвідки акцентують увагу саме на мовленнєвій поведінці політиків. 

Дослідження мовлення пересічних громадян, які не є політиками-

професіоналами, але активно обговорюють політичні проблеми, здійснено на 

матеріалі російської мови  [50; 51; 199; 271]. Дискурс реагування  у просторі 

політичного дискурсу та дискурс суспільної думки розглянуто на матеріалі 

англійської мови [34; 70]. 

Очевидно, що розумово-комунікативна діяльність електорату – 

важливого учасника політичного дискурсу – на сьогодні ще недостатньо 

висвітлена в наявних дослідженнях. Такий стан речей невиправданий з огляду 

на значущість впливу електорату в боротьбі за владу, що постає головною 

метою політичного дискурсу [302]. Крім того, відкритість та інформатизація 

сучасного медійного простору надає широкі можливості для ознайомлення з 

думкою електорату, висловленою в рубриках Comments, Voices, Opinions, 

Letters британських та американських  медіа on-line та  в електронних 

коментарях.  

Виходячи з цього, в дисертаційній праці зосереджено увагу на вивченні 

розумово-комунікативної взаємодії учасників електорального сегмента 

англійськомовного політичного дискурсу. Діяльність електорату спрямована на 
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спонукання влади до тих дій, що, на думку виборців, є для них оптимальними. 

Саме тому актуальності набуває висвітлення спонукальної інтенції мовлення 

електорату. У счасних лінгвістичних розвідках мовленнєва інтенція 

потрактована з різних позицій [17; 18; 227; 387].  У нашому дослідженні ми 

розуміємо її як вихідну точку розумово-комунікативної діяльності, що передує 

вибору стратегій і тактик комунікантів. Отже, вибудовується логічний 

ланцюжок: інтенція – стратегія – тактика – засоби реалізації. При цьому 

прагма-комунікативна природа інтенції та стратегії зумовлюють вивчення саме 

засобів реалізації лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної інтенції. 

Актуальність дослідження зумовлена домінуванням у сучасній 

лінгвістиці принципів когнітивно-комунікативної парадигми, з позиції якої 

уможливлюється виокремлення такої важливої характеристики електорального 

сегмента англійськомовного політичного дискурсу, як реалізація спонукальної 

інтенції. З огляду на це виникає необхідність розкрити зв’язки між цією 

інтенцією та стратегіями й тактиками, що сприяють її імплементації, а також 

виявити потенціал лінгвопрагматичних засобів реалізації стратегій і тактик 

комунікантів. Актуальність дослідження підсилюється суспільною значущістю 

політичного дискурсу та важливою роллю електорату в ньому.  

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами.  Дослідження 

виконано в межах комплексної наукової теми факультету романо-германських 

мов ДВНЗ “ДДПУ” ГІІМ “Формування іншомовної комунікативної 

компетентності з погляду когнітивно-дискурсивного аналізу розвитку мови як 

біокультурного гібриду” (номер державної реєстрації – 011617А21101(08). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Горлівського державного 

педагогічного інституту іноземних мов (протокол № 4 від 27 листопада 2008 

р.), перезатверджено (протокол № 2 від 24 вересня 2015 року) та уточнено на 

засіданні вченої ради ДВНЗ “ДДПУ” Горлівського інституту іноземних мов 

(протокол № 9 від 22 березня  2017 року) 

Мета роботи полягає у встановленні лінгвопрагматичного потенціалу 

стратегій і тактик спонукальної інтенції як механізму мовленнєвого впливу 
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представників електорату на політиків.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

 уточнити характеристики політичного дискурсу, зокрема його 

електорального сегмента;    

 визначити співвідношення між поняттями інтенції та стратегіі й 

обгрунтувати сутність спонукальної інтенції;  

 окреслити діапазон стратегій і тактик, які втілюють спонукальну 

інтенцію в мовленні електорату; 

 здійснити інвентаризацію мовних засобів вербалізації виявлених 

стратегій і тактик; 

 висвітлити основні сфери суспільно-політичного життя, що 

знаходять відображення в мові у процесі реалізації спонукальної інтенції; 

 продемонструвати зв’язок між категоріями експресивності й 

категоричності спонукання; 

 визначити спектр засобів експресивності, що сприяють реалізації  

спонукальної інтенції, на фонографічному, лексико-смантичному і 

синтаксичному рівнях мови. 

Об’єктом дослідження є висловлення представників англійськомовного 

електорату, у яких реалізовано спонукальну інтенцію. 

Предметом аналізу постають стратегії, тактики та лінгвопрагматичні 

засоби, використовувані для реалізації спонукальної інтенції в 

англійськомовному політичному дискурсі.  

Провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм 

[9; 20; 64; 104],  із позицій якого  дискурс аналізують в аспектах його 

породження з урахуванням приналежності мовця до окремого соціального 

статусу, з урахуванням його прав та обов’язків, що дає змогу повніше розкрити 

специфіку електорального сегмента англійськомовного політичного дискурсу, 

зокрема реалізовану в ньому спонукальну інтенцію. Окрім цього принципу, 

методологія дослідження інтегрує елементи дискурсивної прагмалінгвістики  
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[142; 148; 161; 281; 300] та прагмастилістики [6; 56; 123;  163;  198; 248;  311]. 

Дібраний емпіричний матеріал піддано лінгвістичному аналізу із 

застосуванням спеціальних методів дослідження, які сприяли вирішенню 

поставлених завдань у роботі. Для характеристики стратегій і тактик 

спонукальної інтенції використано дискурсивний метод. У визначення 

лінгвальних особливостей реалізації спонукальної інтенції провідним постає 

метод структурно-семантичного аналізу. Для з’ясування лексичного 

потенціалу часткового негативного оцінювання і способів кодування заборони 

залучено метод лексико-семантичного аналізу. З метою демонстрації 

прагматичної еквівалентності імпліцитного спонукання було застосовано 

трансформаційний аналіз. Метод мовленнєво-актового аналізу встановлює 

особливості реалізації комунікативних стратегій, використовуваних 

електоратом у мовленні. Метод контекстуально-культурологічного аналізу 

залучено з метою інтерпретації прецедентних ситуацій. Метод семного аналізу 

– для розкриття семантичного обсягу номінацій, якими вербалізовано ядерний 

смисловий компонент danger (небезпека). Метод кореляції лінгвальних явищ із 

соціальними – для встановлення зв’язку між мовною репрезентацією стратегій 

спонукальної інтенції в мовленні електорату та сферами суспільно-політичного 

життя. Метод стилістичного аналізу сприяв встановленню сукупності 

стилістичних засобів, використаних у процесі реалізації спонукальної інтенції. 

Метафоричне моделювання допомогло визначити типи джерел метафоричної 

експансії. За допомогою контекстуально-інтерпретаційного методу 

проаналізовано значення абстрактних лексичних одиниць, метафор, алюзій, 

трансформованих фразеологізмів, продемонстровано, як експресивні мовні 

засоби посилюють категоричність спонукання. Елементи методів кількісного  

аналізу виявилися необхідними для з’ясування параметрів якісно-кількісного 

варіювання комунікативних стратегій і мовних засобів, ужитих для їхньої 

реалізації. 

Матеріалом дослідження постають тексти рубрик Comments, Opinions, 

Voices, Letters британських і американських медіа он-лайн The Guardian, The 
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Independent, The Express, The Financial Times, The Economist, The Mail Post, The 

Washington Post, The New York Times. Загалом було виокремлено і 

проаналізовано 2824 англійськомовних спонукальних висловлювань, дібраних 

методом суцільної вибірки. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше піддано 

комплексному аналізу особливості реалізації спонукальної інтенції в розумово-

комунікативній діяльності електорату – важливого складника 

англійськомовного політичного дискурсу. Зокрема, вперше: 

 уточнено характеристики політичного дискурсу, зокрема його 

електорального сегмента;  

 визначено співвідношення понять “інтенція” та “стратегія”; 

 з’ясовано природу спонукальної інтенції; 

 встановлено діапазон стратегій і тактик, що беруть участь в імплементації 

спонукальної інтенції; 

 схарактеризовано лінгвальні, соціолінгальні та прагмастилістичні 

параметри визначених стратегій і тактик; 

 запропоновано підхід до трактування експресивності  як  способу 

підвищення категоричності спонукання; 

 встановлено спектр експресивних засобів, залучених для реалізації  

спонукальної інтенції, на фонографічному, лексико-семантичному і 

синтаксичному рівнях мови.  

Положення, які виносяться на захист: 

1. У політичному дискурсі наявні декілька сегментів, які можуть бути 

виокремлені на підставі статусу учасників. Електоральний сегмент політичного 

дискурсу становить розумово-комунікативну діяльність, якою реагують на 

дискурс політиків, виражають власні ідеологічні позиції і впливають на 

суб’єктів влади. Мета впливу на політиків реалізується  шляхом втілення 

спонукальної інтенції. 

2. Інтенція є внутрішнім психоментальним зарядом, що належить 
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довербальному етапу мовленнєвої діяльності, передує стратегії. Стратегія 

конкретизується у тактиках, які втілюються мовними засобами, що слугують 

реалізації відповідної інтенції. В основу спонукальної інтенції покладено 

потребу представників електорату впливати на діяльність політиків. 

Використані електоратом стратегії й тактики слугують об’єктивації 

волевиявлення у мовленні представників електорату.  

3. Діапазон стратегій, що втілюють спонукальну інтенцію, охоплює: 

стратегію негативного оцінювання (тактики експліцитного та імпліцитного 

спонукання), прецеденту (тактики позитивного та негативного прецеденту), 

вимоги (тактики конкретно-орієнтованої та загальної вимоги), застереження 

(тактики експліцитного, імпліцитного та образного подання семи danger 

(небезпека), заклику (тактики до означеного, неозначеного і передбачуваного 

адресата), погрози (тактики експліцитно-обґрунтованої та імпліцитно-

обґрунтованої погрози) і заборони (тактики означено-референтної, неозначено-

референтної та  відносно-референтної заборони). Кожній стратегії властивий 

певний набір прийомів та/або засобів вербального втілення.  

4. Провідними засобами вербалізації стратегії негативного оцінювання є 

лексика загально-оцінного та частково-оцінного значення (інтелектуального, 

емоційного, нормативного, морального, телеологічного та утилітарного); 

стратегії прецеденту – лексика із семантикою подібності, прикладу для 

наслідування поведінки.   

5. Найчастотнішими засобами мовної об’єктивації стратегії заклику і 

погрози є імперативні речення і конструкції з модальними дієсловами; стратегії 

вимоги – конструкції з модальними дієсловами і розповідні речення із 

семантикою бажаності та права електорату, обов’язку влади; стратегії 

застереження – розповідні речення з експлікацією небезпечної або 

превентивної дії, джерела небезпеки, адверсіанта небезпечної дії і 

складнопідрядні конструкції обставин умови та часу; стратегії заборони – 

розповідні речення із семантикою відсутності правомірності та 

неприпустимості дії, риторичні запитання. 
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6. Мовлення представників електорату у процесі реалізації спонукальної 

інтенції відбиває певні фрагменти політичної дійсності, зокрема: стратегія 

заклику ввіддзеркалює етапи суспільно-політичного протистояння, стратегія 

вимоги – коло політичних інтересів суспільства, стратегія застереження – 

негативні суспільно-політичні прогнози. Мовну об’єктивацію кожного із 

зазначених фрагментів репрезентовано набором лексичних маркерів. 

7. Категорії експресивності та категоричності корелюють між собою на 

підставі параметра інтенсивності. Уживання засобів експресивності 

фонографічного, лексико-семантичного та синтаксичного рівнів мови сприяє 

реалізації прагматичної настанови адресанта і посиленню категоричності 

спонукання, яке означає інтенсифіковане волевиявлення адресанта.  

Теоретичне значення праці полягає в тому, що отримані результати є 

внеском у такі галузі англістики, як дискурсологія (опис електорального 

сегмента як важливого складника політичного дискурсу); комунікативно-

дискурсивні студії (виявлення співвідношення понять інтенції та стратегії); 

лінгвопрагматика (аналіз лінгвопрагматичного потенціалу спонукальної 

інтенції); соціолінгвістика (систематизація знань про англійськомовну 

політичну дійсність, що знаходить вербальну об’єктивацію в процесі реалізації 

спонукальної інтенції представників електорату). Тлумачення експресивності 

як способу реалізації категоричності спонукання є внеском у прагмастилістику. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані в нормативних курсах із теоретичної граматики 

англійської мови (розділи “Прагматика речення”, “Синтаксис речення”, 

“Семантика речення”), лінгвостилістики, загального мовознавства (розділи 

“Мова і суспільство”, “Мова і мислення”), у розробці та впровадженні 

спецкурсів із дискурсології, теорії комунікації, політичного мовлення, 

прагмалінгвістики, у навчально-методичній роботі – для укладання 

підручників, навчальних і методичних посібників із проблематики дослідження, 

при написанні наукових праць із англійської філології. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
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дисертації висвітлено в доповідях на наукових і науково-практичних 

міжнародних конференціях: “Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість” (Острог, 2016),  “Мови і світ: дослідження та викладання”  

(Кропивницький, 2017), “Сучасні лінгвістичні парадигми” (Бахмут, 2017), 

“Дослідження молодих науковців у галузі гуманітарних наук” (Бахмут, 2017 р.), 

“Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих підсистем” 

(Горлівка, 2008 р), “Лінгвістичні аспекти мовної комунікації: функціонально-

прагматичний, семантичний та когнітивний параметри дослідження” (Горлівка, 

2008 р), на засіданнях кафедри германської філології ДВНЗ “ДДПУ” ГІІМ (2015 

– 2017 рр.).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження  висвітлено у 11 

публікаціях, із них 5 одноосібних статей у фахових журналах України, 1 стаття 

– у співавторстві, 1 стаття – в іноземному виданні  (Австрія), а також четверо 

тез і матеріалів доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. 

Загальний обсяг публікацій становить 4,9 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг праці. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (405 позицій), списку джерел 

ілюстративного матеріалу (288 позицій) і додатків (9 таблиць). Загальний обсяг 

дисертації становить 274 сторінки, обсяг основного тексту – 190 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АКТУАЛІЗАЦІЇ СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ В  ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ 

СЕГМЕНТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

Електорат є невід’ємним учасником політичного дискурсу, отже для 

вивчення способів мовного втілення його спонукальної інтенції необхідно, 

перш за все, з’ясувати вихідні положення, тобто ті дискурсологічні позиції, що 

є релевантними для вирішення поставленої в роботі  мети. 

Аналіз репрезентації в мові спонукальної інтенції представників 

суспільства зумовлює потребу з’ясування специфіки комунікативної ролі 

представника електорату в політичному дискурсі. Відповідно, наступним 

важливим кроком стає уточнення сутності електорального сегмента ПД, що 

постає середовищем реалізації спонукальної інтенції пересічних громадян. 

Важливим складником теоретичного апарату дослідження постає визначення 

співвідношення між поняттями комунікативної інтенції та стратегії. Зокрема, на 

основі вивчення наявних лінгвістичних трактувань інтенції і стратегії, 

розроблено теоретичне положення, що покладено в основу подальшого аналізу 

актуалізації спонукальної інтенції в мовленні електорату. 

Звернення до вивчення специфіки лінгвальної імплементації 

спонукальної інтенції в електоральному сегменті ПД зумовлено: 1) важливою 

роллю ПД в житті суспільства; 2) властивістю представника електорату 

перетворюватися з пасивного  реципієнта на активного учасника ПД; 3) 

доступністю для всіх громадян інноваційних комунікативних технологій для 

висловленя своєї позиції. 

1. 1. Основні положення дискурсології 

 

Детальний та уважний аналіз значної кількості дискурсивних дефініцій 

дозволив нам дійти висновку, що визначення категорійно-поняттєвого апарату 



23 
 

дискурсології передбачає урахування сутності дискурсу, виокремлення його 

ознак / параметрів і висвітлення його функцій.  

Визначаючи сутність дискурсу, науковці обирають ґрунтовну 

характеристику, на яку потім накладають його параметри і функції. З метою 

передачі абстрактного характеру цього явища лінгвісти послуговуються такими 

термінами: інтегральний / мовний / соціолінгвістичний / соціально-

структурований і соціально-структурувальний феномен [232, с. 13; 299, с. 17; 

263, с. 26; 300, с. 26]; складне комунікативне явище  [132, с. 10;  64, с. 113]; 

багатовимірне утворення [106, с. 147];  конкретна комунікативна подія  [64, с. 

123; 347, с. 914]. 

Заради надання більш конкретної інформації про той чи іншій науковий 

феномен дослідники вдаються до висвітлення способів і форм прояву цього 

наукового об’єкта. Аналогійну тенденцію  спостерігаємо  і в лінгвістичних 

дефініціях дискурсу. Дискурс є способом мовного існування – буття людини з 

мовою і в мові [47, с.10]; способом подання соціальної практики [336, с. 117], 

способом говоріння в конкретній / типовій ситуації [161, с.102]; способом 

маніпулювання концептами [336, с. 71]. 

Дискурс є формою соціальної взаємодії / практики [142, с. 90; 329, с. 

17] специфічною формою виробництва знань [330, с. 261]. Уявлення про 

мову як про систему зумовлюють  апелювання до терміна система. 

Дискурс –  це система обмежень, що накладаються на необмежене число 

висловлень через певну соціальну чи ідеологічну позицію [233, с. 26-27]; або 

система комунікації, що має реальний і потенційний вимір [172, с. 12; 302, 

с.11].  

Наявність однорідних / гомогенних структурних компонентів в 

аналізованому явищі забезпечується ідеєю сукупності. Це може бути  

сукупність і тематично співвіднесених текстів, і дискурсивних подій, і 

мовленнєво-розумових дій комунікантів, і вербальних форм практики 

організації  й оформлення змісту комунікації [213, с. 34; 302, с. 11; 358]. 

З метою акцентування уваги на приналежності цього явища до 
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лінгвістики релевантними є терміни, які змістовно наповнюють ідею мови як 

структури й системи (текст, мова, висловлювання, мовлення). Пріоритет у такій 

категорії дефініцій, безумовно, надається поняттю текст. Науковці звертають 

увагу на  наявність у такому тексті одного й того ж конкретного мотиву, 

логічності будови, смислового зв’язку, що дозволяє сприймати його як єдине 

утворення. Як структурний елемент, він постає у вигляді  заключної ланки у 

послідовності “звук – слово – речення – текст – дискурс”.  Майже класичними 

є тлумачення дискурсу як мовлення, “занурене в життя”, “мовлення, що 

привласнюється  мовцем” [10, с.136-137; 66, с.32; 135, с.  92; 24, с.  296; 358].  

Визначення, підґрунтям яких постає діяльнісний підхід, зумовлює 

частотне уживання терміна процес або діяльність, оскільки будь-яка діяльність 

– це, перш за все, процес [18, с. 72; 299, с. 17; 300, с. 25; 302, с. 11; 17, с. 138]. 

Дискурс – це процес інтерактивної, інтерсуб’єктної взаємодії свідомостей, 

спрямований на конструювання мовних знаків  [147]. Достатньо часто цей 

процес пов’язують із результатом, яким у дискурсі виступає текст як 

мислекомунікативний продукт [127, с. 113]. Ми схильні брати за ґрунтовну 

номінацію дискурсу концепцію мовленнєвого утворення, породженого в 

конкретний момент континууму дійсності під впливом контексту ситуації з 

урахуванням усіх можливих прагматичних характеристик учасників дискурсу і 

спрямованого на задоволення глибинних потреб адресанта. 

Дискурсивна ознака вказує на природу або характер досліджуваного 

явища. До ознак дискурсу ми відносимо: соціальність, когнітивність, 

ситуативність, актуальність, діалогічність. На ознаку соціальності слушно 

вказує Г. Г. Почепцов: “Дискурс – це вже не суто лінгвістична структура, а 

соціолінгвістична, … це мовна дійсність, яку покладено на соціальні 

координати” [206,  с. 99]. Кожна соціальна група характеризується своїм 

дискурсом [21, с. 85]. Отже, соціальність як ознака вказує на те, що він існує / 

функціонує в суспільстві, створений суспільством, постає ознакою / 

властивістю соціуму й за аналізом якого можна визначити приналежність 

мовної особистості до певного соціального прошарку.  
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В аспекті соціальності дискурс як вербально-знакову побудову 

найчастіше пов’язують із  процесом соціальної інтеракції [329, с. 24; 336, с. 

117; 226, с. 8, 9]. Уважають, що це слід, залишений соціально орієнтованою 

мовленнєвою діяльністю [154, с. 11]. На нашу думку, соціальність дискурсу 

проявляється в тому, що він завжди супроводжує процес соціалізації людини, є 

важливим атрибутом соціолінгвальної ідентифікації мовленнєвої особистості і 

постає  “візитною карткою” її соціального статусу. 

Ознака когнітивності ґрунтується на тому, що в основі дискурсивної 

діяльності лежать такі внутрішні ментальні процеси, як процеси категоризації і 

концептуалізації світу, що передують продукуванню дискурсу, фіксовані 

форми ментального досвіду (концепти, когнітивні схеми, фрейми, метафоричні 

моделі, стереотипи, ідеологеми), які є сполучною ланкою між людиною, мовою 

і культурою і які покладено в основу мовної орієнтації особистості [299, с. 12]. 

Дскурс є середовищем, у якому функціонує концепт [254]. За дискурсом стоїть 

ідеологічно та історично зумовлена ментальність. Він сам є вербалізацією 

певної ментальності  та бере участь у формуванні менталітету через механізми 

суспільної свідомості і психіки, включені у його простір. 

Дискурс, що визначають як “мислекомунікація”, одночасно належить і 

індивіду і соціуму, одним своїм боком дискурс звернений до когніції,  а іншим 

– до комунікації [160, с. 103]. Процеси породження та інтерпретації, побудови 

та розуміння, продукування та сприйняття дискурсу [201, с. 49; 64, с. 113], що 

лінгвісти залучають для пояснення суті цього явища, характеризують систему 

ментальної обробки інформації, на функціонування якої і спирається такий 

напрямок, як когнітивна лінгвістика. Творцем дискурсу в когнітивній парадигмі 

постає соціальний об’єкт, який осмислює дійсність [208]. У свою чергу, ознаку 

когнітивності вбачаємо у впливі концептуальних знань, отриманих та 

оброблених свідомістю людини, на формування власного мовленнєвого 

продукту.  

Ситуативність  як ознака дискурсу походить із позиції учених про те, 

що вивчення мовленнєвої поведінки людини здійснюється у зв’язку з 
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контекстом соціального буття, тобто спрямоване на дослідження 

функціонування мови в контексті ситуації. Ситуація комунікації, або 

дискурсивний контекст, передбачає умови і обставини спілкування, час і місце 

комунікації, власне комунікантів, їхні взаємовідносини, стосунки, ролі, функції, 

соціально, психологічно й культурно значущі характеристики, соціальні 

завдання, що стоять перед мовцями [64, с.21–23; 300, с. 26; 143, с. 68–75; 132, 

с. 10; 261].  

Ситуативну природу дискурсу підкреслено в таких його дефініціях, як  

мова в соціальному контексті [395, с. 1] або як внесення висловлення в 

мовленнєву ситуацію, що складається з суб’єкта й адресата, часу та місця  

висловлення [233, с. 26–27]. Категорії “ситуація” надається визначальна роль у 

диференціюванні понять “текст” і “дискурс”. Так, дискурс розглядають як 

“текст + ситуація”, тоді як текст визначають як “дискурс – ситуація” [399].  

Пропонуємо розглядати параметр ситуативності з погляду впливу 

ситуації  на підготовлене й на спонтанне мовлення. У випадку запланованого 

мовлення майбутня ситуація накладає правила та обмеження на мовленнєву 

поведінку, а у разі спонтанного мовлення сама ситуація провокує, збуджує 

мовлення, модальність якого залежить від комунікативної та культурної 

компетенції мовця.  

  Природною властивістю дискурсу постає його діалогічність. Партнер, 

на якого спрямовано застосування мови в комунікації, може бути реально 

присутнім, таким, що мається на увазі, або таким, що ототожнюється з мовцем. 

У цьому полягає діалогічний принцип дискурсу. Саме цей механізм закладено в 

ранніх тлумаченнях дискурсу, таких, як “діалог”, “діалогічне мовлення”, 

“бесіда” [18,  с. 77; 233, с. 26–27; 253].  

Розуміння дискурсу як “інтерактивного явища”, “інтеракції між 

співрозмовниками”, “взаємодії комунікантів”  також ґрунтуються на ідеї 

діалогічних відношень, що встановлюються між мовцем і слухачем [17, с. 138; 

395, с. 1; 229, с. 234]. Під час інтерактивної взаємодії двох свідомостей форми 

мовних виразів тексту наповнюються змістом, а сам процес інтеракції уособлює 
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дискурс [152, с. 124]. Значущість діалогічності полягає, на нашу думку, в тому, 

що дискурс не може вважатися реалізованим, якщо він не досягнув свого 

адресата. 

Визначення функцій, що реалізує дискурс, належить до сфери окреслення 

системотворчих ознак дискурсу. Розкриваючи функції наукового явища, 

зазвичай дослідники встановлюють його роль, призначення, тобто дають 

відповідь на питання “що він робить?”, “для чого він існує?”. З-поміж функцій, 

які можна визначити на підставі дискурсивних пояснень,  виокремлюємо: 

інтегральну, конструктивну / креативну, репрезентативно-інформативну й 

інструментальну функції. 

Інтегральна функція розкриває здатність / властивість  дискурсу 

інкорпорувати у процесі свого функціонування складники / елементи 

різноманітних сутностей людського буття, через що дослідники наділяють  цей 

феномен такими означеннями, як інтегральний, комплексний, багатовимірний, 

багатоплановий, і послуговуються термінологією єдність, синтез, сплав тих чи 

інших чинників або рівнів. Усе розмаїття чинників класифікують у три групи: 

когнітивний, мовний та позамовний.    

Варіаціями когнітивного фактору є мислення,  пам’ять,  знання про світ,  

думки і творчість мовної особистості. Під мовним чинником розуміють мовну 

форму або мовний вияв особистості. Позамовний чинник іменується ще 

есктралінгвістичним і є найоб’ємнішим. Перш  за все, згадують комунікативно-

прагматичну ситуацію, яка, сама по собі, охоплює багато речей (соціально-

культурні, міжособистісні, психічні характеристики,  настанови,  цілі учасників 

інтеракції) [64, с. 121; 17, с. 138]. 

Маніфестацію цієї функції можна простежити у таких  формулюваннях: 

дискурс убирає в себе й віддзеркалює у собі унікальний збіг обставин, при яких 

і для яких його було створено; вбирає всю розмаїтість історичної епохи [47, 

с.10;].  Він створюється людиною в процесі мовлення через “привласнення” й 

інтегрування чинників фізичного, соціального світу й мови [281, с. 54], це 

поняття, яке відіграє центральну роль у світогляді сучасної людини, що 
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включає природу сенсу, діяльності, особистості [161, с. 100]. Завдяки цій 

інтегральній функції дискурс отримує найвищий абстрактний статус серед 

лінгвістичних об’єктів дослідження, що забезпечує вчених багатовекторним 

напрямком наукових пошуків. 

У коструктивній/креативній функції дискурс як статичний об’єкт 

дослідження протиставляється дискурсу, що має властивості суб’єкта/агента, 

тобто сам здатен на творчі дії. Як це пояснює М. Фуко: “Не я користуюся 

дискурсом, а дискурс користується мною” [336]. У дискурсивних тлумаченнях 

лінгвісти відзначають такі релевантні факти: дискурс сам здатний  

конструювати, створювати, конституювати, формувати  реальність, 

суспільну практику, соціальний світ.   

Під дискурсом розуміють інтерактивний процес вироблення смислів, 

колективну смислотворчу діяльність [148, с. 11]. У ході дискурсу продукуються 

соціальні інститути, системи цінностей, формуються ознаки певних людських 

спільнот та соціальні аспекти особистостей, створюється свій (притаманний 

певному соціуму) спосіб бачення світу, спосіб упорядкування дійсності [142, с. 

137; 157]. Дискурс конституює ситуації,  об’єкти пізнання, людей  як суб’єктів 

пізнання, створює загальний контекст [400, c. 15; 66, с. 32-33].  Дискурс не 

просто відображає речі, а  активно конструює версію всіх цих речей, не описує 

їх, а творить, оскільки безпосередньо пов’язаний із практиками [157]. 

Нам видається, що креативний характер дискурсу розкривається у той 

спосіб, що елементи дійсності (об’єкти, події, явища)  стають повноцінною 

частиною життя і досвіду суспільства лише після того, як отримають 

ословлення в ході дискурсу. 

Репрезентативно-інформативна функція вказує на його здатність бути 

проекцією різних процесів і явищ того середовища, в якому він існує. 

Відтворення соціальної реальності є функцією будь-якого дискурсу-об’єкта. 

Дискурс є специфічним типом відображення навколишнього світу, соціальної 

активності людини, суспільного стану, національно-мовної ментальності, 

певного історичного періоду; несе відбиток людських способів освоєння 
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реальності [158; 162, с. 72].  

Ми цілком погоджуємося, що дискурс є тим утворенням, який несе в собі 

інформацію та відображення про об’єкти, події, категорії, що існують у 

природі, соціумі, культурі. Завдяки дискурсу уявлення людини про реальність 

виходять за межі її фізичного контакту з навколишньою дійсністю. 

Виокремлення інструментальної функції ґрунтується на погляді на мову 

як на інструмент, який використовує людина в соціальній діяльності заради 

досягнення певної мети. Мовленнєва практика є інструментом освоєння 

реальності, засобом її концептуалізації. Природно, що і дискурс визнають  

знаряддям глобальних перетворень соціальної дійсності, засобом зміни світу. 

Дискурс є інструментом інформаційного впливу на систему свідомості й дії, 

механізмом розв’язання соціальних конфліктів, досягнення консенсусу, 

суспільної злагоди й соціальної згоди [282, с. 115–136]. 

Дискурс передбачає досягнення конкретних цілей, за його участі 

практично вирішують конкретні завдання (наприклад, прояснити 

фундаментальні проблеми політики, релігії, моралі). Метою дискурсу є 

реалізація  певної авторської інформативної людинознавчої чи 

суспільствознавчої проблематики [135, с. 92]. Крім того, це ще й засіб 

отримання справжнього наукового знання [282, с. 115–136]. На наш погляд, 

дискурс належить до сукупності інструментів засвоєння соціального досвіду, 

який сприяє розвитку людського потенціалу. Отже, за допомогою ефективного 

використання дискурсу людство отримує можливість досягти як комунікативні, 

так і некомунікативні цілі й створити або вирішити безліч проблемних питань. 

Очевидно, що складно переоцінити роль дискурсу в житті спільноти, 

оскільки він постає майже в усіх видах її діяльності. Розмаїття дискурсивних 

дефініцій не взаємовиключають, а скоріше доповнюють одна іншу, 

висвітлюючи той аспект, у якому здійснюється наукове дослідження. Алгоритм 

створення дискурсивної дефініції є результатом комбінації етапів визначення 

сутності дискурсу, його ознак та функцій. 

Таким чином, у категорійно-поняттєвому апараті дискурсу нами було 
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визначено наявність таких дискурсивних ознак, як соціальність, когнітивність, 

ситуативність, діалогічність. З-поміж функцій, що допомагають розкрити 

призначення дискурсу, окреслено: інтегральну, конструктивну, 

репрезентативно-інформативну й інструментальну функції.  

1.2. Мовлення електорату як складник політичного дискурсу 

 

Дискурс є таким явищем, у якому мова існує як абстрактна система. Але 

не може бути абстрактного спілкування,  воно завжди відбувається у певній 

сфері людської діяльності, у певному соціальному просторі. Тому в 

лінгвістичній літературі аналізують не дискурс взагалі, а окремий тип дискурсу. 

Терміну “дискурс” притаманне сполучення з агентивним або генетичним 

визначенням: дискурс ЗМІ, дискурс влади, дискурс опозиції, феміністський 

дискурс або політичний, судовий, релігійний, педагогічний. Наша праця 

зосереджує увагу на дослідженні політичного дискурсу. 

Явище політичного дискурсу є значущим і важливим компонентом 

суспільно-політичного буття.   У сучасному  демократичному соціумі мова 

стала основним засобом політичної дії. Вона одночасно постає інструментом 

опису подій і частиною політичного життя, формуючи його значення. 

Політизація суспільних мас, а саме політичний дискурс, став невід’ємним 

компонентом інформаційного життя людини.  

Під політичним дискурсом розуміють сукупність усіх вербальних 

продуктів або мовленнєвих актів учасників політичного процесу, всіх 

різновидів публічної, інституційної та приватної комунікації з політичних 

питань, що використовуються в політичних дискусіях і ситуаціях, тематичну 

мережу політичних текстів,  які циркулюють у соціумі, лексичні та стилістичні 

мовні засоби, використання яких у публічній риториці впливає на систему 

суспільних відносин [14, с. 6; 154, с. 12; 72, c. 7; 125, с. 36].  

Особливою ознакою політичного дискурсу вважають його головну  

комунікативну мету – боротьба за владу. Сферою його реалізації вважають 
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соціально-політичну сферу суспільства. Соціально-рольові і ситуативно-

рольові характеристики учасників політичного дискурсу мають такі 

конфігурації: суб’єкт влади (адресант, продуцент дискурсу) → суспільство 

(адресат;споживач дискурсу); представник суспільства (адресант) → суб’єкт 

влади (адресат); суб’єкт влади → суб’єкт влади [323; 237; 302; 204]. 

Між політичним дискурсом і реальністю є нерозривний зв’язок [231, с. 

124]. Дискурс інкорпорує всі складники політичної дійсності, знання про 

структуру і функції політики, адресантів і адресатів, увесь політичний процес. 

У ньому формується і структурується мовна картина політичного світу.  

Аналогійно тому, як дискурс визначають через поняття текст, у 

тлумаченнях політичного дискурсу також апелюють до цього терміну із 

специфікацією, що ці тексти зумовлені ситуацією політичного спілкування і 

відображають політичну та ідеологічну практику певної держави, окремих 

партій і течій у певну епоху [155, с. 40]. Політичний текст як мовленнєвий 

продукт влади має надзвичайний вплив на суспільну свідомість. Він нав’язує 

розуміння соціальної ситуації, визначає світогляд індивіда й тим самим керує 

ним, слугує інструментом позитивних соціальних перетворень і засобом 

соціального впливу [39, с. 140–141]. 

Когнітивно-комунікативна парадигма передбачає розуміння політичного 

дискурсу як мовленнєвої дії, спрямованої на зміну уявлень, свого роду 

переконцептуалізації політичного світу у свідомості адресата [292; 374]. Як 

форму дії його систематизують за шістьома сферами реальності: 1) 

законодавчий процес; 2) внутрішні рішення політики партій; 3) створення 

суспільно-політичної думки; 4) політична пропаганда; 5) управління; 6) 

контроль [401, с. 224–225]. 

Поряд із терміном політичний дискурс у сучасній лінгвістиці часто 

вживають близькі, синонімічні до нього терміни “політична мова” [292, с. 11; 

154, с. 97–98; 340, с.196; 384, c. 54], “політична комунікація” [386], “політичний 

наратив” [181; 302;  111], “політичний текст” [155; 39], що свічить про 

різноманітні способи інтерпретації цього складного соціального явища та різні 
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підходи до його аналізу.  

Під політичною мовою розуміють особливу підсистему національної 

мови, призначену для політичної комунікації: для пропаганди тих чи інших 

ідей, спонукання громадян до політичних дій, для досягнення суспільного 

консенсусу, прийняття та обґрунтування соціально-політичних рішень в умовах 

множинності поглядів у суспільстві [292, с. 11]. Мова політики фіксує 

суспільно-політичні явища та процеси і передає інформацію, відомості про 

політичне життя суспільства  в усіх його проявах.  

Важливим є факт розмежування  науковцями “мови в політиці”   і “мови 

про політику” [384, c. 54]. У першому випадку йдеться про мову всередині 

політичних інститутів, її інституційний вимір, про тексти, що звучать від 

офіційних осіб. Натомість “мова про політику”  – це так звана мова думки, 

якою описують політичні події.  

До сфери політичної мови науковці відносять вербальні знаки (суспільно-

політичну лексику, терміни, антропоніми), риторику політичної діяльності, і 

невербальні знаки (політичні символи), увесь спектр проблем, пов’язаних із 

політичною коректністю і боротьбою за чистоту мови [302, 322, 320; 241]. 

Тобто, мова політики створює відносно самостійну сферу всередині 

літературної мови, з якою вона взаємодіє і на яку вона  впливає.  

Деякі лінгвісти вважають, що мова отримує означення політична  не 

завдяки змісту, а завдяки обставинам, у яких відбувається передача інформації 

[340, с. 196].  На думку О. Й. Шейгал, у політичній комунікації більш важливим 

постає сам факт вимовлення повідомлення [302, с. 8]. 

Інший підхід до аналізу політичної інформації науковці здійснюють з 

позицій  політичного наративу – своєрідного надтексту, об’єднаного спільністю 

змісту й персонажів, який пояснює громадськості певні політично значущі події 

[181; 302, с. 5;  111, с. 152]. Такі ключові параметри політичного наративу, як 

зануреність в умови багатоголосся та плюралізму,  множинність раціональних 

та емоційних оцінок, свідчать про те, що його сюжет може стати темою 

обговорення не тільки політичних експертів, але й пересічних громадян. На 



33 
 

такому етапі починається рух людини неполітизованої до відносно 

політизованої особистості.  

Розмежовуючи поняття політична комунікація від політичного дискурсу 

наголошують, що під першим розуміють процес передачі інформації, що 

відбувається відповідно до обставин мовлення, а під політичним дискурсом – 

складну символічну реальність, у якій функціонує політична сфера загалом 

[125, с. 36].  

Зазвичай, розкриваючи суспільне призначення політичного дискурсу, 

науковці відводять соціальному масовому адресатові роль об’єкта політики [15; 

317, с. 104; 312; 318; 353; 344], якого необхідно аргументовано переконати у 

правильності висунутих політиками ідей. Дле цього потрібно сформувати 

когнітивні настанови, вигідні для політика. Бажано пробудити у громадян 

певні  наміри, врегулювати їхній світогляд й поведінку, спонукати до дії. 

Проте очевидним є факт, що мова політики не є надбанням та 

прерогативою лише професійних політиків або державних чиновників. Це 

ресурс, відкритий для всіх членів мовної спільноти. У зв’язку з цим нашому 

дослідженню релевантні ті дефініції, що висвітлюють роль учасників 

політичного процесу. Політичний дискурс – це мовленнєва діяльність 

політичних суб’єктів у сфері їхньої інституційної комунікації з урахуванням 

певної соціальної практики; конкретний вияв політичної комунікації, що 

передбачає актуалізацію політичного тексту в комунікативному акті взаємодії 

політичного суб’єкта (політика, політичної  сили, влади) та політичного об’єкта 

(аудиторії, електорату, виборця)  [121, с. 72; 274, с. 24]. Політичний дискурс 

відбиває менталітет політичних суб’єктів і є їхньою вербальною інформаційно-

комунікативною взаємодією з приводу політичних ідей, ідеологій, принципів, 

оцінок, думок. 

Науковці підкреслюють, що “мови про політику” здійснюються особами, 

які не є суб’єктами влади й діють у межах своїх неполітичних (професійних, 

громадянських) повноважень, або є суб’єктами влади під час неофіційних подій 

[125, с. 38; 384, c. 54]. Підсумувати викладену ідею може  широке розуміння 
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політичного дискурсу О. Й. Шейгал, згідно з яким, це поняття охоплює будь-які 

мовні утворення, суб’єкт, адресат або зміст яких належить до сфери політики, 

або будь-який матеріал у засобах масової інформації, у якому йдеться про 

політику, та автором якого є політик чи, навпаки, адресований політику [302, с. 

26]. 

Отже, нами було зіставлено ключові об’єкти досліджень політичної 

лінгвістики. Залежно від поставлених завдань та наявного текстового матеріалу 

спеціалісти обирають той чи інший об’єкт цієї науки. Якщо у центр досліджень 

потрапляють мовні феномени (лексика, фразеологія, морфологія, синтаксис) в 

нагоді стає політична мова. Аналіз специфіки мовної взаємодії в умовах 

соціально-політичного простору належить до завдань політичної комунікації. 

Політичний наратив створює передумову для залучення громадян до 

обговорення політичних сюжетів. Але найширше поле вивчення політичної 

дійсності з урахуванням усіх її учасників, їхнього соціального статусу, 

комунікативної ролі, напрямку лінії спілкування забезпечує феномен 

політичного дискурсу, обраний нами у наданому дослідженні. 

У свою чергу, розглядаємо політичний дискурс як вербальний продукт 

соціальних взаємин у сфері політики, що визначається ментальними 

настановами всіх суб’єктів комунікації, конкретними цінностями й соціальними 

нормами, умовностями й соціальною практикою в атмосфері існування різних 

поглядів у суспільстві. 

Визнання того, що влада є провідним дискурсотвірним концептом ПД, 

пояснює, чому більшість наукових праць присвячено аналізу дискурсу 

політиків або мас-медійному політичному дискурсу. Активно досліджують 

стратегії і тактики мовлення окремих політиків [13; 54; 72; 109; 237; 280; 308;]; 

конкретні різновиди стратегій ПД (маніпулятивні, аргументативні, 

дискредитації) [60; 157; 236; 247];  стратегії електорального  та мас-медійного 

ПД [1; 69; 53; 89; 238]. Але всі ці наукові розвідки охоплюють та висвітлюють  

лише ту частину політичного дискурсу, яка перебуває на верхівці шкали 

інституційності. Мовлення на периферії ПД не отримало такої уваги лінгвістів. 
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Науковці аналізували дискурс реагування у просторі ПД [70; 199],  дискурс 

суспільної думки [34], буденний ПД  [50; 51; 271]. 

Суттєвим для нашого дослідження є той факт, що важливими учасниками 

політичного дискурсу постають не тільки суб’єкти влади, але й засоби масової 

інформації і народ.  Наразі сукупність учасників ПД репрезентовано у вигляді 

трикутної моделі, взаємопов’язаними вершинами якої є влада, ЗМІ й 

суспільство [34, с. 201–202]. Звернімося до соціального сектора цієї моделі. 

Складниками суспільства постають соціальні інститути та організації, соціальні 

групи та спільноти, соціальні норми, цінності. У системі соціально-політичних 

відносин виокремлюють соціальний статус, який називають електоратом. Під 

соціальним статусом розуміємо відносне становище людини в соціальній 

системі, яке визначає права та обов’язки, а також взаємне очікування поведінки 

[104, с. 5].  

Соціальний статус людини є одним із основних параметрів комунікації, 

який виявляється в мовленнєвих актах, мовленнєвих жанрах, у постулатах 

спілкування, в способах впливу і характеристиках модусу висловлення, а також 

у прагматичних значеннях мовленнєвих одиниць [159, с. 115]. Статус 

електорату мають усі виборці, тобто громадяни держави, які за  законом 

можуть брати участь у виборах. Відповідно до системи репрезентативної 

демократії електорат делегує владу до рук обраних лідерів, підзвітних своїм 

виборцям. Він передає свої повноваження довіреним особам, які отримують 

право підписувати документи, говорити та діяти від свого імені.  

У системі політичного дискурсу електорат постає учасником соціального 

інституту політики. Статусна орієнтація інституційного дискурсу зумовлює 

розмежування двох інституційних ролей: агента / суб’єкта / адресанта 

(представників інституту, компетентних людей, професіоналів, наділених 

владою у своїй сфері) і клієнта / об’єкта / адресата (людей, які потребують 

послуг цього інституту) [106; 115; 172; 272; 273; 302]. У політичному дискурсі 

адресантом постає влада / політики / представники інституту, а адресатом є 

населення / народ / люди, що потребують послуг цього інституту. Клієнти 
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залучаються до діяльності інституту або вимушено, або добровільно, проте 

самостійно нездатні виконувати функції інституту, оскільки не мають 

відповідних повноважень. 

Соціальна масова аудиторія політичного дискурсу має різнорідну 

структуру: її складають люди, які приймають політичне рішення (під час 

виборів усе населення належить до цієї категорії); люди, які усвідомлено 

отримують політично-релевантну інформацію; і люди, які випадково потрапили 

до інформаційного простору політичного дискурсу [106, с. 133]. 

Взаємодія учасників політичного дискурсу, на думку П. Бурдьє, полягає в 

тому, що в конкурентній боротьбі між агентами народжується політична 

продукція, проблеми, програми, аналізи, коментар, концепції, події, з яких і 

мають вибирати пересічні громадяни, зведені до становища “споживачів” [35, с. 

182]. Але не варто недооцінювати значущість впливу цих “споживачів” на 

політичний процес. Розмови про політику подібні “струмочкам”, що живлять 

річку політичної боротьби [302, с. 23]. Вони роблять внесок у формування 

політичної свідомості, створення громадської думки, що в результаті може 

вплинути на розвиток політики.  

Соціальна диспозиція громадянина від початку нижча за статус 

представника інституту, оскільки він не має влади, але володіє правом вибору. 

У самій лексемі “виборець” закладено високу статусну позицію (якщо обираєш, 

значить, володієш повноваженнями, “прагматичний” статус виборця вищий, 

ніж у кандидата, який залежить від результату цього вибору) [172,  с. 84–85]. 

Саме тому долі  партій, політиків, проведених ними реформ, залежать від того, 

що думає населення щодо держави, уряду, лідерів, як воно оцінює своє 

повсякденне життя. Тобто державна політика демократичних країн у будь-

якому разі спирається на громадську думку.  

Процес взаємодії та взаємовпливу політичного істеблішменту, еліт і 

громадської думки можна описати таким чином. Дискурс влади проектується 

на ЗМІ, знаходить там своє відображення. На цьому етапі електорат (адресат 

посилань політичних агентів) реалізує роль реципієнта, тобто одержувача 
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інформації із текстів ЗМІ, піддає інтерпретації отриману інформацію. Виникає 

полеміка, реакція суспільства. Користуючись технічними можливостями й 

спираючись на активну суспільно-політичну позицію, електорат виходить за 

межі ролі “адресата-мовчальника” [9, с.359]   або “адресата-спостерігача” [205] 

і реагує на те, що вплинуло або “зачепило” його емоційно-раціональну сферу 

чи інтереси.  

Ця реакція спрямовується назад у медійний дискурс у вигляді коментарів 

до статей, відгуків у блогах, посилань на чати, листів у редакцію або у вигляді 

безпосередніх звернень до політичних діячів та партій. Така реакція уособлює 

зворотний зв’язок в умовах масової комунікації. У такий спосіб відбувається 

перетворення особистості пасивної на активного суб’єкта політичної 

комунікації. Як соціальний та комунікативний представник суспільства, якого 

цікавить політичний процес і який бажає взяти участь у політичному житті 

соціуму, електорат отримує комунікативний статус адресанта політичного 

дискурсу. 

З прагматичного погляду, колективний суб’єкт електорату не є 

однорідним. Він представлений особами, які належать до різних соціальних, 

професійних, вікових груп і мають різні ідеологічні переконання. Він є 

розрізненим і дистанційованим від політика та журналіста в часі та просторі,  

опосередкованим інтернет-мережею. Як автор політичного коментаря, 

представник електорату відрізняється персональністю й виразністю власної 

ідеологічної позиції. Це людина, яка цікавиться політичним процесом, 

регулярно відстежує (цілеспрямовано або мимоволі) політичні події, 

відображені в ЗМІ, обізнана у питаннях суспільно-політичного життя, володіє 

політінформацією хоча б на рівні пересічної людини, є читачем політичної 

преси. 

Чим демократичнішою і розвиненішою є держава, тим більший резонанс 

у суспільстві викликають ті чи інші соціальні питання в цілому і політична 

комунікація зокрема. Залежно від ступеня демократизації держави суспільство 

може бути пасивним або активним учасником процесу. В останньому випадку 
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від суспільства цілком залежить, який вплив матимуть на нього послання 

політичних осіб, інститутів та ЗМІ, яким буде зворотний зв’язок у вигляді 

реакції та оцінки суспільством того чи іншого соціального явища, а також 

подальший напрямок і поширення цієї реакції. 

Підкреслимо, що специфікою комунікативної функції електорату є його 

здатність перетворюватися із об’єкта політичної комунікації, із особистості 

пасивної на активного суб’єкта – адресанта ПД. Умовою цього перетворення є 

суб’єктивна реакція виборця на політичну подію або заяву, що емоційно на 

нього вплинула або вразила його інтереси. Індивідуальна та групова рефлексія 

постає проявом зворотного зв’язку в національному лінгвокультурному 

континуумі суспільно-політичних відносин і не може не  впливати на 

формування й розвиток державно-цивільних відносин. Суспільство та його 

думка є джерелом найважливішої інформації про доцільність та ефективність 

політичного дискурсу, про те, які оцінки, думки, судження, настанови 

складаються в суспільній свідомості, як формується ставлення до політичних 

осіб, інститутів та явищ, і яким саме воно є. 

Отже, широта спектру учасників ПД, значущість ролі суспільства у долі 

політиків, доступність інноваційних комунікативних технологій уможливили 

виокремити електоральний сегмент ПД, який розуміємо як мисленнєво-

мовленнєву діяльність представників електорату, якою вони реагують на 

дискурс політиків, виражають власні ідеологічні позиції, демонструють свою 

участь у політиці і впливають на суб’єкти влади з метою захисту й 

відстоювання своїх інтересів. 

1.3. Поняття інтенції в сучасній лінгвістичній парадигмі 

 

Одне із основних понять у дослідженнях комунікативних явищ будь-

якого рівня є термін “інтенція”. Вважається, що під семантикою дискурсу 

розуміється сукупність інтенцій і пропозиційних настанов у спілкуванні, а під 

прагматикою – засоби вираження відповідних інтенцій і настанов [213, с. 17]. 
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Цей термін є загальноприйнятим у лігвістичних дослідженнях, але, як і багато 

інших термінів, він припускає множинність інтерпретації. З метою формування 

власної дослідницької позиції розглянемо все розмаїття наявних думок 

науковців. 

 У концепції В. Гумбольдта інтенція розуміється як рушійна сила мови, 

яку  “треба завжди шукати в дусі” [59, с. 123]. Роль інтенції у процесі 

комунікативної взаємодії є визначальною, оскільки комунікація – це не просто 

обмін знаннями та передача інформації, а виведення назовні комунікативних 

інтенцій мовця [145, с. 65]. Інтенція детермінує плин людської інтеракції і 

впливає на вибір мовцем  тієї чи іншої мовної форми для маніфестації знань та 

авторських намірів [293, с. 84].  

Комунікативна інтенція постає смислоформувальною основою будь-якого 

висловлювання, тому визначає зміст комунікативного акту, організовує й 

визначає його мовленнєво-діяльнісну силу. Вона є регулятором мовленнєвої 

поведінки партнерів. Науковці активно дискутують щодо ролі інтенції у 

тлумаченні значення висловлення. Відповідно до інтенційної теорії значення 

вона слугує орієнтиром правильної інтерпретації значення висловлення [314; 

Grice 342, с. 5; 368, с. 681]. Відображаючи потреби, мотиви й думки, інтенції 

роблять експліцитними причини, що зумовлюють спілкування, вони пов’язані 

зі здібністю екстеріоризації внутрішніх активних станів [179, с. 105]. 

Розглядаючи термін “інтенція”, науковці доволі часто мають на увазі 

суб’єктивну спрямованість свідомості на певний об’єкт [18, с. 101; 145, с. 67; 

387, с. 96; 388, с. 159].  Її тлумачать як інструмент співвідношення суб’єкта і 

зовнішнього світу або як інструмент зв’язку між мовою і мисленням, мовою і 

свідомістю [235, с. 96; 293, с. 85; 294]. 

Дж. Серль констатує, що інтенційність є властивістю багатьох 

ментальних станів і подій, за допомогою якої вони спрямовані на об’єкти й стан 

справ зовнішнього світу [235, с. 96]. Інтенцію визначають як психічний або 

психоментальний стан людини, що співвідноситься з думкою як когнітивною 

субстанцією, певним енергетичним імпульсом, що розгортається в дискурсі, 
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оптимальному континуумі для спілкування та реалізації  авторських 

комунікативних намірів [293, с. 84- 85].   

Інтенцію слушно тлумачать як антропозорієнтовану категорійну 

величину, що вияскравлює тісний і безпосередній зв’язок глибинних механізмів 

ментальної репрезентації психології мовця з екстралінгвальними чинниками її 

реалізації в різних дискурсивно-жанрових формах. Вона інкорпорує такі 

основні вузли комунікативного процесу, як світ (об’єктивна дійсність, 

довкілля), висловлення (найрелевантніший засіб реалізації мовленнєвого 

наміру) і мовець (автор, носій різноманітних ментальних станів)  [293, с. 84].  

Найчастіше тлумачення інтенції передбачає намір мовця виразити якийсь 

комунікативно-значущий зміст або намір вчинити дію за допомогою такого 

інструменту, як мова / мовлення. Мету, заради якої здійснюється мовленнєва 

діяльність, називають комунікативним наміром. Інтенції становлять сенс 

мовленнєвої дії, бо учасники комунікативної інтеракції виводять їх саме на 

підставі тих засобів, які мовець обирає для оголошення своїх намірів [262, с. 

64]. Об’єктивуючи своїю інтенцію у мовну форму, адресант має намір не тільки 

виразити себе, свій внутрішній стан, але й досягти визнання, розуміння  цього 

наміру іншими.  

Розпізнання адресатом наміру мовця є необхідною умовою адекватного 

реагування на його слова, тому лінгвісти наголошують на тому, що мовець має 

причини зробити цей намір явним [394, с. 60; 341, с. 88; 387]. Інтенції самі по 

собі не пропозиційні, за своєю природою вони схожі до настанов або мотивів, 

але зміст висловлювань є пропозиційним. Інтенції визначають, як потрібно 

розуміти цей пропозиційний зміст [142 с. 180; 239].  Тобто інтенція передає 

настанову на трансляцію повідомлення, закодованого у вигляді мовних знаків, і 

сприяє  організації соціальної інтеракції відповідно до цієї настанови. 

 Інтенція належить домовній фазі комунікації. Її вважають відправним 

пунктом усього процесу спілкування [142, с. 62]. Вона визначає добір і 

комбінацію мовних одиниць, що відповідають ситуації спілкування. У 

“вузькому” розумінні інтенція корелює з явищем мовленнєвого акту. Її зводять 
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до поняття іллокутивного акту або через неї розкривають сутність 

мовленнєвого акту [251, с. 101]. Г. Г. Почепцов виділяє актомовленнєву та 

постактомовленнєву інтенції, наголошуючи при цьому, що кожна з інтенцій 

підпорядковується іншій [205, с. 86].  

В образний спосіб інтенцію характеризують як “матір будь-якого 

мовленнєвого акту” [366, с. 108]. Вона є психічним станом, що отримує тіло й 

контури тільки у продукуванні мовленнєвого акту або, взагалі, розглядається як 

сукупність пропозиційної настанови, іллокутивної і перлокутивної цілей 

мовленнєвого акту [383, с. 42; 18, с. 84]. Інтенційні потреби відображають 

прагнення, пошуки, життєтворчість та креативність мовної особистості. 

Інтенційний компонент найчастіше виникає і формується як стратегічний задум 

ще до реалізації висловлювання та відрізняється гнучкістю й мінливістю.  

За доцільне вважають пов’язувати інтенцію насамперед із задумом [277, 

с. 42].  Інтенція завжди присутня у свідомості мовця, але не завжди експліцитно 

виражена мовними засобами. Попри те, що інтенції належать свідомості, їх не 

варто розуміти ні як цілком усвідомлені схеми, ні як чисті автоматизми [18, с. 

84]. Інтенція мовця передає суб’єктивні смисли, вона як “психічний субстрат” 

значення мовленнєвоактового висловлення відображає у його семантиці один зі 

змістових моментів внутрішнього світу людини [57, с. 37].  

Релевантним нашому дослідженню також є твердження про те, що  

інтенція характеризується планом змісту (поінформувати, розповісти, запитати, 

спонукати, оцінити, похвалити тощо) і планом мовної репрезентації, що 

охоплює засоби і способи вербалізації інтенційного простору мовної 

особистості  [293, с. 84–85]. 

Отже, найбільш значущими аспектами інтенції, на яких наголошують 

науковці,  постають її психічна та соціальна природа, домовний етап її 

формування, властивість бути першоджерелом мовленнєвої діяльності, її 

найтісніший зв’язок із свідомістю та метою комунікації.  

Виходячи з того, що сучасна лінгвістика акцентує можливу наявність 

різних думок, і головним чинником у виборі тієї чи іншої позиції є її 
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адекватність у досягненні поставлених завдань, у нашій роботі ми пристаємо на 

розуміння інтенції як  внутрішнього психічного заряду / імпульсу, 

превербального, осмисленого наміру, який зумовлює комунікативні стратегії, 

виштовхує назовні мовленнєву дію та керує процесом інтеракції між 

комунікантами. За такого розуміння доцільно розглядати стратегію як 

інструмент втілення певної інтенції. 

1.4. Стратегія як інструмент реалізації інтенції 

 

В основу лексичного значення слова “стратегія” покладено ідею 

планування дій, пов’язаних із соціальною конфронтацією, протиборством, 

“інтелектуальним двобоєм” [95, с. 55; 334, с. 110]. Тому деякі дефініції стратегії 

також сформульовано навколо терміна “план”.  Під стратегією розуміють 

“загальний план” або “вектор” побудови мовленнєвої поведінки конкретного 

автора, що реалізується у виборі системи поетапних мовленнєвих впливів [187, 

c. 145], а також розглядають її як план або як творчу реалізацію тексту [154, с. 

468]. 

У деяких дослідженнях зазначено діяльнісну складову комунікативної 

стратегії. Її тлумачать як комплекс (сукупність, вибір, схема) мовленнєвих 

(комунікативних) дій і мовних засобів, спрямованих на досягнення 

комунікативної мети. Цей комплекс  інкорпорує планування процесу 

мовленнєвої комунікації залежно від конкретних обставин 

спілкування й особистостей комунікантів, а також реалізацію цього плану, 

ланцюжок рішень мовця, умову й спосіб досягнення високого ступеня 

успішності висловлювання [95, с. 54; 142, с.193; 268, с. 58;  351, 381]. 

Оскільки в діяльності спілкування визначальним моментом є мета, цей 

складник присутній і в тлумаченні стратегії: реалізація набору цілей у структурі 

спілкування,  загальна найвіддаленіша мета, ефективні шляхи досягнення 

комунікативних цілей, надзавдання, спрямоване на досягнення комунікативної 

або практичної мети і розраховане на певний перлокутивний ефект [142, с. 193; 
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170, c. 53; 205].  

Реалізація мовленнєвої стратегії охоплює соціальний аспект мовлення. 

Вона має соціально-інтеракційну природу, постає інструментом соціальної 

взаємодії, утворюється відповідно до системи цінностей, переконань, 

соціальних норм і конвенцій, що формують диспозицію особистості мовця, 

співвідноситься зі стандартними нормативно-ціннісними суспільними 

уявленнями представників національно-мовного менталітету [282, с.114; 252, с. 

73; 281, с. 85].  

Стратегія як когнітивний процес співвідносить свою комунікативну мету 

з конкретним мовним виразом. Вона є конструктом колективної / 

індивідуальної свідомості, складною когнітивною моделлю, узагальненням 

наявного досвіду. Це модель комплексного опису розуміння й породження 

тексту [282, 85; 324, с. 153-211; 334, с. 110; 367, с. 197;].  

Науковці підкреслюють, що породжувальний процес починається з 

вибору теми, плану й стратегії повідомлення. Вибір останнього чинника не 

завжди має усвідомлений характер, але імпліцитно в будь-якому мовленні є 

план і стратегія викладу [132, с. 57]. Навіть коли комуніканти свідомо не 

організують свої мовленнєві дії в певну стратегію, високий ступінь їхньої 

соціалізації забезпечує стратегічність цих дій і за відсутності усвідомлюваного 

стратегічного наміру [38, с. 37]. 

Когнітивна сутність стратегії полягає в її властивості моделювати, 

трансформувати та керувати свідомістю адресата максимально гнучким і 

ефективним способом [95, с. 54; 183, с. 317].  Тобто вона вносить концептуальні 

зміни в модель світу співрозмовника [262].   

Деякі дослідники пов’язують феномен стратегічного в мові з феноменом 

впливу за допомогою мови [37, с. 178; 245, с. 297]. В умовах усвідомлення 

мовцем ситуації спілкування, його стратегія створює основи для мовленнєвого 

впливу, визначає напрямок розвитку й організує вплив.  

Феномен стратегії формалізують за допомогою поняття вибору, говорячи 

про вибір однієї з можливих тенденцій, або про вибір комунікативних намірів, 
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вибір порядку слідкування комунікативних складових у реченні. У стратегії 

мовленнєвої поведінки здійснюється відбір чинників, що призводять до 

успішного  спілкування, а саме: визначення мети комунікації, усвідомлення 

умов комунікації, створення соціокультурного паспорту співрозмовника, відбір 

вербальних та невербальних засобів комунікації, вибір прийомів втілення 

стратегічного задуму [18, с. 85; 190, с. 7; 310, с. 38–39; 324, с.  65]. Реалізація 

комунікативної стратегії  передбачає наявність кількох варіантів мовного 

оформлення. Вона завжди детермінує остаточний вибір, якщо є альтернатива.   

Деякі лінгвісти пов’язують стратегії із прагматикою спілкування, тобто 

досягненням певних комунікативних цілей, а тактики – з мовним (або 

риторичним) наповненням комунікативних ходів. Якщо стратегія є 

надзавданням, то тактика – це конкретні шляхи до вирішення надзавдання, 

одна або декілька мовленнєвих дій, що сприяють реалізації стратегії [49 с. 145]. 

Тактика тексту визначає прийоми та принципи з’єднання, зчеплення 

одиниць, що створюють додаткові смисли, як конструктивно-семантичні, так і 

суб’єктивно-оцінні. Якщо виявлення тактики тексту показує як будується текст, 

то виявлення стратегії тексту відповідає на питання навіщо, для чого цей текст 

створюється. Текстова стратегія, до якої належать поняття задуму, позиції, 

світосприйняття, ставлення автора до предмета й поставленої ним проблеми, 

його прагматичних інтересів, на відміну від тактики, здійснюваної у тексті, 

стоїть за текстом, або над текстом [87, с. 456]. 

Актуальним є аналіз понять стратегії й тактики в межах опозиції “теорія – 

практика”. Якщо комунікативна стратегія – сукупність запланованих 

промовцем заздалегідь теоретичних ходів, то тактика – сукупність практичних 

ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії [112, с. 43]. Із чого очевидно, 

що стратегія має абстрактний рівень існування, а тактика  співвідноситься з 

виконанням конкретних кроків  у процесі втілення комунікативних цілей. 

Дискурсивна стратегія – категорія гіпотетична. Ґрунтуючись на мотивах 

комуніканта,  вона визначає характер реалізації комунікативних актів у 

дискурсі, передбачає процес розробки комунікативного завдання. Стратегії 
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пов’язують із принципами успішного спілкування, а їх різноманітність 

відповідно до мотивів та інтенцій учасників дискурсу знаходить вияв у 

конкретних тактиках. У межах однієї стратегії можна виокремити декілька 

мовленнєвих тактик, що працюють на неї [18,  с. 85; 299,  с. 9]. Таким чином,  

тактиці відводять роль способу, шляху реалізації стратегії, способу 

мовленнєвого впливу, що визначає вибір сукупності мовних та мовленнєвих 

прийомів побудови комунікації.  

Розглядаючи тактики, лінгвісти зазначають їхню динамічність. У  процесі 

мовленнєвої взаємодії вони змінюються, чим забезпечують оперативне 

реагування на ситуацію. Прагматична компетенція мовця, набір його 

мовленнєвих навичок забезпечує можливість здійснювати вибір тактик вже у 

процесі спілкування [32, с. 80; 276, с. 58; 306, с. 10; 278, с. 115-121;]. Якщо 

певна тактика не стає результативною, адресант корегує свою мовленнєву 

поведінку і змінює тактику на іншу. 

Значущим для нашої роботи є той факт, що стратегії спілкування є цілком 

інтенційними, оскільки прямо співвідносяться з інтенціями комунікантів.  Деякі 

тлумачення стратегії подаються з опертям на поняття інтенція:  стратегія постає 

складовою евристичної інтенції програм планування дискурсу з метою 

досягнення результату або розуміється як оптимальна реалізація думки й 

інтенції мовця. Як загальний прагмалінгвістичний принцип реалізації 

іллокутивного сенсу  стратегія постає ознакою рівня комунікативної 

компетентності особистості [17; 226, с. 45; 229, с. 206]. 

На думку Л. Р. Безуглої, у лінгвістиці наявні два потрактування стратегії 

– як “передінтенційного” і як “постінтенційного” когнітивного процесу [17, с. 

85]. Цілком погоджуємося, що ця проблема є дискусійною у зв’язку з тим, що і 

комунікативна інтенція, і комунікативна стратегія мають чимало спільного між 

собою.  

Співвідношення між інтенцією і стратегією можна визначити таким 

чином: обидва явища пов’язані з кінцевою метою спілкування, з феноменом 

впливу на адресата, мають когнітивний і соціальний план, глибинний 
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зв’язок із мотивами, потребами та бажаннями; обидва явища постають етапами 

процесу породження мовленнєвої діяльності.  

Проте, на нашу думку, інтенція має ментально-психічну природу, а 

стратегія – ментально-мовленнєву природу, бо її тлумачать як сукупність 

мовленнєвих дій або різновид мовленнєвої поведінки. Інтенція створює 

передумови реалізації певної стратегії, відкриває систему вибору з наявних 

альтернативних прийомів втілення стратегічного задуму. У складному процесі 

продукування мовленнєвої діяльності інтенція передує етапу виникнення 

стратегії. Ми вважаємо, що ініціація процесу комунікації все ж таки ближче 

пов’язана з інтенцією, оскільки її називають відправним пунктом, пусковим 

механізмом, рушійною силою комунікації, стимулом, імпульсом, 

збуджувальним механізмом  мовлення.  

У нашому дослідженні комунікативну стратегію тлумачимо вслід за 

науковцями як мовну об’єктивацію комунікативного наміру мовця, 

сформованого на підставі використання мовцем колективного досвіду  для 

досягнення власних потреб  [301, c. 157]. Тактику розглядаємо як спосіб 

реалізації стратегії, обмежений семантичними або мовними параметрами. 

1.5. Категорія спонукання як підґрунтя спонукальної інтенції 

 

 Категорія спонукання потрапляла в поле зору граматистів у зв’язку з 

дослідженням спонукального висловлювання й речення. Спонукальні речення 

співвідносяться з синтаксичними типами речень (розповідне, питальне, 

наказове, окличне) [376, c. 803]. Спонукальним визнають вислів, яким мовець 

повідомляє слухача про необхідність і / або можливість здійснення агенсом 

певної дії і намагається каузувати здійснення цієї дії самим фактом свого 

повідомлення, при цьому необхідність та/або можливість здійснення агенсом 

дії може зумовлюватися волевиявленням одного з учасників плану комунікації 

та/або його інтересами [93, с. 5].  

Зазначають, що спонукальним пропозиціям властиві дві риси: 
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встановлення контакту зі співрозмовником та емоційність, що характеризується 

використанням звернень, займенників і вигуків спонукального характеру [45, с. 

159]. Спонукальне речення відрізняється від розповідного тим, що в першому 

виражається волевиявлення, а в другому – процеси розуміння. У спонукальних 

реченнях відбивається не дійсність, а (не)здійснення цілі, (не)виконання дії 

[335; 357; 389; 383 с. 238].  

Спонукальна модальність, яка  встановлює живий зв’язок між 

висловлюванням і позамовною дійсністю, була об’єктом дослідження багатьох 

учених [26; 139; 235 та ін. ]. Функційно-семантичний підхід до аналізу 

спонукання  [23; 28; 93; 168; 219] дав змогу виявити різні семантичні типи 

спонукальних висловлювань і описати функційно-семантичне поле 

спонукальності.  

У сучасній лінгвістичній науці точаться дискусії щодо проблеми 

розмежування понять “імперативність” і “спонукальність”. У деяких 

концепціях ці терміни вживаються як синонімічні і виражають бажання мовця, 

щоб адресат виконав певну дію [4, с. 9]. Імператив визначається в лінгвістичних 

словниках як спосіб, що виражає прохання, наказ мовця або спонукання до 

вчинення дії [216, с. 136–137]. Наголошують також на тому, що імператив 

належить до опозиції “оповідання / питання / повеління”, а не до опозиції 

“індикатив/ кон’юктив / імператив” [287]. З іншого боку, імперативні форми 

здатні провокувати не директивну семантику, тому значення імперативу не 

може бути зведеним до категорії директивної сили [352, с. 12]. 

Більшість науковців  погоджуються з тим, що поняття  “спонукальність” 

набагато ширше за термін “імперативність”. Спонукальні пропозиції 

виражають заклик, спонукання до дії, імперативний зміст яких може бути 

репрезентований як імперативними, так і неімперативними конструкціями. 

Імператив – це лише один із засобів актуалізації спонукальної модальності або 

граматикалізований засіб вираження спонукання. Імператив поєднує функції 

звернення й впливу, не властиві іншим дієслівним формам  [93, с. 59; 168, с. 4; 

219, с. 9]. 
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У дослідженнях трапляються терміни “спонукання” і “спонукальність”. 

Останній потрактовують як властивість людей і інших явищ дійсності 

каузувати зміни навколишньої дійсності [61, с. 80]. Спонуканням уважають 

відношення, яке відображає волюнтативні стосунки між  мовцем, який називає 

дію, що її необхідно (не) виконати,  і слухачем, який повинен забезпечити її 

(не)виконання [166, с. 6]. 

З метою розкриття змісту спонукальності науковці аналізують взаємодію 

початкового стану справ, МА мовця, аудитивного акту слухача щодо 

сприйняття та розуміння МА мовця, предметно-практичної дії слухача, 

спрямованої на досягнення мети, поставленої мовцем, і кінцевого стану справ, 

або результативної ситуації [250, с. 125–126].  

Інші науковці беруть до уваги інформаційний і директивний чинники 

категорії спонукальності. Досліджують, від чого залежить форма комунікації у 

кожному окремому випадку; якою мірою тип культури зумовлює форму 

комунікації, аналізують сукупність різнорівневих мовних засобів, що 

виражають спонукальне значення [149, с. 9]. Іншими словами, фіксують, що в 

реалізації категорії спонукальності відбувається взаємодія комунікативних, 

прагматичних і лінгвістичних складників.  

Здебільшого лінгвісти підкреслюють значущу роль волевиявлення у 

спонукальних висловленнях. Результатом прямого волевиявлення мовця має 

стати збіг пропозиційного змісту його висловлення з дійсністю. 

Волюнтативність розглядають як вказівку на волю людини, спрямовану на 

виконання дії, акт волевиявлення вважають двоспрямованим через те, що 

особа, яка інтерпретує імпульс спонукання, також докладає вольових зусиль 

[46, с. 479; 166, с. 6; 285, с. 12]. Волевиявлення планується як рішення 

делегувати доручення (завдання, право) адресату змінити наявний стан речей 

[224, с. 11]. Концепт “воля — бажання” становить когнітивну основу МА 

директива [156, с. 9–10]. Підкреслюють, що волюнтативна модальність корелює 

з аксіологічною: те, що бажане, – добре; те, що небажане, – погано, і тому, з 

погляду суб’єкта-мовця, дія, до якої він спонукає іншого, кореспондується з 
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позитивним оцінним значенням [58]. Очевидно, що волевиявлення постає 

обов’язковим і безальтернативним компонентом феномена спонукання. 

Аналізуючи семантичну структуру спонукальних речень, дослідники  

виокремлюють: семантичний елемент зі значенням спонукання; елемент, який 

номінує каузовану дію; елемент, який номінує об’єкт каузованої дії або 

властивість каузованого стану [156, с. 12]. З-поміж інших компонентів 

називають: значення (не)можливості, (не)бажаності, необхідності або 

відсутності такої необхідності, повинність, вказівку на (не)категоричність 

спонукання, вираження (не)впевненості в можливості й доцільності реалізації 

дії, а також сему авторизації, перформативність, каузативність, 

контрольованість, потенційність / гіпотетичність. Семантична цілісність 

спонукального дискурсу передбачає обов’язкову наявність трьох основних 

вузлів: семантичного вузла сфери адресанта, адресата та предмета спонукання 

[26, с. 9; 63; 166, с. 6;  279] .  

Прагматичний напрямок аналізу спонукання виявив цілий конгломерат 

комунікативно-релевантних чинників соціально-психологічного плану. До цих 

чинників, що є посутніми для визначення характеру спонукання, належать: 

розподіл соціальних та комунікативних ролей між комунікантами, 

співвідношення їхніх соціальних статусів (ієрархічність, субординація, 

(не)рівноправність, (не)пріоритетність, (а)симетрія); авторитарність адресата;  

психологічна і просторово-часова дистанція між суб’єктами; характер 

міжособистісних відносин, кодекс довіри співрозмовників; сфера спілкування, 

соціальні умови, своєрідність ситуації спілкування, комунікативне середовище 

й позиція спонукального висловлювання в ньому; ставлення комунікантів до 

потенційної дії за параметрами бажаності й бенефактивності; 

(не)зацікавленість; норми суспільної діяльності; імпульс каузації, мотив і мета 

впливу; знання адресата, право мовця; пресупозиція; кількість учасників 

ситуації спілкування [23, с . 11; 26, с. 9 287, с. 132–137; 295, с. 151; 303; 305, с. 

154; 339, с. 75; 370,с . 4–46; Jessen 356; Slakta 392 та інші].  

Деякі дослідники обґрунтовують правомірність виокремлення 
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спонукального дискурсу [52; 157; 189; 218; 279], який тлумачать, наприклад, як 

мовленнєву діалогічну взаємодію комунікантів, що відбувається під впливом 

спонукальної інтенції ініціатора й спрямована на здійснення непрямого 

директивного впливу на адресата, змушуючи його виконати певні мовленнєві 

чи немовленнєві дії [279]. Спонукальний МА та спонукальний дискурс 

співвідносяться між собою як елементарна та складна комунікативна одиниця. 

Спонукальний МА передбачає одиничне “влучення”/“невлучення” у ціль. У 

спонукальному дискурсі можливі корегування “за перебігом подій” [52]. 

Досить плідними є результати дослідження феномена спонукання у 

межах теорії мовленнєвого акту [36, с.251-276, 94;156, с. 4; 222; 235, с.182; 259; 

338; 404]. Директивні МА відрізняються своєю специфічною інтенцією – 

волевиявленням мовця, спрямованим на (не) здійснення певної дії або на 

встановлення певниого стану справ. У них мовець, називаючи певну дію або 

стан, прагне з більшим або меншим ступенем наполегливості змусити адресата 

стати виконавцем дії. Дійсність у такому разі повинна бути приведена у 

відповідність із висловлюванням. 

 У структурі змісту спонукального висловлювання виокремлюють три 

складники: 1) план прескрипції, який визначає прескриптора і виконавця 

прескрипції, 2) план комунікації, який визначає мовця і слухача; 3) план 

каузованого стану речей, який окреслює певну дію та її виконавця [288, с. 8–9]. 

Істотним уточненням поданої концепції є теза лінгвістів про факультативність 

кореференції слухача і виконавця, а також мовця і прескриптора, що передбачає 

ситуації, коли виконавцем може бути не тільки слухач, а будь-який учасник 

комунікативного акту, а прескриптор не обов’язково збігається з особою мовця 

[92, с. 73–74]. Така концепція розширила корпус висловлювань, що 

потрапляють до фокусу дослідження категорії спонукання. 

Спонукальну настанову створює мотив та інтенція. Мотивація – 

першоджерело людської поведінки, найважливіша категорія мовленнєвої 

діяльності, завжди наявна в дискурсі. Спосіб, у який здійснюється мотивація, 

визначає те, якого вигляду набуває спонукання: від коректного, обережного до 
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досить категоричного, навіть рішучого. До мотивів  непрямого спонукання 

належать ввічливість, необхідність завуалювати справжню інтенцію мовця, а 

також лінгвокреативність. Адекватне сприйняття закладеного у висловленні 

комунікативного наміру мовця забезпечується фоновими знаннями [166; 189, с. 

5; 239; 263, с. 64]. 

Очевидним є той факт, що феномен спонукання характеризується 

термінологічним розмаїттям (імператив, імперативність, спонукання, 

спонукальність,  директивність, директивний МА, спонукальний дискурс, 

спонукальні / імперативні / регулятивні висловлювання), але її інтегральною 

основою постає інтенційна складова мовленнєвої діяльності, тобто спонукальна 

інтенція. Тому цей чинник став вирішальним у виборі напрямку дослідження. 

Спонукальна інтенція є посутньою для процесу комунікації людей, 

оскільки регулює стосунки між ними. Спілкування неможливе без спонукання 

до дії. Люди безперервно звертаються один до одного з різноманітними 

спонукальними фразами. Вона взаємопов’язана з категорією  волевиявлення, 

мотивацією, конситуацією, сукупністю екстралінгвістичних і когнітивних 

чинників.  У контексті політичного дискурсу спонукальна інтенція 

розглядається як прагматичне явище, вмотивоване активною суспільно-

політичною позицією електорату як суб’єкта політичної комунікації, який 

використовує мову для впливу  на свідомість політиків з метою спонукати, 

відкоригувати свою діяльність  відповідно до інтересів суспільства. 

 

1.6. Методика аналізу реалізації лінгвопрагматичного потенціалу 

спонукальної інтенції в електоральному сегменті анлійськомовного 

політичного дискурсу 

 

З метою досягнення мети дослідження та реалізації її завдань необхідним 

є з’ясування методологічних принципів та методів дослідження. Слід 

зазначити, що людина як мовна особистість є важливим складником процесу 

комунікації. Її система цінностей, поглядів, образ світосприйняття впливають 
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на вибір нею стратегій і тактик спілкування, на регістр, тональність та 

атмосферу мовленнєвої взаємодії. Відтак, провідним методологічним 

принципом дослідження є антропоцентризм з позицій якого дискурс 

аналізують в аспектах його породження, перцепції та впливу на адресата. 

Відповідно до цього принципу мовна особистість є центром комунікативно-

прагматичного простору, а до фокусу уваги дослідників потрапляє жива мова в 

дії, в усьому розмаїтті її функцій. 

До комплексу методологічних настанов також належить експансіонізм, 

який уможливлює розповсюдження досвіду досліджень інших наук, зокрема, 

соціології та політології, в лінгвістику для внесення уточнень у комунікативний 

статус електорату та для розуміння сутності електорального сегмента ПД. 

Постулати експланоторності уможливлюють не тільки опис мовних явищ, але 

й надання їм переконливого та вичерпного пояснення.  

Процес дослідження проходить такі етапи. На першому етапі 

здійснюємо систематизацію наявного дискурсологічного досвіду, аналізуємо 

всі теоретичні праці, релевантні меті дослідження. На цьому етапі 

послуговуємося методом аналізу, який уможливлює виокремлення  певних 

положень, що безпосередньо стосуються нашого дослідження, та синтезу для 

об’єднання цих положень з метою створення теоретичної бази дослідження. 

Внаслідок використання цих методів, а також методів індукції, дедукції  було 

визначено доцільність досліджувати реалізацію лінгвопрагматичного 

потенціалу спонукальної інтенції саме на тлі політичного дискурсу. Було 

побіжно розглянуто ситуацію спілкування між суб’єктами влади та 

суспільством, виявлено комунікативну роль масового учасника політичного 

дискурсу – електорату, розкрито  природу мовленнєвої інтенції і встановлено  

співвідношення між поняттями інтенції та стратегії, уточнено характеристики 

електорального сегмента ПД, розроблено теоретичні засади визначення та 

аналізу спонукальної інтенції в електоральному сегменті ПД. Зміст цього етапу 

викладено в пунктах 1.1. – 1.5. першого розділу. 

На другому етапі здійснюємо добір текстів представників електорату із 
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рубрик Comments, Opinions, Voices, Letters британських та американських медіа 

он-лайн, виокремлюємо з дібраного корпусу текстів висловлення, що містять 

спонукальну інтенцію, формуємо загальну вибірку, яка охоплює 2824 

висловлення. Реалізації цього завдання сприяє метод суцільної вибірки.   

На третьому етапі встановлюємо потенціал стратегій і тактик, що 

реалізують спонукальну інтенцію в мовленні електорату, виявляємо комплекс 

лінгвальних засобів, актуальних для втілення кожної стратегії. На цьому етапі 

використано такі методи як дискурсивний аналіз, комунікативно-прагматичний, 

метод семного аналізу, лексико-семантичного, структурно-семантичного, 

трансформаційного, контекстуально-інтерпретаційного та  контекстуально-

культурологічного аналізу. Розглянемо детальніше сутність цих методів та 

наведемо приклади їхнього використання.  

У сучасній парадигмі мовознавства, що характеризується функційно-

діяльнісним та антропоцентричним підходами до дослідження мови, досить 

актуальним є дискурсивний аналіз, що передбачає перехід від суто мовних 

явищ до сфери екстралінгвістичних фактів. Дискурсивний аналіз не є 

кількісним або якісним науковим методом, але є способом ставити питання в 

межах іншого якісного методу. Основні завдання дискурсивного аналізу 

полягають у вивченні типів дискурсу та його мовних і паралінгвістичних 

особливостей; визначенні інтенцій, комунікативних стратегій і тактик 

учасників дискурсу; у виявленні особливостей мови кожного з учасників.  

Релевантним нашому дослідженню постає комунікативно-

прагматичний метод, інтерес до якого зумовлено тим, що лінгвістика 

усвідомила необхідність переходу від вивчення мінімальних лінгвістичних 

одиниць до аналізу мовної діяльності і розгляду мови як динамічної системи з 

урахуванням її функційності та антропоцентричності. У цілому, цей метод 

використовують для вивчення вживання мови комунікантами в процесі 

спілкування в єдності з прагматичними властивостями мовних одиниць у 

зв’язку з ситуацією спілкування. Комунікативно-прагматичний метод виявляє 

експліцитні та імпліцитні засоби вираження комунікативної спрямованості 
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висловлення (тактики експліцитного та імпліцитного спонукання у рамках 

стратегії негативного оцінювання, тактики з експліцитним та імпліцитним 

поданням семи danger / небезпека у стратегії застереження) (п. 2.1.1; 2.1.6).  

В основу комунікативно-прагматичного методу покладено три 

лінгвістичні теорії: номінації, референції та мовленнєвих актів. Одним із 

базових понять цього методу є “мовленнєвий акт” як основна одиниця 

комунікації у процесуальному аспекті, тому метод мовленнєво-актового 

аналізу постає різновидом комунікативно-прагматичного методу. З огляду на 

те, що виокремлення стратегій вимоги, застереження, заборони, заклику та 

погрози здійснювалося за прагматичним критерієм, ми послуговувалися саме 

мовленнєво-актовими характеристиками для уточнення сутності цих стратегій в 

контексті політичного дискурсу. 

Метод семного (компонентного) аналізу  передбачає встановлення 

структури значення слова як певним чином організованої сукупності 

елементарних змістовних одиниць – сем, тобто метод розкладання лексичного 

значення на семи. Їх також називають семантичними компонентами, 

семантичними множинниками, диференційними семантичними ознаками або 

параметрами [124]. 

Компонентний аналіз за словниковими дефініціям ґрунтується на 

сталій в логіці операції визначення понять. Звичайні етапи такого визначення – 

вказівка найближчого роду або класу, до якого належить предмет, і уточнення 

видових відмінностей, тобто ознак, які відрізняють цей предмет від усіх інших 

предметів того ж класу. Послуговуємося цим методом у пункті 2.1.6 для 

розкриття узагальнювального семантичного компонента, тобто архісеми danger 

/ небезпека у низці прямих номінацій (risk, disaster, damage, threat, menace), що 

беруть участь у вербалізації стратегії застереження.  Архісема danger /небезпека 

в таких лексичних одиницях закріплена в словникових дефініціях: threat – 

аsituation or an activity  that could cause harm or danger [693, с. 1496]. 

Наприклад: 

The greatest threat to Syria is Assad and his thugs. Get rid of him and his 
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fellow psycopaths, support the original rebels (…..) and Syria has a chance, until 

then it will just deteriorate  [525]. 

Оскільки нами було визнано (п. 2.1.6), що ядерним смисловим 

компонентом в актуалізації стратегії застереження є компонент danger / 

небезпека, то, відповідно до словникового тлумачення, лексема threat, може 

бути віднесена до корпусу лексичних засобів вербалізації названої стратегії. У 

наведеному прикладі ця лексема вказує на Ассада як на джерело небезпеки для 

Сирії і створює підґрунтя для спонукання політиків до позбавлення цього 

сирійського диктатора.   

Провідними різновидами семантичного аналізу постають методи лексико-

семантичного і структурно-семантичного аналізу. Метод лексико-

семантичного аналізу задіяний для висвітлення лексичного потенціалу 

часткового негативного оцінювання і способів кодування заборони.  

Наприклад, сукупність лексем зі спільною архісемою “риса інтелекту” 

розподілено за частинами мови:  іменники: nonsense; negligence; madness; 

прикметники:  ignorant; mad; inept; incompetent; stupid; silly; foolish. Наприклад:  

The man’s mad (Cameron) and needs stopping before it is too late  [440].  

У наведеному прикладі негативно-оцінний прикметник mad розкриває 

нерозумну поведінку політика і мотивує спонукання щодо припинення його 

діяльності. 

Уживання методу структурно-семантичного аналізу уможливлює 

виокремлення групи синтаксичних конструкцій спонукального висловлення із 

спільним  семантичним компонентом (2.1.3 – 2.1.7). Так, у стратегії вимоги ми 

виокремлюємо групу розповідних речень, які містять подібні за значенням 

лексеми (duty, task, obligation), що експлікують обов’язок влади виконувати 

певні дії. Наприклад, у наведеному  нижче спонуканні щодо створення урядом 

безпечних умов навіть у сфері охорони здоров’я релізується словом  duty, 

сематика якого передбачає обов’язкову реалізацію дії: 

There are real pressures on the defence budget, but the Government’s duty to 

keep people safe applies in hospitals too [491].  
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Трансформаційний аналіз – експериментальний прийом визначення 

синтаксичних і семантичних подібностей і відмінностей між мовними 

об’єктами через подібності й відмінності в наборах їх трансформацій. Сутність 

цієї методики полягає в тому, що в основі класифікації мовних структур лежить 

їхня еквівалентність іншим за будовою структурам, тобто можливість однієї 

структури перетворюватися на іншу (наприклад, активна конструкція може 

трансформуватися в пасивну) [124]. Цим методом здійснюється заміна 

досліджуваного факту іншим за формою, але близьким за значенням варіантом. 

Відповідно до цього методу похідне речення підлягає перетворенню, 

внаслідок чого виникають трансформи. Способами трансформацій є 

перестановка елементів, субституція (заміна), ад’юнкція (додавання), еліпсис 

(скорочення) похідної конструкції. У нашій праці  послуговуємося способом 

ад’юнкції для демонстрації функціонування тактики імплікації семи danger / 

небезпека у стратегії застереження, а також тактики імпліцитного подання 

спонукання у стратегії негативного оцінювання. Наприклад:  

We have a responsibility to Greece and if we do not heed their call then we will 

see the rise of fascism again in Europe [446]. → … if we do not heed their call then 

we will see the danger of fascism rise again in Europe. 

Уведення у структуру речення лексеми danger перетворює імпліцитне 

застереження в експліцитне, змістом якого є спонукання Євросоюзу допомогти 

Греції заради уникнення небезпеки відродження ідеології фашизму в  Європі. 

У наступному прикладі адресант пояснює, що наслідками наміру 

президента Д. Трампа відмінити систему охорони здоров’я, створену 

попереднім президентом, стануть страждання мільйонів. Мовець оцінює такий 

намір лексемою з негативною конотацією despicable. По суті, за  цим 

експліцитним оцінюванням стоїть волевиявлення адресанта не відміняти 

систему Obamacare, підтвердженням чому стає трансформація похідного 

твердження  в імперативну форму. To repeal Obamacare and let millions suffer 

from that decision is absolutely despicable. . → … Don’t repeal Obamacare, because  

millions will suffer from that decision  [580].   
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Контекстуально-інтерпретаційний метод є сукупністю процедур, 

спрямованих на встановлення статусу тексту щодо інших текстів, його 

значущості в соціокультурному контексті, а також на реконструкцію 

авторського (комунікативного) задуму, мотивів і цілей, загального змісту, 

рецептивної спрямованості тексту тощо. Цей метод здійснюється у два етапи: 

контекстуалізацією й інтерпретацією. Перший спрямований на вияв жорсткої 

системи безперервного контексту, в межах якого здійснюється розвиток 

відповідної теми й розкриття концепту тексту. При цьому враховуються 

контексти породження й рецепції (світогляд, індивідуальна свідомість, 

лексикон автора і читача, їхнє занурення до універсуму культури й 

відповідного буттєвого часу і простору), комунікативний контекст, 

макроконтекст цілого текстового масиву і мікроконтексти (операційні 

контексти) фрагментів тексту. На підставі контекстуалізації здійснюється 

інтерпретація інформації, закладеної в тексті, установлення авторської мети та 

стратегій впливу на читача тощо [230].  

Методика контекстуального аналізу пов’язана з теорією контекстної 

семантики. В основу теорії контексту покладено думку про те, що 

висловлювання набуває змісту в ситуативному і соціальному контексті і є 

функцією такого контексту. При цьому підході враховується вплив на мовну 

семантику комунікативної ситуації, рольової структури спілкування, 

соціальних чинників, умов функціонування мови, всього різноманіття 

пізнаваного людиною світу, що утворює інформаційну основу комунікації. 

Контекст розуміється  як позамовне середовище, у якому функціонують мовні 

одиниці всіх рангів, як з’єднання вказівного мінімуму із семантично 

реалізованим словом. 

У своєму дослідженні ми послуговуємося цим методом для встановлення 

референтної віднесеності виконавця каузованої дії, який виражений 

неозначеними займенниками “we, you, еveryone” (тактика заклику,  

прохібітивна стратегія), для тлумачення абстрактних лексем, вжитих для 

вербалізації стратегії застереження, для встановлення метафоричних та 
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метонімічних значень. Наприклад, адресат нижченаведеного заклику 

виражений займенником we. Для встановлення того, що цим адресатом є влада 

потрібно визначити, що експлікованим об’єктом заклику постає інша країна – 

Росія, і долучити знання про те, що зовнішню політичну діяльність визначає не 

суспільство, а виключно представники влади:  

We have to realize Russia is not our friend  [689].   

На четвертому етапі формуємо корпус лексичних маркерів, уживання 

яких є віддзеркаленням фрагментів соціально-політичного буття 

англійськомовного електорату. Для чого актуальним виявляється метод 

семантичного аналізу. Він спрямований на виявлення значень слів і 

висловлювань, морфологічних форм і синтаксичних конструкцій. Він є 

результатом інтеграції ономасіологічного та семасіологічного підходів й 

активно застосовується нами для здійснення соціолінгвального аналізу (п. 2. 2)  

на підставі категоризації предикатів каузованої дії. Так, у стратегії погрози такі 

дієслова та словосполучення, як  to lock up; to prosecute; to try; to jail; to punish; 

to investigate; to charge;  to get the justice;  to bring to justice; to come to trial; to 

put on trial;  to go to prison належать до семантичного поля юридичної 

відповідальності й постають засобами вербалізації розряду менасивів 

юридично-правового переслідування, як у прикладі, де адресант погрожує 

відомому політику Сноудону судом палати Лордів за його зрадництво: 

Snowden is а traitor! … Now he hides in Russia, that bastion of free speech! 

Let him come home and face a jury of his peers  [668].  

Метод контекстуально-культурологічного аналізу спрямований на 

виявлення співвідношення висловлення із семіотичним універсумом культури, 

з іншими текстами та продуктами культури етносу чи цивілізації. Він виявився 

корисним у процесі аналізу стратегії прецеденту й алюзивних утворень, 

політичних ярликів. Розпізнати іллокуцію застереження, погрози, заборони або 

рекомендації  у стратегії прецеденту дозволяє спільний фонд знань адресанта та 

адресата щодо історичних подій, діяльності відомих осіб, знання літератури. 

Наприклад, спроба адресанта змінити негативне ставлення своїх співгромадян 
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до долі мігрантів відбувається за допомогою апелювання до Біблії як до 

сакрального для всіх християн джерела світобачення:    

Shame they have gone back from the civilized laws of the New testament – love 

your neighbour, forgive your enemies etc. – to the Old  [453].   

Для соціолінгвального аналізу спонукальної інтенції стає у нагоді також 

метод кореляції лінгвальних явищ із соціальними, за допомогою якого ми  

встановили, що  в реалізації стратегії заклику знаходять відображення етапи 

суспільно-політичного протистояння (п. 2.2.2), у стратегії вимоги - коло 

інтересів суспільства (п. 2.2.3), з’ясували, що суспільно-політичні явища та 

події відіграють роль джерела феномена прецедентності (п. 2.2.1). Наприклад: 

The history of this bloody conflict shows the west cannot win. The UK must 

refuse to become embroiled again  [526].  

Згадування адресантом конфлікту в Афганістані здійснюється 

словосполученям this bloody conflict. За цим сполученням стоїть приклад 

негативного досвіду участі західних країн у цій війні і мотив для спонукання до 

влади не втручатися в подібні конфлікти. 

На п’ятому етапі систематизуємо засоби експресивності, вживані 

представниками електорату для посилення свого волевиявлення.  З цією метою 

активно послуговуємося методом стилістичного аналізу, який уможливлює 

виокремлення та характеристику експресивно-маркованих висловлень із 

спонукальною інтенцією. Застосування цього методу передбачає встановлення 

співвідношення мовних засобів, що експресивно виражають інтелектуальний, 

емоційний чи естетичний зміст мовлення (або тексту) до змісту інформації. 

Його нерідко називають ще семантико-стилістичним аналізом, призначення 

якого є виявлення стилістичного маркування слів і виразів, тобто наявність 

оцінності, експресії, стилістичних компонентів, які безпосередньо присутні в 

системно-мовній семантиці слова і відображаються безпосередньо в системі 

різноманітних стилістичних позначок у словниках [153, с. 14; 75, с. 43–46].   

Якщо аналізуються названі компоненти, що виникають у контексті 

вживання слова або виразу, але при цьому не відображені у словниках, 
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говорять про функційно-стилістичний метод. Обидва методи є провідними у 

третьому розділі праці при аналізі інвективів, фразеологізмів, метафор, 

метонімій, алюзій, гіпербол, градацій.  У наступному прикладі одночасно 

застосовані обидва методи. По-перше, іменник Frog має позначку в словнику, 

що це є образливим словом для французів. По-друге, іменник, конвертований у 

дієслово, перетворюється на метафору, якою адресант радить Д. Кемерону 

рішуче  ігнорувати спроби Франції заблокувати будь-які ініціативи Британії у 

відносинах з ЄС:  

France always ignores EU treaties and gets away with it but when it comes to 

Britain, they want to block everything. My advice to David Cameron, tell the French 

to Frog Off  [640]. 

Наведений приклад водночас демонструє застосування методу 

метафоричного моделювання в нашій праці (п. 2.1.6 і п. 3.3). Цей метод 

передбачає встановлення мотиваторів і реконструкцію мотиваційної бази 

фразеологічних одиниць, когнітивних метафор тощо у вигляді донорських зон 

або концептосфер, із яких запозичені еталони і сценарії для порівнянь. Тобто в 

розглядуваному прикладі донорською зоною для метафори постає світ тварин. 

Мотиваційна ознака ґрунтується на подібності між різкою та швидкою 

манерою пересування жаби і рекомендованою Кемеронові манерою реагувати 

на договори Євросоюзу.  

На шостому етапі формуємо висновки щодо проведеного дослідження. 

На цьому етапі метод кількісних підрахунків встановив кількісні параметри 

мовних засобів, вживаних електоратом для репрезентації спонукальної інтенції, 

а  метод графічного відображення допоміг унаочнити якісно-кількісне 

варіювання різних стратегій в мовленні електорату. 

Таким чином, застосування вищезазначеного спектру лінгвістичних 

методів на всіх етапах дослідження уможливило досягнення поставленої мети і 

завдань – здійснити комплексний аналіз реалізації спонукальної інтенції в 

мовленні електорату як учасника англійськомовного політичного дискурсу. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Розкриваючи сутність дискурсу, науковці відзначають його абстрактну 

природу, системний характер, спосіб та форми його існування, діяльнісно-

процесуальну основу. До виявлених дискурсивних ознак належать: 

соціальність, когнітивність, ситуативність, діалогічність. Функціями, що 

розкривають  призначення дискурсу, постають: інтегральна, конструктивна, 

репрезентативно-інформативна й інструментальна.  

2. Політичний дискурс є вербальним продуктом соціальних взаємин у 

сфері політики, що визначається ментальними настановами всіх суб’єктів 

комунікації, конкретними цінностями й соціальними нормами, умовностями й 

соціальною практикою в атмосфері існування різних поглідів у суспільстві. 

3. Ознаки політичного дискурсу – його дискурсотвірний концепт (влада), 

провідна мета (боротьба за владу) та склад його учасників уможливлюють 

виявлення в цьому дискурсі електорального сегменту. В основу виявлення 

цього сегменту покладено статус учасника політичного дискурсу – 

представника електорату. Представники електорату долучаються до розумово-

комунікативної діяльності, якою впливають на  суб’єкти влади і примушують 

можновладців діяти в інтересах громадськості. Тому у політичному дискурсі, 

зокрема у мовленнєвій діяльності електорату певної значущості набуває 

спонукальної інтенція. 

4. Інтенція є внутрішнім психоментальним зарядом, що належить до  

превербального етапу мовленнєвої діяльності, передує стратегії. Значущими 

аспектами комунікативної інтенції постають її психічна та соціальна природа, 

домовний етап її виникнення, властивість бути першоджерелом мовленнєвої 

діяльності, її найтісніший зв’язок зі свідомістю та метою комунікації. 

5. Спільними рисами комунікативної інтенції і стратегії є зв’язок 

із кінцевою метою спілкування, із феноменом впливу на адресата, наявність 

когнітивного і соціального планів, глибинний зв’язок із мотивами, потребами 

та бажаннями. Проте якщо інтенція має ментально-психічну природу,  то 



62 
 

стратегія – ментально-комунікативну. Інтенція створює передумови реалізації 

певної стратегії, відкриває систему вибору з наявних альтернативних прийомів 

утілення стратегічного задуму. У складному процесі породження мовленнєвої 

діяльності етап формування інтенції передує етапу виникнення стратегії.   

6. Для імплементації інтенції адресант має вибудувати стратегію 

мовлення. Стратегія постає інструментом утілення певної інтенції. Вона 

конкретизується у тактиках, що втілюються у мовних засобах, котрі сприяють 

реалізації відповідної інтенції.  

7. Категорія спонукання є підґрунтям спонукальної інтенції. У парадигмі 

наукових об’єктів, що корелюють із категорією спонукання, її стрижневою 

основою є спонукальна інтенція.  Вона характеризується гармонійним зв’язком 

із категорією волевиявлення, мотивацією, конситуацією, сукупністю 

екстралінгвістичних і когнітивних чинників. 

8. У контексті політичного дискурсу спонукальна інтенція розглядається 

як прагматичне явище, вмотивоване активною суспільно-політичною позицією 

електорату як суб’єкта політичної комунікації, який використовує мову для 

впливу  на свідомість політиків із метою спонукати їх відкоригувати свою 

діяльність відповідно до інтересів суспільства. Використані громадянами 

стратегії і тактики слугують об’єктивації волевиявлення у мовленні 

представників електорату. 

Основні положення цього розділу відображено в публікаціях [253; 254; 

259; 261; 262]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВАЛЬНІ ТА СОЦІОЛІНГВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 2.1. Лінгвальна об’єктивація спонукальної інтенції в стратегіях і тактиках 

 

Завданнями цього розділу постають: створення типології стратегій і 

тактик, уживаних англійськомовним електоратом у процесі реалізації 

спонукальної інтенції, визначення специфіки їхньої актуалізації на 

лінгвальному та соціолінгвальному рівнях.  

 

2.1.1. Способи вербалізації стратегії негативного оцінювання   

 

Оцінна діяльність людини як характерна риса свідомості властива всім 

видам відображення дійсності. Оцінювання завжди супроводжує будь-яке 

зіткнення суб’єкта пізнання з об’єктивним світом  У процесі відображення 

суб’єкт наділяє значущістю (оцінює) всі елементи дійсності, але  фокусується 

не на всьому об’єкті, а лише на тих його ознаках, які становлять певну цінність 

для суб’єкта відображення або соціокультурної спільноти [119, с. 142; 90, с. 23]. 

Оцінювання визначається як соціально усталене й узуально закріплене в 

семантиці мовних одиниць позитивне чи негативне, експліцитне або імпліцитне 

ставлення суб’єкта (особи, групи осіб, соціуму) до об’єктів дійсності [40, с. 

203]. Будь-яке оцінювання ґрунтується на цінностях, суспільних нормах і 

стереотипах [148, с. 40; 104, с. 36; 359, с.395].  

Оскільки оцінювання притаманне  всій нашій діяльності, природно, що ця 

складова виявляє себе й у політичному дискурсі.  Явне й приховане соціальне 

оцінювання є загальною стильовою рисою  всієї політичної комунікації.  Аналіз 

політичного життя в газетній журналістиці, наприклад, виявив функціонування 



64 
 

оцінних жанрів, що мають спонукальний характер. Внаслідок аналізу 

політичної ситуації журналіст попереджає про загрозу тих чи інших тенденцій і 

мотивує звернений до адресата заклик до соціальної активності [76, с. 36]. 

Отже, відбувається перетворення оцінної інформації на спонукальну. 

Оцінюючи дійсність, журналісти орієнтують аудиторію в політичній реальності 

і спонукають її до певних дій. 

Категорія оцінювання, безперечно, стосується сфери прагматики, 

оскільки,  здійснюючи оцінювання, адресант очікує на реакцію адресата. 

Аксіологічне значення також характеризує відношення між дійсним світом і 

його ідеалізованою моделлю, воно пронизує диктум та фактум усього 

висловловлення і спонукає адресата до реалізації бажаної моделі поведінки 

[296, c. 110].   

Співвіднесеність оцінювання з ідеалізованою моделлю світу породжує 

різноманітні іллокутивні цілі, оцінювання важливе не само з себе, а лише як 

привід або  підстава для реалізації інших комунікативних намірів [8, с. 60; 3 с. 

60–61]. Наприклад, вираження негативної оцінки адресата має на меті вплив на 

його емоційно-психічну сферу для одержання запланованого перлокутивного 

ефекту. Аксіологічне висловлювання прагне вплинути на адресата, а через 

нього й на хід практичного життя [8, с. 60]. 

Чимало досліджень, об’єктом яких постає категорія спонукання, 

засвідчують її зв’язок із категорією  оцінювання [168, с. 8; 94, с. 18]. Оцінне 

висловлювання виражає комунікативну мету рекомендації, спонукання до дії, 

тобто передбачає скритий імператив [8, c. 6; 86, с. 301]. Прагматичні ситуації 

вимоги, погрози, застереження, поради, дозволу обов’язково ґрунтуються на 

тому, що подія, дія, вчинок, стосовно яких мовець щось висловлює 

співрозмовнику-адресату, отримують у нього позитивну чи негативну оцінку 

(хоча б імпліцитну). У тлумаченні майже всіх мовленнєвих актів міститься 

компонент “хочу”/ “не хочу”, а він безпосередньо пов’язаний зі шкалою плюс – 

мінус (“добре” – “погано”) [3, с.  64-65]. Стверджуючи, що адресат є поганим, 

чинить негідно, мовець намагається сформувати в  нього більш сильний мотив 
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діяти відмінним від оцінюваного чином. І ця тенденція є  значно сильнішою, 

ніж у випадку, коли оцінювання не відбулося [393, с. 130].  

Отже, неможливо здійснювати адекватний аналіз спонукальних 

висловлювань без звернення до поняття оцінювання [255]. Спираючись  на це 

твердження, нам видається цілком логічним покласти  категорію оцінювання в 

основу виділення стратегії негативної оцінки, що реалізує спонукальну 

інтенцію.  

У нашій роботі розуміємо оцінювання як потужний мотив для генерації 

спонукальної інтенції, а  під стратегією негативного оцінювання маємо на 

увазі навмисний відбір вербальних негативно-оцінних засобів, детермінований 

критичним ставленням адресанта до навколишньої політичної реальності, який 

актуалізує ідею несхвалення з метою спонукання адресата змінити  або 

припинити те, що отримало негативне оцінювання.  

Аналіз фактичного матеріалу виявив, що репрезентація стратегії 

негативного оцінювання подається тактиками, утвореними в межах опозиції 

“експліцитність – імпліцитність”. Розрізняємо тактику експліцитного 

спонукання і тактику імпліцитного спонукання. Тактика експліцитного 

спонукання передбачає ступеневе досягнення мети. У таких випадках виникає 

необхідність у використанні не одного, а декількох висловлювань, поєднаних 

спільною комунікативною метою – спонуканням. Дослідники кваліфікують їх 

як когезійні засоби тексту, складні мовленнєві акти, у яких виокремлюють 

“сприяльний” і “спричинений” або “домінувальний” і “допоміжний” МА [99, с. 

4; 275, с. 8]. Отже, у цій тактиці негативно-оцінний і спонукальний компоненти 

вербалізовано самостійними пропозиціями. Так, у наступному прикладі 

виокремлюється пропозиція із змістом рекомендації, адресованій Корбіну, не 

втручатися у процес Брекситу, і ще одна пропозиція із поясненням чому цього 

не потрібно робити. Пояснення вербалізується за допомогою аксіологічних 

компонентів  dilemma та insolvable: 

Finally, a memo to Jeremy Corbyn. Steer well away from any involvement in 

the Brexit process. It is a can of worms. The dilemma between remaining in the single 
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market and restricting immigration from the EU is insolvable [621].  

Якщо під експліцитністю розуміється повне, відкрите, словесне 

вираження певного значення, то імпліцитність передбачає опосередковану, 

приховану вербалізацію, є проявом асиметрії  форми й змісту [296, c. 110; 212, 

с. 88]. Науковці наголошують, що спонукання може виявляти то експліцитний, 

то імпліцитний характер, і підкреслюють, що в парадигмі прихованого смислу 

директивність має замаскований характер й повинна бути декодована 

реципієнтом самостійно [55].  Отже, у тактиці  імпліцитного спонукання 

експлікації підлягає лише негативно-оцінний компонент. Директивна 

пропозиція  вибудовується логіко-інференційним шляхом. У наступному 

прикладі спроби Т. Мей здійснити певні зміни в уряді в умовах ведення 

переговорів з ЄС щодо виходу Британії оцінюються громадянином як chaotic. 

Оскільки стан “хаосу” не сприяє вирішенню проблем, стверджувальна 

конструкція з негативною оцінкою може бути трансформована у спонукальну 

конструкцію, якою мовець рекомендує Прем’єру не робити подібних кроків:   

Under the present system, a change in government during negotiations would 

be chaotic [678]. → Don’t make a change in government ….  

Як демонструє зазначена вище конструкція, їй притаманна 

поліінтенційність, оскільки до оцінної комунікативної мети додається іллокуція 

спонукання.  

Репрезентація стратегії негативного оцінювання мовними одиницями 

відбувається на лексичному рівні. Це пояснюється тим, що для вираження 

оцінки в системі мови існує цілий шар лексики. Під оцінною лексикою 

розуміють слова, що мають аксіологічну семантику, зумовлену психологічними 

чинниками, і можуть набувати позитивного або негативного значення у процесі 

свого функціонування   [291, с. 166]. Оцінне значення виражає узуально-

закріплене ставлення членів мовної спільноти до денотату, яке співвідносить зі 

словом за типом “схвалення – несхвалення” [163, с. 95].  

Аналіз емпіричного матеріалу виявив уживання лексики загально-

оцінного і частково-оцінного значення. Загальну оцінку надають за сукупністю 
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різнорідних властивостей або ознак. Вона репрезентована у мовленні 

електорату обмеженим колом ад’єктивів (bad, worse, not good):  

So Monbiot’s petition to challenge the legitimacy of the Brexit vote should be 

supported by democrats everywhere. But a repeat vote is a bad idea [567];   

TAX AVOIDANCE IS MUCH WORSE THAN ANY BENEFIT CHEAT. Those 

taxes they SHOULD be paying, OUR PUBLIC SERVICES need  [609]. 

Уживаючи лексику частково-оцінного значення, адресант надає 

оцінювання одному з аспектів об’єкта, розкриває дескриптивний компонент 

значення. Дескриптивна сема подібної лексики вказує на грань оцінювання, 

експлікує її підґрунтя [8, с. 75; 86, с. 303]. Здійснимо аналіз лексико-

семантичних особливостей репрезентації стратегії негативного оцінювання з 

опорою на класифікацію частково-оцінних значень, запропонованою 

Н. Д.  Арутюновою [8, с. 75–76]. Серед частково оцінних значень негативно-

оцінної лексики, якою мотивується спонукання, розрізняють: 

а) негативно-оцінну лексику інтелектуального значення (іменники 

nonsense; negligence; madness; nutter; прикметники ignorant; inept; incompetent; 

unwise; stupid; silly; foolish; ridiculous; insane; mad; absurd; reckless; not rational; 

not wise; not tenable). Наприклад: 

 Corbynistas now control the Labour Party – but they would be unwise to 

deselect their critics [489].  

Уживання адресантом  прикметника unwise передає імпліцитну 

рекомендацію не ігнорувати думку тих, хто критикує прихильників Дж. 

Корбіна. 

Instead of improving productivity, the government is relying on consumer debt 

to fuel economic growth. This is not wise or sustainable [545].  

За допомогою аксіологічного елемента not wise мовець протиставляє 

спосіб підвищення росту економіки, здійснюваний урядом, своїй рекомендації 

підвищувати виробництво. 

б) негативно-оцінну лексику емоційного значення (іменники contempt; 

прикметники hateful; vile; hideous; nasty; grim; sick; desperate; hostile; 
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outrageous; sad; terrible; disgusting; annoying; appalling; unspeakable; дієслова 

hate; despise). Наприклад: 

However, as the full economic implications of leaving Europe become daily 

more grim, it’s time for Labour to move to a “no Brexit” position, while pursuing 

controls over EU migration [545].   

У цьому прикладі лейбористам рекомендовано не підтримувати процес 

Брексіту на підставі негативного оцінювання його економічних наслідків, яке 

вербалізується лексемою grim. 

But, having witnessed the appalling manner in which the EU treated Greece, I 

believe the EU must radically reform if it is to continue to enjoy our unalloyed 

allegiance [425].   

У наведеному спонуканні адресант вимагає радикального реформування 

Євросоюзу на підставі експлікації жахливого (appalling) ставлення ЄС до 

Греції. 

в) негативно-оцінну лексику морально-етичного значення (іменники 

disgrace; shame; fraud, прикметники immoral; unfair, evil; unethical, inhuman; 

malign; vicious; disgraceful; shameful; cruel; brutal; barbaric; obscene; 

irresponsible; unpatriotic; untrustworthy; arrogant). Наприклад:  

It is grossly unfair that someone from a council estate should pay more than 

someone from a top boarding school [546].  

Ситуація, коли плата за навчання для бідних студентів вища за плату для 

студентів елітних закладів, оцінюється мовцем як несправедлива unfair, що 

провокує спонукання до зміни такого стану речей. 

Tax avoidance is immoral – it should be a crime [412].  

Підставу для вимоги визнати ухиляння від подаків злочином створено 

лексемою immoral, якою автор передає своє негативне ставлення до названого 

явища. 

г) негативно-оцінну лексику нормативного значення (прикметники 

wrong; not right; illegal; discriminatory; manipulative; anti-social; ill conceived, ill 

timed; overdue; overzealous; immature). Наприклад:  
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A revaluation of domestic dwellings is long overdue and it is needed to put 

local authority finance on a sound footing [547]. 

Необхідність переоцінити житловий фонд розкривається завдяки 

пейоративному компоненту overdue, що підкріплюється подальшим 

спонуканням до наведення ладу в місцевих бюджетах. 

д) негативно-оцінну лексику телеологічного  (неефективного, 

недоцільного) значення (іменники chaos; crisis; прикметники counter-

productive; unhelpful; insolvable; inadequate; weak; short-sighted; дієслова 

undermine, blunder). Наприклад: 

The sentimentality and ideology over the outdated NHS is undermining 

healthcare. What we need is more pragmatism and less dogma [569]. 

Вимога застосувати більш прагматичний підхід до вирішення проблем із 

системою охорони здоров’я протиставляється сентименталізму, який виявляє 

суспільство до неї і який лише підриває і без того застарілий стан цієї системи, 

що виражено лексемою undermine. 

є) негативно-оцінну лексику утилітарного (шкідливого, несприятливого) 

значення (прикметники rotten; damaged; calamitous; dangerous; flawed; rigged; 

detrimental; slippery; дієслова destroy; ruin). Наприклад: 

It’s the Tories’ rotten ideology that lies at the root of this government’s 

existential crisis. And the task ahead – which will prove one of the most challenging 

missions in British history – is to build a new social order instead [527]. 

У цьому прикладі причиною урядової кризи адресант вважає ідеологію 

консерваторів, яку наділяє оцінкою  rotten, що надає йому підстави висловити 

спонукання збудувати новий соціальний порядок як найважливішу місію в 

історії Британії.  

Отже, тактика  експліцитного спонукання є проявом синтагматичних 

відношень у мові, оскільки ілюструє відношення сприяння між простими 

мовленнєвими актами, об’єднаними єдиною актомовленнєвою інтенцією. 

Тактиці імпліцитного спонукання властива поліінтенційність, яка відбиває 

парадигматичні відношення в мові, оскільки мовленнєві одиниці, якими вона 
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репрезентована, постають носіями фрагменту парадигми мовленнєвих інтенцій 

(інтенції оцінки й спонукання). 

Для вираження негативної оцінки, що генерує спонукальну інтенцію, стає 

у нагоді негативно-оцінна лексика загально-оцінного і частково-оцінного 

значення. У межах частково-оцінного значення виокремлено лексику 

(іменники, прикметники, дієслова), що позначає оцінювання інтелектуального, 

емоційного, морально-етичного, нормативного телеологічного та утилітарного 

значення. 

На думку Н. Д. Арутюнової загально-оцінні прикметники більш явно 

супроводжують вираження іллокутивної сили спонукання  [Арутюнова 8, c. 71]. 

Але кількісний аналіз тактики продемонстрував, що апелювання до часткового 

оцінювання (85%) як мотиву спонукальної інтенції домінує над апелюванням 

до загального оцінювання (15%) (див. додаток 2), що зумовлено глибинним, 

усвідомленим сприйняттям політичної дійсності, у якій електорат виокремлює 

значущі для нього аспекти. 

2.1.2. Способи вербалізації стратегії прецеденту 

 

Для аналізу стратегії прецеденту релевантним постає розкриття смислу 

феномена прецедентності, визначення його різновидів, що є об’єктами 

лінгвістичних досліджень, репрезентація тактик і мовленнєвих актів, задіяних в 

реалізації стратегії прецеденту. 

Будь-який аспект предметно-пізнавальної діяльності сучасного 

суспільства спирається на величезний досвід попередніх цивілізацій, значущою 

складовою якого є сукупність прецедентів. Під прецедентом розуміють: 1) 

випадок, що мав місце раніше й слугує прикладом або виправданням для 

наступних випадків подібного роду; 2) вирок суду щодо конкретної справи, 

обґрунтування якого вважається правилом, обов’язковим для інших судів при 

вирішенні аналогійних справ [692, с.1068]. На підставі чого можна зробити 

висновок щодо зразкового характеру прецеденту, його здатності служити 
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еталоном, прикладом для наслідування. Прецедент має імперативні властивості, 

на його основі варто моделювати подальші дії. 

Залежно від наукового напрямку, об’єктом якого є прецедент, дослідники 

використовують різні терміни: прецедентний феномен,  прецедентне ім’я, 

прецедентний культурний знак, прецедентний текст, прецедентне 

висловлювання, прецедентна ситуація. 

Прецедентність може існувати на когнітивному й на вербальному рівнях. 

На когнітивному рівні вона є концептуальною структурою репрезентації 

ситуації, на вербальному – актуалізується словом, словосполученням, 

висловлюванням, текстовим фрагментом або текстом [228, с. 133].  

Прецедентні імена є складним знаком, при вживанні якого в комунікації 

здійснюється апеляція до набору диференційних ознак певного прецедентного 

імені, його конотативних компонентів. Вони використовуються в тексті як 

культурний знак, символ певних якостей, подій, доль [171, с. 4]. Дослідники 

підкреслюють, що в сучасній лінгвістиці розуміння прецедентних феноменів 

тісно пов’язане з уявленням про них як про одиниці, значною мірою “насичені” 

культурною інформацією, що національно детермінують культурний простір і 

здатні виконувати функцію “мови” культури” [151, с. 30].  

Система прецедентних феноменів – це один з інструментів трансляції 

“культурної пам’яті” народу від одного покоління до іншого й одночасно 

спосіб об’єднання народу навколо його культурних цінностей і моральних 

ідеалів. Прецедентні феномени часто постають як етичні еталони нації, 

фіксують оцінку її реальності [171, с.12]. Поява прецедентного феномена 

передбачає три етапи розвитку: виникнення прецедентної ситуації, перехід її в 

стадію прототипу, її реплікація в дискурсі. Якщо ця інформація стає відомою 

значній частині лінгвокультурної спільноти, то вона залучається до когнітивної 

бази цього колективу [71].   

В основу прецедентного явища покладено спільність когнітивних 

структур певної спільноти, яка утворюється внаслідок перегляду, читання 

однакових книг, п’єс, телепрограм, фільмів, новин та обговорення суспільно-
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політичних подій у процесі соціологізації особистості. Прецедентний феномен 

є тим стимулом, що активує у свідомості мовного колективу потрібні асоціації, 

відтворює концепти прецедентних текстів [41, с. 124; 215, с. 274; 79, с. 22].  

Прецедентні явища розуміють як емоційно чи пізнавально-значущі явища 

культури, що вже знайшли мовне втілення й закріплення в рамках 

лінгвокультурного коду [88]. Знання прецедентних феноменів є показником 

приналежності індивіда до певної епохи та її культури, так само, як незнання їх 

є передумовою відторгнення від відповідної культури [171]. 

Останні дослідження свідчать про те, що функціонування прецедентних 

феноменів є характерним для сфери політичного дискурсу. Апелювання до 

прецедентних імен надає політику можливість позначити свою позицію на 

політичній арені, уникаючи прямих заяв, а лише користуючись асоціаціями з 

легендарними особистостями [223, с.155]. Прецедентні феномени є одиницями, 

здатними поставати як організувальний центр політичного тексту, 

забезпечуючи його глобальну зв’язність, цілісність і комунікативно-

прагматичну спрямованість [225, с.100].  

Отже, прецедентні феномени постають важливим складником 

національної картини світу, частиною “когнітивної бази”, якою володіє 

більшість носіїв того чи іншого національно-культурного менталітету  в рамках 

глобальної цивілізації та з урахуванням загальнолюдських цінностей. Вони є 

національно-детермінованими, належать до фонду обов’язкових знань і 

мінімізованих уявлень тієї чи іншої національно-лінгвокультурної спільноти. 

Вони сприяють стереотипізації й оцінці дійсності в народній свідомості, 

формують і розвивають національну картину світу, знайомлять із національною 

культурою і національними традиціями. 

Із наявної прецедентної термінології ми обираємо для нашого 

дослідження варіант прецедентної ситуації, яку розглядаємо як “еталонну”, 

“ідеальну” ситуацію, яка коли-небудь мала місце в реальній дійсності, добре 

знайома представникам певного ментально-лінгвального комплексу й 

актуальна в когнітивному плані. Під стратегією прецеденту розуміємо спосіб 
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мовленнєвої поведінки мовної особистості, який передбачає використання 

знання прецедентних ситуацій для досягнення комунікативних цілей. 

В основу розмежування тактик, що репрезентують стратегію прецеденту, 

покладено висновок науковців про те, що сукупність прецедентних феноменів 

задає певну систему цінностей та антицінностей, яка регулює поведінку 

представників національно-лінгвокультурної спільноти [171, с. 143].  

Якщо прецедентна ситуація, на яку спирається адресант як на 

перевірений досвід, маркується знаком плюс,  актуалізується тактика 

позитивного прецеденту, якою він підштовхує адресата копіювати  модель 

поведінки; якщо  знаком мінус – тактика негативного прецеденту, якою 

адресант намагається переконати адресата не повторювати помилок 

попередників. 

Приклад тактик позитивного прецеденту передано у наступному 

спонуканні політиків перейняти модель відносин між урядом і парламентом 

інших країн, Данії зокрема, для проведення результативних перемовин із 

Брюсселем: 

Could it be that we have something to learn from other countries about how 

relations between government and parliament can be managed when negotiating 

deals with Brussels if a parliamentary majority for their outcome is uncertain. From 

Denmark, for example. There, no single party ever has a majority, so governments 

always have to clear their lines with their parliament in advance through the 

committee system [414]. 

Прикладом тактики негативного прецеденту є застереження, у якому 

адресант порівнює ситуацію сьогодення з періодом 1940 року, чим передає не 

тільки складність, а й підкреслює відповідальність політиків, зокрема 

Дж. Корбіна, за дії, що передбачають створення  “коаліції здорового глузду”  

заради уникнення небезпеки, перед якою стоїть країна: 

We are in a 1940 situation and it is incumbent on Corbyn to lead to a 

“coalition of the sensible” to avoid the cliff edge. What’s stopping him? [597]. 

Ще один приклад:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_war_ministry
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Democracy does not exist in this region anywhere, but secular regimes should 

not be destroyed. West tried it in Iraq and now Iraq is in а mess [411]. 

Невдалий досвід західних країн спробувати привнести елементи 

демократії до Іраку слугує забороною для знищення світського режиму 

правління в країнах Близького Сходу. 

Для кристалізації феномена прецедентності у мовну форму адресант 

послуговується засобами лексичного та синтаксичного рівнів. На лексичному 

рівні провідне місце у виконанні цієї функції належить таким одиницям: 

 іменникам iз семантикою моделі поведінки example, style, pattern, 

mode, way, repeat, for example, for instance. Наприклад: 

When Winston Churchill took over, he made winning the war the supreme 

purpose of the government. He shaped cabinet government accordingly by having a 

war cabinet in constant session, and here surely is the model for May to follow [472].  

У цьому прикладі іменник model узагальнює спосіб організації урядової 

діяльності У.Черчеля під час війни, який адресант рекомендує взяти за приклад 

для наслідування сучасному Прем’єр-міністру Британії. 

Norway has a very constructive and involved engagement with the EU. I do 

hope that the UK will come to understand how well the Efta model would work for us 

[590]. 

У цій рекомендації лексема model розкриває тип взаємовідносин між 

Норвегією та Євросоюзом, що може слугувати зразком нових зв’язків між 

Британією та ЄС. 

 прикметникам із семантикою подібності same, such, similar. 

Наприклад:  

The party Macron founded, En Marche! – now rebranded as La République En 

Marche – is only a year old, and look what it has achieved. Here in Britain there is a 

gaping vacuum in the centre which needs to be filled by something similar [679].  

Адресант цього спонукання виражає необхідність у створенні в 

політикумі Британії нової центристської партії, подібній тій, що організував Е. 

Макрон у Франції, яка за рік свого існування досягла значих результатів. 

https://www.theguardian.com/world/2017/may/08/victorious-emmanuel-macron-plots-phase-two-of-plan-to-change-france
https://www.theguardian.com/world/2017/may/08/victorious-emmanuel-macron-plots-phase-two-of-plan-to-change-france
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Лінгвальним маркером цієї подібності постає прикметник similar. 

 сполучникам із семантикою подібності like, as. Наприклад:  

What is required is: rent control, as in Germany; penal taxation on non-doms 

buying-in, as in Vancouver; scrapping of right-to-buy, as in Scotland and Wales 

[562]. 

Для вирішення актуальної для Британії проблеми соціального житла 

адресант рекомендує спиратися на досвід Германії, Ванкувера, Шотландії, для 

чого послуговується у своєму мовленні сполучником as. 

 дієслівним сполученням із семантикою повтору моделі поведінки to take 

/ draw / teach / learn a lesson from, to learn from, to follow the plan /route, to 

observe, to look at. Наприклад: 

We’d do better economically, socially and morally as a nation if we followed 

Denmark…. In Denmark, any home or land left empty or unused for six months must 

be sold, only Danish residents can buy land, and it has a land value tax [582].   

Цей приклад спонукає владу врахувати досвід законодавства Даніі щодо 

сфери житлового фонду. Реалізується цей спосіб спонукання дієсловом  to 

follow.  

 вказівним займенником that, яким адресант зосереджує увагу і 

наголошує на  змісті попереднього досвіду. Наприклад: 

After humiliation in southern Iraq, the British government was determined to 

prove its worth to the US administration. That must not happen again [526].  

Реалізуючи свою дейктичу функцію, займенник  that вказує на плачливий 

досвід Британського уряду у військовій операції в Іраку, що, на думку 

адресанта, не має повторитися. 

 алюзивним висловленням. Наприклад:  

There is every indication that universal credit is rapidly becoming the poll tax 

of our time with, potentially, a similar political impact [419].   

Алюзивна складова наданого застереження реалізована висловом the poll 

tax of our time. Автор згадує подушний податок, уведений М. Тетчер і відомий 

під назвою poll tax. Уведення цього податку стало початком кінця кар’єри 
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Прем’єр-міністра. Отже, автор, помічаючи аналогію між універсальним 

кредитом сьогоденя та податком Залізної Леді, натякає на неприємні наслідки, 

що очікують на владу. Тим самим адресант ніби дає пораду владі скасувати дію 

цього кредиту.  

На синтаксичному рівні в реалізації стратегії прецеденту спостерігаємо 

тенденцію вживання складнопідрядних речень, а саме:  

 атрибутивних підрядних, що приєднуються сполучним 

займенником how. Наприклад: 

Instead perhaps take a leaf out of how the Dutch elect their first chamber. 

Their senate is elected but not directly by the people but by the elected bodies of the 

provinces (who are elected two years after the second chamber). This makes them 

somewhat a reflection of the political landscape [552].  

Це спонукання стосується наявних у суспільстві дискусій щодо 

доцільності  палати лордів і намірів її скасувати. Адресант пропонує змінити 

ситему функціонування палати лордів на ту, що існує в Данії, для чого 

послуговується атрибутивним підрядним реченням. 

 підрядних додаткових (вводяться what, how). Наприклад: 

Greece should do what Iceland did. This is another bank bailout [536].  

Використовуючи потенціал підрядного додатка адресант спонукає Грецію 

до нового банківського займу, на кшталт того, що брала Ісландія. 

 підрядних обставини часу (вводиться while, when). Наприклад:  

We need  HS 2 to help compete in the world. … Whilst we ponder and debate 

and pontificate the Chinese have already built it and are moving on to the next 

project [624].   

Необхідність реалізації проекту HS 2, який передбачає побудову 

високошвидкісної залізниці, підсилюється протиставленням нерішучості 

Британських політиків і успішності Китаю в такому ж проекті, що закладено в 

складнопідрядній конструкції. 

Варто зазначити, що функціонування складнопідрядних речень із 

підрядним часу ґрунтується на лінгвокогнітивному принципі контрасту / 
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опозитивності, який демонструє “бінарний спосіб членування та упорядкування 

навколишньої дійсності” [77, с. 68]. Зазвичай, зміст базової семіотичної 

опозиції “свій-чужий” розташований у контекстуальному полі дуальних 

моделей культури, на одному полюсі якого розосереджений абсолютний 

позитив (“свій”), а на іншому – абсолютний негатив (“чужий”). 

Особливість актуалізації названої опозиції в тактиці позитивного 

прецеденту полягає в тому, що компонент “чужий” наділяється знаком плюс, а 

складова “свій” отримує негативну оцінку. Як свідчать приклади, ця дихотомія 

поляризує неправильність, хибність або взагалі відсутність певних дій з боку 

своєї країни та позитивність і цінність діяльності інших держав. Так, у 

наступному спонуканні рекомендується наслідувати приклад Германії, Швеції, 

де здійснюється державне інвестування банків, що підтримують 

підприємництво, тоді як у Британії подібні дії заборонено: 

 State aid is banned, they claim – but look at Germany, Sweden and other 

countries’ successful state investment banks supporting enterprise, while we don’t 

[658].  

Отже, лінгвальні особливості реалізації стратегії прецеденту вивляються 

на лексичному рівні у вигляді уживання іменників, прикметників та 

сполучників із семантикою подібності, займенника that, дієслівних сполучень із 

семантикою повчальності. На синтаксичному рівні для реалізації стратегії 

прецеденту найактивніша роль належить складним реченням з атрибутивним 

підрядним, підрядними додатковим і обставини часу. Якісно-кількісне 

варіювання мовних засобів, ужитих для актуалізації стратегії прецеденту 

подано у додатку 3. 

2.1.3. Cпособи вербалізації стратегії заклику 

 

Заклики спонукають адресата виконати певну дію або сукупність дій, 

усвідомлених як важлива частина суспільно-значущої діяльності, сприяють 

досягненню певних ідеалів або спонукають  адресата враховувати  у своїй 
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повсякденній поведінці ці ідеали, причому мовець і адресат є політичними 

суб’єктами або їх представниками, а сам МА заклику розглядається як частина 

суспільно-політичної комунікації [16, с. 420]. Заклик є  найбільш радикальною 

й відкритою формою словесного впливу на поведінку людини [184, c. 57].  

Розуміння заклику як “мовленнєвого  злочину”, або “мовного конфліктогену” 

[102] найкраще розкриває його конфронтаційну властивість. 

Лінгвісти також підкреслюють, що заклик має характер гасла. 

Висловлення такого роду становлять цілісний текст, твір монологічної мови, 

націлений впливати на емоції, розум і волю узагальненого адресата, що 

кваліфікується науковцями як заклик-гасло [222, с. 22–23]. На тлі ПД гасло стає 

безпосереднім інструментом політичної боротьби,  а тому посідає провідне 

місце у політичній комунікації за лінією “суспільство → інститут” [302, с. 337].  

Під стратегією заклику розуміємо емоційно-забарвлене, ідеологічне 

звернення електорату до своїх однодумців із метою підвищення їхньої 

суспільно-політичної активності в боротьбі з політичним супротивником 

заради покращення свого життя [254]. Таке розуміння заклику розкриває три 

основні семантичні вузли цієї мовленнєвої форми: колективний виконавець, 

супротивник (об’єкт боротьби) і агональний (пов’язаний із політичною 

боротьбою) характер каузованої дії, наявність яких будемо висвітлювати при 

подальшому аналізі фактичного матеріалу.  

Лінгвісти виділяють заклик в окрему групу директивів на підставі того, 

що адресатом є велика кількість людей, або через те, що образ адресата 

мовлення – того, хто повинен виконати дії, –  є обов’язковим його компонентом 

[184, c. 57; 33, с. 140]. Адресат-виконавець характеризується семою 

“колективний” через усвідомлення автором заклику необхідності солідарності 

зусиль для реалізації спонукальної дії у боротьбі з політичним опонентом. 

Отже, значущість категорії адресата заклику є очевидною, тому пропонуємо 

розглянути різновиди тактик заклику за цим критерієм і виділити тактики до 

означеного, відносно-означеного і передбачуваного адресата.   

У тактиці заклику до означенго адресата вербалізується конкретний 
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виконавець дії заклику: 

The citizens of Britain must wake up and realise that the tories are  

systematically dismantling our NHS, and preparing health for the sale agenda [548];  

Time for the Israeli people to vote this hooligan out – once and for all [614].  

У ролі виконавців наведених закликів постають громадяни Британії та 

народ Ізраїля. При чому, у першому випадку адресант співвідносить себе з 

названою спільнотою, доказом чого є  подальше вживання займенника our,  

тоді як у другому заклику (приклад 614) таких індикаторів немає. 

Уживання тактики заклику до відносно-означеного адресата 

передбачає вказівку на виконавця, але без його іменування. Закликам 

притаманна свого роду неконкретність, тимчасова й персональна 

нелокалізованість, заклик адресований начебто всім і кожному. На 

лінгвальному рівні цей адресат виражається неозначеними займенниками we, 

you, еveryone. Для інтерпретації, хто саме є виконавцем таких закликів, 

необхідно залучати контекст-аналіз. Наведемо деякі приклади: 

The tory agenda of making money from everything we do in society is so 

hideous, vile and nasty, that we really need to dispose of the tories, before they really 

destroy our country, like they have destroyed our economy [548].  

Виконавець  такого заклику може інтерпретуватися як “я – суспільство”, 

тому що такі заклики спрямовані на боротьбу зі владними структурами своєї 

країни (tories) мовець звертається до своїх ідейних однодумців. Інший приклад: 

If we wish to avoid further criminal acts like the Crimean Anschluss, we have 

to stand up to fascist Corporal Putin now [608].  

У цьому випадку під виконавцем мається на увазі “я – суспільство – 

влада”. Мовець ідентифікує себе разом зі своїми однодумцями й владою як 

одне ціле, тому що заклик спрямований на протистояння спільному 

зовнішньому ворогу країни (fascist Corporal Putin). Таким об’єктом боротьби 

може також бути імміграція, корупція, зовнішній агресор, зовнішній борг. 

Каузована дія такого заклику здійснюється не безпосередньо в інтересах мовця 

або адресата, а в інтересах соціуму в цілому. 
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Таткика заклику до передбачуваного адресата притаманна 

імперативним формам і характеризується відсутністю вербалізованого 

виконавця дії, для встановлення якого необхідно залучити аналіз 

лінгвістичного контексту й знання ситуативного контексту:  

Kill Gove’s ambitions to transfer schools from council control to business 

control! [441].  

Stand together and vote together to kick out the corrupt self-serving traitors 

[449].  

Як демонструють наведені приклади, денотатами сполучень Gove’s 

ambitions та corrupt self-serving traitors постають суб’єкти влади. Будучи 

вжитими в МА заклику, вони уособлюють у собі образ супротивника, до 

боротьби з яким закликає мовець. Отже, адресатом-виконавцем у поданих 

висловленнях є суспільство, а не влада, оскільки влада не буде боротися проти 

себе самої. 

До мовного репертуару репрезентації тактики заклику належать: 

 Імперативні речення за типом Do smth / Let’s do smth. Наприклад: 

Defeat the lie, get rid of the tories, make Britain better [524];  

Let’s defeat these lunatics with every weapon available [641].  

Імперативні форми є ядерними засобами вираження прямого спонукання. 

Зважаючи не те, що предикати наведених імперативів належать до 

семантичного поля “боротьби” (defeat, get rid), і речення експлікують об’єкт 

боротьби (tories, lunatics), можна зробити висновок, що використані конструкції 

містять ознаки агональності, яка означає наявність  протиборних сторін і має на 

меті повалення опонента [158; 302, с. 236].   

 Речення з уживанням перформативів. Наприклад: 

I must agree, though it comes with much sadness as a Tory supporter, and I 

must urge other Tory waverers to follow me in voting Labour on 8 June [408].  

I appeal to all those genuinely concerned about these issues to vote for the only 

party that can ameliorate the suffering of the poorest people in our society in the 

immediate future [519].  
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Адресанти наведених закликів спонукають своїх однодумців голосувати 

за Лейбористів, які є опонентами сучасної влади Консерваторів. Хоча 

семантика каузованих дій не належить до поля “боротьби”, перлокутивний 

ефект таких закликів буде означатиие перемогу Лейбористів,  а, відповідно, і 

поразку Косерваторів. Отже, ці заклики також містять тональність 

агональності. Різниця полягає в тому, що вони означають не “боротьбу проти 

чужого”, а “боротьбу за свого”. 

Наступну групу вербальних компонентів для оформлення заклику 

репрезентовано розповідними реченнями, серед яких можна виокремити певні 

різновиди. 

 Розповідні речення, що констатують наявність можливості, ресурсів 

реалізації дії заклику або пріоритетність завдання перед виконавцем. 

Наприклад: 

Our task now as a nation is to enable the NHS to properly adapt to medical 

advances and public expectations  [539]; 

For us British Europeans, the uphill task is to persuade more Brexit voters, 

and with them the currently temporising Labour party, that what are still mainly 

modest or intangible losses are harbingers of much worse to come [483];  

Fighting against interventionism in all its forms and against the preparation 

for the attack against Iran is an immediate task for all progressive forces [502].  

Наведені вище приклади закликів (539, 483, 502) ґрунтуються навколо 

формування завдання перед виконавцем, лексичним маркером  якого є одиниця 

task. У самій її семантиці закладено інтенцію спонукання: task – something that 

you have to do [693, p.1469]. Ідентифікації цього спонукання як заклику сприяє 

виявлення  колективного виконавця nation, British Europeans, progressive forces. 

 Розповідні речення, що констатують необхідність виконання дії за 

допомогою модальних дієслів should, need, must. Наприклад: 

The separate anti-Brexit bodies should now urgently unite to form a cross-

party democratic alliance to stop Brexit before time runs out [644a]; 
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All peace seeking people must rely on their numbers and their abilities to 

connect to each other in the street or by the social media [644b].  

 Розповідні речення, що констатують час виконання дії за типом 

Time / It is time:  

Now is the time for all good men and women to come to the aid of the Labour 

party [519];  

It’s time for the 48%-plus to say enough is enough [554].  

Наведені приклади (644a, 644b, 519, 554) експлікують колективний 

адресат anti-Brexit bodies, all peace seeking people, all good men and women, 48%-

plus. Каузовані дії пов’язані з процесом боротьби unite, rely, to connect to each 

other, to come to the aid, to say enough is enough, але експлікацію об’єкта заклику 

спостерігаємо лише у прикладі 644a – Brexit. Для встановлення об’єкта заклику 

в інших спонуканнях необхідно залучати аналіз контекст-ситуації. Сукупність 

наданих характеристик надає підстави віднести ці приклади до закликів.  

 Номінативні речення.  

Лінгвісти характеризують заклики-номінативи у такий спосіб – яскраві, 

лаконічні, здатні ставати слоганами, що легко запам’ятовуються [33, с. 108]. У 

таких закликах адресант спрощує складноструктуровані пропозиції до простих, 

результатом чого є утворення елементарного модально-предикативного ядра, 

яке можна кинути в аудиторію та отримати значний сугестивний ефект [223, с. 

154]. Наведемо приклад заклику-номінатива:  

NO MORE BUSHЕS!!! [636].  

Перлокутивним ефектом проголошеного заклику має стати недопущення 

до влади певного кандидата в президенти. У зв’язку з чим ідеологічна 

забарвленість цього заклику є очевидною. Але з усіх компонентів, притаманних 

заклику, експліцитно наявним у реченні є лише політичний супротивник 

BUSHЕS. Для встановлення виконавця необхідно згадати, що недопущення 

кандидата до влади є рішенням народу із залученням такого політичного 

механізму, як голосування.  На підставі цього аналізу трансформуємо  

номінативне спонукання у перформативний заклик або в імперативний: 
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NO MORE BUSHЕS!!!  → I call on all the citizens not to vote for the Bushes. 

→ Don’t vote fot the Bushes. 

 Складнопідрядні конструкції (обставини часу і додатка). Наприклад: 

Alas, only when enough people in China rise up to say enough is enough will 

this long-running travesty of injustice in China come to an end [448].  

Наведений приклад заклику містить усі необхідні семантичні 

компоненти: колективний виконавець people in China, агональна дія rise up, 

об’єкт боротьби travesty of injustice. Роль складнопідрядної конструкції, за 

допомогою якої він оформлений, полягає в тому, що вона деталізує час 

досягнення поставленої у заклику мети.    

Наведені нижче два приклади складнопідрядних додатка ілюструють, що 

зміст заклику розташовано у підрядній частині, а головне речення експлікує 

таку складову спонукання, як пом’якшене волевиявлення, реалізоване 

лексемою hope: 

Let us hope the young people of this country come out and vote for their future 

in this election [676];  

I hope we then reach our “poll tax” moment and join together in real 

opposition to this barbaric government [445].  

 Питальні конструкції, що містять запит про реалізацію або про 

можливість виконання дії, про причини відсутності боротьби або про час 

виконання дії: 

Will the plebs unite to defeat this anti-union idea [409]; → I call on the plebs 

to unite to defeat this anti-union idea. 

Why o why do the british public put up with this crap. It’s a dictatorship we 

live in, not a democracy [523]. →  I call on the british public not to put up with this 

crap. 

Як бачимо, наведені вище заклики, вербалізовані питальною формою, 

можуть бути трансформовані у перформативні спонукання на підставі 

виявлення в них усіх необхідних компонентів: колективний виконавець plebs, 

the british public, агональна дія to unite, to defeat, to put up, об’єкт боротьби anti-
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union idea, crap / dictatorship. 

Отже, вживаючи стратегію заклику, адресант спонукає своїх 

прихильників до боротьби з політичним опонентом і сприяє самоорганізації 

суспільства. Адресант заклику використовує тактики означеного, відносно-

означеного або передбачуваного адресата. Він може відносити себе до групи 

виконавців заклику або відмежовуватися у разі неналежності до відповідної 

суспільно-політичної спільноти. Провідними способами репрезентації 

досліджуваної стратегії є імперативні та перформативні речення, розповідні 

структури з констатацією наявності можливості, ресурсів реалізації дії заклику 

або пріоритетності завдання перед виконавцем, своєчасності  (Time / It is time) 

та необхідності виконання дії за допомогою модальних дієслів should, need, 

must, номінативні, складнопідрядні конструкції (додаткові та обставини часу) і 

питальні. Якісно-кількісне варіювання мовних засобів, використаних для 

актуалізації стратегії заклику подано у додатку 4. 

2.1.4. Cпособи вербалізації стратегії погрози 

 

Дискурсивну агональність, функціонування якої було виявлено у процесі 

імплементації заклику, одночасно пов’язують не тільки з ідеєю протистояння й 

боротьби, але й з проявом агресії, нетолерантності, конфлікту, емоціями. 

Зазначається, що агональна комунікація, як правило, протікає в стані 

емоційного збудження, а агональність політичної комунікації неминуче 

пов’язана з певними проявами агресії, тобто агресія є рисою політичного 

дискурсу [68, с. 15; 128, с. 173;  302, с. 292].  

Отже, агональність тісно корелює з феноменом “вербальної агресії”, під 

якою розуміють всі типи негативного або критичного ставлення мовця до 

адресата, виражені за допомогою мовних засобів, перенасиченість мовлення 

словесно вираженою негативною інформацією, що викликає в адресата тяжке 

враження і націлена на образу чи навмисне заподіяння шкоди людині, групі 

людей, організації або суспільству в цілому [5; 244, с. 79]. 
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Провідним мовленнєвим актом, задіяним у реалізації вербальної агресії, 

постає менасив, базовою категорією й смисловим ядром  якого є погроза. В її 

основу покладено агресивне ставлення до адресата [146, с. 16]. Агресія 

передбачає цілеспрямовану деструктивну поведінку, що завдає шкоди об’єктам 

нападу або викликає негативні переживання; порушує фізичну або психологічну 

цілісність іншої людини, завдає їй матеріальних збитків, перешкоджає здійсненню 

її намірів, протидіє її інтересам або ж веде до її знищення. Вербальна  агресія постає 

непродуктивним  та неконструктивним способом вирішення конфліктів, ускладнює 

обмін інформацією, знижує можливість взаєморозуміння між комунікантами  [307, 

с. 216; 67, с. 12]. 

За аналізом тлумачних словників, поняття “погроза” визначається через 

комбінацію двох сем: прояв своєї люті й невдоволення відносно когось, спроба 

змусити іншого зробити  певні дії через збудження страху перед загрозою зла 

[78, с. 5]. Погрози обмежують волю адресата, визначаючи його майбутні дії. 

Вони спрямовані на зміни в діяльнісній або емоційній сферах адресата шляхом 

апеляції до його почуття  страху або побоювання. Співвідношення семантичних 

категорій страху та погрози визначається як причинно-наслідковий зв’язок 

інтелектуальної природи, що слугує маніфестації або встановленню соціальної 

асиметрії [146; 32, с. 80–81; 307, с. 216; 286; 202, с. 107]. Дискусії підлягає 

питання щодо впливу соціальних відносин на формування погрози: чи може 

погрожувати лише той, у кого соціальний статус вищий за співрозмовника, чи 

будь-яка людина, вимагаючи від іншої певних дій [159, с.116].  

На думку А. Вежбицької,  МА погрози описується  такою формулою: я хочу, 

щоб ти знав, що якщо ти зробиш Х, то я тобі зроблю щось погане; думаю, що ти не 

хочеш, щоб я це зробив; кажу це тому, що хочу, щоб ти не зробив Х  [36; 398]. У 

випадку погрози адресат стикається з бажанням адресанта досягти комунікативної 

мети за будь-яких обставин, тому відправник погрози вдається до таких мовних і 

немовних засобів, які можуть розцінюватися як насильницький вплив або тиск на 

передбачуваного виконавця дії. Уживання погрози є виявом мовної ситуації, у якій 

комунікант використовує тактику комунікативного тиску [150, с. 75].  
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Ми розглядаємо  стратегію погрози як спосіб впливу на діяльність адресата 

проти його волі, для реалізації якого адресант викликає у адресата почуття страху 

шляхом анонсування можливості позбавлення його цінностей. 

У дослідженнях із проблематики менасиву зазначається, що мотивування 

вибору менасивної конструкції може виражатися або експліцитно як складова 

частина менасивного МА, або через контекст, де вказується причина погрози 

[307, с. 11]. З опертям на такий постулат, пропонуємо розмежувати 

функціонування таких тактик: експліцитно-обґрунтованої  та імпліцитно-

обґрунтованої погрози. 

Експліцитно-обґрунтованим конструкціям  властива експлікація мотиву 

погрози як аргументу, що надає підставу для спонукання до менасивної дії. 

Мовним маркером уведення причини погрози може бути прийменник  for. 

Наприклад:  

Cameron should be brought before the Courts for “dereliction of duty” [440].  

У цій погрозі причиною застосування покарання щодо Прем’єр-міністра є 

його порушення обов’язків.  

The English will not forgive Labour for selling out to the toxic SNP [598].  

Адресант цієї погрози, як представник електорату, обіцяє не забути 

Лейбористам їхнього об’єднання зі Шотландською національною партією (SNP), 

що є, на його думку, зрадництвом ідеології. 

В імпліцитно-обґрунтованих погрозах для встановлення  мотиву треба 

застосовувати фонові знання екстралінгвістичної ситуації, роль якої найкраще 

визначається так: “Комунікативний смисл погрози зумовлений виключно 

специфікою ситуації спілкування” [81, с. 7]. Розглянемо приклад: 

Indeed! Time for Greece to default and get the hell out of there! [OurPlanet 

63].  

Волевиявлення адресанта щодо здійснення дефолту в економіці Греції і 

подальшим виходом цієї держави із ЄС передає вороже ставлення адресанта до 

країни, яке пояснюється всім відомим невдоволенням з боку платників податків 
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Євросоюзу постійною фінансовою підтримкою країни, яка потерпає від 

корупції і неспроможна здійснити ефективні реформи у своїй державі.  

Щодо особливостей мовного оформлення погрози лінгвісти 

підкреслюють відсутність як перформативної форми, так і інших 

спеціалізованих мовних засобів для реалізації цього комунікативного значення 

[307, с. 6;  81, с. 10], тому важливо вносити уточнення до парадигми мовних 

засобів утворення погрози. У нашому матеріалі було виявлено функціонування 

таких конструкцій: 

 Імперативні (включно з синтетичними й аналітичними формами). 

Наприклад:  

Wee Eck lost the battle to win the war. Be afraid, England. Be very afraid 

[670].  

У цій погрозі адресант експлікує в імперативній формі саме почуття 

страху, яке має відчувати політикум Англії у зв’язку з подовженням політичної 

боротьби опозиційного діяча.  

Let’s start a movement to stop our financial aid to Israel! [470]. 

Пропонування позбавити державу Ізраїль такої цінності, як фінансова 

підтримка, є типовим прикладом агресивного впливу на адресата.  

 Розповідні речення з модальними дієсловами should, ought, need, must. 

Наприклад: 

Obama should just piss off the republicans and unleash the 28 page redacted 

report, that would silence them [673].  

Адресант спонукає Президента Б. Обаму виявляти агресивне ставлення до 

республіканців шляхом застосування певної законодавчої статті, якою можна 

обмежити їхню нестриманість у відверто расистських висловлюваннях (silence 

them). 

Holding strong views on Europe is one thing but refusing to accept the results 

of a national referendum is quite another and those who do so must pay the penalty 

[677]. 

Волевиявлення  цього адресанта полягає в застосуванні покарання до тих 
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політиків, хто відмовляється визнати результати референдуму, що отримав 

назву Брексіт. 

 Розповідні речення, що експлікують інструмент погрози. 

Наприклад:  

Political hate is a very powerful weapon in the ballot box [548].  

Анонсування  вияву з боку суспільства такого “зла”, як політична 

ненависть, під час виборів має намір викликати у політиків відчуття страху, і 

такий спосіб вплинути на них.  

 Розповідні речення зі зворотом Time / It’s time. Наприклад:  

Time to investigate ALL senatirs and congressmen and women and see who is 

funded by Adelson, AIPAC or the Israeli Govt and charge these people with treason 

[513].  

Заява про необхідність звинувачення певних політичних діячів у 

державній зраді може стати менасивним інструментом впливу на тих, хто 

отримує кошти віж іноземних фондів. 

Time for the common man’s revenge! [654].  

У цьому спонуканні адресант погрожує владі загально-суспільною 

помстою. Усвідомлення владою можливості втратити народну підтримку може 

стати підґрунтям для модифікації поведінки влади.  

Науковці підкреслюють, що погроза має намір не стільки зашкодити 

інтересам іншої сторони, скільки примусити опонента діяти згідно з висунутими 

вимогами, розглядають  її як жорстку форму вимоги  – спонукання до дії через 

обіцянку заподіяти неприємність, зло [307, с. 216; 180]. Для реалізації такої 

подвійної іллокуції погорози-вимоги найкраще підходять складносурядні речення, 

у яких менасивний складник формально слідкує за висловленою вимогою. Така 

форма надає спонуканню вигляд ультиматиму, оскільки адресант має обирати 

із двох речей: або реалізація вимоги або “отримання” зла. Наприклад:  

Allies help each other. Israel has done more harm to the US than they’ve 

helped us. They need to end settlements now, or we need to cut them off [423].  

Відповідно до цієї погрози Ізраїль має припинити заселення певних 
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територій або отримати розрив у стосунках з Америкою. 

We are leaving Europe and they must accept that or themselves leave the 

House of Commons [677]. 

Адресант цієї погрози спонукає британських парламентарів визнати факт 

виходу із ЄС або самим залишити парламент. 

 Складнопідрядні речення з підрядним обставини умови. Наприклад: 

If Putin doesn’t agree to the terms of peace, kick Russia out of Swift [564];  

Kenya’s president should face sanctions if he continues to oppress the 

opposition and the press [650].  

У наведених вище прикладах намір модифікувати поведінку Путіна і 

президента Кенії здійснюється шляхом спонукання західних політиків до 

відключення Росії від банківської системи Свіфт (приклад 564) або введення 

санкцій  (приклад 650). При чому, менасивний компонент розміщено у підрядній 

клаузі, а директивний – у головній. Це означає, що реалізація менасивної 

складової може відбутися у майбутньому за обставин відмови об’єкта погрози 

виконати поставлені умови. 

 Складнопідрядні речення з підрядним обставини часу. Наприклад:  

Russia can’t afford Ukraine and sanctions should be in place until Russia 

changes course to something we agree to [564].  

У складнопідрядному реченні з підрядним обставини часу менасивний 

компонент подовжувати санкції стосовно Росії також займає позицію підрядної 

клаузи. Але між складнопідрядними обставини умови і часу є певна різниця. Із 

підрядного речення обставини часу вибудовується пресупозиція, що менасивний 

тиск на адресата вже задіяно, і адресант лише оголошує час, до якого цей вплив 

буде триватиме, тоді як у складнопідрядних обставини умови менасивний 

компонент стосується майбутнього. 

Здійснення негативних наслідків належить до наміру адресанта погрози 

[78, с. 7]. Така характеристика менасиву зумовлює появу у його структурі 

волюнтативного компонента. Він  відбиває ступінь зацікавленості мовця в 

здійсненні менасивних дій відносно об’єкта погрози. З цією метою 
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використовуються складнопідрядні речення з експлікацією волюнтативного 

компонента I’d like to, I wish, I hope в головному й менасивного в підрядному 

додатковому. Наприклад:  

One can only hope that HSBC gets the justice it deserves worldwide [438];  

Well then, I hope they get thoroughly pounded at the next election for jumping 

the gun and commencing implementation of a system that has not even been agreed 

yet [576].  

Виникнення волюнтативної складової у погрозі зумовлено також і тим, 

що адресант не може гарантувати реалізацію менасивного тиску самостійно. 

Він може лише сподіватися, що банк HSBC отримує по заслузі, якщо інші 

суб’єкти діяльності займуть відповідну позицію (приклад 438). У прикладі 576 

експлікується ситуація імплементації реформи системи охорони здоровя, 

здійснена урядом у неправовий спосіб. Адресант сподівається, що уряд отримає 

покарання від електорату на виборох. Але для цього необхідні голоси 

більшості, а не лише голос мовця. 

Іншими синтаксичними конструкціями, що актуалізують менасивну 

тактику, є питальні конструкції, наприклад:  

Will those who contract killing out to others ever come to trial? [514].   

У цьому прикладі ситуація стосується чергового вбивства іранського 

науковця, який займався розробкою ядерної зброї. Спонукована дія означає  

come to trial – повстати перед судом, що є елементом покарання і відповідає 

семантиці погрози. Як зазначають науковці. модель “я покараю тебе” є 

семантичним інваріантом погрози [286]. Ми б трансформували цю модель так: 

“тебе буде покарано”. Отже, висловлюючи запит про покарання тих, хто 

здійснює такі вбивства, адресант намагається припинити такі способи боротьби 

з Іраном.   

Отже, для імплементації стратегії погрози адресант послуговується 

тактиками експліцитно-обґрунтованої  та імпліцитно-обґрунтованої погрози і 

використовує такі мовні засоби: імперативні речення; розповідні речення з 

модальними дієсловами should, ought, need, must, зі зворотом Time / It’s time; ті, 
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що експлікують інструмент погрози; складносурядні та складнопідрядні 

речення з підрядним додатка і обставини умови, часу; питальні конструкції. 

Каузована дія всіх погроз спрямована на заподіяння шкоди іншій людині. 

Якісно-кількісне варіювання мовних засобів, ужитих для актуалізації стратегії 

погрози подано у додатку 5. 

2.1.5. Способи вербалізації стратегії  вимоги 

 

Дослідження стратегії вимоги зорієнтовано на розкриття прагматичних 

особливостей вимоги в умовах ПД з урахуванням соціального статусу 

електорату, а також виокремлення типів тактик, покликаних реалізувати цю 

стратегію. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що не всі дослідники 

виокремлюють МА вимоги як самостійний тип прескриптивів, але ті, хто 

ідентифікує його у своїх класифікаціях  [23; 222; 94, 28], схиляються до того, 

що головною відмінною рисою вимоги є наявність у мовця пресупозиції про 

небажання адресата виконати каузовану дію, яке зумовлено психологічним 

станом адресата або невизнанням пріоритетності положення мовця.  

Під вимогою розуміють авторитарний вид спонукання, що може 

походити лише від індивідуумів, які мають повноваження для здійснення таких 

мовленнєвих актів [103, с.143] або як імперативний різновид прохання, який не 

терпить заперечень і не допускає відмови  [210, с. 107].  

Інколи, навпаки, вимогу трактують як категоричне спонукання за умов 

відсутності авторитарної позиції мовця, а тому мовець і не може бути 

впевнений у тому, чи буде каузовану дію виконано, чи ні [93, с. 14],  тоді як 

інші лінгвісти  зазначають, що адресат наполегливої вимоги не має вибору 

виконувати її чи не виконувати, оскільки її невиконання може спричинити 

небажані наслідки [167, с.195]. Вимога передбачає не лише можливість 

виконати дію з боку адресата, але і його зобов’язання це зробити, а також 

наполегливість у силі спонукання як рису образу автора [304, с. 26–27].  
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Найчастіше вимога використовується після спроб спонукання до дії іншими 

способами, що не призвели до реалізації мети [303].  

У нашій роботі дотримуємося позиції тих лінгвістів,  які акцентують 

увагу на переконанні автора вимоги в тому, що він має право наполягати на 

виконанні адресатом конкретної дії, тому що для цього існують переконливі 

підстави [36, с. 264; 222; 275, с. 18–19]. Цю особливість вимоги характеризують 

як пресупозицію “законності” цілі, висунутої мовцем [57, с .70].  

Отже, вимога властива мовленню комуніканта рівного або нижчого за 

статусом, яким  і постає електорат ПД. Вона характеризується відношеннями 

“знизу  нагору” за критерієм володіння владою, а також відношеннями “згори 

до низу” за критерієм права вибору. Уточнимо зміст стратегії вимоги в 

електоральному сегменті ПД: наявність громадянського права каузувати певну 

модель поведінки від влади, велика зацікавленість електорату в реалізації дії, 

релевантність каузованої дії до сфери можливостей та обов’язків влади, 

складність виконання дії, що потребує докладання дадаткових зусиль з боку 

політиків і зумовлює появу додаткового натиску від громадян, інколи 

небажання представників політичної еліти реалізувати дію. 

В основу класифікації тактик, що репрезентують стратегію вимоги 

пропонуємо покласти  критерій наявності / відсутності компонента 

“виконавець” у висловленому спонуканні. На цій підставі розрізняємо тактику 

конкретно-адресованих вимог та тактику загальних вимог. Тактика 

конкретно-адресованої вимоги характеризується обов’язковою вербалізацією 

виконавця, який уособлює конкретних політичних осіб, політичні партії, 

політикум взагалі, країни та політичні інститути,  і найчастіше займає позицію 

підмета, наприклад: 

The Tories should be defending union rights: capitalism depends on them 

[437].  

У наведеному спонуканні адресант вимагає захисту прав профсоюзів 

конкретно від провладної партії Консерваторів, оскільки головним 

призначенням влади є захист позиції громадян. 
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Другий спосіб формування конкретно-адресованої вимоги відбувається за 

рахунок звертання, наприклад:  

Go home America. Leave the world alone it will be better off without you even 

after all the damage you have done since 1945 [563].  

Це спонукання адресоване владі Америки й есплікує вимогу залишити 

країни Близького Сходу. Побудована ця вимога навколо небажання Америки 

залишати цей регіон. 

Тактика загальної вимоги не потребує експліцитного називання 

виконавця, оскільки його роль відходить на другий план із певних причин 

(розуміння контексту ситуації; відсутність значення для адресанта, який саме 

політичний суб’єкт реалізує його очікування – результат для нього 

важливіший). Замість виконавця до фокусу уваги потрапляють об’єкти або 

суб’єкти, на які спрямовані дії вимоги. На цій підставі загальні вимоги 

розподіляємо на об’єктно-орієнтовані та бенефіціантно-орієнтовані. 

В об’єктно-орієнтованих вимогах акцент поставлено на політичних 

процесах або явищах і на змінах, які мають з ними відбутися на думку мовця. 

Наприклад: 

Radical ideas and innovative solutions are required [509].  

There is much to be done, most of it requiring a radical approach to social 

policy [639].  

 Перлокутивним ефектом висловлених вище вимог має стати 

застосування радикальних ідей, підходів, нестандартних рішень. Лише контекст 

ситуації вказує на те, що впровадження таких речей очікується від влади. 

Бенефіціантно-орієнтовані вимоги висвітлюють суб’єкта, на користь 

якого спрямовані необхідні з позиції адресанта дії. Наприклад, державні 

нагороди мають отримувати ті, хто бореться з несправедливістю: 

Surely those who struggle against injustice should be honoured, not those who 

impose it [529].  

Розглянемо арсенал структурно-семантичних засобів формування вимоги  

з позиції електорату. Цей комплекс містить такі конструкції: 



94 
 

 Імперативні форми, наприклад: 

Create jobs and only then, if really necessary, put pressure on those few fit who 

refuse to work [520];  

Get people employed into decently paid jobs doing things like building 

gargantuan amounts of housing or developing the clean energy industry [594].  

Обидві вимоги стосуються забезпечення населення робочими місцями, 

що  безпосередньо належить до сфери обов’язків влади. 

 Речення з використанням компонентів перформативної матриці 

(дієслова, іменники), наприклад: 

Austerity has failed the British people and the British economy. We demand the 

chancellor ends austerity now [637]; 

 Ahead of this budget, on behalf of the 1,2 million dedicated NHS staff in 

England and the millions of people who rely on them every day to keep them safe and 

well, we demand the funding increase that our NHS needs [587].  

Вирішення поставлених адресантом завдань – припинення політики 

затягування пасків і підвищення фінансування системи охорони здоров’я –

перебувають у площині можливостей влади. 

 Конструкції із модальними дієсловами need, should, must, have to, 

ought to, серед яких можна виокремити такі семантичні різновиди: 

а) ті, що експлікують конкретного виконавця дії, яким постає влада (див. 

приклад 437).  

б) ті, у яких виконавець дії поданий займенником We, чим виражається 

зацікавленість прескриптора в реалізації вимоги та бажання бути учасником 

політичних рішень, наприклад: 

We must have without delay a fully independent system to investigate 

allegations of sexual harassment and to recommend sanctions [674]. 

Зміст цієї вимоги стосується розлідування випадків сексуального 

домагання серед політиків. Зрозуміло, що такі речі мають досліджуватися 

незалежною судовою владою. Адресантом вимоги є жінка, використання 

займенника We дозволяє їй говорити від імені всіх жінок, тобто бути 

https://www.theguardian.com/business/austerity


95 
 

представником колективного прескриптора, що збільшує ступінь зацікавленості 

реалізації поставленого завдання. 

в) ті, що не експлікують виконавця дії, як, наприклад, у наступній вимозі, 

де прескриптор очікує державних інвестицій, спрямованих на стимуляцію 

зростання зайнятості громадян: 

State investment, not an EU exit, is needed to kick-start work – which could 

begin in a month if local authorities were handed cash to start road repairs now, 

leading to a virtuous circle of employment, taxes paid and benefits reduced [659].  

г) ті, що експлікують брак ресурсів (тільки з need ), що поєднується з 

іменами конкретної семантики. Наприклад, наступна вимога експлікує потребу 

системи охорони здоров’я в грошах – extra money: 

The NHS needs extra money now [587].   

д) ті, що вживаються з емфатичним do (тільки need). Наприклад: 

The House of Lords do need to be reformed or abolished [685].  

Реформування палати лордів, яке залежить лише від влади, є смислом 

наведеної вимоги.  

 Група розповідних речень із семантикою:   

а) бажаності, вербальними маркерами якої є  дієслова to want, to wish, to 

like, to be keen, які вживаються як в афермативній, так і в негативній формах. 

Такі предикати експліцитно реалізують “умову щирості”, необхідну для 

здійснення директивного іллокутивного акту [235]. Наприклад:   

We want a referendum now !! [691]. 

The vast majority of Labour voters do not want Brexit, yet Labour appears to 

take them for granted [571].  

Наведені приклади демонструють, як модальність бажаності та 

спонукання перетинаються між собою, між ними не існує чітко вираженої 

межи, але існує зона сумісного функціонування. 

б) права мовця отримати бажану дію. Семантика цієї вимоги корелює із 

семантикою дозволу, оскільки лексема right  тлумачиться у такий спосіб: 

something that you are morally or legally allowed to do or have [693, c. 1222]. 

https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum
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Мотиваційною основою такого роду спонукання слугує ситуація порушення 

права людини, що створює потребу нагадати адресатові про свої права і у такий 

спосіб спонукати владу до створення відповідних умов для їхньої реалізації. 

Так, на підставі заяви свого права противники Брексіту вимагають переглянути 

результати референдуму: 

Remainers have every right to challenge the 2016 result, a right publicly 

claimed by Nigel Farage and company when they contemplated losing in 2016 [493];   

Women have a right to free association and assembly [421].   

У цій ситуації було здійснено напад на жінку під час демонстрації з 

приводу обговорення закону ґендерної ідентифікації, що створило підґрунтя 

для нагадування  про свої права на свободу зібрань і, відповідно, для вимоги 

унеможливити подібні випадки з боку органів правопорядку.  

в) обов’язку влади виконувати певні дії. Лінгвальними маркерами такої 

вимоги є лексеми task, duty,obligation. Як ми вже зазначали раніше, семантика 

таких одиниць містить інтенцію спонукання, завдяки чому вони стають у нагоді 

для вербалізації стратегії вимоги. Крім того, позалінгвальна ситуація “бути 

політиком”, передбачає виконання певних обов’язків таких як, наприклад, 

гарантувати безпеку громадянам  (приклад 488) або поліпшити відносини з 

Південною Кореєю (приклад 618):  

There are real pressures on the defence budget, but the Government’s duty to 

keep people safe applies in hospitals too [488].  

Pence’s toughest task in Asia: Repair ties with South Korea [618].  

г) відсутності очікуваних дій від влади. Виникнення такої моделі 

спонукання зумовлено відсутністю збігу між моделлю реальності та моделлю 

очікувань, на реалізацію яких сподівався адресант. Ці сподівання ґрунтуються 

на пресупозиційних знаннях про обов’язки влади. Наприклад: 

Neither party care about working people, they don't even care about the plight 

of small businesses despite claiming to be pro business [654].  

Nor is there any evidence that affordable housing has been delivered [615].  

Адресанти наведених спонукань вважають, що політики мають 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/women
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/pences-toughest-task-in-asia-repair-ties-with-south-korea/2018/02/04/cd90f7e0-0868-11e8-b48c-b07fea957bd5_story.html
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турбуватися про робочий люд, бізнес, забезпечувати населення доступним 

житлом. За констатацією відсутності таких дій стоїть нагадування політикам 

про їхні обов’язки.  

 Розповідні речення, які констатують своєчасність виконання дії за 

допомогою зворотів It’s time, Time, якими формується додаткова 

мотивація спонукального наміру. Наприклад: 

Time, surely, for any government that professes to have the interests of this 

country at heart to abandon this irrelevant project and look after its people [467].  

Вимога спонукати уряд дбати про інтереси країни вербалізується із 

залученням елемента Time, бо адресант втомився від очікувань на таку модель 

поведінки від влади.  

It’s time to untangle the mess in Syria [511].   

На думку адресанта цієї вимоги конфлікт в Сирії вже затягнувся та приніс 

чимало негативних наслідків, тому вимога до припинення конфлікту потребує 

експлікації  сполучення It’s time. 

 Номінативні речення, наприклад: 

Less red tape, more clear and uniform regulations and more open markets 

[626].→  We demand less red tape, more clear and uniform regulations and more 

open markets. 

Full-employment now! [656] →  We demand full-employment now! 

Конструкції номінативного типу можуть вважатися вимогами на підставі 

здійснених трансформацій у перформативні висловлення, а також тому, що 

виконання таких речей, як зменшення бюрократії, функціонування вільних 

ринків та працевлаштування належить виключно до сфери можливостей та 

обов’язків влади. 

 Питальні конструкції, наприклад: 

Where is the voice of this UK government? [431]. 

В основу контексту цього спонукання покладено ситуацію загострення 

відносин між керівниками США та Північної Кореї, яка здійснила чергове 

випробування ядерної зброї. Здивований або обурений тим, що влада його 

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/its-time-to-untangle-the-mess-in-syria-heres-how-to-do-it/2018/02/07/20b976dc-0c55-11e8-8b0d-891602206fb7_story.html
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країни не заявила вголос про свою позицію, адресант послуговується 

питальною формою для спонукання Британії не залишатися осторонь цієї 

проблеми. 

 Складнопідрядних конструкцій, уведення яких дозволяє висвітлити той 

чи інший аспект спонукання.  

Наприклад, підметове підрядне підкреслює сему необхідності 

дотримуватися європейських стандартів у питаннях захисту навколишнього 

середовища: 

What we now need is a much stronger green narrative from other parts of 

government, not least on housing and transport, and an unequivocal commitment to 

match and then exceed current EU environmental standards [635].  

Отже, стратегія вимоги об’єктивується двома тактиками: тактикою 

конкретно-адресованої вимоги із облігаторною  експлікацією виконавця дії, що 

вимагається, і тактикою загальної вимоги, поданою об’єктно-орієнтованими (із 

акцентуванням уваги на об’єкті дії) та бенефіціантно-орієнтованими вимогами 

(із акцентуванням уваги на суб’єкті, заради якого вимагається дія). 

 Структурно-семантичний арсенал стратегії вимоги охоплює: імперативні 

та перформативні речення, розповідні речення з вербалізацією  бажаності та 

права електорату, обов’язку влади, відсутності очікуваних дій від влади, 

своєчасності та необхідності виконання дії, номінативні та питальні конструкції 

загального та спеціального типу, а також складнопідрядні речення з 

підметовими, умовними та атрибутивними підрядними. Якісно-кількісне 

варіювання мовних засобів, задіяних для актуалізації стратегії вимоги подано у 

додатку 6. 

2.1.6. Способи вербалізації стратегії застереження 

 

Аналіз стратегії застереження передбачає теоретичний огляд тлумачень 

застереження в лінгвістиці з метою визначення ядерного смислового 

компонента застереження і встановлення типів тактик залежно від способу 
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омовлення цього стрижневого компонента. У лінгвістичній літературі поняття 

застереження розглядають, як правило, у площині теорії мовленнєвих актів, і 

воно характеризується термінологічною розмаїтістю. Його іменують  

превентивом [110], превентивною конструкцією [287], попередженням [139; 

239] або застереженням [74;  101;   62].  

Більшість проаналізованих дефініцій вибудовується навколо твердження 

про те, що цей МА є інформуванням адресата про можливість неприємних, 

несприятливих, небажаних наслідків або про вказівку на існування небезпеки 

чи шкоди будь-якого роду [110; 239; 303; 62; 81]. Через виявлення таких 

“добрих намірів” адресант застереження отримав характеристику “рятівника” 

[78, с. 15]. 

У застереженні  мовець спонукає адресата  проявити обачність, щоб  не 

була здійснена дія, непідконтрольна волі виконавця, або, навпаки, була 

здійснена агентивна дія, підконтрольна волі виконавця [1986, с. 153]. 

Застереження не обов’язково є спробою змусити адресата уникнути чогось. У 

деяких випадках людей застерігають із приводу того, що вважається 

неминучим, бажаючи якнайбільше повідомити їх про якусь майбутню подію й 

дати їм можливість підготуватися до неї [398, с. 268].  

Підкреслюється, що  для мовленнєвих дій, які містять лексему warning, 

іллокутивною метою мовця слугує інформування про можливу небезпеку; для 

тих, що містять лексему caution  – намір мінімізувати шкоду для слухача 

[Жучков 81]. Через стурбованість мовця щодо інтересів адресата, бажання 

уберегти його від біди реалізація інтенції застереження протікає в 

кооперативному річищі [129, с. 60; 101; 78, с. 9]. Застереження змушує слухача 

переглянути в майбутньому свою поведінку, спонукає його завчасно вжити 

заходів, внести корективи у свою поведінку для того, щоб відвернути біду [139, 

с. 21; 110; 78, с. 7].  

Попередження є механізмом орієнтування, який керує процесом дій за 

певним планом або супроводжує його. Адресат, перебуваючи в процесі 

виконання дій, може припинити ці дії, або у разі їх планування, не починати їх 
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зовсім, спробувати здійснити свій план іншим шляхом. Не виключено також, 

що адресат може проігнорувати попереджувальне висловлювання [57, с. 67–68].  

У  семантичній експлікації застереження наявні такі компоненти, як “Я 

хочу, щоб ти це знав”, “Я хочу, щоб ти зробив так, щоб дещо погане, що тобі 

загрожує, не сталося” тощо [186, с. 230–231]. Інші науковці виокремлюють такі 

семи в понятті застереження: будь уважний, є небезпека; завчасне 

повідомлення про можливу біду; бажання запобігти небезпеці через пораду 

ухилитися від чогось неприємного [78; 110].  

Специфікою МА застереження є утворена ним зона перетину між 

“директивом” і “репрезентативом”, оскільки застереження є поданням 

інформації про денотативну ситуацію, про можливий несприятливий стан справ 

або розвиток подій для адресата. Але таке повідомлення надається не заради 

заповнення інформаційної лакуни, а все ж таки заради переконання адресата  

здійснити запобіжні заходи  щоб відвести біду.  

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що спонукальна іллокуція 

застереження домінує над інформативною, а смисловий компонент danger / 

небезпека є стрижневим у семантичному комплексі застереження.  

Стратегію застереження розглядаємо як такий напрямок аналітичної 

діяльності мовця з приводу наявної суспільно-політичної ситуації, який 

подається як прогноз можливого негативного розвитку подій, орієнтований  на 

корекцію діяльності влади шляхом акцентування уваги на джерелі небезпеки 

або через розкриття змісту можливих негативних, небажаних наслідків, якщо 

заплановану дію буде вчинено або якщо наявний стан справ триватиме. 

 В основу класифікації тактик, що репрезентують стратегію застереження 

покладено спосіб вербалізації стрижневого смислового компонента danger  

(небезпека) і виділено тактики експлікації, імплікації та образного подання 

семи danger (небезпека).   

Актуалізація тактики експлікації семи danger / небезпека відбувається 

за рахунок експліцитно наявних лексичних одиниць із семантикою “danger”. 

До цього корпусу лексичних одиниць зараховуємо: 
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 пряму номінацію danger та  похідні від неї прикметник dangerous та 

дієслово endanger. Наприклад:  

The danger of Britain being embroiled again in the Afghan morass is real 

[526].  

Саме уживання лексеми danger в наведеному застереженні спонукає 

владу унеможливити втягнення Британії до Афганського військового 

конфлікту. 

It would be very dangerous to ignore voices that have been ignored for too 

long. Do so and UKIP will almost certainly wind up as the least of our worries [645].  

Спонукання не ігнорувати думку виборців передано через вказівку на 

негативні наслідки, якими є прихід до влади партії UKIP – незалежних 

демократів. 

 лексичні одиниці, у яких сема danger /небезпека закріплена в 

словникових дефініціях (іменники risk, disaster, damage, threat, menace, peril, 

calamity, harm, catastrophe, crisis, tragedy; прикметники damaging, devastating, 

hazardous; дієслова risk, damage, threaten, jeopardize). Наприклад: 

Critics of Brexit have focused on the damage it will do to our economy, but 

there is a greater damage and that is the threat it poses to our democratic system 

[522].  

Адресант цього застереження підштовхує владу до призупинення процесу 

Брексіт завдяки вербалізації шкоди, яку він принесе для економічного і 

політичного устрою країни. 

Diehard Tory rebels who continue to rock the Brexit boat only risk hastening 

the likelihood of a Corbyn-led government – arguably a fate worse than Brino: a 

Brexit in name only [667].  

Застерігаючи сьогоднішніх консерваторів від ризику бути перетвореними 

на уряд лейбористського типу, адресант спонукає їх до єдності, закликає 

припинити “розкачувати” питання Брексіту, яке сприяє розколу всередині 

партії. 

 лексичні номінації з високим ступенем абстрактності, зміст яких є 
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неоднорідним, різноманітними і дозволяє різні тлумачення [240, с. 261]. Такі 

абстрактні одиниці можуть бути когнітивно переосмислені й інтерпретовані як 

небезпека (іменники chaos, collapse, mess, mistake, mayhem, problem, shock, shit-

storm; tragedy, trouble,  прикметники alarming, terrifying, horrible, cataclysmic, 

poisonous; catastrophic). Наприклад: 

But a retreat to Labour’s old formula, at a time when Britain is convulsed by 

multiple crises, would be a tragedy, and a fatal mistake [530]. 

Репрезентуючи перехід лейбористів до старих партійних принципів 

лексемами tragedy та mistake, автор застереження намагається не допустити 

такого розвитку подій. 

 It may cost a lot, but the cost of a NHS collapse would be catastrophic [587].  

Спонукання влади до збільшення інвестицій у систему охорони здоров’я 

відбувається за рахунок визнання наслідків її повного розвалу 

катастрофічними.  

Як зазначає Ф. С. Бацевич, у виведенні імпліцитного змісту багато важать 

контекст і ситуація спілкування. Інформація, що, не маючи безпосереднього 

вираження, виводиться із експліцитного змісту мовних одиниць у результаті їх 

взаємодії зі знаннями отримувача повідомлення, зокрема з інформацією, взятою 

з контексту та ситуації спілкування,  утворює імпліцитний зміст [17, с. 157].   

На нашу думку, застереження, у яких семантика небезпеки вибудовується 

на підставі фонду знань мовця про ризики у сфері суспільно-політичного 

життя, забезпечують реалізацію тактики імплікації семи danger (небезпека).  З 

метою обґрунтування  підстав для виокремлення імплікованих застережень 

користуємося трансформаційним методом, за допомогою якого перетворюємо 

імпліцитне подання смислу небезпеки на експліцитне шляхом утілення в 

речення маркера danger / risk. Наприклад:  

I don’t think the logic behind the awfulness of sanctions consequences can be 

questioned ie: Stop all financial help for those already in a terrible situation, and you 

get people in terrible, terrible hardship [574]. → … and you create the danger of 

getting people in terrible, terrible hardship.  
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Небезпечним наслідком припинення фінансової допомоги найбільш 

нужденним полягає у приреченні цих людей до найскрутнішого становища, із 

чого вибудовується намір спонукати владу не припиняти фінансову підтримку 

населення. 

The UK is a very rich country in global terms and, if we do not send out a 

strong signal, we shall continue to attract illegal immigrants [684]. → … we risk to 

continue to attract illegal immigrants.  

У цьому застереженні виражено ризик подовження напливу незаконних 

іммігрантів до країни, для припинення чого Британія має надати чіткий сигнал 

як Європі, так і всім іммігрантам. 

Тактика образного подання семи danger (небезпека) залучає образно-

експресивну лексику для передачі смислу небезпеки. В її реалізації активну 

участь беруть: 

 прецедентні ситуації.  

Активація прецедентних ситуацій неначе проводить паралель між фактом 

об’єктивної дійсності та фактом, зафіксованим в історично-культурному 

просторі. Ресурсом утворення прецедентних ситуацій, які активують смисл 

“небезпеки”, постає концептосфера суспільно-політичних історичних явищ та 

подій. Це такі ситуації  з історії людства, що добре відомі національно-

культурній спільноті. Їх згадування викликає тривожні відчуття через асоціацію 

з неприємними подіями або явищами як у свідомості відправника 

повідомлення, так і його інтерпретатора. Як засвідчує наше дослідження, 

прецедентні ситуації, активовані мовцем під час реалізації іллокуції 

застереження, марковані знаком “мінус”, і тому радше нагадують суспільству 

не про здобутки, а про помилки минулого, яких потрібно  уникнути в 

майбутньому. Наприклад:  

This concept will end in Sarajevo style socio-religious armed conflict across 

Europe for generations [469].  

У цьому прикладі адресант застерігає владу від можливого ризику 

отримати модель Югославського конфлікту в країнах Близького Сходу, чим 
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намагається вплинути на зміну політики в тому регіоні.  

 фразеологізми, здатні реалізувати семантику небезпеки. Наприклад: 

Despite Trump’s rhetoric about a ‘very big and exciting’ trade deal the UK 

risks putting too many eggs in his basket [490].  

Зміст наведеного застереження полягає у тому, щоб спонукати владу не 

обмежувати свою зовнішньоекономічну діяльність торгівельними стосунками з 

США, у чому адресант вбачає небезпеку і виражає її в образний спосіб не 

складати яйця в одну корзину – not to put all eggs in one basket. 

 метафори.  

Якщо прецедентні феномени є надбанням колективної свідомості, то 

вживання мовцем метафори в стратегії застереження є результатом його 

індивідуального світосприйняття. Попри індивідуальний і оказіональний 

характер використання метафори, закономірним є той факт, що для вербалізації 

смислового центру danger / небезпека  мовець апелює до тих явищ реальної 

дійсності, які інтерпретуються мовною спільнотою як ті, що здатні завдати 

людині шкоди. Наприклад: 

We are entering very dangerous waters if we allow the no-platform policy to 

silence debate. The only restriction to free speech should be when it directly incites 

violence [619]. 

Адресант застерігає владу від ризиків, пов’язаних із обмеженням свободи 

слова, порівнюючи це із ситуацією входу до небезпечних вод, чим спонукає 

владу не міняти систему міжпартійних дебатів. 

 алюзії, які  об’єктивують семантику небезпеки. Наприклад:  

UKIP: nothing more than a Trojan Horse party with Dickensian England 

hiding in its belly [518].   

У контексті майбутніх виборів іменування партії незалежних демократів 

(UKIP) Троянським конем передає спонукання не підтримувати цю партію на 

виборах. 

Деякі дослідники алюзій пов’язують функціонування міфонімів із 

процесами евфемізації негативних прогнозів [141, с. 221]. Ми вважаємо, що 
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алюзії сприяють гіперболізації зображення рівня небезпеки на тлі іллокуції 

застереження, пояснюємо це прагматичною настановою автора повідомлення.  

Аналіз синтаксичного рівня прикладів досліджуваного явища виявив 

широкий спектр мовних можливостей для реалізації інтенції застереження. З-

поміж них розглядаємо: 

 речення із вживанням перформативів. Наприклад: 

I warn you not to be poor, not to grow old, never to be sick ... never to vote tory 

[512].    

 імперативні конструкції, предикати яких  виражені дієсловами та 

сполученнями зі значенням обережності bewarе, watch out, be careful,  be 

vigilant, be alarmed або дієсловами розумової діяльності remember, bear in mind, 

keep in mind, note, imagine, fancy, think, аssume, look. Наприклад: 

Beware: this Russian cyber warfare threatens every democracy [585].   

Trump is tearing up fracking rules on federal lands. Be alarmed [655].   

Наведені приклади мають підстави бути віднесеними до реалізації стратегії 

застереження у зв’язку з експліцитно поданим семантичним компонентом “будь 

уважний”, виражений лексемами  bewarе, be alarmed, тому що є небезпека 

кібератаки з боку Росії (приклад 585) та зміна Д. Трампом правил фрахтування 

на федеральних територіях (приклад 655). 

The alternative to Obama’s appeasement is stymieing Iran’s nuclear 

ambitions. Remember, appeasement has led to war in the past [460].  

Роль предиката remember у цьому прикладі полягає у спонуканні адресата 

до аналітичної діяльності з метою оцінки політики Б. Обами щодо Ірану – 

країни, яка намагається розробити свою власну ядерну зброю, у чому адресант 

вбачає небезпеку і тому, спонукає політиків стримувати такі наміри Ірану, а не 

потурати їм. 

 розповідні речення з модальними дієсловами should / must / have / 

need,  де смислові дієслова поєднуються з маркером застереження у формі 

прикметника careful або прислівника carefully, що вказують на необхідність 

виявляти обачність. Наприклад: 

https://www.washingtonpost.com/opinions/trump-is-tearing-up-fracking-rules-on-federal-lands-be-alarmed/2018/01/21/91508a10-ecd0-11e7-b698-91d4e35920a3_story.html
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Finally, Corbyn is no longer an insurgent. He has to tread more carefully on 

internal party questions [540].  

Відповідно до цього застереження Дж. Корбін має виявляти обережність 

у вирішенні внутрішньопартійних питань. 

But as Europeans we have to be very careful – if our goal is to prevent the 

disintegration you foresee – to avoid creating (integrational) structures that increase 

the risk of mutual antagonisms [611].  

Прескриптор цього застереження виявляє хвилювання щодо виникнення 

дезінтеграційних явищ всередині Європейської спільноти і передає 

необхідність уникнути створення організацій, які можуть збільшити  ризики 

вияву взаємних антагонізмів.  

 складнопідрядні речення обставини умови характеризуються 

закономірністю константного розташування  компонента danger (небезпека) в 

частині  головного речення. Структурна розбіжність підрядного речення 

обставини умови (стверджувальна / заперечна форма предиката) віддзеркалює 

семантичну варіативність підрядної частини. Стверджувальна форма предиката 

співвідноситься з компонентом  “загрозлива дія”, яка здатна призвести адресата 

до стану небезпеки, тоді як заперечна форма виконує функцію “превентивної 

дії”, яка, на думку мовця, здатна відвести загрозу від адресата. Наприклад: 

If the Tory Remainers do indeed vote with Labour it could not only threaten 

Brexit but end up with Labour in power [600].  

Небезпекою цього застереження є прихід до влади Лейбористів внаслідок 

об’єднання їхніх голосів із частиною Консерваторів – противників Брексіту. 

Отже, адресант застереження намагається не допустити такого розвитку подій. 

Democrats have a lot to do to get their party back in balance, but if they don't 

do it pretty soon they run the risk of seeing their party go the way of the GOP, split 

into irreconcilable factions [558].  

Смисл превентивної дії полягає у поверненні партії Демократів до 

злагоди, необхідність якої підтверджується подальшим застереженням із 

експлікацією негативних наслідків у вигляді внутрішньопартійного розколу, 
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якщо превентивну дію не буде виконано. 

Семантична розбіжність підрядних клауз обставини умови впливає й на 

комунікативно-прагматичні особливості. Наявність елемента “превентивної дії” 

свідчить про кореляцію застереження з іллокуцією пропонування або вимоги. 

Експлікуючи “загрозливу дію”, мовець має на меті заборонити реалізацію 

озвученої дії. 

 складнопідрядні речення обставини часу демонструють чутливість 

до типу сполучного слова. Так, підрядні, що приєднуються за допомогою 

сполучників unless / until, вводять “превентивну дію”, а ті, що за допомогою  as 

long as – “загрозливу дію”. В обох випадках головна частина речення має 

семантичне навантаження  небезпеки. Наприклад: 

 Until he illustrates his policies with clear evidence-based statistical analysis, 

he will always lose the argument on investment [463].  

Щоб не втрачати свої позиції у дискусіях щодо інвестицій, політику 

рекомендовано спиратися на чітку статистичну інформацію. 

Unless we stop sticking our heads in the sand and confront these issues on how 

we sustain the NHS, the risk is it will not be able to continue saving lives as it does 

every day [663].  

Чітке визначення способів утримання системи охорони здоров’я є 

рішенням, що дозволить уникнути ризиків втрати людських життів внаслідок 

повного розвалу цієї організації.  

These problems remain to the present day and will continue as long as the 

NHS and local authorities, who are responsible for providing social care, are 

continually trying to cut costs [632].  

Адресант цього застереження намагається заборонити постійні 

скорочення фінансування системи охорони здоров’я з боку місцевої влади, що 

може стати загрозою для суспільства. 

Поява хронологічного маркера сполучника before транспонує ядерний 

компонент danger / небезпека з  головної частини речення до підрядної, тоді як 

головне речення пропонує превентивну дію. Наприклад:  
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The Trump tweets are a timely reminder that we have much more in common 

with our European neighbours than the current occupant of the White House. That 

should inform our approach to Brexit before it is too late [490].  

Відвести біду в цьому прикладі допоможе визначеність серед політиків 

щодо проблеми Брексіту, заснована на усвідомленні ролі тісних стосунків між 

Європою та Британією. 

Якщо в реченнях з елементом before небезпека може виявити себе лише в 

майбутньому, то конструкції з  unless / until / as long as містять ознаки 

загрозливої ситуації вже на момент мовлення. Іншими словами, небезпека 

знаходиться значно ближчою до адресата за часом, ніж у структурі зі 

сполучником before. 

 складносурядні речення, сурядний сполучник яких віддзеркалює 

логічну послідовність загрозливої дії і небезпеки як її наслідку, тобто таке 

речення є прикладом реалізації причинно-наслідкового зв’язку. Наприклад:  

Cuts to legal aid has already seen less help for people accused of crimes. Put 

cuts to legal aid and less police officers together and it will be an even more 

authoritarian future [634].  

Спонукання цього застереження полягає у недопущенні скорочення 

кількості поліцейських, наслідком чого буде виникнення авторитарного режиму 

в державі. 

Водночас, розділовий сполучник “or” протиставляє небезпеку 

невиконанню рекомендованої превентивної дії. Наприклад:  

The chancellor must commit to fair funding for all NHS workers, or the staffing 

crisis in our hospitals will deepen [587].  

Адресант цього застереження спонукає владу до справедливого 

фінансування всіх робітників системи охорони здоров’я заради того, щоб 

уникнути кризи в штаті цього соціального інституту. 

 розповідні речення з уживанням герундія у функції підмета або 

іменної частини присудка, який вказує на те, що подовження наявного стану 

речей призведе до небажаних наслідків. Наприклад: 



109 
 

Pursuing reasonable updates to the agreement is okay, but walking away from 

it would be disastrous [459].  

Небезпечною дією цього застереження є повне ухиляння від договору з 

організацією NAFTA, яке протиставляється необхідності внесення раціональних 

поправок до документа. 

Biggest danger for Greece is staying in the EU, sooner out, sooner get 

themselves solvent again [662].  

На думку адресанта цього застереження, Греція має залишити Євросоюз, 

оскільки він вважає небезпечним подальше перебування цієї країни в межах 

ЄС. 

 розповідні речення з уживанням герундія з прийменником without. 

Така сполука відразу трансформує функцію герундія на її семантичну опозицію 

– превентивну дію, застосування якої, на думку мовця, є гарантією уникнення 

небезпеки. Наприклад: 

Without some sensible compromise on migration, populism will get out of 

control [687]. 

Змістом цього спонукання є продукування розумної компромісної 

політики щодо міграційних питань, яка дозволить стримати небезпеку 

домінування ідей популізму в країні. 

У корпусі розповідних конструкцій було виявлено групу речень з 

характерною чіткою тема-рематичною структурою, у яких тематична частина 

експлікована агенсом небезпечної дії, або  небезпечним інструментивом, а  

компонент реми співвідноситься зі смисловим центром danger (небезпека). 

Семантичною специфікою таких речень є вказівка на джерело небезпеки, 

референтами якої можуть бути: країни, нації, політичні угруповання, конкретні 

політики, суспільні явища, релігії. Наприклад: 

A Cameron/Farage coalition would be an utter disaster for this country [426];  

Fanaticism is fatal for Labour, whether it is fanaticism of the right, the 

centre or the left [540];  

Terrorism is a serious threat and we should not condemn innocent people to 
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death by refusing to use all told at our disposal [690].  

Указуючи на джерело небезпеки, адресант виражає намір не допустити 

коаліції між Д. Кемероном та Н. Фараджем (приклад 426), захоплення 

фанатизмом у лавах Лейбористів (приклад 540), загибелі невинних людей від 

терактів (приклад 690). 

Тоді, коли мовцю необхідно акцентувати увагу на об’єктах або суб’єктах, 

які потрапляють до зони ризику, тобто назвати адверсіанта небезпечної дії, він 

звертається до моделі, у якій вербалізовано семантичний компонент об’єктив 

для позначення неживих істот і пацієнс – для живих істот. 

And most alarming of all, seven in 10 NHS workers told us that cuts and 

underfunding were putting patients at risk [587]. 

Констатація того, що скорочення фінансування системи охорони здоров’я 

ставить під загрозу життя пацієнтів, насправді, реалізує намір спонукати владу 

до належного інвестування системи NHS. 

Серед розповідних речень з імплікованою семою небезпеки 

виокремлюємо групу застережень, спрямованих на висвітлення  лихих намірів з 

боку влади, реалізація яких, на думку мовця, буде шкідливою для соціальної 

групи, до якої відносить себе мовець або до якої він відчуває небайдужість. 

Варто зазначити, що наміри здійснити небезпечну дію передаються 

характерними мовними засобами. Окрім маркера майбутньої дії will 

використовуються лексичні одиниці з відповідною семантикою намірів:  to 

plan, to try, to aim, to want, to be going, to be  desperate, to be intent on, to be 

hellbent on. Наприклад: 

The Tories are intent on getting their grubby little hands on the NHS budget 

[422]. →  The danger is that the Tories are intent on getting their grubby little hands 

on the NHS budget. → Tories, get your grubby little hands off the NHS budget. 

Для виявлення наявності спонукальної інтенції у висловленні ми 

застосували його трансформацію в два етапи. Перший – для експлікації семи 

danger (небезпека), другий – для виявлення спонукання. Отже, в контексті 

обговорення законопроекту приватизації системи охорони здоров’я, це 
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застереження спрямовано на відміну таких урядових планів.   

Останнім виявленим способом формування застереження постає 

креолізований (семіотично ускладнений) текст, фактура якого складається з 

двох негомогенних частин (вербальної та невербальної, що належить до інших 

знакових систем, ніж природна мова) [43, с. 39]. У нашому випадку 

креолізований характер тексту виникає за рахунок апеляції до знаків системи 

математики, що детерміновано технічним каналом передачі інформації. 

Наприклад: 

… Net migration of 300,000 a year + more births than deaths. = Long term 

disaster [461].  

Цей приклад містить спонукання до вирішення міграційної ситуації, 

оскільки поєднання чинників напливу мігрантів із високими показниками 

народжуваності призведе до біди в країні. Як бачимо, технічні засоби стають у 

нагоді для стислого й вичерпного формування думки, сприяють економії часу 

та зусиль автора застереження. 

Отже, стратегія застереження об’єктивується тактиками експлікації, 

імплікації та образного подання семи danger (небезпека).  Корпус лексики, що 

актуалізує компонент danger (небезпека) у мовленні електорату утворюється: 

прямою номінацією danger та  похідним від неї прикметником dangerous та 

дієсловом endanger; лексичними одиницями, у яких сема danger/небезпека 

закріплена в словникових дефініціях; лексичними одиницями з високим 

ступенем абстрактності й здатністю до когнітивного переосмислення. До 

образного способу номінації належать прецедентні ситуації, алюзії, 

фразеологізми та метафори.  

До способів вербалізації стратегії застереження належать речення з 

вживанням перформативів, імперативні конструкції, розповідні речення 

модальними дієсловами should / must / have / need,  складнопідрядні і 

складносурядні стуктури. 

Структурні варіації підрядної клаузи складнопідрядного речення 

обставини умови залежать від акцентування уваги мовцем на превентивній дії 
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(негативна форма предиката) чи загрозливій дії (стверджувальна форма 

предикату). У складнопідрядних реченнях обставини часу сполучники  unless, 

until вводять превентивну дію, а сполучник before презентує смисл небезпеки. 

Складносурядні речення відображають причинно-наслідковий характер зв’язку 

Великий корпус простих розповідних речень висвітлює джерело 

небезпеки, адверсіанта небезпечної дії або лихі наміри з боку влади. Знаки 

семіотичної системи математики також стають у нагоді для репрезентації 

стратегії застереження. Якісно-кількісне варіювання мовних засобів, задіяних 

для актуалізації стратегії застереження подано у додатку 7. 

2.1.7. Способи вербалізації стратегії заборони 

 

Маніфестація функціонування прохібітивної стратегії потребує 

теоретичного узагальнення поняття прохібітиву в сучасних дослідженнях і 

визначення критерію для класифікації тактик, що втілюють прохібітивну 

стратегію. 

Заборони займають важливе місце в будь-якій культурі, мові, притаманні 

будь-якому соціуму. Дослідники вважають, що в них проявляється прагнення 

зберегти себе, особистий спокій, свою групу. У заборонах реалізується воля 

суспільства до самозбереження. Заборони показують, якого роду вчинки 

можливі в суспільстві, що можна очікувати від його членів, яку поведінку 

потрібно зупинити. Такі МА є продуктивними під час формування кодексу 

правил, що регулюють відносини між людиною і навколишнім середовищем. У 

державному механізмі заборони формулюються у вигляді законів, постанов, 

розпоряджень [11, с. 17; 267, с. 248].   

Семантика заборони належить до кола значень деонтичної модальності, 

яка встановлює, що є обов’язковим, дозволеним або забороненим, і в рамках 

якої практичні дії учасників ситуації регулюються з погляду певної системи 

норм [403, c. 383]. Смисл заборони зазвичай полягає в намірі або волевиявленні 

адресанта не допустити здійснення дії з боку адресата або припинити дію, вже 
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почату до моменту мовлення (вербальну або невербальну), у зв’язку з її 

небажаністю або недоцільністю в певній ситуації  [403, с. 383; 217;  166].  

Доволі часто науковці розглядають заборону через негацію прескрипції, 

класифікуючи її як негативну форму наказу або розпорядження, що спрямована 

на припинення будь-якої діяльності через її недоцільність або недоречність у 

конкретній ситуації [139, с. 14; 303]. На думку А. Вежбицької,  забороною 

постає заперечувальний наказ, а дозволом – негативна заборона. Водночас 

підкреслюється різниця соціальних відносин між комунікантами в ситуації 

наказу та заборони.  Для прототипічного варіанту наказу адресант та адресат є 

членами якоїсь офіційної організації й пов’язані експліцитними ієрархічними 

відносинами типу “начальник – підлеглий”, а в разі заборони відносини між 

адресантом та адресатом можуть бути не настільки формальними [398, с. 263–

264]. 

У деяких дослідженнях заборонні, прохібітивні висловлювання 

розглядають як негативно-імперативні, що є семантико-синтаксичними 

дериватами стверджувальних спонукальних речень [289, с. 210–212]. Заборону 

тлумачать як “вимогу не виконувати дію” або як “заперечувальний наказ” [265, 

с. 200;  398, с.  263–264]. М. Я. Гловинська вважає, що в основу всіх заборон 

пкладено поняття “не можна”: “X говорить Y-у, що робити Р не можна” [48, с. 

188].  

У поданій роботі ми розглядаємо заборону як спонукання до не 

виконання або припинення виконання діяльності через відсутність певних 

підстав для її здійснення та наявність морального права забороняти дію. 

Адресант послуговується стратегією заборони з наміром зупинити ту 

діяльність суб’єктів влади, яка не відповідає інтересам та цінностям 

суспільства. Тобто вона вживається не як превентивний захід, а як реакція на 

те, що відбувається.  

Науковці наголошують, що спілкування, залежно від комунікативних 

обставин, може бути зорієнтовано на різний ступінь комунікативної точності і 

відповідно, носити принципово-неточний, відносно-точний та принципово-
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точний характер [106, с. 147]. Пропонуємо вжити аналогійний підхід, 

заснований на  критерії референтної співвіднесеності, для класифікації тактик, 

що втілюють прохібітивну стратегію. Відповідно до цього критерію 

виокремлюємо  тактики означено-референтних, неозначено-референтних та 

відносно-референтних заборон.  

Тактика означено-референтної заборони вибудовується навколо одного 

із суб’єктів прохібітивної ситуації, якого стосується заборона. Такими 

суб’єктами можуть бути  реалізатор заборони, її бенефіціант та адверсіант. 

Реалізатор заборони передбачає номінацію того суб’єкта, до якого 

безпосередньо звернена заборона й від якого очікують невиконання дії за 

внутрішнім мотивуванням, оскільки дія детермінована морально-етичними 

нормами. Реалізатором заборони в політичному дискурсі найчастіше постають 

представники влади (конкретні особи, що займають державні посади, органи 

влади, політичні партії). Наприклад:  

No government should willingly give up the best economic option for our 

country at this stage without even trying to retain it [664].  

Уряду забороняється поступатися найкращими економічним позиціями 

для країни, але реалізація цієї дії залежить лише від волі уряду, що  

підкреслюється лексемою willingly. 

Politicians of all parties cannot duck this crisis any longer [605].  

Адресант цього прохібітиву вимагає не ігнорувати кризу, що склалась у 

галузі системи охорони здоров’я, але виконувати чи не виконувати таку 

заборону залежить від усвідомлення владою своєї відповідальності перед 

суспільством, що є ознакою моральності влади. 

Адверсіантом заборони постає той учасник ситуації, який через дуже 

високий ступінь власної зацікавленості у подовженні дії, на яку накладається 

вето, може реалізувати її лише за умов зовнішнього чинника,  що походить від 

ієрархічно вищого джерела, яким може бути закон, постанова, розпорядження, 

тобто дія, що забороняється, детермінована законодавчими нормами. У випадку 

імплементації заборони  адверсіант втрачає певні привілеї, як правило, 
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фінансові або владні можливості. Наприклад:   

The church is/should not be allowed to dictate policies as policies effect all 

[542]; 

No minister should be able to whisk through Parliament agreements that are 

negotiated behind closed doors [482].   

 Адверсіантами цих спонукань є церква, якій забороняється втручатися в 

політику (приклад 542), і міністри, яким забороняється протягувати через 

Парламент рішення, що обговорювалися за зачиненими дверима  (приклад 482). 

Такі дії можна регулювати законами, імплементація яких обмежить сферу 

впливу релігійного інституту і позбавить міністрів можливості лобіювати чиїсь 

інтереси. 

Бенефіціантом є пасивний учасник прохібітивної ситуації, який у 

випадку реалізації заборони отримує користь. Наприклад: 

Patients can’t be discharged because there is nowhere for them to go [587]. 

Роль бенефіціанту такого спонукання відіграють пацієнти, яких 

намагаються відправити з лікарень додому через брак фінансування. 

Прескриптор спонукання стоїть на захисті інтересів цієї групи людей і накладає 

заборону на подібні дії. 

Варто зазначати, що пропозиційний зміст прохібітивів з експлікацією 

компонента бенефіціанта відповідає інтересам третьої особи. Науковці вже 

зазначали, що деякі директиви (клопотання, прохання), що здійснюються в 

інтересах третьої особи, сповнені явищем емпатії – своєрідним емоційним 

ототожненням мовця з цією третьою особою [275]. Ми вважаємо, що цей 

список правомірно поповнити прохібітивами, у яких бенефіціант, перебуваючи 

в центрі уваги інтересів адресанта, потрапляє до “фокусу емпатії” [17, с. 119]. А 

прохібітиви такого роду є проявом альтруїзму, заснованого на бажанні 

допомогти іншим.  

Наявність у семантичній структурі прохібітиву таких антонімічних 

актантів, як адверсіант та бенефіціант, відображає конфлікт інтересів двох 

сторін, задіяних у спонукальній ситуації заборони. Те, що одній стороні  
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видається бажаним, інша сторона оцінює як небажане або навіть шкідливе [118, 

с. 99]. Розглянемо приклад: 

… no international speculator should be allowed to buy British land, which 

must be reserved for British citizens [482].  

Адверсіантом наведеного спонукання є іноземні покупці Британської 

землі, які внаслідок імплементації заборони втратять свої прибутки, а 

бенефіціантом – громадяни Британії, для яких буде збережено землю. 

Апелюючи до тактики неозначено-референтних заборон, адресант має 

намір сфокусувати увагу на прохібітивній дії, тоді як учасникам ситуації 

заборони відводиться другорядна роль. Прохібітивна дія як смисловий центр 

семантичної структури прохібітиву та її облігаторний компонент [260] 

розкриває суть того, чого не можна допускати, дозволяти, чим не можна 

користуватися або уживати, що не може відбуватися або існувати. Наприклад:  

It is that such a radical and significant change cannot lawfully be introduced 

and implemented without public consultation, parliamentary scrutiny and legislation 

[681].  

У цьому спонуканні учасники прохібітивної ситуації взагалі не 

експліковані. У фокусі уваги лише прохібітивна дія – не імплементувати 

радикальні зміни для країни без ретельного обговорення в суспільстві та 

Парламенті. 

Not one drop of Scottish or British blood should be spilled over people in the 

ME. Let them sort it out for themselves [642]. 

Це спонукання накладає заборону на пролиття крові Британських 

громадян на території країн Близького Сходу, тобто заборона на участь 

Британської Армії в наземних військових операціях. 

Прохібітивні акти з використанням неозначених займенників one, you, we, 

що вказують на наявність референта, але не називають його, утворюють 

тактику відносно-референтних заборон. Займенники one, you, we 

віддзеркалюють узагальнений суб’єкт, через що втрачають референтну 

визначеність. Її встановленню сприяє семантичний аналіз дії, що забороняється,  



117 
 

з урахуванням ситуативно-дискурсивного контексту. Деякі прохібітивні дії за 

жодних обставин не можуть бути реалізовані пересічними громадянинами, 

оскільки дії такого характеру є прероготивою влади. Так, у наступному 

прикладі пресупозиція того, що право оголошувати війну залишається за 

першими особами держави, дозволяє кваліфікувати неозначений займенник we 

як суб’єкта влади, частиною якої відчуває себе адресант:  

We are not officially at war with Iran and cannot act as though we are [538].  

Правільній інтерпретації адресатом заборони сприяє не тільки врахування 

можливості реалізації ним дії, але й лінгвістичний контекст. Наприклад: 

You can’t make the NHS into a profit making machine, like a cash machine, the 

NHS is a living organization that is there for us, at any time [548].  

So you can’t take it (NHS) away from us to give it to your American masters – 

you’ll be stealing it from your parents and your siblings and your children and 

colleagues and neighbours [508].  

У наведених прикладах накладається вето на приватизацію системи 

охорони здоров’я. Саме екстраполяція займенників you та us віддзеркалює 

розподіл соціального статусу влади й статусу електорату відповідним чином і 

вказує на те, що референтом займенника you є політики.    

Дослідники заборони як мовленнєвого явища наголошують, що змістом 

самої заборони цікавляться більше етнопсихологи, соціологи, культурна 

антропологія. Для лінгвіста становить інтерес власне мовні об’єкти, а саме: 

ключові слова та моделі кодування інформації про ситуацію заборони [11]. 

Поділяючи цю думку, вважаємо за необхідне розглянути структурно-

семантичні особливості втілення прохібітивної тактики.  

Науковці встановили, що семантична область заборони перемежовується 

з семантикою дозволу [403, с. 393]. Словники  тлумачать англійський 

перформатив to forbid як  “to state that something is not allowed” [693, с. 551]. 

Емпіричний матеріал яскраво демонструє синкретизм семантики дозволу й 

заборони поширеним використанням пермесиву to allow в пасивній негативній 

формі. Наприклад:  
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You are not allowed to be glorifying acts of terrorism [418].  

Набагато частіше перформатив дієслова to allow поєднується з 

модальними словами в заперечній формі. Напиклад: 

…but collecting household waste should be a key function of local authorities 

and they must not be allowed to downgrade it. It’s time to enforce this by law [504].   

Зазвичай, дослідники заборони наголошують на пріоритетній позиції 

адресанта заборони й на облігаторності невиконання дії для адресата [133, 139]. 

На нашу думку, виявлене домінування комбінацій пасивних перформативів to 

allow із заперечною модальністю є наслідком відсутності  пріоритетного 

статусу адресанта заборони, оскільки соціальна роль “електорату” 

характеризується відсутністю повноважень забороняти певні дії. Передавши 

свої повноваження довіреним особам, які стали представниками влади, він 

може лише очікувати на встановлення бажаної заборони з боку самих же 

політиків.   

З боку синтаксичної організації  прохібітивів активність виявили 

розповідні конструкції та риторичні питання. Розмаїття розповідних 

конструкцій відбувається за рахунок лексичного рівня, для наповнення якого 

адресант  мови достатньо часто апелює до семи відсутності правомірності 

виконання дії, яка репрезентована такими мовними одиницями: дієслівними 

сполученнями to break the law, to breech the duty, to have no mandate / right / 

power / authority / jurisdiction; to overstep one’s authority;  to violate аmendment / 

legislation,  not to earn the right; to be against rights; прикметниками illegal; not 

free; іменниковими сполученнями a breech of law, breach of protocol, abuse of 

power, violation of law; dereliction of duty). Наприклад: 

Theresa May has not obtained the mandate for Brexit she was seeking and it is 

now surely pertinent to question the Tories’ right to sole ownership of negotiations 

with the EU [551].  

The election result has clearly demonstrated that the Conservative party does 

not represent a unifying force for Brexit and does not have a mandate to enter into 

unilateral negotiations with the EU [487].  

https://www.theguardian.com/politics/theresamay
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Обидва приклади (551, 487) накладають заборону на ведення перемовин 

щодо Брексіту лише представниками Консервторів на підставі того, що вони не 

мають такого права, оскільки відображають інтереси лише частини країни. 

Апелювання адресанта до неправомірності як причини накладення вета 

відбиває поважне ставлення суспільства до законодавчих актів, покладання на 

їх дієздатність та авторитетність. 

Інколи заборона спонукає адресата не робити  дію, вказуючи на 

неприйнятність, неприпустимість діяльності певного роду для свідомості 

суспільства. Така неприпустимість зумовлена соціальними нормами й 

психічною реакцією обурення мовця на те, що відбувається. Вона презентована 

низкою прикметників і сполучень із семою неприйнятності unacceptable; 

unthinkable; incomprehensible; inappropriate; impossible; not possible; to have no 

place. Наприклад: 

Economic exploitation of anyone is not acceptable and the state must pursue 

justice that takes no account of nationality, religion or class, but enjoins equal 

treatment of all [501].  

Усвідомлення того, що економічна експлуатація будь-кого є 

неприйнятною, означає її невідповідність нормам соціального устрою, а, 

відповідно, вона не може бути наявною у країні. 

Intimidation in politics is deeply worrying and has no place in our democracy 

[643].  

Констатація неприпустимості залякування в політиці є реалізацією наміру 

заборонити такі методи ведення політики.  

Лексика з семантикою марності, відсутності доцільності дії передає 

намір заборонити дію на підставі утилітарної неможливості: прикметники 

pointless, not worth; дієслова not to make sense; звороти there is no point,  there is 

no mileage, there is no case, there is not much of a case. Наприклад: 

And truly, key personnel are no doubt being well protected by Iran.  This 

suggests that the murders are actually rather pointless [655].   

Negotiating with Putin is utterly pointless – it is not possible to deal rationally 

https://profile.theguardian.com/user/id/3485200
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with someone who makes of demands that involve Ukraine meeting the costs of a 

Russian land and power grab of sovereign Ukrainian territory [544].  

Визнання марними таких дій, як вбивства науковців (приклад 655), 

ведення перемовин із Путіним (приклад 544), тобто визнання їх такими, що не 

сприяють досягненню мети, створює підстави для припинення таких дій, тобто 

на їхню заборону. 

Непридатність суб’єкта влади якісно виконувати свої обов’язки також є 

причиною для накладання вета на його діяльність (прикметники not fit; not 

suitable, дієприкметники not qualified). Наприклад: 

Cameron’s suggestion confirms that he is not fit to hold power in any kind of 

enlightened democracy [458];  

Also, if Damian Green is not suitable to be minister because of his actions then 

he is not suitable to be an MP [674].   

Заборона на діяльність таких політиків, як Д. Кемерон (приклад 458), Д. 

Грін (приклад 674) здійснюється на підставі вказівки на їхню нездатність 

виконувати свої функції. 

Отже, було пояснено, що  домінування пермісиву to allow із заперечною 

модальністю (must not / should not /can not) компенсує відсутність 

прохібітивних перформативів (to forbid, to prohibit) у мовленні електорату, що 

зумовлено відсутністю  пріоритетності в статусі адресанта заборони. Було 

встановлено, що підставою для накладання заборони на діяльність постає 

відсутність законності, доцільності, непридатності суб’єкта до виконання 

діяльності і неприйнятність. 

Провідне місце у творенні тактики заборони на синтаксичному рівні 

належить також риторичним питанням, що розглядають в лінгвістиці як засоби 

вираження імпліцитного смислу. Підкреслюється, що більшість риторичних 

запитань містять універсальну істину, з приводу якої не має й не може бути 

сумнівів, що зводить квеситивність такого питання до мінімуму [22, с. 8]. 

Незаперечність універсальних істин пояснюється об’єктивними процесами 

навколишнього світу, загальнолюдськими цінностями, законами буття, 
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суспільними нормами й правилами поведінки в соціумі. Прагматичне 

потрактування терміна  “риторичне питання” використовується для вираження 

різних іллокуцій, вони забезпечують іллокутивне переосмислення 

мовленнєвого акту [19]. Розрізняємо такі особливості риторичних запитань, що  

репрезентують семантику заборони:  

 риторичні питання, що констатують відсутність правомірності 

виконання дії. Наприклад: 

Just who gave the west the right to interfere in the affairs of other countries? 

[415].   

У цьому висловленні здійснюється запит на того суб’єкта, який надав 

право західним державам втручатися в справи інших країн. Відповідно до 

уявлень адресанта про взаємовідносини між державими, такого права не має 

жодна країна. На підставі такого аналізу виводимо інтенцію заборони на такі 

дії. 

 риторичні  запитання, які констатують марність, відсутність 

доцільності дії. Наприклад: 

What is the point of allowing immigration of people who cannot get a job and 

will just live on benefits! [559].   

Брак робочих місць для мігрантів, їхне проживання за рахунок соціальних 

виплат, які експліковані в цьому запитанні, розкривають причини відсутності 

доцільності дозволяти мігрантам прибувати в країну, за чим стоїть заборона на 

такі дії.  

 риторичні запитання, що вказують на зухвалість адресата, який виконує 

 заборонену дію. Використовуються питальні звороти How can, How dare,  How 

is it possible, How come. Наприклад: 

How can the Tories lead Britain when they barely understand it? [541].  

Заборона на керування країною Консерваторами заснована на тому, що 

вони не усвідомлюють інтересів громадян Британії. 

 риторичні запитання, які вказують на відсутність необхідності 

виконання дії. Наприклад: 
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So er why do we need to add to that total by adding more immigrants to this 

country no matter what their colour of skin? [433].  

Усвідомлення адресантом того, що подальший дозвіл мігрантів призведе 

до погіршення ситуації у всій країні, передає не запит про необхідність таких 

дій, а заборону.  

 риторичні запитання, які вказують на відсутність бажання 

виконання дії: 

Does anyone really want to see a bunch of clerical fascists with the bomb? 

[680].  

Небажання бачити країну, у якій керують релігійні фанатики з ядерною 

зброєю у своїх руках, є очевидним фактом для адресанта, за чим стоїть 

заборона мусульманським країнам розробляти ядерну зброю. 

 риторичні запитання, що вказують на відсутність причини / 

підстави для виконання дії: 

Our flaw is the Amendment that makes anyone born here a US citizen. Other 

countries don’t do this. Why should an illegal have its offspring get citizenship? 

[589].  

Поширене вживання риторичних запитань із семантикою заборони 

компенсує  відсутність імперативних конструкцій. Деякі лінгвісти зазначають, 

що імперативні форми заборони, як прямі способи вираження її семантики, 

характеризуються категоричністю, певною конфліктністю, здатністю призвести 

до розмикання контакту [265, с. 200; 403, с. 385]. На нашу думку, відсутність 

імперативних форм заборони пов’язана з відсутністю офіційних повноважень 

для накладання вета в статусі адресанта, а також опосередкованим характером 

комунікації. 

За критерієм референтної співвіднесеності запропоновано класифікувати 

корпус прохібітивних тактик, що реалізують стратегію заборони на: означено-

референтні, неозначено-референтні та  відносно-референтні. Тактика означено-

референтної заборони називає  щонайменше одного з суб’єктів прохібітивної 

ситуації, якими є реалізатор заборон, адверсіант  та бенефіціант. У тактиці 
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неозначено-референтної заборони  адресант фокусує увагу на прохібітивній дії.  

У тактиці відносно-референтної заборони референт вербалізовано 

неозначеними займенниками one, you, we, на інтерпретацію яких впливає 

врахування можливості адресата виконати прохібітивну дію та дискурсивно-

лінгвістичний контекст.  

Отже, до вербальних способів утілення стратегії заборони належать 

розповідні речення з уживанням пеформативного дієсліва to allow із 

заперечною модальністю. Корпус розповідних речень характеризується 

вербалізацію відсутності права, доцільності та неприпустимісті дії, 

непридатності суб’єкта. Представники електорату також послуговуються 

формами риторичного запитання з семантикою відсутності  правомірності, 

доцільності, необхідності, бажання, підстави для виконання дії та вказівкою на 

зухвалість адресата виконувати дію. Якісно-кількісне варіювання мовних 

засобів, задіяних для актуалізації стратегії заборони подано у додатку 8. 

 

2.2. Соціолінгвальні параметри реалізації спонукальної інтенції в 

електоральному сегменті англійськомовного політичного дискурсу  

 

Цей підрозділ зорієнтований на висвітлення та систематизацію певних 

фрагментів суспільно-політичної дійсності, які отримують омовлення в процесі 

реалізації спонукальної інтенції, а також на встановлення певних соціальних 

чинників, що впливають на вибір тієї чи іншої мовної форми та соціальних 

закономірностей мовлення такого агента соціальної дії, як представник 

електорату. 

2.2.1. Лінгвокультурні чинники продукування стратегії прецедентності в 

мовленні електорату 

 

Дослідження прецедентних текстів у лінгвокультурологічному аспекті 

пропонують класифікації, в основу яких покладено критерій визначення 

джерела прецедентного тексту [88, 73]. Оскільки культура є невід’ємною 
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складовою соціуму, пропонуємо застосувати аналогійний критерій визначення 

складу джерел прецедентних ситуацій для соціолінгвального аналізу стратегії 

прецеденту. 

Проведений аналіз мовлення електорату дозволив виявити, що склад 

корпусу прецедентних ситуацій створюється здебільшого з таких джерел: 

досвід інших країн,  висловлювання авторитетних осіб, діяльність відомих 

політичних осіб, суспільно-політичні явища або події, прецедентні тексти та 

власний досвід.   

Досвід інших країн  в суспільно-політичній або економічній сфері 

життя, з яким прийшлося зіткнутися автору і який вразив його так, що, на 

думку мовця, він заслуговує на статус прикладу для наслідування. Наприклад: 

Britain could learn from Denmark, where property taxes are split between land 

and buildings and go to the government, before redistribution [471].  

У цьому прикладі Британії рекомендується перейняти досвід Данії у 

сфері оподаткування власності. 

Europe’s left should use the Portuguese experience to reshape the European 

Union and bring austerity across the eurozone to a halt [531].  

Адресант наводить як приклад моделі поведінки для лівих партійних сил 

досвід португальців, які змогли змінити стосунки між своєю країною і 

Євросоюзом на свою користь,. 

Доволі часто представники суспільства згадують висловлювання 

авторитетних осіб, тих, що у свідомості індивіда наділяються позитивною 

оцінкою. Нагадаємо, що під авторитетом розуміють  загальновизнану 

важливість, вплив особи чи організації у різних сферах суспільного життя, 

зумовлений знаннями, моральними перевагами, досвідом [130]. Думка 

впливових осіб є надійним індикатором думки для більшої частини населення 

[234, c. 17]. Ці висловлювання надаються у вигляді прямих і непрямих цитацій. 

Наприклад: 

It is time for what Nelson called “a whiff of grapeshot”. We should send 

exploratory trade missions to discuss – only theoretically, mind, new free-trade 

https://www.theguardian.com/world/eu
https://www.theguardian.com/world/eu
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agreements with China, Japan, Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore, 

Australia, New Zealand, India, Canada, USA, Mexico and Brazil [477].  

У формуванні нових економічних відносин з країнами поза зоною ЄС 

адресант рекомендує дотримуватися принципу, який сповідував Нельсон “a 

whiff of grapeshot”. 

But we shall not be intimidated. As the Brexit secretary, David Davis, wrote 

before the referendum: “If a democracy cannot change its mind, it ceases to be a 

democracy.” [483].    

Намагаючись переконати політиків у можливості повторного 

референдуму щодо Брексіту, адресант апелює до вислову Д.Девіса, який 

зазначає, що умови демократії передбачають наявність можливості у 

суспільства змінювати думку. 

Діяльність відомих політичних осіб також посідає значне місце в 

реалізації зазначеної стратегії. Наприклад:  

May should remember the only popular tax rise in modern times was Gordon 

Brown’s 1 per cent rise in national insurance in 2002 to boost health spending [491].  

Прескриптор цього прикладу застерігає Т. Мей від підняття податків, 

згадуючи лише один єдиний успішний приклад подібного кроку в історії – 1-

відсотковий податок на страхування, введений Г. Брауном. 

More broadly there are lessons to be learned from history such as former US 

president Teddy Roosevelt, who saw that capitalism in the 1890s had warped out of 

shape [601].  

Це спонукання підштовхує керівників країни бути більш уважними і 

враховувати можливі відхилення політично-економічного устрою країни від 

необхідного напрямку розвитку подібно тому, як це робив Т. Рузвельт. 

Суспільно-політичні явища або події згадуються автором внаслідок 

проведених аналогій між сьогоденним буттям і його знаннями про історичне 

минуле. Знання – це зберігання в пам’яті інформації про довкілля. Вони 

приходять із досвідом. Немовні знання, які передбачають володіння 

інформацією про ситуацію мовлення, культурну інформацію, фонові знання 

https://www.theguardian.com/profile/timothygartonash
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про побудову світу, передаються за допомогою мовних знань.  

Зберігаючись у пам’яті носіїв мови, знання є ресурсом комунікативних 

практик, який має у своєму розпорядженні кожен конкретний індивід у певний 

історичний період. Використання цього ресурсу – актуалізація знання – 

натомість є когнітивно-психологічним, індивідуально позначеним процесом, 

що відбиває специфіку “привласнення” колективного знання конкретною 

особистістю в конкретний момент її діяльності [231, с. 19; 281, c. 96]. 

Розглянемо приклади: 

We cannot, sadly, travel back in time to stop the disastrous military adventures 

of the past. We can, however, learn from our history, and demand no further return of 

British soldiers to the bloody battlefields of Afghanistan [526].  

Автор наведеного прикладу забороняє повертати Британську Армію до 

участі у військовому конфлікті в Афганістані, щоб не повторювати помилок 

минулого.  

The doomsayers were wrong about voter’ appetite for Jeremy Corbyn’s kind of 

politics – and going back to the compromise of 2015 would be a fatal mistake [530].  

Автор цього спонукання не рекомендує Дж.Корбіну йти на компроміс із 

консерваторами, подібний тому, що відбувся 2015 року, який лише викликав 

розчарування в суспільстві.  

Під прецедентними текстами  маються на увазі фрагменти відомих 

творів, які володіють ціннісною значущістю для певної культурної групи. По 

суті, вони є цитатними відсиланнями до більш-менш відомих раніше створених 

текстів у складі більш пізнього тексту. Мова, використовуючи крилаті вислови, 

прислів’я, фіксує духовний досвід людини в культурній сфері й транслює цей 

досвід наступним поколінням, забезпечуючи інформаційну спадкоємність. 

Посилання на прецедентні тексти відтворюються через цитату, крилатий 

вислів, назву твору, ім’я автора або персонажа. Наприклад: 

Shame they have gone back from the civilized laws of the New testament – love 

your neighbour, forgive your enemies etc. – to the Old [453].  

Адресант цього вислову закликає політиків і суспільство дотримуватися 

https://www.theguardian.com/world/afghanistan
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біблійних заповідей у питаннях допуску мігрантів до своєї країни.  

That said, there may still be safety in numbers or, as Romans said, Viribus 

Unitis, and Si Vis Pacem Para Bellum.  A united Europe would be at least as strong 

as Russia. Finally, none of this should be taken as threatening Russia in any way. Let 

them pivot to Asia [592].  

На думку адресанта, в основу формування стосунків між Європою та 

Росією мають бути покладені принципи великих римлян: Viribus Unitis та Si Vis 

Pacem Para Bellum.  

Висловлення, які спираються на власний досвід, можуть бути адресовані  

як владі, так і своїм співвітчизникам. Наприклад:  

I am a licensed preacher. It has never been more essential that we keep the 

state and religion separate. There are enough problems in life and the churches 

themselves to keep the churches occupied, without getting involved in party politics 

[462].  

Вимога не залучати релігію до державної політики, яка висувається 

самим офіційним представником церкви, звучить більш переконливо та 

обґрунтовано, ніж подібне спонукання з вуст особи, яка не має жодного 

стосунку до церкви.  

As a former Conservative party member and someone who has canvassed in 

many elections, my advice has to be to vote for Ed Milliband and Ed Balls! [671]. 

Адресант спонукання рекомендує голосувати за певних політиків, 

спираючись на власний досвід тісної співпраці з партією консерваторів. 

За результатами дослідження було встановлено, що джерела прецедентної 

ситуації мають суспільно-культурне походження і містять:  досвід інших країн,  

висловлювання авторитетних  осіб, діяльність відомих політичних осіб, 

суспільно-політичні явища або події, прецедентні тексти й власний досвід. Крім 

того, соціолінгвальні особливості стратегії прецеденту яскраво демонструють 

та підтверджують думку про те, що мовленнєва діяльність людини 

здійснюється не на підставі конвенційних значень закодованих у мовних 

формах, а на основі широких енциклопедичних знань, когнітивних процесів та 



128 
 

менталітету.  

2.2.2. Лексичні маркери етапів суспільно-політичного протистояння у 

стратегії заклику англійськомовного електорату 

 

 Семантичний аналіз предикатів закликів електорального сегменту 

англійськомовного ПД виявив, що вони співвідносяться з етапами прототипової 

ситуації суспільно-політичного протистояння [256]. Перший етап цієї ситуації 

корелює з процесом пробудження свідомості громадян для критичного аналізу 

складних суспільно-політичних обставин і містить заклики до активізації  

свідомості суспільства, лексичними маркерами яких є такі одиниці: to realize, 

to grasp, to understand, to judge, to wake up, to open eyes, to look with clear eyes. 

Наприклад: 

So sad this reflection only comes after tragedies like Nov 13th, but France 

needs a serious reality check. …. France, open your eyes and look inside! [495];  

If Britain is to be a grownup country, with a measure of self-respect, the time 

has come to look at the US with clear eyes – and to treat it as an ally whose leaders 

change [479].  

Обидва наведених приклади в образний спосіб (open your eyes, with clear 

eyes) закликають Францію проаналізувати ситуацію всередині своє країни  

(приклад 495) і мати тверезий погляд на формування стосунків між Британією 

та США (приклад 479). 

Етап консолідації однодумців представлено закликами до єднання, 

провідними лексичними маркерами яких є такі слова: solidarity, to join, to unite, 

to combine, to connect, together, collectively. Наприклад: 

Those who want Labour to win should ignore the PR illusion and join the 

thousands of new and old Labour members in working together for the new 

government that the people so desperately need [606];  

Electors who have previously supported various small parties are realising 

that they can only beat the Tories if they combine to help maximise the Labour vote 

[606].  
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Ці заклики спрямовані на об’єднання зусиль старих та нових членів 

лейбористської партії, представників електорату, які раніше підтримували 

маленькі партії, заради приведення до влади партії Лейбористів. 

Вступ до будь-якої боротьби не має сенсу без усвідомлення кінцевої мети 

протистояння, яка репрезентована закликами до усунення  супротивника, для 

вербалізації чого послуговуються такою лексикою: to defeat, to dump, to scrap, 

to crush, to wreck, to smash, to kill, to bury, to consign to history, to dispose, to 

deport, to remove, to vote out, to kick out, to boot out, to keep out, to weed out, to get 

rid, to fire, to leave behind, to deny, to boycott. Наприклад:  

Everyone who disagrees with the tories privatization of the NHS, is like a nail 

in the tory coffin. With our opposition we can bury the tories [548];  

A return to genuinely democratic representative democracy is well over due in 

the UK. Time for a “British Spring” and to boot out the small cartel who run this 

island for the benefit of their own little elite [651].  

Обидва заклики спрямовані на усунення консерваторів від влади.  В обох 

випадках спостерігаємо негативно-емоційне  забарвлення через образне 

використання діслова  bury та сполучення грубої тональності boot out. 

Останній  різновид закликів презентує способи боротьби з політичним 

супротивником, основними з яких є вуличні акції протесту. Заклики до 

вуличних акцій протесту репрезентуються такою лексикою: demonstration, 

rally, revolution, strike, community action, massive direct action, a nation-wide 

protest, civil disobedience, to line up, to stand up, to rise up, to go out,  to march, to 

take to the streets, to oppose, to resist. Наприклад, наведене нижче спонукання є 

відкритим закликом до революції:  

WE ARE LIVING IN A DICTATORSHIP. Time for a revolution, methinks 

[454]; 

THESE CON/LIB/LAB GOVERNMENTS ARE KIDDING THE BRITISH 

PEOPLE, TIME TO MARCH ON DOWNING STREET AND GIVE THESE 

POLITICIANS THE BOOT [521].  

Адресант цього спонукання закликає своїх співвітчизників до вияву 
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намірів змінити владу Консерваторів шляхом виходу на марш на Даунінг стріт 

(Downing Street), яка є уособленням уряду. 

У ситуаціях, коли одна з протиборних сторін здійснює наступ на позиції 

опонента, інший учасник боротьби вимушений займати позицію оборони. У 

політичній площині збереження своїх позицій передбачає захист цінностей від 

замахів супротивника. Заклики до збереження своїх позицій подано такими 

лексемами: to defend, to protect, to save, to fight for. Наприклад: 

Protect this country, first and foremost, and to Hell with international 

busybodies [588];  

We need to defend our democracy and our hard won rights especially for 

women, from people who would have us back in the 7th century. Enough [474].  

Зміст наведених вище закликів полягає у захисті своєї країни та 

демократії. 

Отже, здійснений аналіз показав, що заклики віддзеркалюють етапи 

суспільно-політичного протистояння, до яких належать: етап пробудження 

свідомості громади, єднання зусиль, усунення  політичного опонента, вуличні 

акції протесту, участь у виборах,  захист своїх цінностей. Отриманий результат 

свідчить про те, що заклики сприяють самоорганізації суспільства 

 

2.2.3. Лексичні маркери стратегії вимоги як механізму маніфестації 

інтересів англійськомовного суспільства 

 

Детальний семантичний аналіз каузованої дії вимог дозволив 

змоделювати типологію сучасних вимог, які висуває електорат 

англійськомовної спільноти на адресу влади. Розглянемо тенденції сучасних 

вимог.  

Вимога скасування дій. Певні кроки політичної діяльності викликають у 

виборців обурення й незгоду. Якщо деякі законопроекти, економічні плани, 

функціонування окремих організацій видаються неприйнятними для добробуту 

країни, суспільство вимагає припинення таких дій, для чого застосовується 
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доволі широкий лексичний репертуар дієслів із  відповідною семантикою: to 

stop, to end, to abandon, to repeal, to drop, to ditch,  to scrap, to  block, to  demolish, 

to abolish, to dismantle, to pull out, to lose, to leave, to ban, to cancel, to step back 

from doing sth. Наприклад: 

Repeal the despicable Lansley 2012 privatisation health care act [428]; 

Flofidians should scrap these retrograde, racist voting laws [475]. 

 Ці вимоги спрямовані на анулювання законопроекту приватизації системи 

охорони здоров’я в Британії та законів про голосування у Флориді, які на думку 

адресанта, не відповідають інтересам суспільства. Це виражено у негативному 

ставленні мовців до таких речей за рахунок вживання негативно-оцінної лексики 

despicable, retrograde, racist. 

Вимога залишення посади. Розчарування електорату в діяльності 

суб’єктів влади спонукає його до висування вимоги залишення посади як з 

власної волі, так і вимушено, для чого громадяни послуговуються таким 

вокабуляром:  to resign, to quit, to go, to step down, to step back, to get back, to go 

back, not to carry on, to impeach, to boot up, to rid of, to get rid of, to dismiss, to 

sack, to remove, to kick-off. Наприклад:   

Cameron should resign, he couldn’t organise one bill, let alone an entire 

government 

Mr. Juncker should go back to running Luxembourg County Council [617].  

Обидві вимоги спонукають до відставки Прем’єр-Міністра Д. Камерона 

та голови Парламенту Євросоюзу  Ж. К. Юнкера. Вимоги скасування дій і 

залишення посади постають наслідком негативного ставлення виборців до 

окремих проявів діяльності політичних структур, а значить, беруть участь у 

формуванні оцінності політичного дискурсу. 

Вимога транспарентності. З позиції електорату, для підвищення довіри 

до влади й кращого взаєморозуміння між політичними суб’єктами політика не 

має відбуватися за зачиненими дверима. Принцип публічності робить 

можливими критику й демократичний контроль над діяльністю держави, і тому 

вимога прозорості є характерною рисою мовлення народних мас [258]. Для  її 
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вербалізації використовують такі лексеми: transparency, clarity, answers, 

openness, transparent, open, visible, public, clear, to disclose, to clarify, to open, to 

expose, to release, to see, to know. Наприклад, у наведених нижче спонуканнях 

вимагають відкритих дебатів, транспарентність, прояснення ситуації навколо 

сумнівних грошей одного з політиків:  

Such debates, in a spirit of openness and respect, are needed more than ever 

now [631];  

What we want is cooperation, high standards and transparency [434];  

It’s time to clear the air about the Stormy Daniels hush money [515]. 

Прозорості політичної діяльності сприяє публічне обговорення й 

обмірковування найважливіших питань, тому ця умова знаходить своє 

вираження у відповідних вимогах debate, discussion, conversation, talk, argument, 

reflection, rethink, thinking. Суспільство також очікує на результат проведених 

дискусій у вигляді запропонованих  проектів plan, projects, strategy, proposals, 

scheme, solutions, decision. Наприклад: 

Labour’s manifesto relies on the opportunities available in leaving the EU and 

we need more debate about these topics [435];  

It is time for both sides to calm down and try to work out a sensible and 

humane solution to the problems that arise from the decision to leave the European 

Union [464].   

Адресанти цих вимог очікують від політиків ретельних обговорень щодо 

проблем та можливостей, що з’явилися внаслідок рішення залишити ЄС, а 

також прийняття розумних планів та проектів по цих питань. 

Вимога реалізації суспільно-демократичних цінностей. Ідеї та 

принципи демократії постають провідними для громадянина країни, яка 

позиціонує себе як демократична, тому будь-які порушення в цій сфері не 

оминають увагу суспільства й фіксуються у вигляді вимоги до влади 

дотримуватися всіх демократичних цінностей. На лексичному рівні вони 

об’єктивуються у такий спосіб: referendum, election, vote, poll, democracy, liberty, 

Liberté, Égalité, Fraternité, equality, freedom, justice, equal, free. Наприклад, у 

https://www.washingtonpost.com/opinions/its-time-to-clear-the-air-about-stormy-daniels/2018/02/14/15803f4e-11be-11e8-9065-e55346f6de81_story.html
https://www.theguardian.com/world/eu
https://www.theguardian.com/world/eu
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вимогах 561, 484, 485 змістом каузованих дій є оновлення демократії, свобода 

віросповідування, вибори.  

It’s time for the government to update our democracy by legislating to ensure 

that the next general election, whenever that may be, is the first in which 16- and 17-

year-olds can vote [561];  

People should have freedom of thought and religion; and, in accordance with 

law, freedom of expression, association and assembly [484].   

У демократичній державі одним із індикаторів демократії, одним із 

каналів трансляції суспільної думки є процес виборів [234, с. 4], тому природно, 

що суспільство найчастіше нагадує владі про своє право вибору: 

If scaremongering is all the Tories can offer, bring on the next election [485].  

Вимога звітності та відповідальності.  Делегування народом окремих 

представників суспільства до владних структур є, з одного боку, ознакою 

довіри, а, з іншого боку, – великою відповідальністю. Ідея компетентного й 

відповідального перед народом представницького правління є основою 

репрезентативної моделі демократії [234, с. 16]. Відповідно до цієї системи 

обрані лідери підзвітні своїм виборцям. Тому, коли довіру не виправдано, народ 

має підстави вимагати від влади звітності за свою діяльність  і відповідальності. 

Якщо відповідальність досягає ступеня покарання, вимога перемежовується з 

елементами менасиву. Омовлення цієї вимоги здійснюється таким чином: 

responsibility, accountability, blame, accountable, responsible, culpable, to account, 

to answer for, to hold to account, to admit the mistakes, to meet the duty. Наприклад:   

It is time for the government to acknowledge its responsibility for the current 

financial and operational crisis in the NHS [485].  

 Автор вимоги очікує від уряду визнання відповідальності за фінансову та 

кадрову кризу в системі охорони здоров’я. 

While democracies may take numerous forms, accountability must be central to 

all of them. … MPs should be accountable to their constituents, not excitable factions 

within their local party meetings [591].  

Прескриптор цього спонукання нагадує  парламентарям, що ключовим 
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постулатом будь-якої форми демократії є їхня підзвітність перед тими, хто їх 

обирав. 

Вимога нової політичної еліти.  Цією вимогою електорат формує 

певний стандарт особистісних та професійних якостей, якому має відповідати 

політичний діяч. Політик – це активний суб’єкт дії у межах політичних 

інститутів (партій, державних структур). Деякі лінгвісти досліджували 

концептуальні ознаки політика, що існують у свідомості певної 

лінгвокультурної спільноти. До істотних ознак американського політика 

належать активність, професіоналізм, лідерські якості. У політичних романах 

політик концептуалізується як активний лідер, що виконує безліч обов’язків і 

функцій, пов’язаних із встановленням дипломатичних відносин, із управлінням 

державою й вирішенням соціальних проблем, здатний контролювати політичні 

процеси [84, c.15]. Це перелік ознак, яким політик має відповідати. У реальності 

стан справ зовсім інший. Оцінюючи діяльність політика та його особистісні 

якості, соціальний адресат виявляє некомпетентність, дурість, брак знань, 

негідну поведінку, а мовлення політика характеризується такими видами 

нещирості як обман, лицемірство, брехня й удавання [70, с. 18]. 

Аналіз спонукальних конструкцій в електоральному сегменті ПД також 

виявляє суспільний акцент на певних особистісних і професійних якостях 

суб’єктів політики, брак яких заважає їм вирішувати поставлені перед ними 

завдання, внаслідок чого люди відчувають необхідність у виході на арену 

політиків кращої якості, з моральними принципами. З метою репрезентації 

такої вимоги актуальною постає така лексика: prudence, conviction, ability, 

competence, proficiency, leaders, leadership, competent, real, strong, honest, 

altruistic, brave, leading forward-looking,  inspirational, new, radical socialist, 

intelligent, experienced. Наприклад: 

In response to the nation’s difficulties ministers should exhibit administrative 

proficiency rather than headline-grabbing flashiness [570];  

The notion of a progressive alliance took root without instructions from 

elsewhere; now it must be nurtured by a newly confident Labour leadership [432];  
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If Republicans stick to their convention idea, Democrats should find a strong 

candidate for Rep. Goodlatte’s seat [550].   

У прикладах 570, 432, 550 електорат очікує вияв професійності від 

міністрів, впевненого лідерства від лейбористів та сильного кандидата від 

демократів.  

Зазначений тип вимоги є непрямою вказівкою на розбіжність очікувань і 

потреб суспільства з реальним станом речей: політики сьогодення не  

виправдовують очікування соціуму, не відповідають його вимогам.                     

Вимога фінансового характеру передбачає спрямування бюджетних 

коштів на користь країни та її громадян, використання раціонального підходу 

до розподілу фінансових ресурсів держави. Найпоширенішою вимогою 

фінансової природи є вимога гідної оплати своєї праці, для експлікації якої 

актаульними постають такі сполучення:  a living / working / decent / fair / higher 

wage, fair pay, pay rise, to invest, to raise / top up low / minimum wages, to enforce 

higher wages. Наприклад: 

And the pay rise must be for all health workers – not just uniformed medical 

professionals [587];   

We need to invest in people; the strength of our economy is utterly dependent 

on having a healthy, educated and united population, and a government committed to 

investment in public services and infrastructure [486].  

Як показують приклади 587, 486 представники електорату вимагають 

підвищення зарплати для всіх працівників системи охорони здоров’я та 

інвестицій у людей та суспільний сектор послуг та інфраструктури.  

Висуваючи ключову вимогу гідної заробітної плати, розмір якої значною 

мірою залежить від розумної системи оподаткування й збалансованого 

розподілу державного бюджету, електорат намагається задовольнити свої 

потреби матеріального рівня, що є необхідною передумовою для  виникнення й 

задоволення потреб духовного рівня.  

Вимога міграційного контролю. Питання міграції на сьогодні є доволі 

болючим для мешканців країн Євросоюзу. Через те, що ці країни є найбільш 
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соціально комфортними країнами світу, вони постійно відчувають наплив 

іммігрантів, що створює певні незручності для  місцевих мешканців і підґрунтя 

для вимоги обмежити доступ переселенців до своїх країн, лексичними 

маркерами таких вимог є сполуки слів: border controls, immigration restrictions, 

sensible / limited / selective migration / fair migration, a sane immigration 

system/policy, defense of borders, to control / to restrict immigration, to control / 

secure / protect / close / seal borders, to deport / to stop / to return, to block, to limit, 

to reduce.  Наприклад:  

We need more than to limit the number coming in to the country. The ideal 

would be a population policy with a cabinet minister responsible for population 

[503];  

If Theresa May, therefore, is to honour the demand for responsible and 

sustainable immigration as a core reason for the Brexit vote, then she must negotiate 

to reduce the current free movement of people through the EU single market [596].  

Обидві вимоги спонукають владу до обмеження кількості мігрантів та 

свободи пересування у межах ЄС. 

Міграційні хвилі, від яких потерпають країни Євросоюзу, несуть загрозу 

соціальній безпеці корінного населення, провокуючи стурбованість людей у 

вигляді вимоги вжити заходів щодо зупинення потоку мігрантів.  

За результатами соціолінгвального аналізу стратегії вимоги було 

встановлено типологію вимог, висунутих електоратом на адресу влади з 

обґрунтуванням кожної з них. Так, вимоги скасування дій, звітності й 

відповідальності, залишення посади зумовлені незадовільною оцінкою 

діяльності політиків з боку суспільства. Вимоги реалізації демократичних 

цінностей, транспарентності, здійснення кримінального контролю 

детерміновані ключовими принципами існування демократичного суспільства. 

Потреба в безпеці створює підґрунтя для вимоги міграційного контролю, а 

намагання задовольнити потреби матеріального рівня стають основою для 

вимог фінансової природи. Вимога політиків кращої якості встановлює 

невідповідність сучасного політика його інституційній ролі. Усі вимоги, 

https://www.theguardian.com/politics/eu-referendum
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створені електоратом ПД на адресу влади, є “голосом народу”, що сприяє 

формуванню політики демократичних урядів, а саму стратегію  вимоги можна 

вважати механізмом формування й артикуляції інтересів соціальних груп 

 

2.2.4. Лексичні маркери негативних суспільно-політичних прогнозів у 

стратегії застереження англійськомовного електорату 

 

Для детального висвітлення змістової насиченості конституента danger/ 

небезпека пропонуємо здійснити лексико-семантичний аналіз МА 

застереження, за результатами якого виявлено декілька сценаріїв ймовірно 

негативного розвитку подій, від яких мовець бажає застерегти себе як частину 

соціуму.                           

Фінансово-економічна небезпека. Економіка як окремий соціальний 

інститут є посутньою у формуванні будь-якого суспільства, народу й окремої 

людини. Економічні відносини, суспільний лад завжди впливають на діяльність 

органів державної влади, тобто економіка найтіснішим чином пов’язана з 

політикою. Такі макроекономічні показники, як ВВП на душу населення, 

мінімальний прожитковий мінімум, віддзеркалюють рівень добробуту 

населення країни, тому кожен громадянин усвідомлює, що будь-які негативні 

економічні ознаки можуть вплинути безпосередньо й на його фінансове 

забезпечення. Вербалізація названого типу небезпеки формується такими 

лексичними  одиницями: poverty, misery, hardship, recession, decimation, 

austerity, default, bust, collaps, turbo / daft / harsh austerity, economic decline / 

doom, low wages, criminal privatization,   continual losses, permanent crisis, 

contagious mess, jobs gone, wages suppressed, under-funded schools and hospitals, 

half paid NHS, low paid jobs, unemployed youth. Наприклад: 

Poverty in Britain is jeopardising children’s health, lowers living standards 

and promotes inequality [628];  

Констатація такого джерела небезпеки, як бідність, що загрожує здоров’ю 

дітей, знижує життєві стандарти та створює нерівність в суспільстві, є 

https://www.theguardian.com/society/poverty
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непрямим спонуканням влади до боротьби з названим соціальним явищем. 

In that context, Labour runs the risk of appearing to invite economic doom for 

the sake of ideology, and fixing its eyes on things that the awful results of a hard 

Brexit would render pretty much meaningless [497].   

Адресант висловлення застерігає Лейбористів від небезпеки завести  

країну в економічну кризу, якщо вони будуть продовжувати політику, 

спрямовану на отримання політичних бонусів в умовах Брексіту, замість 

реальної співпраці з консерваторами на користь всієї країни.  

Небезпека військових подій. Зло війни відоме людству з давніх-давен, 

але війна, на жаль, залишається  варварським  способом розв’язання політичних 

вузлів і в 21-му столітті. Пересічні громадяни, які першими потрапляють до 

пастки війни, розставленої самовпевненими й безвідповідальними політиками, 

найбільше зацікавлені в знищенні напруги до початку гарячої фази конфлікту, 

тому приділяють велику увагу будь-яким спалахам збройних протистоянь у 

вигляді застережень. Як казав Отто Бісмарк: “Навіть переможна війна – це зло, 

яке має бути попереджено мудрістю народів” [29].   

 Ядром актуалізації небезпеки військових подій постає  лексема war, яка 

входить до сполучень з прикметниками й дієсловами. Тероризм, ядерна зброя, 

національні конфлікти також утворюють сектор військової небезпеки. Мовну 

об’єктивацію цього різновиду небезпеки здійснюють засоби: war, invasion, 

terrorism, terror, nukes, bomb, slaughter, onslaught, violence, conflagration, 

shelling, illegal / civil / permanent war, nuclear / ethnic/ regional conflict, nuclear 

warheads / tensions / holocaust / weapons /crisis / catastrophe, to spark / to escalate 

/ to start a war, to evoke conflicts, to escalate into WW3, to lead into a war, to drag 

into a war. Наприклад: 

But taken into foreign policy, Trump’s visceral drive for confrontation 

threatens to add a second nuclear crisis to the one Trump has already escalated in 

the Pacific with North Kore [429];  

Even now America and North Korea are perilously close to a conflict that risks 

dragging in China or escalating into nuclear catastrophe [652].  
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Контекст обох прикладів стосується доволі агресивної зовнішньої 

політики президента Д. Трампа, яка, на думку адресантів здатна привести до 

загострення віськових конфліктів і катастроф. Виявлюячи такі побоювання, 

мовці намагаються змусити політиків усвідомити свою відповідальність перед 

суспільством 

Cуспільно-громадянська небезпека виявлена у побоюваннях громадян 

щодо знищення прав, погіршення якості функціонування значущих для них 

громадянських інституцій (освіти, охорони здоров’я), руйнування 

демократичних цінностей, дискримінації певних соціальних прошарків. 

Застереження електорату передають відчуття загрози майбутньому нащадків, 

спрямовують увагу влади на можливості появи суспільно-небезпечних явищ 

(фашизм, расизм, суспільні розколи), м’яко натякають на появу сприятливих 

умов для прояву буремних настроїв у суспільстві. Із занепокоєнням люди 

ставляться до втручання держави до особистого простору громадян. Вербальне 

аранжування цього сектору представлене такими лексемами: fascism, racism, 

unrest, brutalization, riots, disintegration, row, homelessness, erosion of privacy, loss 

of privacy, lack of freedom, exodus of citizens,  deterioration in healthcare, wave of 

immigrants, breakup of the UK, unaffordable; fascist; xenophobic; nationalistic; 

racist; reactionary, to undermine / to steal / to break  / to dismantle the NHS;  to 

increase inequality; to remove rights; to erode liberties; to lose freedom; to destroy 

identity; to break  democracy; to break insurance; to divide the people. Наприклад:  

Homelessness – the well-predicted result of housing benefit and other benefit 

cuts – becomes politically dangerous when destitution floods onto the streets for all 

to see [660].   

Цим спонуканням автор підштовхує політиків до вирішення проблеми 

бідності, ознакою якої є неможливість придбати житло, шляхом вказівки на 

небезпечні наслідки, які полягають у тому, що зубожіння виштовхне 

знедолених людей на вулицю. 

The loss of privacy from the use of unsecured e-mail is opening the country up 

to all kinds of dangers [682].  
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Намір влади дозволити охоронним структурам отримати доступ до 

приватного електронного листування розцінюється мовцем як втручання в 

особистий простір громадян і як небезпека для суспільства, тому иовець 

намагається не дозволити владі реалізувати свої плани.  

Політична небезпека у свідомості представника електорату передбачає 

відсутність політичних перспектив для влади у вигляді втрати підтримки 

електорату або у руйнуванні партійної єдності та злагодженості. Висвітлення 

адресантом таких негативно-оцінних, руйнівних суспільно-політичних явищ, як 

популізм, корупція, авторитаризм є вказівкою на джерело небезпеки. Значна 

кількість превентивних висловлювань спровокована побоюваннями втратити  

демократичні цінності. Джерела небезпеки, які загрожують демократії, лежать, 

як правило, у політичній площині. Мовна об’єктивація цього різновиду 

небезпеки здійснюється такими лексичними варіантами: defeat, corruption, 

propaganda, demagoguery, dictatorships, bribes, populism, extremists; minority 

vote,a vote of no confidence, centre of politics,authoritarian, totalitarian, political 

suicide, electoral suicide, political extremism, undemocratic deviousness, unholy 

alliance, corrupt people, double standard, constitutional chaos, to lose votes / 

support / elections / generation; to ignore voices; to tear apart. Наприклад:   

Kenya is sliding into a dictatorship.  If he stands aside and lets his rogue 

government systematically crack down on Kenyans, President Kenyatta will become 

just another African strongman [565].  

Застерігаючи президента Кенії від його перетворення на чергового 

диктатора Африканського континенту, адресант спонукає його до здійснення 

впливу на свій уряд, який виявляє схильність до диктаторських дій.  

That could mean losing forever an unforgiving generation of under-45s, posing 

an existential threat to the party [492].  

Прескриптор спонукає Консерваторів до імплементації так званого 

“м’якого Брексіту” (Soft Brexit), вказуючи на те, що варіант “важкого Брексіту”  

(Hard Brexit) назавжди залишить партію без підтримки молодого покління 

віком до 45 років. 

https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/02/07/kenya-is-sliding-into-a-dictatorship/
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Кримінальна небезпека  містить ознаки погіршення криміногенної 

ситуації в суспільстві й характерзується такими лексичними маркерами: crimes, 

criminals,  crime wave, prison population, overcrowded prisons, illegal immigrants, 

illegal and criminal acts. Наприклад:  

Until we move to prevention, and until we begin to dismantle poverty, we will 

have overcrowded prisons [424].  

У цьому прикладі адесант показує необхідність ведення політики 

попередження злочинності і необхідність знищення явища бідності в 

суспільстві, оскільки негативним наслідком бездіяльності держави в цьому 

напрямку будуть переповнені в’язниці. 

When the number of police are reduced you can expect vastly more illegal and 

criminal acts to occur – especially in both the poorer areas and the richest ones too 

[417].  

Це застереження спонукає владу не скорочувати кількість поліцейських у 

державі через те, що наслідками таких дій буде збільшення показників 

злочинності як в бідних, так і в багатих регіонах країни. 

У результаті семантичного аналізу ядерного смислового компоненту 

“danger / небезпека” стратегії застереження було виявлено, що представники 

електорального сегменту ПД застерігають владу й суспільство від ризиків, 

невдач та неприємностей у сфері фінансово-економічного, суспільно-

громадянського й політичного життя країни, висловлюють побоювання щодо 

військових агресій, підвищення ступеня криміногенності суспільства.  Кожен 

різновид небезпеки характеризується своїм набором лексичних маркерів. 

Висновки до розділу 2 

 

1. Репертуар стратегій, покликаних репрезентувати спонукальну інтенцію 

в електоральному сегменті ПД, охоплює стратегію негативної оцінки, 

прецеденту, вимоги, застереження, заборони, заклику та  погрози, кожна з яких 

подана своїми тактиками. 
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2. Прагматичні інтенції оцінки та спонуканням мають органічний 

взаємозв’язок, співіснують та взаємодоповнюють одна одну в тому сенсі, що 

негативна оцінка постає дієвим способом аргументації спонукання. Для 

реалізації стратегії негативного оцінювання електорат спирається на опозицію 

“експліцитність – імпліцитність”, внаслідок чого користується тактиками 

експліцитного / імпліцитного спонукання.  Лінгвальні особливості стратегії 

негативної оцінки виявляють себе на лексичному рівні, де  актуальною постає 

негативно-оцінна лексика загально-оцінного значення і частково-оцінного 

(інтелектуального, емоційного, морального, нормативного, телеологічного та 

утилітарного) значення.  

3. Феномен прецедентності постає когнітивним механізмом у процесі 

формування спонукальної інтенції. Стратегія прецеденту репрезентована 

тактиками позитивного та негативного прецеденту. Лінгвальний рівень 

оформлення стратегії прецеденту представлено іменниками, прикметниками, 

дієслівними сполученнями й сполучниками з загальною семантикою прикладу 

для наслідування. На синтаксичному рівні для реалізації стратегії прецеденту 

активна роль належить складним реченням з атрибутивним підрядним, 

підрядним додатка і обставини часу.  

4. Стратегія заклику характеризується агональною природою через свою 

спрямованість на боротьбу з супротивником в уособленні влади. Тактиками цієї 

стратегії є заклики означеного, неозначеного і передбачуваного адресата. 

Провідними засобами  втілення стратегії заклику є імперативні речення за 

типом Do smth / Let’s do smth; розповідні речення з  уживанням перформативів, 

модальних дієслів should, ought, need, must, зі зворотом Time / It’s time; 

розповідні речення, що констатують наявність можливості або ресурсів 

реалізації дії заклику, пріоритетність завдання перед виконавцем; номінативні 

речення; питальні конструкції загального та спеціального типу. 

5. Стратегія погрози апелює до почуття страху як способу впливу на 

поведінку  суб’єктів влади, передає агресивне ставлення представників 

електорату ПД до влади. У межах реалізації стратегії погрози розмежовуємо 
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функціонування тактик експліцитно-обґрунтованої та імпліцитно-обґрунтованої 

погрози. Провідними засобами  втілення стратегії заклику є імперативні 

речення за типом Do smth / Let’s do smth; розповідні речення з модальними 

дієсловами should, ought, need, must, зі зворотом Time / It’s time; розповідні 

речення, що експлікують інструмент погрози; складносурядні та 

складнопідрядні речення з підрядним додатковим, обставини умови й часу, 

питальні конструкції загального та спеціального типу. 

6. Стратегія вимоги об’єктивується тактикою конкретно-адресованої 

вимоги із облігаторною  експлікацією виконавця дії, що вимагається, і 

тактикою загальної вимоги, поданою об’єктно-орієнтованими (з акцентуванням 

уваги на об’єкті дії) та бенефіціантно-орієнтованими вимогами (з 

акцентуванням уваги на суб’єкті, заради якого вимагається дія). Лінгвальний 

арсенал стратегії вимоги охоплює: імперативні речення, речення з елементами 

перформативної матриці,  розповідні речення з вербалізацією бажаності та 

права електорату, обов’язку влади, своєчасності та необхідності виконання дії, 

браком ресурсів, зі зворотом Time / It’s time, номінативні, складнопідрядні  та 

питальні конструкції загального та спеціального типу.    

7. У стратегії застереження стрижневим смисловим компонентом 

семантичного комплексу застереження є компонент danger (небезпека). Ця 

стратегія актуалізується тактиками експліцитного, імпліцитного та образного 

подання семи danger (небезпека). Способи вербалізації стратегії застереження 

охоплюють речення з  уживанням перформативів, імперативні та модальні 

конструкції, в предикатах яких уживаються дієслова з семою розумової 

діяльності. Актуалізація стратегії застереження також подана  

складнопідрядними реченнями обставини умови й часу. Складносурядні 

речення стратегії застереження віддзеркалюють причинно-наслідковий 

характер зв’язку. Великий корпус простих розповідних речень з інтенцією 

застереження експлікують джерело небезпеки, адверсіанта небезпечної дії або 

лихі наміри  з боку влади.  

8. Корпус тактик, що репрезентують стратегію заборони, охоплює  
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означено-референтні, неозначено-референтні та відносно-референтні заборони. 

Лінгвальні способи презентації цієї стратегії подано: розповідними реченнями з 

уживанням пеформативного дієсліва to allow із заперечною модальністю, 

корпусом розповідних речень, які характеризуються вербалізацією відсутності 

права, доцільності та неприпустимісті дії, непридатності суб’єкта. 

Представники електорату також послуговуються формами риторичного 

запитання з семантикою відсутності  правомірності, доцільності, необхідності, 

бажання, підстави для виконання дії та вказівкою на зухвалість адресата 

виконувати дію.  

9. Джерела формування стратегії прецедентності – соціально-

детерміновані і є посиланння на досвід інших країн, історичні політичні події, 

діяльність відомих політиків, дискурс авторитетних  осіб, прецедентні тексти, 

власний досвід. З цією метою активно  вживаються власні іменники, що 

позначають країни, авторитетних осіб, назви відомих творів і особовий 

займенник I.  

10. Семантика предикатів тактики заклику позначає етапи суспільно-

політичного протистояння, якими є пробудження свідомості, єднання зусиль, 

повалення політичного опонента, збереження своїх позицій. В ословленні такої 

семантики беруть участь дієслова, дієслівні сполучення та іменники.  

11. Лексичні одиниці, якими представлено спонукувану дію в реалізації 

стратегії вимоги в електоральному сегменті ПД, є мовним відбиттям кола 

інтересів політичного життя суспільства.  

12. Лексичні одиниці, які репрезентують негативні наслідки в стратегії 

застереження в електоральному сегменті ПД, є мовним віддзеркаленням 

негативних суспільно-політичних прогнозів. До них належать ризики 

фінансово-економічної діяльності, військові агресії, суспільно-громадянські 

заворушення, виникнення недоліків політичного устрою в країні.  

Основні положення цього розділу відображено в публікаціях [255; 256; 

258; 260]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ 

СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ  В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

У сучасній лінгвістиці спостерігається стійка тенденція до розгляду у 

взаємній зумовленості стилістичних і прагматичних характеристик дискурсу. 

Нерозривна єдність стилістики і прагматики полягає в тому, що стилістичні 

засоби вибираються для реалізації певних прагматичних завдань дискурсу (цит. 

за [194]).  Прагмастилістичний аспект, що виник на підставі єдності цих 

наукових напрямків, отримав бурний розвиток за останні десятиріччя, про що 

свідчать праці вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Значну увагу приділяють 

науковці аналізу прагмастилістичних параметрів жанрового простору 

художнього дискурсу [56; 123; 165; 182; 192; 193; 195; 198; 248; 290; 311; 375 та 

ін.]. Активізувався інтерес до прагмастилістичної організації рекламного  [144, 

197; 207] та наукового  [107; 191] дискурсів. Перспективним вектором наразі є 

прагмастилістичні дослідження у сфері публіцистичного [196; 249], а також 

політичного дискурсів [30; 108]. 

Якщо стилістика забезпечує науковців інвентарем із стилістичних засобів 

мови й стилів мовлення, то прагмастилістика  уможливлює аналіз інтенцій, 

стратегій і тактик суб’єкта мовлення, який послуговується  цим 

інструментарієм мовних засобів для досягнення різних комунікативних завдань 

у дискурсі. Прагмастилістика покликана розглядати стиль, стилістичні засоби й 

прийоми крізь призму продуцента мовлення. Прагмастилістичні дослідження 

концентруються не стільки на стилістичних засобах як таких, скільки 

намагаються відповісти на питання, з яких причин учасник дискурсу обрав саме 

ці засоби. 

Зміст цього розділу ґрунтується на гіпотезі про те, що  експресивність 

постає механізмом підвищення категоричності спонукання. З цією метою перед 

нами постає завдання встановити тип взаємовідношень між категоріями 
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експресивності та категоричності, акцентувати увагу на тому, що 

категоричність  має градуйований характер, і продемонструвати прагматичне 

призначення експресивності у спонукальних висловленнях на різних рівнях 

мови. 

 

3.1. Кореляція категорій експресивності, інтенсивності  та категоричності 

 

Найчастіше поняття експресивності пов’язують у лінгвістиці з 

емоційністю на підставі виділення в мовних одиницях раціонального й 

емоційного [12; 316; 203; 263, с. 52]. Ш. Баллі, наприклад, під експресивністю 

вбачав емоційне сприйняття дійсності й прагнення передати його адресату [12, 

с. 120].  Окрім емоційності, ця категорія охоплює оцінювання, образність та 

інтенсивність, тому її вважають ширшою за емоційність. 

Теоретично релевантною нашій роботи є позиція тих лінгвістів, які 

наголошують на єдності експресивності з особливим підкресленням, 

посиленням, актуалізацією, інтенсифікацією впливовості враження  сили того, 

що пишеться або промовляється. Експресивність інтенсифікує виразність щоб 

глибоко вразити або переконати адресата. За її допомогою відбувається 

інтенсифікації значення слів за шкалою зменшення та збільшення різних 

денотативних і конотативних ознак, зокрема логічного змісту, оцінок та 

емотивності; вона є разючою силою висловлювання  [221, с. 11; 227, с. 139].   

Інтенсифікуючи виразність, експресивність деавтоматизує сприйняття 

мовного знака, підтримує загострену увагу, активізує мислення, викликає 

почуттєву напругу читача. Вона передає значення зі збільшеною інтенсивністю 

для вираження внутрішнього стану мовця. Вона є підсиленням власне логічної 

обробки тексту [6, с. 15;  116, с. 384].  

Експресивність має прагматичне значення, вона залежить від 

суб’єктивних комунікативних намірів мовної особистості та є важливою 

умовою реалізації прагматичної функції   Вона спрямована на посилення 

прагматичного потенціалу висловлення й перлокутивного ефекту сказаного,  
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створює специфічну атмосферу висловлювання, що дозволяє інтенсивно 

впливати на сприйняття читача, викликаючи у нього певну інтелектуальну або 

емоційну реакцію [116, с. 380; 209, с. 57].  

У дуже загальному вигляді експресивність фігурує як енергетичність 

мови та мовлення, яку сучасні лінгвісти намагаються виміряти. Визнаючи 

відсутність приладу, який зміг би виміряти мовну чи текстову енергетику, 

науковці вимушені послуговуватися таким засобом об’єктивації, як 

експресивність [91, с. 13]. Проблему вимірювання експресивності тексту 

спробували вирішувати зарубіжні науковці на матеріалі наукових текстів на 

рівні лексики [355, с. 111]. Вітчизняними науковцями було запропоновано 

апроксимативну методику вимірювання інтенсивності експресивності тексту за 

допомогою п’ятиланкової шкали визначення індексів експресивності, в основу 

якої покладено наявність у мовній одиниці  компонентів стилістичного 

значення, а також за допомогою формули обчислення загальної експресивності 

тексту, за якою кількість індексів стилістичних засобів тексту ділиться на 

загальну кількість слів тексту [91,  с. 13–16] 

Науковці наголошують, що інтенсивність є семантичною категорією, яка 

характеризує ступінь експресивності й полягає у вираженні додаткових 

відтінків смислу основного значення чи у його підсиленні [269, с. 7]. В основу 

категорії інтенсивності покладено поняття градації кількості, в силу чого вона 

постає кількісною мірою оцінки якості, мірою кількості експресивності, 

емоційності, оцінності, що сигналізує градуальність інтенсифікації 

висловлювання  [22, с. 7].  

Найтісніший зв’язок між експресивністю та інтенсивністю полягає в 

тому, що обидві ці категорії, будучи внутрішньо лінгвістичними, виконують 

функцію посиленого впливу на адресата, пов’язані із суб’єктивним вибором 

адресанта експресивних засобів та засобів інтенсифікації висловлення, 

супроводжуються показниками емоційності та оцінювання.   

З одного боку, інтенсивність пов’язують зі ступенем вияву почуття, 

думки, ставлення до явища, з іншого – інтенсивне вираження думок, емоцій, 
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оцінок часто сприймається як категоричність [117, с. 87; 243, с. 299]. Головною 

причиною категоричності вважають прагматичною і пов’язують її із 

прагненням мовця підкреслити прагматичну спрямованість висловлення, 

досягнути планового перлокутивного ефекту, що у кінцевому результаті 

визначає успіх мовленнєвого впливу [117, с. 87]. 

У результаті аналізу теоретичного матеріалу було виявлено, що  ідея 

інтенсивності лежить в основі деяких інших лінгвістичних явищ, а саме – 

категоричності спонукання. Параметр категоричності пов’язують із інтен-

сивністю волевиявлення. Лінгвісти також припускають, що імперативне 

висловлювання завжди пронизано тим чи іншим ступенем сили певного роду. 

Цю силу співвідносять із терміном “Force Exertion” / “прояв сили” і 

прирівнюють її до психосоціального впливу, який чинить адресант на адресата, 

щоб змусити його виконати сказане або “зробити так, щоб світ відповідав 

словам” [352, с. 14; 388, с. 182].  

Оскільки науковці визнають, що імператив характеризується силою 

впливу, правомірними є спроби виміряти цю силу. Там, де є сила, наявна 

можливість виміряти ступінь впливу, який вона генерує [1987, с. 43]. 

Одночасно наголошується, що сила імперативу має не фізичну, а соціально та  / 

або міжперсональну природу, і тому може бути виміряна лише відносно. 

“Прояв сили” аналізують як композит, що складається з шістьох параметрів, 

кожен із яких вимірюється чисельною оцінкою зі знаком плюс або мінус. З-

поміж цих параметрів називають: DESIRE (бажання), CAPABILITY 

(можливість), POWER (владу), COST (зусилля), BENEFIT (бенефактивність) та 

OBLIGATION (облігаторність) [352,  с. 6–7].  

За критерієм категоричності дослідники розрізняють такі типи 

спонукання: категоричне (жорстке) / пом’якшене (м’яке, ввічливе) / нейтральне 

спонукання / спонукання на розсуд адресата [169; 26, с. 9]. В основу виділення 

вищеназваних типів спонукання покладено дві ознаки, тісно пов’язані з прагма-

тичною структурою висловлення. Перша ознака пов’язана зі стосунками 

субординації між учасниками комунікативного акту. Стверджують, що 
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інтенсивність впливу прямо пропорційна ступеню статусної нерівності 

партнерів з комунікації. Чим вищий статус адресанта щодо статусу адресата, 

тим інтенсивніше реалізується вплив з метою спонукання до дії [120, с. 11]. 

Друга ознака відображає обов’язковість / необов’язковість спонукуваної дії. 

Прийом жорсткого спонукання, пряме та категоричне волевиявлення 

передбачає обов’язковість виконання  дії, до якої спонукають слухача, тобто в 

останнього немає вибору – здійснювати дію чи ні [114, с. 98]. 

Указівка на категоричність / некатегоричність спонукання є важливим 

семантичним компонентом для формування різновидів спонукального 

значення. Категоричним визнається те, що не припускає заперечень та інших 

тлумачень, крім тих, що належать мовцеві [166]. З різних причин мовець 

намагається підвищити ступінь здійснення прямого впливу на адресата, а думка 

адресата не береться до уваги [104, с. 73]. Як  категоричне спонукання 

розглядають мовленнєві акти вимоги, наказу, команди, розпорядження, 

заборони [169]. 

Концепція науковців про те, що спонукання до дії виражається 

градуйовано, може мати більшу або меншу категоричність, що досягається 

різними мовними і немовними засобами [284, с. 7], є ключовою для нашого 

дослідження. Поділяючи цю думку, наголошуємо на тому, що категоричність 

спонукання корелює зі ступенем наполегливості адресанта змусити адресата 

стати виконавцем каузованої дії.  

На думку О. Н. Мороховського, категоричність та наполегливість 

спонукання є відтінками суб’єктивної експресії [163, с. 91]. Ми пропонуємо 

співвідносити категорії експресивності та категоричності на підставі ознаки 

інтенсивності та розглядати експресивність як спосіб інтенсифікації 

іллокутивної сили спонукання, вживання якої призводить до виникнення 

категоричного волевиявлення. Отже, за результатами проведеного дослідження 

було виявлено, що актуалізація підвищення категоричності за рахунок 

експресивності відбувається на різних рівнях: графіко-фонетичному, 

лексичному, лексико-синтаксичному та синтаксичному.  
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3.2. Експресивні прийоми фонографічного рівня в реалізації спонукальної 

інтенції 

 

Користуючись технічними можливостями електронного каналу 

спілкування, автор повідомлення найчастіше вдається до капіталізації літер 

під час формування своєї вимоги, що утворює графічний рівень реалізації 

категоричності. Якщо з позиції рецепції капіталізовані літери привертають 

увагу адресата, то з позиції відправника повідомлення капіталізація слугує 

способом додавання значущості, вагомості й категоричності до свого 

спонукання, вказує на те, що висловлення несе особливе логічне навантаження. 

Наприклад: 

DROP THE BILL! FOR HEAVEN’S SAKE! BACK BENCHERS AND THE 

PUBLIC OF ALL POLITICAL COLOURS WANT IT DROPPED, NOT TO 

MENTION THE PROFESSIONALS [473].  

RUSSIA JUST GET OUT OF UKRAINE!!!! [281].   

Ми також припускаємо, що в умовах письмової комунікації, 

опосередкованої технічними засобами, капіталізація літер постає компенсацією 

просодичних характеристик, а саме – підвищення тону голосу, яке в усному 

міжперсональному спілкуванні може бути ознакою наполегливості адресанта у 

бажанні бути почутим і досягти перлокутивного ефекту. 

До фонетичних засобів експресивності, що впливають на збільшення ваги 

іллокуції спонукання, належать асонанс та алітерація. Повтор голосних та 

приголосних через певні проміжки сприяє ритмічній організації мовлення і, як 

наслідок, викликає у психіці людини резонанс, що свідчить про ефективність 

звукових повторів під час донесення спонукання до адресата. Наприклад:  

Act now and act fast to dump the Trump [661].   

Різкість звуків, вжитих у коротких односкладових словах, збільшує 

ритмічність та різкість висловлення, що свідчить про нестриманість мовця у 

бажанні бачити кандидата в президенти Д. Трампа усунутим із політичної 

боротьби. 
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But it is clear that we need to devote more of our wealth to health, probably by 

raising taxes [488];   

Without illusions, let us fight for the only good outcome, for Europe as well as 

Britain. Expect the worst, work for the best [483].  

У наведених прикладах повтори та чергування приголосних створюють 

гармонійність звукового потоку, надають ніби “природної логічності” тому, що 

говориться. Завдяки цьому, зміст спонукання сприймається як очевидна річ, 

реалізація якої не підлягає сумніву. Беззаперечним є факт, що здоров’я 

важливіше за гроші (приклад 488), а працювати якнайкраще – є принципом 

успіху (приклад483) 

Така інтонаційна особливість усного мовлення, як паузація, передається 

у письмовій формі трьома крапками. Пауза є проявом мовчання як 

селенціального компонента комунікації. Мовчання залежить від контексту, 

виражає багато значень, воно не є хаосом або беззмістовною порожнечею, а 

смислотвірною структурою [297, с. 82]. Пауза є тимчасовою зупинкою, яка 

організує звуковий потік мовлення, вона членує та відокремлює речення та 

його складові частини. 

Зазвичай уважають, що паузація передає нерішучість, сумніви або 

хвилювання мовця [163, c. 56]. На нашу думку, навмисна передача паузації в 

межах спонукального висловлення або перед ним, навпаки, демонструє 

серйозність намірів адресанта, віддзеркалює момент підготовки до вимови 

чогось дуже важливого та значущого, що підтверджується  аналізом змістового 

плану вимог, що висуваються перед владою, наприклад, припинення війн (638): 

Their home countries need to be stabilized and they then need to be taken 

home. It's not right to displace them from their homes, countries, cultural 

identification ... they need help to find their way home. This is sad ... no more wars 

please! [638].  

У наступному спонуканні потреба оновити країну підсилюється 

ультимативною формою, утвореною за допомогою паузації, після якої 

каузується дія менасивного характеру perish. Така комбінація мовних засобів 

https://www.theguardian.com/world/europe-news
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демонструє неготовність прескриптора сприймати відмову від реалізації 

висунутої вимоги:  

Do people not understand??... the world has moved on. The US needs to adapt. 

… Adapt and innovate ... or perish. It is that simple [647].  

Отже, спектр виявлених мовленнєвих засобів, за допомогою яких 

виражається категоричність спонукання на графіко-фонетичному рівні, – це 

капіталізація літер як спосіб збільшення смислового навантаження і як 

компенсація просодичних характеристик; алітерація та асонанс, які залишають 

у психіці людини слід від звукових повторів під час донесення спонукання до 

адресата; і паузація як підготовка уваги слухача до сприйняття важливої, 

значущої частини спонукання. 

 

3.3. Експресивні засоби лексико-семантичного рівня в реалізації 

спонукальної інтенції 

 

Лексичний рівень мови характеризується величезним словниковим 

запасом. Слову як головній структурній одиниці цього рівня притаманні 

властивості передавати інформацію як денотативного, так і конотативного 

характеру, отримувати нове значення під впливом ситуативного та мовного 

контексту. Через такі чинники суттєві ресурси експресивного, а отже й 

категоричного, вираження спонукання закладені на цьому рівні мови. 

Розглянемо найбільш типові випадки експресивно-категоричного  спонукання. 

Сприйняття висловлення як категоричного спонукання забезпечує його 

оформлення за допомогою лексичних одиниць зі значенням інтенсивності – 

прислівників-інтенсифікаторів fully, immediately, totally, radically, really, 

definitely, urgently, effectively, desperately та сполучень-інтенсифікаторів by all 

means, by whatever means, at all costs: 

Britain desperately needs investment, and with interest rates this low it would 

be economic madness not to borrow to fund it [532];  

However, as an active Lib Dem, I believe the party must urgently withdraw 
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from association with the Tories, and … [420]. 

Категоричність спонукання може бути посилена лексикою зниженого 

стилістичного тону [163]. Ця лексика характеризується навмисним, емоційно-

підкресленим пониженням стилістичного тону.  Найпродуктивнішим 

прошарком, що сприяє інтенсифікації категоричності, є інвективна лексика та 

політичні ярлики.   

Уживання інвективів має намір образити, зачепити, дискредитувати або 

принизити гідність адресата або третьої особи, яка не бере участі у мовленні, 

має пейоративну експресію несхвалення, зневаги, презирства, містить явно 

негативну оцінку, що усвідомлюється суспільством. Така лексика сприймається 

адресатом як образлива або наклепницька характеристика. Інвективна лексика 

надає мовленню жвавості, яскравості, соковитості, створює ефект 

екстремальності, конфліктності, афективності. Інвективи, або лайки, несуть у 

собі агресію та є непрямими вказівками на напруження у відносинах між 

мовцем і адресатом [83, с. 7; 140, с. 193; 81, с. 20; 215; 80, с. 121] . 

Ми вважаємо, що заряд негативної оцінки, закладений  в інвективах 

спонукальних конструкцій, працює не стільки на образу адресата, скільки на 

передачу емоційного, стресового стану особистості, що супроводжує стан 

волевиявлення. Прикладами названої лексики, виявленої у фактичному 

матеріалі, є такі одиниці: lunatics, bаstards, buffoons, morons, idiot, hooligan, 

cronies, crap, psychopath, sycophants, thugs, fuckerеs, dipshits, shit, bullshit, 

parasites, trashy, bloody, infantile, fraudsters, thieves, piss off, arse. Наприклад: 

Now let’s take Parliament and all its crooks and media sycophants to pieces! 

[450]  

Tackle these thugs who want to hijack politics [643].  

Різновидом інвективів у просторі політичного дискурсу постають 

політичні ярлики, спрямовані не на об’єктивні властивості особистості, 

мікросоціуму, подій, діяльності, а на позначення за ознакою ідеологічної 

чужородності. Ярлик відрізняється низкою ознак, з-поміж яких: 

ідеологізованість, суб’єктивність та упередженість. Суть ярлика полягає у його 
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обвинувальній спрямованості: стаючи ярликом, ім’я використовується не 

стільки для характеристики денотата і віднесення його до класу, скільки для 

звинувачення в небезпечних для суспільства властивостях. Ярлик фіксує 

реальну або уявну соціальну девіацію або з позицій суспільства, або виходячи з 

уявлення про політичну доцільність тієї чи іншої соціальної групи (політичного 

руху) [274, с. 79–80]. На нашу думку, політичні ярлики віддзеркалюють 

недоліки та пороки політичної діяльності людства, що отримали загальне 

засудження з боку суспільства. У нашому дослідженні спостерігались випадки 

вживання таких ярликів: demagogues, tyrants, traitors, fascists, dictators, juntas, 

plebs, racism, racist fop, despotic, barbaric. Наприклад: 

The last chance to save ourselves from these demagogues may be at the ballot 

box this November [622].  

I regret to say that I voted for Watson. High time this apparatchik was sent to 

the back benches, or beyond [443].  

Іменування політиків лексемами demagogues та apparatchik підсилюють 

мотив, цементують підґрунтя для усунення їх від політичної діяльності. Варто 

зазначити, що найчастіше така лексика використовується під час реалізації 

стратегій заклику та погрози, у яких розкривається готовність до рішучих дій з 

боку адресанта та тієї аудиторії, до якої він звертається. У цих випадках такі 

лексеми реалізують функцію інвективи як бунту та як засобу вербальної агресії 

у мовленні електорату  

Матеріал дослідження виявив випадки вживання емфатичних 

підсилювачів типу hell, f&ck, heck, earth. Як справедливо зазначають науковці, 

інтенсифікація залежить від емоційного стану мовця: чим вище загострення 

пристрастей, тим більш категоричним є суб’єкт мовлення, частіше обирає 

крайні методи мовлення, тактику посиленого впливу на адресата  [Козак 117, с. 

87–89]. Наведемо приклади:  

The US on the other hand invades sovereign countries right and left. What the 

f&ck are they doing sticking their nose in Syria? [627].  

So why on earth are senior Tories being allowed to run fast and loose over 
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Brexit? Where is the unity? [653].  

Як показують приклади, емоційно-забарвлені інтенсифікатори, вжиті у 

рамках риторичного спонукання підсилюють інтенцію заборони на втручання 

США до справ Сирії (приклад 627) та швидких, непродуманих рішень щодо 

Брексіту з боку Консерваторів (приклад 653). Такі приклади підтверджують 

думку науковців про те, що елементи емоційно-забарвленої лексики, 

використаної в риторичних запитаннях, відіграють роль інтенсифікаторів і 

сприяють підвищенню ступеня їхньої інтенсивності [22, с. 7].  

Уживання прагматичних актуалізаторів мольби for God’s sake, In the name 

of, please демонструє ще один спосіб інтенсифікації волевиявлення адресанта. 

Зазвичай під мольбою розуміють гаряче прохання, яким мовець волає про 

необхідність здійснення каузованої дії в ім’я якоїсь сили [139, с. 17]. На нашу 

думку, застосування такого лексичного звороту в мовленні електорату 

віддзеркалює іншу прагматичну пресупозицію цього спонукання – наявність 

сильного мотиву у мовця, який змушує його намагатися подолати опір 

адресата, використовуючи різні тактики настоювання/ наполегливості. 

For God’s sake. Republicans, disown this dangerous clown. Show some spine 

and principles [603].  

In the name of democracy, the Treasury must stop trying to undermine Brexit 

by resurrecting Project Fear – and the Cabinet must unite behind Mrs May without 

delay [653].   

Dear Mr Clegg, please, please stop the coalition now [625].  

Зауважимо, що в прикладах 603, 653, 625 будь-яке спонукання не 

втратить свого пропозиційного змісту за умов видалення з них актуалізаторів 

мольби, але без них висунуті суспільством вимоги до влади (усунути Д. Трампа 

з передвиборних перегонів, припинити підривати ідею Брексіту або 

призупинити діяльність коаліції) не отримають належної категоричності. 

Іншим способом інтенсифікації волевиявлення на лексичному рівні 

постають варваризми – слова, що увійшли до мови-реціпієнта у своєму 

іноземному вигляді, тобто залишились неасимільованими у формальному 
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плані.  Вони легко сприймаються як порушення в загальноприйнятій мовній 

нормі, мають еквіваленти у мові, що запозичує ці лексеми, зафіксовані у 

словниках. Зазвичай використовуються для створення місцевого колориту, 

мовленнєвої та соціальної характеристики мовця. Хочемо наголосити на тому, 

що такі іншомовні одиниці, вкраплені у мовлення громадян, надають 

категоричності їхньому спонуканню. Так, негайність вирішення проблеми 

житлового фонду інтенсифікується за рахунок італійського варваризму pronto: 

This government needs to get grip on housing, and pronto [509].  

Адресатом наступного заклику є президент Франції Е. Макрон. 

Покладаючи на нього місію допомогти зупинити процес виходу Великобританії 

із ЄС, адресант послуговується варваризмом французького походження, чим 

намагається зблизити дистанцію з адресатом і зробити свою спонукальну 

інтенцію не тільки більш зрозумілою адресатові, але й більш потужною: 

Вut he (Macron) can really make a difference – and a groundbreaking one – in 

becoming the first, strong continental voice to make the case for stopping Brexit’s 

collective wrecking ball. If that happened, 2018 would be a Franco-British success 

story, not a messy divorce. En marche to that! [586].  

Істотна роль у процесі інтенсифікації спонукальної інтенції належить 

механізму метафори.  Як зазначають дослідники, людина не може обходитися 

без метафор. Метафора всюдисуща і виявляє себе “не лише в мові, а й у 

мисленні і в дії. Наша повсякденна понятійна система, в рамках якої ми 

думаємо і діємо, за своєю суттю метафорична” [138, с. 25; 361]. Метафора 

виникає внаслідок глибинних особливостей людського мислення, а процеси 

мислення людини значною мірою метафоричні [138, с. 390; 361]. Вона 

відображає зв’язок мови, мислення й культури.  

Кожна людина прагне осягнення навколишнього світу, його 

структурування, спрощення. Універсальним пізнавальним механізмом з позиції 

лінгвістики постає метафора. Вона організовує й структурує сприйняття 

людиною навколишньої дійсності. Під час метафоричного відтворення мовець 

вдається до співставлення різних сутностей. Людина обирає певну область 
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фактів, доступних розумінню на рівні здорового глузду, і дивиться, чи не зможе 

вона зрозуміти інші області в її термінах [333, с. 53; 374].   

Метафора охоплює дві думки, що стосуються різних предметів, але діють 

спільно і містяться в одному слові або в одній фразі, чиє значення є 

результатом їхньої взаємодії [378].  Внаслідок взаємовідношень двох 

розрізнених уявлень виникає новий гносеологічний образ, за допомогою якого 

структурується  невідоме, створюється перелік  категорій, пояснень та реакцій, 

відбувається інтерпретація навколишньої дійсності. 

Виникнення метафор у мовленні є результатом творчого зусилля 

адресанта [266, c. 173]. Як наслідок креативних здібностей мовленнєвої 

особистості, метафора також віддзеркалює прагнення досягнути 

перлокутивного ефекту у найкращий спосіб в умовах дистанційної комунікації. 

Метафора, долучаючи асоціативне мислення, надає велику економію 

інтелектуальних зусиль, презентує складні ідеї у формі простих для розуміння 

образів [2, с. 408; 25, с. 177]. Завдяки метафорі можна досягнути емоційного 

зв’язку з адресатом і наштовхнути його на рефлексію.  

Головною метою спонукальної метафори вважаємо формування такого 

мовленнєвого впливу на свідомість співрозмовника, у результаті якого адресат 

здатен ідентифікувати сприйняте спонукання як категоричне, а не нейтральне. 

Науковці наголошують на тому, що джерело метафоризації є ледве не 

найпосутнішим у вираженні прагматичних смислів, оскільки сама 

приналежність слів до певної тематичної сфери містить потенційну 

спрямованість до метафоризації і визначає модально-смислові якості 

конкретних метафор [171, с. 20]. У зв’язку з цим уважаємо за доцільне навести 

деякі результати класифікації найменувань-метафор за принципом 

приналежності до області-джерела (source domain). Було виокремлено такі 

продуктивні метафоричні моделі:  

 метафорична модель Тварини, яка репрезентує поняття, що 

стосуються живої природи.  

Анімалістична метафора розкриває аналогії та схожість між об’єктами 
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тваринного світу та світу людських почуттів та емоцій, виявляє систему етнічно 

зумовлених асоціацій та оцінок. Основою для використання назв тварин  у 

переносних значеннях є їхні різні властивості, зовнішній вигляд, характерні 

звички [82, с. 214].  

Так, британське національно-культурне уявлення про Росію як про 

ведмедя, засноване на величному розмірі, могутності, дикості та 

непередбачуваності цього звіра, одночасно піднімає політичний статус цієї 

країни і збільшує розміри ймовірної небезпеки з її боку. У такий спосіб автор 

застереження намагається передати необхідність прояву додаткової обачності 

та обережності у відносинах із цією державою Наприклад:  

If push came to shove between the EU and Russia I doubt very much we would 

sit and watch.  maybe the EU needs to remember that you don’t mess with the 

Russian bear [510].  

Зазвичай референтами зоометафор постають суб’єкти політики (країни, 

або конкретні політичні особи). Наприклад:  

… and we need a strong, independent watchdog to replicate the beneficial role 

now played by the European Court of Justice and the European Commission in 

holding governments to account for their environmental practice [635].  

Уживання метафори watchdog не тільки розкриває функцію органу, який 

необхідно ввести для здійснення контролю над урядами у сфері захисту 

довкілля, але й підсилює ступінь необхідності його введення. 

 метафорична модель Природні явища та об’єкти з репрезентацією 

понять неживої природи. Наприклад:  

Steep though it is, this is the hill up which we must climb. We need all the help 

we can get, and it would be nice if even a little support came from fellow Europeans 

across the Channel [483].  

Денотативною ситуацією метафоричного вислову  Steep hill up which we 

must climb є призупинення Брексіту, чим одночасно виражено складність та 

необхідність реалізації спонукуваної дії. 

We need to trace the roots of extremism from wherever they arise, work 
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positively and constructively with our communities, not fan the flames of hatred and 

intolerance further with careless language [535].  

Метафоричний компонент flames інтенсифікує ступінь небезпеки 

вживання мови ненависті та нетолерантності, що одночасно сприяє 

підкріпленню мотивації, необхідності уникати таких речей, які будуть сприяти 

мінімізації екстремізму в суспільстві  

 метафорична модель Рослини, що використовує назви або типи 

рослин. Достатньо часто консерватори вживають метафоричний вислів  the 

magic money tree / диво-грошеве дерево  і, постійно наголошуючи на його 

відсутності, натякають суспільству на неможливість вирішити більшість 

соціальних проблем в країні.  Але замість очікуваного переконання громадян 

цей вислів лише викликає подальшу метафоризацію у їхньому мовленні, 

завдяки чому їхні спонукання отримують більш категоричну форму. Громадяни 

переконані, що держава володіє достатніми фінансовими ресурсами, лише 

необхідно застосувати певні механізми для того, щоб вони були спрямовані на 

громадян. Для чого суспільство пропонує потрусити це дерево (to tap, shake) 

або підвищити податок на прибутки для 1% найбагатшого населення – і дерево 

розквітне (blossom).  Наприклад:    

It is time for the government to tap the magic tree to release funds to alleviate 

child poverty [628].  

To do this Jeremy Corbyn must revisit and vigorously shake his people’s QE 

“money tree” [505].  

From the social justice perspective the “money tree” will blossom when the 

richest 1% will pay a higher and fairer income tax rate [500].   

 метафорична модель Пристрої та механізми пов’язана з 

понятійною сферою, котра охоплює результати інтелектуальної та фізичної 

праці людства. Наприклад:    

Tory MPs need to remember that they are no more than cogs in the wheel. 

Their role is to provide the support that will allow Mrs May to get on with Brexit and 

the renewal of the party [602].   
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Метафоричний вислів cogs in the wheel нагадує парламентарям про їхню 

допоміжну роль у процесі керування країною. З одного боку, зменшується 

значущість цих суб’єктів, з іншого - підкреслюється заборона на їхню 

самостійну діяльність, яка не відповідає намірам Прем’єр-міністра  

 метафорична модель Транспортні засоби передає негативну конотацію 

шляхом висвітлення компонента ризику, який завжди наявний у 

використанні такого прогресивного явища як транспорт. Наприклад:    

The Leave bus is heading for the cliff edge run by the most unlikeable Tory 

Right. Corbyn needs to take the wheel now [658].  

Інтенсифікація волевиявлення бачити Дж. Корбіна керівником країни 

здійснюється за рахунок метафоричного звороту, відповідно до якого він має 

сісти за кермо автобуса, який прямує на швидкості до прірви. 

If Labour is so torn on combatting antisemitism in its ranks, then surely it is 

time for Jews to abandon ship and leave Labour to the hard left [553].  

Прояви антисемітизму в лавах Лейбористів адресант закликає Євреїв 

залишити цю партію,  при чому необхідність реалізації цієї дії підсилюється 

метафоричною ситуацією, коли людині потрібно залишати корабель. 

 метафорична модель Артефакти побуту подана номінаціями 

предметів побуту: 

A new broom at the Department for Work and Pensions should use the 

opportunity to think again [555].  

Метафоричне вживання лексеми broom підкреслює факт призначення 

нової людини на посаду певного соціального департаменту. В контексті 

спонукального вислову інтенсифікується потреба у застосуванні нових підходів 

до керування цим органом. 

Labour should have won, and if Mr Leslie wants to find out why they didn’t, a 

good place to start looking might be the mirror [607].  

Цим спонуканням адресант змушує лейбористів знайти причини поразки 

на виборах, проаналізувавши свою поведінку. Щоб зробити свою інтенцію 

зрозумілою та інтенсивною, мовець апелює до метафори look at the mirror. 
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 метафорична модель Медицина охоплює назви понять, пов’язані зі 

сферою медичної діяльності людини:  

The time has come to roll forward the frontiers of the state and heal the rifts 

begun in the Thatcher years [560].   

Метафора  heal the rifts в інтенсивний спосіб виражає необхідність 

вирішення проблем на кордоні держави, завдяки усвідомленню значущості дії 

лікування / heal для здоров’я людини.  

So Greece should leave, bite the bullet, and the others can absorb the loss. 

Better to take the medicine now, rather than kill the patient [669].  

Порівняння ситуації необхідності виходу Греції із зони ЄС з необхідністю 

прийняти ліки заради рятування життя  пацієнта є додатковим образним 

мотивуванням для реалізації  спонукуваної дії.  

 метафорична модель Професії сприяє висвітленню позитивних рис, 

якими має володіти політик, або негативних рис, яких він має уникати: 

The foundation of Hillary Clinton’s economy has collapsed and she needs new 

architects familiar with the new environment [577].  

Метафоричне уживання одиниці  architects дозволяє адресанту краще 

передати вимоги, що він висуває до спеціалістів, які мають будувати нову 

економіку в країні, виявляючи здібності до творення та продукування нових 

ідей.  

Please, Theresa, sack Boris Johnson. Britain needs leaders not clowns [533].   

Будучи вжитою у межах антитези, метафора clowns наголошує на 

значущості, серйозності ролі політика на керівних посадах країни. 

Погоджуємося з думкою тих дослідників метафоризації, які акцентують 

увагу на специфічності  функцій метафори в політичному мовленні або газетно-

публіцистичному дискурсі. Її призначення – не стільки прикрасити, 

індивідуалізувати, створити наочність мовлення, скільки поглибити, 

підкреслити, загострити думку, тезу, положення. Така метафора апелює, перш 

за все до розуму, і лише потім – до уяви [241, с. 40]. У нашому аналізі 

розглядаємо метафору як інструмент загострення спонукальної інтенції. 
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Спосіб перенесення назви з одного предмета / явища на інший, що 

ґрунтується на асоціаціях за суміжністю, називається метонімією. Акт 

метонімії характеризується здатністю концентруватися на певних сторонах 

позначених явищ, виділяти суттєво-специфічне та елімінувати несуттєве [220, 

с. 100]. Уживання метонімічної назви Hague, що позначає міжнародний суд як 

символ встановлення справедливості, указує на звинувачення екс-Прем’єр-

міністра Тоні Блера у злочинах проти людяності та наполегливість адресанта у 

необхідності покарати політика за підтримку Дж. Буша у розв’язанні збройного 

конфлікту в Іраку.  

GET THIS HEINOUS CREATURE (Tony Blair) TO THE HAGUE FOR HIS 

CRIMES AGAINST HUMANITY! [649].     

Приклад антономазії як різновиду метонімії також передає глибину 

бажання адресанта покарати найсуворішим чином політиків та громадян за 

викривлену ідею демократії: 

Nothing has changed since Athens. The democracy that they shove on people’s 

throat is the supreme authority of elites approved by the domiciled. Now, the 

domiciled are rising and these idiots are crying foul. Where is Dr Guillotine when 

you need him? [439].  

Суттєва роль у поданні спонукання як категоричного належить 

фразеологічним одиницям (ФО).  Ними називають стійкі сполуки слів, 

значення яких відрізняється від суми значень його компонентів. За ФО 

прихована душа народу,  його історичний шлях. У них — особливості 

національного мислення, долі, вони втілють своєрідності бачення світу, 

ситуацій життя. Вони виражають глибокі й масштабні смисли, потужні емоції, 

надають думці сили, влучності, дотепності, репрезентують специфіку мовної 

ситуації та характери її учасників.  

Особливістю фразеологічного значення є той факт, що воно пов’язується 

з предметами чи явищами не прямо, а опосередковано. Фразеологізми 

створюються не для називання нових предметів, а для конкретизації та для 

більш експресивно-емоційного позначення понять, які вже позначені словами 
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та вільними словосполученнями [211, с. 73]. Так, у наступному прикладі 

уживання ФО to make ends meet яскраво сигналізує про ступінь нужденності 

тих, хто потребує особливої уваги з боку держави, тим самим підсилюється 

волевиявлення адресанта щодо необхідності виявлення причин низьких 

прибутків і пошуків способів вирішення названої проблеми: 

As politicians seek the public’s support, we urge them to be thoughtful about 

how the increasing gap between wages and prices affects people struggling to make 

ends meet, and to focus on addressing underlying causes and possible remedies 

[465].  

Фразеологізм to grasp the nettle образно передає складність і необхідність 

вирішення проблеми з системою охорони здоров’я в країні: 

It would also be in May’s own interests to grasp the nettle on health; it would 

prolong her tenure at Number 10 by displaying the strong leadership that her MPs 

are crying out for  [488].  

Прислів’я як складова частина фразеології. У сучасній науковій 

літературі під “прислів’ям” розуміють короткий, ритмічно організований, 

образний афоризм. За іншими тлумаченнями, прислів’я – це історично утворені 

пареміологічні одиниці евфонічної структури, скомпресовані фольклорні малі 

тексти моралізаторського наповнення. Вони відображають мовну картину світу, 

зберігають, передають та пропагують соціальний досвід, моделюють 

стереотипи поведінки, використовуються в дидактичних цілях, постають 

носіями універсальних істин, узагальнених спостережень, креативного 

мислення  [122; 296, с. 111; 136, с. 291]. Поряд із такими рисами, як образність, 

виразність, компактність, прислів’я характеризуються ще й репродуктивністю. 

На нашу думку, частотність відтворення таких лексичних одиниць у мовленні 

зумовлена тим, що мовна спільнота сприймає зміст прислів’їв як мудрість, 

перевірену часом і досвідом, якій не потрібно перечити, а потрібно переймати. 

Отже, адресант наступного спонукання показує, що копіювати моделі 

економіки США є нерозумною ідеєю і рекомендує Британії шукати різні 

виходи на зовнішні ринки, а не складати всі яйця в одну корзину. Саме 
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уживання прислів’я сприяє підсиленню комунікативної настанови автора:  

Many British support the American model, forgetting Britain does not have a 

huge internal market, it cannot put all its eggs in one basket ( u.s.a.) [666].  

Unless we stop sticking our heads in the sand and confront these issues on how 

we sustain the NHS, the risk is it will not be able to continue saving lives as it does 

every day [663].  

Категоричність вимоги пошуків можливостей фінансувати систему 

охорони здоров’я реалізується забороною “ховати голову в пісок”.  

У живому мовленні речення-прислів’я характеризуються комунікативною 

активністю та гнучкістю, здатністю до таких структурних трансформацій, як 

редукція, експансія або субституція  компонентів похідного варіанту. Здатність 

стійких сполучень до оказіональних змін є їхньою прагматичною цінністю, 

оскільки вона дає адресанту можливість у незвичній формі вплинути на 

адресата. Виникнення трансформованих прислів’їв зумовлено необхідністю 

позначити оновлений когнітивний зміст, переглянути старі стереотипи та 

прлаштуватися до нових життєвих істин [100, с. 148; 176, с.130; 177; 178]. 

Динамізм та гнучкість структури та семантики прислів’їв дозволяють їм 

легко “пристосовуватися” до потреб комунікативної ситуації, що створює 

різноманітні конотації, які деталізуються та уточнюються відповідно до 

конкретних параметрів комунікації. У відібраному матеріалі виявлено випадки 

розширення оригінальної  версії пареміологічної одиниці. Так, розповідне за 

структурною ознакою прислів’я The fish stinks from the head перетворено в 

спонукальний варіант за рахунок додавання лексеми check: 

If the fish stinks, check the head. A different president will go a long way 

toward breaking the current gridlock  [406].  

У наступному прикладі розширення похідного варіанту застереження-

прислів’я Don’t throw the baby with the bathwater призвело до трансформації 

іллокутивної сили спонукання на жвавий та наполегливий заклик не голосувати 

на президентських виборах за кандидатуру від Республіканської партії: 

The Republican sycophant-babies must be thrown out with the Trump-
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bathwater! [430].  

Виразити необхідність ретельної підготовки до виборів, координації та 

узгодження дій декількох партій заради перемоги їхнього альянсу на наступних 

виборах забезпечує  мовцеві яскравий образний вислів to get your ducks in a row, 

у структуру якого додано лексему policy: 

Sorry Brenda from Bristol, but another election looms, and this time a 

progressive alliance of Labour, the Lib Dems, the SNP, Plaid and the Greens need to 

get their policy ducks in a row to win it [505].  

Дослідники підкреслюють, що завдяки оказіональним змінам у складі 

фразеологізмів створюється яскравий стилістичний прийом, так званий ефект 

нездійсненних надій, оживають стерті образи, посилюється експресивність 

фразеологізмів, сила їх емоційного впливу, унаслідок чого відновлюється 

порушена рівновага [211, с. 73]. Погоджуючись із такою думкою, додаємо, що 

авторські оновлення пареміологічних одиниць сприяють збільшенню 

іллокутивної ваги спонукання через звуження метафоричності загального сенсу 

прислів’я до образності конкретної ситуації мовлення. 

Ще одним експресивним засобом, здатним підвищити силу впливу 

спонукання, є алюзія. У сучасних розвідках алюзію розглядають як 

актуалізатор лінгвокультурно-зумовлених знань. Її виникнення 

супроводжується смисловими та ідеологічними трансформаціями вихідного 

тексту, тому вона є маркером концептуального блендінгу. Наслідком алюзії є 

утворення кардинально нового контексту  у порівнянні з початковим варіантом 

[173, с. 29–30; 257]. Хоча основною функцією алюзії називають смислотвірну, 

процес сприйняття алюзії адресатом уважається підсвідомим, до свідомості 

поступає лише спалах розуміння [332, с. 44]. Мета алюзії полягає у зверненні до 

спільних знань того, хто цю інформацію закодував і того, хто її розшифровує. 

Автор алюзії розраховує на те, що адресат розпізнає факт, подію, текст, про 

який він говорить [185, с. 429; 378, с. 75].  

Термінопоняття “алюзивний мовленнєвий акт” використовується для 

цілеспрямованого прирощення основного змісту повідомлення. 
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Підкреслюється, що іллокуцією алюзивних директивів характеризуються 

приховані застереження, поради та рекомендації [137, с. 7–8].   

Джерелами алюзій є міфологічні та біблійні сюжети, суспільно-

політичні явища та події, відомі особистості. Загальновідомість, 

поширеність, рекурентність та універсальність  міфонімів та бібліонімів є тими 

ознаками, що здатні підсилити вплив на адресата у спонуканні його до певних 

дій. Наприклад:  

One day we get the resolute “there can be no compromise on the four 

freedoms”, and the next day Juncker is saying he will limit freedom of establishment 

to allow the posting of workers proposal to stop wage under-cutting, then we are told 

there might be an “emergency brake”, and Paddy Ashdown says he is sure if we stay 

in the Single Market there will be some compromise on FoM.   Just cut the Gordion 

Knot and leave [436].   

У цьому прикладі волевиявлення адресанта спрямоване на те, щоб 

Британія залишила зону ЄС, інтенсифікується алюзією cut the Gordion Knot, яка 

підштовхує владу до рішучих, радикальних дій. 

Didn’t Jesus say “that a house divided will not stand”.  The tories are coming 

apart, as their policies are built on the sands of greed and profit [549].  

Намір спонукати Консерваторів до єдності посилюється наведенням 

негативних наслідків їхнього розколу за допомогою слів із Біблії про те, що без 

єдності руйнуються навіть дома. 

Натяк на історичну подію, факт, історичний документ, отримав у 

лінгвістиці термін “історична алюзія”  [242, с. 554]. Суспільно-політичні 

явища та події, позитивна або негативна цінність яких перевірена часом та 

суспільним досвідом, помітно змінюють категоричність спонукання у бік її 

збільшення. Практичний досвід є одним із вагомих аргументів у переконанні 

адресата виконати щось або уникати виконання чогось, тобто сила 

категоричності спонукання такого роду ґрунтується на аргументації. 

Наприклад: 

The sooner we’re out the better. Leave them to their crumbling corrupt Fourth 
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Reich [498].  

Адресант мотивує необхідність виходу Британії з Євросоюзу, іменуючи 

його Четвертим рейхом, чим натякає на те, що на ЄС очікує та сама доля, що й 

Третій рейх. 

Власні імена загальновідомих особистостей також постають потужним 

механізмом посилення прагматичного ефекту спонукальних конструкцій. 

Власні імена, що зазвичай означають одиничний референт, у випадку 

загальновідомості власника цього імені отримують лексичне значення 

енциклопедичного характеру, яке містить не окремі семантичні ознаки, а всю 

інформацію про відповідний референт, що може бути подана, наприклад,  в 

енциклопедичному словнику [171, с. 31]. Правильне тлумачення таких алюзій-

антропонімів вимагає презумпції певного рівня ерудиції у адресата.  

Так, у наступному прикладі алюзія Machiavellian dogma of Islam реалізує 

засудження провідного принципу ісламської ідеології “Мета виправдовує 

засоби”. Саме таким постулатом пронизані праці Маккіавелі. Такий образний 

елемент засудження збільшує наполегливість вимоги адресанта зупинити 

поширення постулатів ісламу: 

The enemy is Islamism (as was Nazism and Fascism) and the U.S. should join 

forces and intelligence with Russia (and China) to rid the world of the Machiavellian 

dogma of Islam [407].  

Лексика, як найбільш рухомий та динамічний рівень мови, реагує на 

зміни, що відбуваються в суспільстві достатньо чутливо та історично швидко. 

Маркерами такої реакції є індивідуальні авторські новотвори – оказіоналізми, 

що мають діалектичний зв’язок із неологізмами. Зазвичай оказіональне слово 

створюється в конкретному акті мовлення для конкретного випадку. Своєю 

появою воно констатує той факт, що певна одиниця виникла в мовленні. У 

подальшому воно може узуалізуватися й увійти до словникового складу, 

отримати статус неологізму. Цей процес залежить від безпосереднього зв’язку з 

актуальними суспільними рухами. Закріплюються в мові насамперед ті 

одиниці, що передають поняття, пов’язані з важливими проблемами сучасності 
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[85, с. 6–7]. 

 Дослідники підкреслюють, що оказіоналізми є активним засобом 

творення комічного ефекту, сатиричного зображення подій та ситуацій, 

вираження глузування, зневаги, презирства, ненависті. Незвичність, яскравість, 

впливовість оказіональних утворень допомагають реалізації авторських 

комунікативних інтенцій – дати негативну (рідше позитивну) оцінку суспільно-

політичним процесам, діям і вчинкам їх учасників [42, с. 17]. 

У нашому корпусі матеріалів виявлені оказіоналізми характеризуються 

антропонімічним походженням. Серед способів словотворення активними 

виступають суфіксальний та телескопія. Важливість ролі продуктивних афіксів 

полягає в тому, що кожна словотворча морфема дає життя багатьом лексичним 

новотворам, розширює можливості словотвору [85, с. 6]. Розглянемо приклад 

суфіксального оказіоналізму. 

Ім’я одіозного російського президента Putin стало антропонімічною 

основою для новотвору Putinstan. Додавання іншомовного суфікса stan, яке є 

частиною багатьох назв азіатських країн Азії (Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan) 

протиставляє Росію як азійську країну Європейській цивілізації, закладає 

негативно-емоційне ставлення адресанта до держави та до її керівника і сприяє 

більш оптимістичній реалізації комунікативної настанови заборони на зняття 

санкцій із Росії:   

To repeat: no lifting of sanctions on Putinstan [543].  

Авторський новотвір Trumpflation із наведеного нижче прикладу утворено 

внаслідок телескопії антропоніму Trump та лексичної одиниці inflation. 

Ставлення до принципів економічної політики кандидата у Президента Д. 

Трампа як такої, що призведе до інфляції у разі його обрання, змушує адресанта 

закликати своїх співвітчизників не голосувати за названого кандидата. Окрім 

оцінної складової, оказіоналізм Trumpflation містить вказівку на причину 

небажання бачити президентом Д. Трампа, а будь-яке мотивування, що 

супроводжує спонукання, завжди підвищує ступінь його категоричності:  

Gary Johnson is the only free trade candidate. Other issues may annoy me, but 
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higher prices will hurt me. Stop Trumpflation. Vote Libertarian [682].  

Оказіоналізми, утворені від поєднання двох антропонімічних основ, як  у 

випадках Hillcapone (Hillary+Al Capone) та Trumpenstein (Trump+Frankenstein), 

набувають ефекту алюзії. Використати алюзію означає активувати 

взаємозв’язок між двома елементами, один із яких має лінгвістичну природу, а 

інший – екстралінгвістичну [378, с. 75]. Перша частина новотвору виконує 

номінативну функцію, а друга – завдяки своєму алюзивному потенціалу 

розкриває певні риси референта. Так, Х. Клінтон сприймається як особа, яка 

уникає сплати податків, а  Д. Трамп – як джерело суспільної загрози на кшталт 

кіногероя Франкенштейна: 

Hillcapone and the people surrounding her must go to jail. They will, it is only 

a question of time [613].  

Trumpenstein is threatening the entire village, time for the GOP to get out their 

Torches and Pitchforks and control the Monster they created [633].  

Найяскравіше динамічність лексичної системи демонструється під час 

трансформації нещодавно створених неологізмів. Так, інновація Brexit, яка 

позначає результат референдуму  з питання виходу Британії із ЄС, послужила 

основою для оказіоналізму Brexuicide, чим адресанту вдалося яскраво 

підкреслити очевидну небезпеку такого вибору громадян. Побоювання 

втратити можливість свободи переміщення створює смислову основу 

відповідного застереження мовця:  

The UK is currently unrestricted in terms of Freedom of Movement, but if we 

commit economic Brexuicide by taking the A50, we “lose” the Freedom of 

Movement. Lose!! We lose a right! [566].      

Отже, ми вважаємо, що накопичення в одній оказіональній лексемі 

щонайменше трьох функцій (номінативної, оцінної та характеризувальної) 

додає ваги до загального заряду спонукальної інтенції. 

Процесу гіперболізації (явного та зумисного перебільшення) підлягають 

менасивні висловлювання. Дослідження показало, що спонукувані дії 

менасивів, оформлені як гіпербола, мають семантику покарання політиків за 

https://profile.theguardian.com/user/id/16283611
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вчинки, які призвели або можуть призвести до негативних наслідків.  Зазвичай 

гіпербола вживається з метою підсилення виразності й підкреслення  думки, 

надання висловлюванню емфатичного характеру, вираження емоційно-

яскравого ставлення до описуваних явищ [164, c. 165; 291, с. 124].  

Уживаючи гіперболу, адресант розраховує на те, що адресат зрозуміє 

перебільшення як умисний стилістичний прийом. Гіпербола передбачає ніби 

взаємну угоду між творцем гіперболи та адресатом. Обидва розуміють, що це 

висловлювання має певний підтекст. Оскільки гіпербола – перебільшення 

умисне, її не можна розуміти буквально: і відправник мови, й реципієнт 

усвідомлюють її художню умовність [291, с. 125]. Отже, гіпербола в мовленні 

електорату несе не тільки заряд експресивності, але й збільшений заряд 

волевиявлення щодо необхідності покарання політиків, як у наступних 

прикладах:  

Those big-brained Democrats should learn that QE-infinity and TBTF banks 

will swallow up the US financial system in a very few years if we don’t put a noose 

around the necks of these bankster thieves and drag them kicking and screaming out 

into the street for justice  [452].  

He (Tony Blair) should be hung, drawn, quartered and have his parts sent to 

the four corners of Britain as a warning never to act like he did [630].  

Активацію у свідомості інтерпретатора двох вихідних ментальних 

просторів, що репрезентують не пов’язані між собою значення різних слів, які 

мають тотожне звучання або репрезентують пряме і переносне значення  

багатозначного слова, покладено в основу експресивного засобу каламбур [31, 

с. 15]. Уживання однієї лексеми у різних значеннях наведених нижче прикладів 

(white як раса людини та як ознака політичного інституту, rock як власне ім’я 

парламентарія та як загальне ім’я “скеля”) акумулює семантичний потенціал 

цієї одиниці у короткому спонукальному висловлюванні, перетворюючи його 

на потужний механізм досягнення прагматичної цілі: 

So Democrats, take up the banner of the bigoted Trumpet and his trashy 

followers: Vote for Hillary and “put a white back in the White House” [468].  
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Mrs Rock should be placed, without due care and attention, under a large rock 

and forgotten [413] .  

Іншим способом нагнітання сили спонукання є співположення одиниць, 

що характеризують той самий референт в одному емоційному напрямку. Для 

реалізації такого різновиду градації стає у нагоді вживання низки синонімів-

уточнювачів. Ланцюжок таких синонімів всебічно характеризує референт, 

оскільки кожний синонім виражає якийсь додатковий відтінок значення. 

“Виспіювання” на різні лади одного й того самого – стійкий та ефективний 

прийом навіювання [124, с. 11; 248].  

Характеризуючи реакцію, на яку адресант очікує від політиків з приводу 

збитого боїнгу MH17 та пожежі багатоповерхівки за допомогою синонімів 

rapid, precise, logistical and legislative (приклад 447), і full, urgent and 

independent (приклад 483) адресант наголошує на її важливості й значущості, а 

відповідно, і на своєму бажанні бачити таку реакцію реалізованою: 

Yes – rapid, precise, logistical and legislative responses are demanded [447].    

A full, urgent and independent investigation is required to evaluate the dangers 

of over-cladding and to evaluate the risks to other tower blocks that have had similar 

measures [483].  

Для послідовного нагнітання, наростання сили спонукання 

використовується стилістичний прийом градації. Градація полягає у певному 

співположенні кількох компонентів висловлювання щодо одного референта, 

при цьому кожен подальший компонент виявляється більш насиченим, 

виразнішим, ніж попередній [98, с. 41]. У такий спосіб деталізується основний 

зміст висловлювання, поступово наростає його емоційність та категоричність.  

У нижченаведеному прикладі нездатність політиків ліберально-лівого 

напряму захистити суспільство від терористичної загрози надає підстави для 

заклику усунення цих діячів з усіх соціальних інститутів (office, media, 

education, politic), які ословлюються адресантом за шкалою збільшення їхньої 

сфери впливу. Кульмінація заклику припадає на  лексему existence. Вона 

завершує категоричність спонукання як завдяки своєму лексичному значенню, 



172 
 

так і завдяки оформленню у самостійну імперативну пропозицію: 

by now the world should learn that the liberal left can’t and won’t protect us 

against the terrorist.  vote all them out of office, media, education and politic. Vote 

them all out of existence [648].  

Послідовно іменуючи політичних суб’єктів, які відчують на собі 

негативні наслідки обрання Д. Трампа Президентом США, адресант передає 

масштаби загрози, що походить від цього  кандидата, і підсилює свою 

настанову застереження: 

It’s a Trump election which is the greatest threat now, to Bernie-supporters, to 

the country, to the world [516].  

Вищенаведені приклади градаційних рядів утворено за рахунок логічного 

розширення обсягу понять. 

У поданому розділі продемонстровано, як експресивні засоби лексичного 

рівня (інвективи, метафори, фразеологізми, оказіоналізми, гіперболи, алюзії,  

каламбур та інші) постають у ролі  механізмів інтенсифікації спонукальної 

інтенції, внаслідок чого утворюються категоричні типи спонукання.   

 

3.4. Експресивні засоби синтаксичного рівня в реалізації спонукальної 

інтенції 

 

Мовленнєва експресія у всьому її розмаїтті притаманна не тільки 

звуками, словам та їхнім граматичним формам, але ще більшою мірою 

синтаксичній організації мовлення. Лінгвістичним механізмом експресивності є 

відступ від мовного стандарту, норми, відхилення від стереотипів у 

використанні мовних одиниць [291, с. 136]. Зазначаємо, що  нормативною 

моделлю для синтаксису спонукання є імперативне речення типу Do /Don’t do 

smth. або Let’s do smth. З огляду на це, вживання розповідних або питальних 

речень з інтенцією спонукання вже можна було б розглядати як експресивне.  

Але ми дотримуємося тієї позиції, що використання розповідних або 

питальних речень замість імперативних є лише непрямим способом 
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оформлення спонукання. Тому для демонстрації експресивності спонукання 

будемо розглядати  відхилення від простого поширеного речення типу S – P – 

Odir – Oind –A, яке визнається нормативною моделлю синтаксису [163, с. 138]. 

Трансформації похідної моделі на експресивні засновані на редукції, експансії 

та зміні порядку компонентів похідної конструкції. 

Найпоширенішим прийомом експресивності, що демонструє скорочення 

базової нормативної моделі, є вживання номінативних конструкцій із 

прагматичною функцією спонукання. Номінативні речення, постаючи 

різновидом односкладних речень, відрізняються від повноскладних речень 

контрастністю, експресивністю, емоційністю, збільшеною інформативністю, 

надають мовленню лаконічності та динамізму, завдяки чому збільшується  

вплив на адресата [291, с. 144, 27, с. 410]. Вважають, що спонукальні 

номінативні речення використовуються в ситуаціях, коли час максимально 

скондесований [285, с.17–18].  

У лінгвістичних розвідках встановлено, що директивна функція є 

характерною для називних або номінативних речень, де експліцитного 

вираження дістає: 1) агент дії; 2) (номіналізована) дія; 3) об’єкт дії; 4) локатив 

дії; 5) інструмент дії; 6) умовний сигнал до дії [114, с.99]. У проаналізованому 

нами матеріалі продуктивними виявилися речення з поданням номіналізованої 

дії, де спонукувана дія акумулюється у формі іменника, похідного від 

відповідного дієслова. Наприклад:  

How else do we reprocess toxic politicians? Expenses inspection!! [646] → 

Let’s inspect expenses →Inspect expenses.  

Тобто, якщо в нормі ядерним способом реалізації спонукання є імператив 

(аналітична й синтаксична форми), то в категоричному типі спонукання можно 

застосувати віддієслівний іменник, запакований у форму номінативного 

речення. 

Для конструкцій об’єктного типу на тлі нівелювання значення дії або 

виконавця увагу сконцентровано на об’єкті, на який спрямована імпліцитно 

подана спонукувана дія і який прескриптор бажає отримати. Наприклад, 
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денотатом семантичного об’єкта наступного номінативного спонукання 

електорату є мир, праця й домівка:  

Peace, Jobs and Homes. That is what we need. → Give us Peace, Jobs and 

Homes [657].  

Розширення наступного номінативного речення in-out referendum за 

рахунок слів з оцінною конотацією clear-cut, no-fudge ще більше підсилює 

спонукальну настанову адресанта: 

All we want is a say about whether or not we want to continue our membership 

of the EU. A clear-cut, no-fudge, in-out  referendum.  Why is it that all three main 

parties are afraid to give us this choice? [595]. 

Типовою ознакою інтенсифікації категоричності спонукання на 

синтаксичному рівні є повтор, якому властива підсилювально-видільна 

функція. Специфічність статусу повтору зумовлена тим,   що він одночасно 

належить світу людини і світу мови. У першому випадку повтор постає як 

психофізичний феномен, що трактується як непотрібне дублювання і є 

маркером недбалої, довільної мови, нерозвиненості комунікативних навичок. 

Він відображає особливості ментального, вікового або фізичного стану мовця 

(дефекти мови, кашель, шок, переляк тощо) [377, с. 61; 402, с. 407; 379, с. 358]. 

Як лінгвістична категорія, повтор має значущу природу і завжди 

здійснюється з певною прагматичною метою [113, с. 209–211]. Його 

розглядають як спосіб фіксації уваги реципієнта на найбільш важливій 

інформації, як особливий детермінований елемент, що характеризується 

значним прагматичним потенціалом [126, c. 66]. Прагматична функція повторів 

полягає в емфатичному виділенні суб’єктивно значущої інформації. 

Використання повторів під час реалізації спонукальної інтенції пояснюється 

їхньою здатністю надавати мовленню виразності, емоційності, динамічності та 

наполегливості. 

Аналіз фактичного матеріалу виявив простий повтор лексичних 

одиниць, накопичення яких у висловлюванні сигналізує про інтенсифікацію 

категоричності спонукання. Наприклад, закінчення вияву насильства в 
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англійському суспільстві адресант пов’язує із закінченням втручання західних 

країн у тероризм. Важливість покласти край випадкам терористичного 

насильства інтенсифікується за допомогою одиниці end: 

If we are to end the cycle of violence, it is time to end western involvement in 

terrorism [599].  

They would do better to endorse demands for the repeal of the 2012 act and the 

reinstatement of the NHS as a publicly owned and publicly provided service [556].  

У цьому прикладі бажання адресанта припинити приватизацію системи 

охорони здоров’я підсилюється за руханок повтору лексеми  publicly, що 

означає “громадський”, чим адресант наголошує на тому, що ця система має 

зберігати статус суспільно-дежавного інституту, а не приватного.  

Дослідження показало, що лексичний  повтор активно виявляє себе на тлі 

такого важливого змістового компонента спонукання, як волевиявлення. Варто 

підкреслити, що це повтор негативної форми волевиявлення. Багаторазовий 

повтор елемента  don’t want it поряд із переліком усіх суб’єктів інституту 

охорони здоров’я у наступному прикладі динамічно й ефективно створює ідею 

відсутності прихильників реформи системи охорони здоров’я. Як кульмінація 

емоційно-забарвленого й категоричного спонукання сприймається завершення  

висловлення  вимогою референдуму у питальній формі. 

Right, so let’s get this straight. Doctors don’t want it. Nurses don’t want it. 

Patient groups don’t want it. Hospital staff don’t want it. Medical professionals don’t 

want it. So aside from Lansley, Cameron and Clegg (and their cronies), who actually 

does want it? When’s our referendum? [427]. 

Негативне волевиявлення наступної вимоги передає глибоке переконання 

адресанта у необхідності боротися з проявами екстремізму в усіх сферах 

суспільства:  

The public don’t want extremism. They don’t want it on the streets of 

Manchester or London; they don’t want it in the churches, mosques or synagogues; 

they don’t want it in parliament or in negotiations with Brussels [434].  

Кільцевий повтор суб’єкта спонукання у вигляді негативного 
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займенника no one переконує у відсутності бажання адресанта бачити Д. 

Трампа на посту Президента країни: 

Trump needs to go to Russia to be in Putin’s cabinet. He’s not needed or 

wanted here in America. Go away Donald, no one wants you here. No one [584].   

Категоричну заборону на створення коаліції з шотландською партією 

SNP накладає мовець за допомогою кільцевого повтору  сполуки No way в 

такому висловлюванні: 

No way to a coalition with the SNP. No way [612].  

Повтор як стилістичний прийом найбільше підходить до повторів як 

норми живої збудженої мови. Повтор відображає емоційно-оцінне ставлення 

адресанта до того, що повідомляється, передає різні емоції: схвалення, 

задоволення, розчарування, здивування, тривогу, занепокоєння, жаль, 

захоплення та ін., виконуючи тим самим емотивно-експресивну функцію [291, 

с. 128]. Ми вважаємо, що повтори вносять у речення не тільки різні експресивні 

відтінки, що мають ту чи іншу прагматичну спрямованість, але і збільшують 

ступінь категоричності. Так, категоричність наступного спонукання 

підсилюється за  рахунок анафоричного повтору фрази It needs to expand, 

якою адресант конкретизує за чиї голоси потрібно боротися лейбористам і де 

розширювати своє електоральне поле:   

It (Labour) needs to expand the electorate further, mobilising even more 

younger and previous non-voters. It needs to expand its foothold in Scotland [530].  

З-поміж анафоричних повторів дуже поширеними є повтори предикатної 

частини імперативів. Наприклад: 

Stop the Tories taking money out of the NHS to line their own pockets. Stop the 

criminal privatizations as all privatization has lead to costs rocketing. It will end with 

the NHS being unaffordable to all but the filthy rich [688].  

Аналіз анафоричних повторів на синтагматичному рівні дозволив 

виявити два різновиди цього мовленнєвого явища: повтори однорідного типу 

та повтори уточнювального  характеру [396]. Повтори однорідного типу, 

поєднуючись з одним і тим же синтаксичним компонентом, надають 
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спонуканню динамічності, напруги, створюють ефект безкінечного 

семантичного ряду, через що й досягається підсилення категоричності: 

Our generation do not want a hard Brexit, or any Brexit. Maybe this is a 

chance to learn and as a country become more united, informed and equal [476]. 

Повторювальна одиниця Brexit поєднується в обох випадках з 

означенням, вираженим hard та any,  що посилює небажання молодого 

покоління бачити ані м’якого, ані важкого, ані будь-якого Брексіту.  

Повтор уточнювального характеру підвищує категоричність шляхом 

конкретизації певного аспекту каузованої дії (часу або образу дії). Наприклад:  

Ditch the bill – and ditch it tonight [480]. 

Волевиявлення, спрямоване на щонайшвидше скасування законопроекту, 

підсилено темпоральним елементом tonight. 

Епіфоричний повтор лексеми crisis одночасно передає і серйозність 

виклику, що постав пред урядом та суспільством, і важливість потрібних дій з 

метою уникнення кризи. Наприклад:  

There is a huge amount to be done across all areas of government. Now is not 

the time to plunge the Government into crisis. Now is the time to do everything to 

avoid crisis [602].  

Повтори-підхвати  на тлі спонукальних конструкцій мають властивість 

примушувати адресата  йти за логічністю викладення думки, в якій 

акцентується або конкретизується певна риса (деталь) реалізації  спонукуваної 

дії. У результаті, спонукання звучить категоричніше, ніж в аналогійній 

пропозиції без повтору. Наприклад:  

But the case to stop Brexit does deserve to be made, and deserves to be made 

well [534].  

У цьому прикладі підкреслено бажання бачити Брексіт призупиненим 

завдяки повтору сполучення deserve to be made з вказівкою на те, щоб дію було 

виконано професійно.  

Акумуляція різних типів повторів у межах короткого фрагменту 

дискурсу, що реалізує спонукальну інтенцію, є додатковим чинником 
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інтенсифікації категоричності волевиявлення. Наприклад: 

It’s past time for the media to cut this guy off. No more debates, no more 

reporting what he says or does, no more apocalyptic commentary, no more outrage 

at whatever the latest stunt is that he dreams up, no more getting played by him... 

Just cut him off  (about D. Trump) [517]. 

У наведеному прикладі анафоричний повтор сполучення no more 

деталізує, яким чином треба вилучити політика Д. Трампа із медіа-простору, а 

сама вимога усунення набуває експресивної конотації за рахунок епіфорично-

повторюваного каузативного компонента  cut off. 

Уважається, що для синтаксичної норми достатнім є одноразове 

використання мовної одиниці. Її повтор не додає нічого нового до предметно-

логічної інформації повідомлення, повтор у мовленні постає ознакою 

надмірності. Він несе додаткову інформацію експресивності, емоційності, 

стилізації  [7, c. 244]. У процесі сприйняття інформації  повторювальні 

елементи характеризуються втратою новизни, але накопичення масивних 

повторювальних елементів створює тло для висування інформації, переданої 

одиницями, які не повторюються. Саме таким чином підкреслюється 

необхідність збереження інвестицій і виробництва країни у вимозі, насиченій 

анафоричними та епіфоричними повторами: 

Nobody who works for a living or indeed is unemployed wants Brexit either. 

They don’t want Brexit because they don't want investment in the UK to be damaged. 

They don’t want Brexit because they don’t want manufacturing in the UK to be 

damaged [537].  

Емфатичний спосіб оформлення логічного смислового зв’язку між 

самостійними реченнями належить прийому синтаксичний паралелізм, суть 

якого полягає в однотипності моделей речень у межах короткого фрагменту 

дискурсу. Цей засіб експресивності є достатньо популярним у мовленні 

представників електорату в процесі реалізації спонукальної інтенції. 

Зафіксовано, що процесу паралелізації конструкцій підлягають певні структури 

речень, а саме: імперативні, розповідні з уживанням модальних дієслів, 
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підрядні атрибутивні, питальні та номінативні. 

Накопичення імперативних моделей за своєю функцією наближається до 

функції синтаксичної конвергенції у розумінні І. В. Арнольд. Синтаксична 

конвергенція дозволяє отримати широке узагальнення, конкретизує ціле, 

описує його в деталях, підкреслює багатство та різноманіття об’єктів [7, с. 256]. 

Так, низка імперативів наступного прикладу завершується узагальнювальним 

твердженням I fixed it for you, яким адресант підсумовує детальний план дій з 

метою поліпшення ситуації з житловим фондом для британців: 

Build a bit more, tax second homes, loosen planning laws, make renting fair 

(look at Germany), bring interest rates back to normal levels, end shared ownership 

and help to buy, make foreign ownership a bit more difficult (give local buyers 

priority), regulate the selling process like in Scotland, get rid of the feudal laws with 

leasehold tenure and all that nonsense, regulate estate agents & BTL so that it works 

for the people not against them. Here, I fixed it for you [623].  

Аналогійне призначення має група розповідних речень із уживанням 

модального дієслова must, якими адресант надає інструкції щодо створення 

необхідних передумов, спрямованих на покращення діяльності 

консерваторського крила політичної системи Америки: 

Clinton/Kaine win in November is insufficient. Trump and every Republican 

candidate must be blown out, decimated. The hate and bigotry the Republicans have 

visited on this country since the 70s must be destroyed. The pathetic and hypocritical 

pair of McConnell and Ryan must be relegated to the cheap seats. Only then can a 

sensible conservative movement have a chance to grow again [573].  

В обох наведених вище прикладах паралелізму категоричність 

спонукання зумовлена детальним викладом плану дій щодо досягнення 

конкретної соціальної мети. Така деталізація є глибоким усвідомленням 

адресанта необхідності здійснення змін та розумінням того, як це зробити. Ці 

чинники не можуть не впливати на силу волевиявлення мовця, особливо в 

умовах залежності бажаного результату від діяльності тих осіб, яким адресант 

делегував свої повноваження. 
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Комплекс парцельованих питальних речень у поєднанні з лексичним 

повтором наступного висловлення всебічно описує можливі кроки з боку 

Президента Франції на шляху призупинення виходу Британії із Євросоюзу: 

Why not reach out to the British people in this historic moment? Why not say: 

we would like you to stay, we are not seeking to benefit from your departure nor to 

harm you, and we still have so much to achieve together? Why not say: some of the 

trends that led to Brexit, among them inequality and a broken social fabric, are 

problems France and others on the continent also have to deal with? Why not plunge 

into historical references in which the salvation of France was made possible thanks 

to Britain’s courage, and now, nearly 80 years on, show French courage in return? 

[586].  

Особливість паралельних конструкцій, реалізованих питальними 

формами, полягає в їх комбінації з лексичним повтором агенса каузованої дії. 

Така багаторазова апеляція до виконавця необхідної дії одночасно додає 

інтенсивності до ступеня категоричності та емоційного навантаження 

висловлення. Наприклад: 

…So when will Greece also grow its feet to stand on, Mr. Tsipras? When will 

she grow old enough to wipe her own messes? When will she pay for the social 

programs she feels entitled to? When will she take responsibility for her former 

government decisions? [572].  

Волевиявлення адресанта спрямоване на те, щоб уряд Греції був більш 

відповідальним за свої вчинки. Експресивність утворено за рахунок того, що 

дії, які мають бути виконані урядом (подоросліти, виправляти помилки, 

сплачувати за соціальні програми), оформлені в один і той самий спосіб – у 

питальну форму, що сприяє не тільки передачі емоції обурення з боку 

адресанта, але й наполегливості  в реалізації висловленої вимоги. 

Категоричність такого скупчення номінативних конструкцій є 

результатом суми збільшеного інформаційно-смислового навантаження, 

притаманного окремій номінативній конструкції:  

No more 9/11. No more wars. No more financial crisis. No more Bush 
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presidency! [629].  

Заборона на тероризм, війну, фінансову кризу, президенство Буша 

лаконічно передає взаємозалежність цих проблем, чим автор підкріплює мотив 

для свого волевиявлення. 

Unless the UK believes that it can live without selling products and services to 

the EU, the UK should stay on an fight for what it believes in. Less red tape, more 

clear and uniform regulations and more open markets [626]. 

 Ця вимога спрямована на зменшення бюрократії, введення уніфікованого 

регулювання та відкритих ринків. Використавши номінативні речення, 

адресант показав свою зацікавленість саме в  результатах діяльності уряду, що 

свідчить про інтенсифіковану категоричність спонукання.   

Різнорідний семантичний план паралельних конструкцій з використанням 

антонімів  призводить до створення наступного інтенсифікатора категоричності 

антитези – яскраво вираженого протиставлення понять або явищ [163, с.153].  

Протиставлення базується на програмуванні психіки людини на певне 

світосприйняття і є формою висловлення протиріччя переважно у бінарних 

структурах, що характеризуються високим ступенем сугестивності, оскільки 

бінарні відношення легше сприймаються та обробляються людською 

свідомістю, допомагають точніше визначити місце певного концепту у 

концептуальній системі адресата [96, с. 81] .  

В основу протиставлення, як правило, покладено паралельні предикативні 

й непредикативні синтаксичні конструкції, які заповнюються 

парадигматичними (конвенційно закріпленими у системі мові) або 

синтагматичними (такими, що вступають в антонімічні відносини у контексті 

дискурсу) антонімами. Наприклад: 

David Davis promised “the exact same benefits” of the market and union – let 

him deliver it. Never mind its impossibility: the Tories broke it, let them fix it [658].   

Антитезу цього прикладу створено за допомогою антонімів break – fix.  

Уживаючи їх, адресант підкреслює відповідальність консерваторів за 

руйнування відносин із ЄС. 
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Як слушно зазначає О. М. Мороховський, мовленнєва ситуація може 

розкрити порівняно віддалений ступінь протилежності зіставлюваних ознак. 

Інколи протиставлення здійснюється не за допомогою антонімів, а має 

ситуативний характер, коли протиставляються далекі за змістом поняття [164, 

с. 188].  

Так, у наступному прикладі дієслова break – pay вступають в антонімічні 

зв’язки, метафорично віддзеркалюючи концептуальну опозицію “провина – 

покарання”. Покладаючи на США й Великобританію провину за нестабільність 

на Близькому Сході, мовець закликає ці країни нести відповідальність за свої 

вчинки: 

The UK, together with the US, was a huge part of the cause of the current 

instability in the Middle East. You break it, you pay for it [doirbh 306].  

У наступному прикладі у ситуативному протиставленні  беруть участь не 

лише дієслова  pay – work, а також  займенники    we – they,    them – us, 

антонімічність використання яких дозволяє адресанту стисло й чітко окреслити 

призначення суб’єктів влади, які мають працювати на користь народу, бо є його 

обранцями і функціонують на кошти платників податків: 

We do need a revising chamber but the titles must go.  I’d like it to see its 

members called Representatives to remind them who put them there and why. We pay 

them, they work for us [494]. 

Вимога (приклад 572) перейти від демагогії до реальних справ 

висувається до уряду Греції за допомогою ситуативно антонімічних дієслів talk 

– walk. Вживання коротких, односкладних, дієслів talk – walk у поєднанні з 

асонансом у межах негативного імперативу надає вимозі різкого, навіть 

командного тону:  

No more homework, all your own voice. Don’t talk the talk, walk the walk. 

Please [572].  

Доволі часто фокус антитези припадає на предикат спонукуваної дії. 

Наприклад:   

So we must add a caveat to our pro-EU appeal: throw out your bureacratic 
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constitution and replace it with affirmative and non-hierarchical democracy [425].  

Аналіз фактичного матеріалу виявив чисельні приклади реалізації 

антитези в межах такого ключового компонента директива, як волевиявлення. 

Вираження волевиявлення, спрямованого на каузацію діяльності адресата, як 

відомо, покладено в основу розуміння спонукання. У спонукальних 

висловленнях, що містять антитезу, перша ситуація волевиявлення подається в 

негативній формі, як протест тому, що реально пропонується народу, а друга, 

антонімічна частина речення, ословлює те, що саме бажає отримати суспільство 

від влади. Наприклад: 

The people of Britain do not want to be ruled by Merkel, Van Rumpypumpy 

and the rest, we want Britain to be run by the people we elect. That’s called 

Democracy [410].  

Бажання того, щоб керування країною здійснювалося обраними 

суспільством особами, підкріплюється експлікацією небажання бути 

керованими представниками Євросоюзу, які не є обранцями народу. 

Іншими компонентами, що потрапляють до сфери реалізації антитези, є: 

 темпоратив,  який відбиває контраст у часі. Наприклад: 

Free movement has been shown to be reformable in the past, and so it can be 

in the future [664].  

Можливість реформувати принцип свобідного переміщення громадян 

підсилена антитезою past – future, яка репрезентує згадування про подібні дії в 

минулому.  

 інструментатив як протиставлення способів, за якими можна 

досягти бажаного ефекту у виконанні спонукуваної дії, наприклад обирати 

кандидатів на керівні посади за здібностями , а не за статтю: 

Candidates should be selected on ability, not on gender [557].  

 об’єктив як протиставлення об’єктів, на які має бути спрямована 

каузована дія. Наприклад: 

What more evidence do we need about the need for a government with better 

ideas and stronger policies to benefit the many, not the few? [610].  
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Бажання бачити працю уряду на користь всієї країни інтенсифіковано за 

допомогою антитези many – few. 

 ознаки або якості: 

It’s not a soft Brexit that we need, it’s a hard non-Brexit [686].  

В основу вираження наполегливості адресанта, спрямованої на зупинення 

Брексіту, покладено антитезу soft Brexit – hard non-Brexit. 

Граматична будова англійської мови має у своєму розпорядженні певні 

засоби емфатичності, що, потрапляючи у сферу дії спонукання, отримують 

властивість підсилювати силу волевиявлення спрямованого на виконання / 

невиконання дії. До них належать сполука if ever та емфатичне do / does. 

Наприклад: 

If ever a bill needed to be dropped, and quick, it’s this one [456]. 

Категоричність спонукання відмінити законопроект виражена у 

необхідності виконати це найближчим часом та у підкресленні того факту, що 

жодний інший законопроект не потребував такого швидкого реагування. 

Сформолювати таке завдання дозволило сполучення if ever 

Labour does urgently need to address its deficit among older voters, and its 

doggedly pro-pensioner stance will help win inroads [530].  

Наполегливість рекомендації партії лейбористів знайти підтримку голосів 

серед людей похилого віку виражено одночасно на лексичному і на 

синтаксичному рівнях (urgently,does). Така категоричність зумовлена 

зацікавленістю адресанта у перемозі на виборах саме лейбористів.  

Уживання звертання в імперативних конструкціях також здатне 

виконувати певні додаткові функції, окрім апелятивної.  Науковці зазначають, 

що мовне призначення імператива – реалізація апеляційної мовної функції. 

Апеляційність настільки властива імперативу, що імперативні речення у 

більшості випадків вживають без називання особи, якої стосується спонукання: 

ця особа, зазвичай, зрозуміла з контексту чи з ситуації [63]. Імператив – єдина 

форма дієслова, яка у своєму прямому значенні поєднує функції звернення й 

впливу, не властиві іншим дієслівним формам [168, c. 4].  
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Отже, наявність звертання у структурі  імперативної форми є нібито 

надлишковим елементом. Але називання імені політика, до якого звертається 

адресант, сприяє імітації встановлення безпосереднього контакту з владою, 

фокусує увагу на конкретному виконавцеві  дії, що вимагається, підкреслює 

його відповідальність та посилює різкість тону висловлення. Саме у такій 

тональності оформлена вимога до Т. Мей розвернути політику на 180 градусів  

(приклад 317) і  рекомендація міністру фінансів, як потрібно розпоряджатися 

бюджетом, спрямованим на зовнішню допомогу (приклад 318):  

Time for another U-turn, Mrs May [568];  

Penny Mordaunt, here's how you SHOULDN'T spend the foreign aid budget 

[603].  

Процес розширення базової конструкції речення шляхом додавання до 

певної структурної одиниці інших одиниць того самого синтаксичного статусу, 

що мають спільний з нею синтаксичний зв’язок, називається в експресивному 

синтаксисі переліком, який також сприяє інтенсифікації змісту висловлення 

[163, с. 144–145]. Так, наступний приклад переліку виражає регіональне та 

політичне розмаїття громадян Британії, але, будучи вжитим у рамках заклику, 

це підкреслене розмаїття лише посилює настанову адресанта в необхідності 

об’єднання зусиль заради формування майбутнього  країни:  

Given that the UK faces the most significant constitutional change in its 

modern history, it is imperative that people from different parties, from different 

regions, and with different views are brought together to shape the future of our 

country [619].  

У наведеному нижче прикладі бажання адресанта бачити в країні уряд 

відповідного рівня інтенсифікується за допомогою переліку тих мотивів, 

причин, через які адресант має право очікувати певну модель поведінки від 

влади: 

Enough is enough, let’s have some mature, grown-up government for all that 

money we pay you, for all those grandiose titles, for all those references to our 

thousand-year-old Parliament [478].  
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Вставні модальні конструкції епістемічного характеру. Епістемічна 

модальність передає значення достовірності / недостовірності / припущення / 

передбачення. Окрім цього, на основі міркувань мовця про очевидні для нього 

факти, про попередні знання, звичайний стан речей вона передає значення 

логічної необхідності. Тому епістемічні модальні фрази, вкраплені у 

спонукальні висловлення, збільшують навантаження спонукальної іллокуції і 

передають значення глибокої впевненості та переконаності адресанта в 

необхідності реалізації змісту висловленого спонукання. Наприклад:  

This alone is pretty certain: the people do not want another referendum or 

general election [478].  

It’s blatantly obvious that there should be a second vote, now we all know what 

the ramifications of exit actually are [466].  

My long-term belief is that you should vote for what you believe in and the 

political party that comes closest to that, so your conscience is clear [575].  

У наведених прикладах за допомогою епістемічних сентенційних 

конструкцій розкрито глибоке персональне преконання адресанта в 

необхідності висловлених дій – не проводити другий референдум (478), 

проводити повторний референдум (466) і за яку партію голосувати (575). 

Використання комунікативного потенціалу в контексті актуального 

членування складнопідрядних речень як способу фокусування уваги адресата 

на тій чи іншій інформації за допомогою відповідного аранжування 

компонентів актуалізованого речення-висловлення [204, c. 37], також стає у 

нагоді  для посилення категоричності спонукання.  

До експресивних складнопідрядних конструкцій, спрямованих на 

реалізацію спонукальної інтенції, належать ті, у яких зміст каузативної дії 

розташований у рематичній частині речення, на підставі того, що рема, як 

компонент комунікативної структури речення, конституює мовленнєвий акт 

повідомлення [309, с. 30].  

Рематичною частиною складної конструкції визнаємо ту, що займає 

фінальну позицію в її аранжуванні, якою може бути як головна, так і залежна 
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частина. Найпродуктивнішими складними конструкціями є речення з 

уживанням підметових підрядних речень, головною комунікативною 

функцією яких є підготовка адресата до сприйняття більш важливої інформації, 

розташованої у головній клаузі [204,  с. 45–46]. Наприклад:  

What is more important, and more quickly achievable, is a significant 

reduction in poverty and inequality [578].  

Підметова підрядна клауза зосереджує увагу на важливості дії, а головна 

– іменує саму дію – скорочення рівня бідності та нерівності в суспільстві. 

У складнопідрядних реченнях обставин умови позиції головної та 

підрядної клауз у синтагматичному ланцюжку не є фіксованими. Вважається, 

що обставинна підрядна клауза таких речень завжди має тематичне 

навантаження, тому що підрядна клауза лише встановлює часові рамки або 

умови, які впливають або не впливають на здійснення дії або на стан справ, про 

які повідомляється в головній клаузі. [204, с 45–46].  Ми погоджуємося з таким 

поглядом лише для випадків ініціальної позиції підрядної клаузи та фінальної 

позиції головної, у якій і міститься спонукальний зміст висловлення, як в 

наступному прикладі, де підрядне експлікує умову серйозного ставлення партії 

до проблем вищих закладів, а головне – спонукає до  скасування закону про 

вищу освіту та введення жорстких навчальних стандартів: 

If the party is serious about rescuing higher education in the UK, it must 

commit to repealing the HE Act, and support the reintroduction of rigorous academic 

standards in the sector [675].  

Але, спираючись на позицію науковців про те, що тема несе 

відповідальність за зв’язок речення з текстом та з екстралінгвістичною 

реальністю, а рема формує речення як витвір мовлення з певним 

комунікативним завданням [309, с. 30], уважаємо, що фінальна позиція 

підрядної клаузи зі змістом спонукальної настанови також виконує рематичну 

функцію. Пояснюємо це тим, що лише за умов виконання спонукальної частини 

висловлення можливим є вирішення проблеми або досягнення іншої соціальної 

мети, про яку йдеться в головній частині речення і на яку, відповідно, припадає 
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тематичне, а не рематичне навантаження. Наприклад:  

There are many countries nearby with higher population densities. This 

problem will solve itself if the construction industry is allowed more freedom [461].  

У цьому прикладі головне речення вводить тему наявності проблеми, 

пов’язаною із високою платністю населення в країні, а підрядне – розкриває  

спосіб її вирішення – надання більшої свободи будівельній індустрії.  

Look, you Tories, you can even have another go in power, as long as you step 

back from wrecking our national health service [442].  

У цьому випадку головна частина лише інтригує консерваторів, яким 

обіцяє можливість збереження влади, а саме підрядна клауза вказує на те, що 

для цього потрібно зробити – припинити приватизацію системи охорони 

здоров’я.  

Отже, як демонструють вищенаведені приклади, неможливим є аналіз 

актуального членування речення без урахування його прагматичної настанови. 

Уживання формального підмета It у складнопідрядних конструкціях 

умовного способу дозволяє перемістити більш важливу інформацію в 

рематичну позицію на кінець речення і утримати увагу адресата на 

спонукальній частині висловлення, а також надати більшої значущості та 

категоричності усьому повідомленню. Так, у наступних двох прикладах саме 

підрядні частини у фінальній позиції спонукають до проведення референдуму з 

питання членства в НАТО та припинення незаконного доступу мігрантів на 

територію країни. Категоричність спонукання полягає  в тому, що саме за умов 

виконання таких дій усім буде добре:  

It would be good if we could have a referendum on NATO membership at the 

same time [507]. 

It would be better if they were stopped from illegally entering the country in the 

first place [496]. 

Ефект підсилення спонукання досягається таким прийомам як парантеза 

(вставна конструкція), що зазвичай вклинюється у структуру речення для 

вираження додаткових, уточнювальних, характеризувальних деталей 



189 
 

висловлення. Так, у наступних двох спонуканнях (416, 571) парантеза 

конкретизує виконавців вимог електорату. Завдяки цьому прийому адресант 

виражає і необхідність об’єднання зусиль, і складність досягнення мети, і свою 

зацікавленість у реалізації поставленого завдання: 

The entire country – both government and governed – needs to embark on a 

major rethink of how we are to grow old [416];     

If Labour is serious about defeating the Tories it should be seeking alliances 

with others on the centre left – Greens, Lib Dems, SNP and Plaid Cymru – to defeat 

Brexit [571].  

Структурне та інтонаційне-смислове виділення одного із членів речення 

для надання йому певної синтаксичної та смислової значущості називається 

відокремленням, яке також застосовується для досягнення максимального 

прагматичного ефекту і демонструє відхилення від нормативного порядку 

компонентів у реченні. Так, відокремлено подано характеристику типів 

власності житла, чим підкреслюється категоричність вимоги всеохопного 

вирішення проблем житлового фонду (приклад 499): 

If we seriously intend to tackle the housing problem, the government should 

appoint a minister of housing, planning and local government who has full cabinet 

status and would be responsible for all housing matters, both public and private 

[499]. 

Графічно виділений та структурно відокремлений компонент TIGHT 

наступного прикладу інтенсифікує вимогу адресанта щодо посилення контролю 

за переміщенням незаконних мігрантів: 

So if the west can’t do anything about the situation in Aleppo they should stay 

the f*** out of the whole area and close the borders – TIGHT! [579].   

Експресивним засобом, що порушує порядок одиниць мовлення, 

називають інверсією. Інвертований член речення служить для виділення 

смислового центру повідомлення. У проаналізованому матеріалі випадки 

інверсії ілюструються постановкою в ініціальну позицію речення обставини 

мети. Наприклад: 

https://www.theguardian.com/politics/labour
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To protect working people from this disaster, Labour needs to act now [665].  

Адресант підкреслює необхідність активної діяльності з боку лейбористів 

за рахунок виокремлення мети – захистити робочий люд від небезпеки. 

Ще одним засобом експресивного синтаксису, задіяним у процесі 

актуалізації спонукальної інтенції, є парцеляція, під якою розуміють навмисне 

розчленування єдиної синтаксичної структури речення на дві або більше 

самостійні частини. Парцеляція нібито розламує речення на частини, 

перетворюючи їх на еквіваленти самостійних речень. Парцелят виражає рему 

висловлювання, уточнює сказане, постає носієм актуальної інформації.  

Розбиваючи основне речення на частини, адресант розподіляє важливу 

для себе інформацію на компоненти, з яких найактуальніші ставить у 

постпозицію, роблячи на них акцент та посилюючи таким чином зміст 

основного речення [44, с. 433]. Як демонструють наступні приклади, ізольовані 

від загального висловлення і пунктуаційно оформлені частини речення 

набувають особливого значення й привертають до себе увагу, викликають 

експресію та підкреслюють смисл того, що потрібно зробити, або як і чому: 

It would be good to have a zero tolerance policy globally and to ensure that no 

terrorist action is ever forgotten or forgiven. And that any terrorist activity is 

immediately and vigorously punished [672] .  

У цьому прикладі волевиявлення адресанта застосувати політику 

нетерпимості до терактів по вcьому світу підкріплено парцелятом, у якому  

вимагається суворе покарання будь-якої  терористичної діяльності. 

Отже, синтаксичний рівень містить значний прагматичний потенціал для 

вираження категоричних відтінків спонукання. Головними засобами творення 

категоричності спонукання на основі скорочення похідної розповідної моделі 

синтаксису постають номінативні конструкції, найчастотнішими з яких є 

речення з експліцитним вираженням номіналізованої дії та  об’єкта вимоги; на 

основі розширення – повтори (анафора, епіфора, кільцевий повтор, повтор-

підхват), синтаксичний паралелізм, антитеза, вставні модальні конструкції,  

звертання, емфатичні модальні конструкції  з do / does, if ever, складнопідрядні 
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речення; на основі зміни порядку компонентів – відокремлення; на основі 

транспозиції значення способу граматичного зв’язку між компонентами 

речення – парцеляція та інверсія. Якісно-кількісне варіювання експресивних 

засобів, вживаних для актуалізації спонукальної інтенції подано у додатку 9. 

 

Висновки до розділу  3 

 

1. Категорії експресивності та категоричності корелюють між собою на підставі 

явища інтенсивності. Експресивні засоби мовлення, вжиті у процесі реалізації 

спонукальної інтенції представниками електорату, сприяють підсиленню 

категоричності спонукання – інтенсифікованому волевиявленню прескриптора.  

2. Експресивні прийоми фонографічного рівня, вжиті для посилення іллокуції 

спонукання, представлено: 

 капіталізацією літер, яка збільшує смислове навантаження і компенсує 

відсутність просодичних характеристик в умовах спілкування 

опосередкованого Інтернет-мережею;   

 алітерацією та асонансом, які залишають у психіці людини резонанс від 

звукових повторів під час донесення спонукання до адресата;  

 паузацією, яка готує увагу слухача до сприйняття важливої, значущої 

частини спонукання. 

3. Експресивними інструментами загострення спонукальної інтенції на лексико-

семантичному рівні постають:  

 прислівники-інтенсифікатори, провідне призначення яких є вираження 

інтенсивності дії;  

 інвективи та політичні ярлики, у яких розкривається готовність до 

рішучих дій щодо політичних опонентів;  

 емфатичні підсилювачі типу hell, fuck, heck, erth та  прагматичні 

актуалізатори мольби for God’s sake, in the name of, please; 

 метафора, призначенням якої є підкреслення причини необхідності 
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виконання дії або способу її реалізації.  Семантичними сферами, які 

слугують сферою-джерелом продукування метафор визначено такі: 

Тварини, Рослини, Природні явища та об’єкти, Пристрої та механізми, 

Транспортні засоби, Артефакти побуту, Медицина, Професії.  

 метонімія як спосіб висвітлення потрібної на момент мовлення ознаки 

денотата в контексті спонукальної інтенції набуває здатності підвищити 

наполегливість волевиявлення адресанта.  

 фразеологізми, трансформовані фразеологізми, прислів’я, у яких 

збільшення іллокутивної ваги спонукання відбувається  через звуження 

образності загального сенсу фразеологізму до конкретної ситуації 

мовлення. 

 алюзії, джерелами яких постають міфологічні та біблійні сюжети, 

суспільно-політичні явища та події, відомі особистості; 

 авторські оказіональні лексеми додають ваги до загального заряду 

спонукальної інтенції, завдяки концентрації в них  номінативної, оцінної 

та характеризувальної функцій;  

 гіперболи, які в контексті мовлення електорату мають зазвичай семантику 

покарання політиків і реалізують інтенсифіковане волевиявлення 

адресанта бачити відповідальність політиків за хибні кроки у своїй 

діяльності у вигляді покарання;  

 каламбур, який сприяє досягненню прагматичної мети завдяки 

накопичуванню  в одній лексемі різних значень; 

 синоніми-уточнювачі, співположення яких характеризує той самий 

референт в одній емоційно-оцінній тональності і демонструє спосіб 

нагнітання сили спонукання; 

 градації, де кожен подальший компонент є більш виразнішим, кількісно 

збільшеним або якісно насиченішим, ніж попередній,  сприяють 

поступовому наростанню емоційності та категоричності спонукання.  

4. Експресивні засоби для підсилення настанови спонукання на синтаксичному 
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рівні утворені за рахунок скорочення, розширення похідної  розповідної 

конструкції і на основі зміни порядку компонентів. 

5. На основі скорочення похідної розповідної моделі синтаксису актуальними є 

номінативні конструкції, де експліцитного вираження дістає номіналізована дія 

або об’єкт дії. 

6. Експансію похідної синтаксичної моделі, якою підкреслюється 

волевиявлення прескриптора,  репрезентують: 

 повтори (анафора, епіфора, кільцевий повтор, повтор-підхват).  

 синтаксична паралелізація, якій підлягають різноманітні структури 

речень (імперативні, розповідні з уживанням модальних дієслів, підрядні 

атрибутивні, питальні та номінативні), чим здійснюється деталізація 

способу досягнення загальної мети спонукання. 

 антитези, до фокусу яких предикат спонукуваної дії, компонент 

волевиявлення,темпоратив, інструментив та об’єктив. 

 вставні модальні конструкції епістемічного характеру зі значенням 

впевненості та логічної необхідності щодо виконання каузованої дії; 

 конструкції  з емфатичними “do / does” та емфатичним “if ever”;  

 звертання, як надлишковий елемент апеляційності у структурі 

імперативу, посилює різкість тону спонукання, персоналізує виконавця і 

конкретизує відповідального у разі невиконання каузованої дії;  

 складнопідрядні конструкції, у яких зміст каузативної дії розташований у 

рематичній частині речення.  

7. Емфатичними конструкціями на основі зміни порядку компонентів  постають 

ті, що містять відокремлення, парцельовані конструкції та інверсії. 

8. Уживання засобів експресивності уможливлює реалізацію спонукальної 

інтенції у більш чіткий, потужний, інтенсифікований спосіб, а інтерпретація 

їхнього використання має спиратися на правильне розпізнавання адресатом 

інтенції адресанта. 

Основні положення цього розділу відображено в публікаціях [257; 396]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

У нашому дослідженні на підставі статусу учасників політичного 

дискурсу виокремлено електоральний сегмент цього феномена, що становить 

розумово-комунікативну діяльність представників електорату, якою вони 

реагують на дискурс політиків, виражають власні ідеологічні позиції і 

впливають на суб’єктів влади. Мета такого впливу реалізується  шляхом 

утілення спонукальної інтенції. 

З’ясовано, що мовленнєва інтенція є внутрішнім психоментальним 

зарядом, що належить довербальному етапу мовленнєвої діяльності, передує 

стратегії. Вона конкретизується у тактиках, які втілюються мовними засобами, 

котрі слугують реалізації відповідної інтенції. В основу спонукальної інтенції 

покладено потребу представників електорату впливати на діяльність політиків. 

Використані електоратом стратегії і тактики слугують об’єктивації 

волевиявлення у мовленні представників електорату.  

Установлено, що діапазон стратегій, покликаних репрезентувати 

спонукальну інтенцію в електоральному сегменті політичного дискурсу 

охоплює стратегію негативного оцінювання  (251 од.– 9%), прецеденту (266 

од.– 9,6%), заклику (241 од.– 8,7%), погрози (235 од.– 8,5%), вимоги (800 од. – 

28,8%), застереження (721 од.– 25,8%) та заборони (266 од.– 9,6%), кожна з 

яких подана своїми тактиками і характеризується своїм набором мовних 

засобів. 

Для реалізації стратегії негативного оцінювання електорат спирається на 

опозиції “експліцитність – імпліцитність”, внаслідок чого використовує тактики  

експліцитного / імпліцитного спонукання. Для вербалізації стратегії 

негативного оцінювання актуальними є прикметники, що формують загальну 

оцінку bad, worse, not good (15%),  а також негативно-оцінна лексика (іменники, 

прикметники, дієслова), що позначає оцінювання інтелектуального (13%), 

емоційного (10%), нормативного (16%), морального (22%), телеологічного 

(10%) та утилітарного (14%)  значення.  
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Стратегія прецеденту репрезентована тактиками позитивного та 

негативного прецеденту. З метою  вербалізації цієї стратегії використовуються 

іменники (11,3%), прикметники (12,8%), дієслівні сполучення (15%) й 

сполучники  (24%), в яких акцентується семантика подібності, прикладу для 

наслідування, а також дієслова мовлення, що вводять пряме і непряме 

цитування (11,3%),  вказівний займенник that (10%) і речення, що містять 

алюзію (12,4%). На синтаксичному рівні для реалізації стратегії прецеденту 

активна роль належить складним реченням (9,4%) з атрибутивним підрядним, 

підрядним додатковим й обставини часу.  

Стратегія заклику має агональну природу через свою спрямованість на 

боротьбу з супротивником в уособленні влади. Тактиками цієї стратегії є 

заклики до означеного, неозначеного і передбачуваного адресата. Провідними 

засобами  втілення стратегії заклику є імперативні речення (33%); речення з  

уживанням перформативів (0,1%); модальних дієслів should, ought, need, must 

(25%); звороту Time / It’s time (12,5%); розповідні речення, що констатують 

наявність можливості або ресурсів реалізації дії заклику, пріоритетність 

завдання перед виконавцем (8,5%); номінативні речення (4,4%); питальні 

конструкції (9%). 

Стратегія погрози апелює до почуття страху як способу впливу на 

поведінку суб’єктів влади, передає агресивне ставлення громадян до влади. 

Лінгвальна актуалізація цієї стратегії здійснюється тактиками експліцитно-

обґрунтованої  та імпліцитно-обґрунтованої погрози. Провідними засобами  

втілення стратегії заклику є імперативні речення (15%); розповідні речення з 

модальними дієсловами should, ought, need, must (28,5%),  зі зворотом Time / It’s 

time (6%); розповідні речення, що експлікують інструмент погрози (18%); 

складносурядні (5%) та складнопідрядні речення з підрядним додатковим, 

обставинним умови й часу (16%); питальні конструкції (6,5%). 

Стратегія вимоги об’єктивується тактикою конкретно-адресованої вимоги 

і загальної вимоги, поданою об’єктно-орієнтованими (із акцентуванням уваги 

на об’єкті дії) та бенефіціантно-орієнтованими вимогами (із акцентуванням 
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уваги на суб’єкті заради якого вимагається дія). Лінгвальний арсенал стратегії 

вимоги охоплює: імперативні речення (10,2%), речення з перформативами 

(2,6%), речення з модальними дієсловами should need must have (40%), 

розповідні речення з семантикою бажаності та права представників електорату, 

обов’язку влади і відсутності очікуваних дій від влади (20,1%), зі зворотом Time 

/ It’s time (5%), номінативні (2,2%), безособові (3,7%), складнопідрядні речення 

(7,7%) та питальні конструкції (8,2%). 

Під стратегією застереження розуміємо такий напрямок аналізу 

суспільно-політичної ситуації, який подається як прогноз можливого 

негативного розвитку подій. Смисловим ядром семантичного комплексу 

застереження постає  компонент danger (небезпека), спосіб вербалізації якого 

покладено в основу класифікації виділених тактик: тактики експлікації, 

імплікації та образного подання семи danger (небезпека).   

Предикати імперативних конструкцій (6,7%) і конструкцій із модальними 

словами (2,1%), які актуалізують стратегію застереження, характеризуються 

семою розумової діяльності. Корпус розповідних речень (28,6%) висвітлює 

загрозливу дію, превентивну дію / інструмент, джерело небезпеки, адверсіанта 

небезпечної дії та лихі наміри влади.  

Набір структурно-семантичних моделей, поданий  складнопідрядними 

реченнями обставини умови залежить від акцентування уваги мовцем на 

превентивній чи загрозливій дії. У складнопідрядних реченнях обставини часу 

сполучники unless / until вводять “превентивну дію”; as long as – “загрозливу 

дію”; before транспортує ядерний компонент danger (небезпека) з  головної 

частини речення до підрядної, а головне речення пропонує превентивну дію. 

Загальна кількість складнопідрядних речень, що реалізують стратегію 

застереження дорівнює 17,5%. Складносурядні речення (4%) з інтенцією 

застереження віддзеркалюють причинно-наслідковий характер зв’язку подій.  

Електорат послуговується стратегією заборони з наміром призупинити 

діяльність влади, яка не відповідає інтересам суспільства, його цінностям. 

Корпус тактик, що репрезентують стратегію заборони, охоплює  означено-
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референтні,   неозначено-референтні та  відносно-референтні заборони. Ті, що 

називають  щонайменше одного з суб’єктів прохібітивної ситуації, якими 

постають реалізатор, адверсіант або бенефіціант заборони, утворюють тактику 

означено-референтних заборон. У тактиці неозначено-референтної заборони  

адресант фокусує увагу на прохібітивній дії.  У тактиці відносно-референтної 

заборони референт є вербалізованим неозначеними займенниками one, you, we, 

на інтерпретацію яких впливає врахування можливості адресата виконати 

прохібітивну дію та дискурсивно-лінгвістичний контекст.  

Мовна об’єктивація стратегії заборони репрезентована реченями, у яких 

комбінується уживання пермісива to allow із заперечною модальністю must not / 

should not /can not be allowed (7%). Репертуар розповідних конструкцій у 

реалізації стратегії заборони характеризується  семантикою відсутності 

правомірності, неприпустимості або марності дії, непридатності суб’єкта до 

виконання діяльності. Частотність уживання таких конструкцій становить 29%. 

До синтактико-семантичних особливостей утілення стратегії заборони 

належить використання форм риторичного запитання (34%) із семантикою 

відсутності  правомірності, доцільності, необхідності, бажання, підстави для 

виконання дії та вказівкою на зухвалість адресата виконувати дію, що 

забороняється. Відсутність повноважень для накладання вета в статусі 

адресанта, опосередкований спосіб комунікації та конфліктний характер 

імперативних конструкцій детермінує вибір мовленнєвої форми риторичного 

запитання як провідної для вираження заборони в мовленні електорату. 

Соціолінгвальний аналіз спонукальної інтенції в мовленні електорату 

сприяє відображенню зв’язку між мовою та суспільством. У процесі реалізації 

спонукальної інтенції в електоральному сегменті політичного дискурсу мовну 

об’єктивацію отримують певні фрагменти політичної дійсності, зокрема, у 

стратегія заклику відбиває етапи суспільно-політичного протистояння 

(пробудження свідомості громадян, етап об’єднання зусиль для боротьби, етап 

усунення політичного опонента  та суспільні акції протесту).  В ословленні 

цього фрагмента дійсності беруть участь дієслова, фразові дієслова, дієслівні 
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сполучення та іменники. 

У реалізації стратегії вимоги відображено коло політичних інтересів 

суспільства. Спектр вимог, висунутих електоратом на адресу влади, 

відображено дієсловами та дієслівними сполученнями, що передають значення 

скасування дій, звітності й відповідальності, залишення посади, здійснення 

міграційного контролю. Вимоги демократичних цінностей, транспарентності та 

нової політичної еліти переважно репрезентовані іменниками та 

прикметниками.  

Стратегією застереження електорат намагається мінімізувати шкоду від 

можливих негативних наслідків. Ризики фінансово-економічної діяльності 

репрезентують іменники, атрибутивні та дієприкметникові сполучення, 

дієслова. Небезпека військові агресії подана іменниками, ад’єктивними та 

дієслівними сполученнями. Від заворушень суспільно-громадянського 

характеру адресант застерігає за допомогою іменників, прикметників, 

ад’єктивних та дієслівних сполучень.   

Джерела продукування стратегії прецедентності соціально-детерміновані 

і є посиланнням на досвід інших країн, історичні політичні події, діяльність 

відомих політиків, дискурс авторитетних  осіб, прецедентні тексти, власний 

досвід. З цією метою активно  уживаються власні іменники, що позначають 

країни, авторитетних осіб та назви відомих творів, і особовий займенник I.  

В основу діалектичного взаємозв’язку між експресивністю та 

категоричністю спонукання покладено категорію інтенсивності. Під 

категоричністю спонукання розуміємо передачу волевиявлення адресанта з 

підвищеною інтенсивністю. Експресивні засоби, використані для передачі 

категоричного спонукання, презентовані переважно ресурсами фонографічного, 

лексико-семантичного і синтаксичного рівнів мови.  

На фонографічному рівні суттєву роль відіграють шрифтові 

виокремлення у вигляді  капіталізації літер (2,8%). У такий спосіб збільшується   

семантичне навантаження повідомлення і досягається компенсація 

просодичних характеристик.  Прийоми алітерації та асонансу (2,6%) сприяють 
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кращій реалізації задуму адресанта на психічному рівні, де повтори звуків 

залишають резонанс під час донесення спонукання до адресата. Паузація (1%) 

підготовлює увагу слухача до сприйняття важливої частини спонукання. 

Експресині засоби лексико-семантичного  рівня, уживання яких сприяє 

інтенсифікації волевиявлення прескриптора, презентовані: прислівниками-

інтенсифікаторами (4,8%), інвективами та політичними ярликами (4,2%), 

емфатичними підсилювачами hell, fuck, heck, eаrth (2%), прагматичними 

актуалізаторами мольби for God’s sake, in the name of, please (1,6%), 

метафорами (13%). За принципом приналежності до сфери-джерела 

виокремлено такі продуктивні моделі: природні явища та об’єкти, пристрої та 

механізми, транспортні засоби, артефакти побуту, медицина, професії, тварини, 

рослини. Наполегливість волевиявлення адресанта збільшується шляхом 

уживання, метонімій (3,3%), фразеологічнх одиниць та паремій (7,3%), алюзій 

(4,5%), авторських оказіоналізмів (1,4%), гіпербол (2,7%), каламбуру (0,7%), 

синонімів-уточнювачів (2%), градацій (1,3%). 

На синтаксичному рівні актуальними засобами експресивності, уживання 

яких збільшує силу спонукання, є: номінативні конструкції (2,4%); повтори 

різних типів (анафора, епіфора, кільцевий повтор, повтор-підхват) (6,7%), 

синтаксичні паралельні конструкції (2,7%), антитези (6,2%), модальні 

конструкції епістемічного характеру зі значення впевненості та логічної 

необхідності щодо виконання каузованої дії (2%), конструкції  з емфатичним 

“do / does” та емфатичним “if ever” (2,6%), звертання (3,6%), складнопідрядні 

конструкції із каузованим компонентом у фінальній клаузі (5,7%), парантези 

(3,1%), переліки (2,8%), відокремлення (1%), інверсії (3,3%) та парцельовані 

конструкції (0,7%). 

Перспективою дослідження вважаємо аналіз специфіки лінгвальних і 

соціолінгвальних параметрів спонукальної інтенції в інших інституційних 

типах дискурсу;  порівняльний аналіз реалізації спонукальної інтенції з позиції 

влади і з позиції електорату.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ  

СТРАТЕГІЙ  В РЕАЛІЗАЦІЇ СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ  

В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

Комунікативна Стратегія К-ть % 

Стратегія негативного оцінювання                      251 9 

Стратегія прецеденту                             266 9,6 

Стратегія заклику 241 8,7 

Стратегія погрози 235 8,5 

Стратегія вимоги 800 28,8 

Стратегія застереження 721 25,8 

Стратегія заборони 266 9,6 

РАЗОМ 2824 100 
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Додаток 2 
 

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

 У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ НЕГАТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

Семантична 

специфіка 

лексики 

Приклад 

  

К-ть % 

Загально оцінні 

предикати 

So Monbiot’s petition to challenge the legitimacy of the 

Brexit vote should be supported by democrats 

everywhere. But a repeat vote is a bad idea [567]. 

38 15 

ч
а

с
т

к
о

в
о

-
о

ц
і

н
н

і
 

п
р

е
д

и
к

а
т

и
 

оцінні 

предикати 

інтелектуаль- 

ного значення 

Corbynistas now control the Labour Party – but they 

would be unwise to deselect their critics [489]. 
32 13 

85 

оцінні 

предикати 

емоційного 

значення 

But, having witnessed the appalling manner in which 

the EU treated Greece, I believe the EU must radically 

reform if it is to continue to enjoy our unalloyed 

allegiance [425]. 

25 10 

оцінні 

предикати 

морального 

значення 

It is grossly unfair that someone from a council estate 

should pay more than someone from a top boarding 

school [546]. 
57 22 

оцінні 

предикати 

нормативного 

значення 

A revaluation of domestic dwellings is long overdue 

and it is needed to put local authority finance on a 

sound footing [547]. 
40 16 

оцінні 

предикати 

утилітарного 

значення 

Compared with my generation, the young are getting a 

rotten deal; our politics have failed them, and it’s time 

to do something about it [527]. 
35 14 

оцінні 

предикати 

телеологіч- 

ного 

значення 

The sentimentality and ideology over the outdated NHS 

is undermining healthcare. What we need is more 

pragmatism and less dogma [569]. 

 

24 10 

Разом 251 100 
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Додаток 3 

 

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРЕЦЕДЕНТУ 

 

 

 
 

Мовні 

засоби 
Приклад 

К-ть % 

Іменники, 

семанти-

ка моделі 

поведінки 

Norway has a very constructive and involved engagement with 

the EU.I do hope that the UK will come to understand how well 

the Efta model would work for us [590]. 
30 11,3 

Прикмет-

ники, 

семантика 

подібності 

А similar Brexit cabinet committee in constant session needs to be 

establishedto push the negotiations to a success, modeled on 

Churchill’s war cabinet [472]. 
34 12,8 

Дієслова, 

семантика 

повчаль-

ності 

Learn from Ryanair, Theresa May – if you want to keep people, pay 

them properly [580]. 
40 15 

Дієслова 

мовлення, 

вводять 

цитуван-

ня 

Someone at Central Office ought to reread the conservative 

philosopher Michael Oakeshott: “To be conservative … is to prefer 

the familiar to the unknown, to prefer the tried to the untried, fact to 

mystery … present laughter to utopian bliss.” [497]. 

30 11,3 

Сполуч-

ники,  

семантика 

подібності 

Yes, there is shared history; and, yes, intelligence and special forces 

cooperation is intensely close. But for the rest, we need to end the 

neurotic neediness – and be a bit more like the French [479]. 
64 24 

Вказівний 

займен. 

That 

First, Labour is not planning to abolish capitalism. Attempts to do 

that in the last century were disastrous failures and North Korea and 

Venezuela continue to provide stark warnings [519]. 

10 3,8 

Складні 

речення 

Attlee and Thatcher worked hard to cement their political legacy, so 

it proved politically difficult to repeal. Labour must think hard about 

how it does the same [527]. 

25 9,4 

Речення з 

алюзією 
What you need is another Maggie Thatcher [682]. 33 12,4 

РАЗОМ 266 100 
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Додаток 4 

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАКЛИКУ  

Конструкція Семаничні 

різновиди. 
Приклад 

К-

ть 

% К-

ть 

% 

Імператив 

Do smth Defeat the lie, get rid of the tories, make 

Britain better [524] . 
60 27 

74 33 Let’s do smth Let’s defeat these lunatics with every 

weapon available [641].  

 
14 6 

З перформативними  

елементами 

I must agree, though it comes with much 

sadness as a Tory supporter, and I must 

urge other Tory waverers to follow me in 

voting Labour on 8 June [408].  

 

14 0,1 

З модальними дієсловами 

should, need, must, have 

All peace seeking people must rely on 

their numbers and their abilities to 

connect to each other in the street or by 

the social media [644] 

 

 

57 

25 

Розповідні iз семою  

наявності можливості, 

ресурсів, пріоритетності 

завдання 

We can stop Brexit. But we’ll need some 

help from across the Channel [483].   

20 
8,5 

Time / It’s time 

Time for a change, time to be radical and 

dispose of the tory cancer that is killing 

our NHS [548].  
 

28 
12,5 

Складно- 

підрядні 

часу Alas, only when enough people in China 

rise up to say enough is enough will this 

long-running travesty of injustice in 

China come to an end [448] 

12 4 

18 7,5 
додаткові I hope we then reach our “poll tax” 

moment and join together in real 

opposition to this barbaric government 

[445]. 

6 3.5 

Номінативні NO MORE BUSHЕS!!! [636].  

 
10 4,4 

Питальні 

 

Will the plebs unite to defeat this anti-

union idea [409]. 
       21 9  

РАЗОМ 241 100 
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Додаток 5                    

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОГРОЗИ 

 

Конструкція Семаничні 

різновиди. 
Приклад 

К-

ть 

% К-

ть 

% 

Імператив 

 Do smth Be castigated for your hubris on this 

[521].  
22 9  

35 

 

15 

Let smb do smth / 

Let’s do smth 

Let’s start a movement to stop our 

financial aid to Israel! [470].  
13 6  

З модальними дієсловами 

should, need, must, have 

Holding strong views on Europe is one 

thing but refusing to accept the results 

of a national referendum is quite 

another and those who do so must pay 

the penalty [677].  

 

 

           66 

 

 

28,5 

Розповідні 
Political hate is a very powerful 

weapon in the ballot box  [548].  
 

           42 

 

18 

Time / It’s time 

Time for the common man’s revenge! 

[632]  

 

          15 6 

Складно- 

підрядні 

додаткові із 

семантикою 

сподівання у 

головному 

One can only hope that HSBC gets the 

justice it deserves worldwide [438]. 
20 8 

 

 

 

 

 

38 

16 
обставини 

умови 

If Putin doesn’t agree to the terms of 

peace, kick Russia out of Swift [564] 
 

10 
4,5 

обставини 

часу 

Russia can’t afford Ukraine and 

sanctions should be in place until 

Russia changes course to something 

we agree to [564]. 

 

8 
3,5 

Складносурядні 

 

 

We are leaving Europe and they must 

accept that or themselves leave the 

House of Commons [677]. 

 

           12 

 

5 

Номінативні 

I don’t think the Tories realize just 

how vicious the British middle classes 

can be when cornered. Fireworks soon 

[684].  

 

             10 

 

4,5 

Питальні 

 

Загальні 
Will those who contract killing out to 

others ever come to trial? [514]. 
 

9 

 

3,5  

 

16 

 

 

6,5 

Спеціальні 

How about we deport Bush and 

Cheney to Syria for destabilizing the 

region for decades? [457].  

 

7 

 

3 

РАЗОМ       235 100 
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Додаток 6                  

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВИМОГИ 

 

Конструкція Семаничні 

різновиди. 

Приклад К-ть % 

Імперативні  

конструкції 

Create jobs and only then, if really 

necessary, put pressure on those few fit who 

refuse to work [520]. 

 

82 10,2 

З перформативними 

елементами 

Austerity has failed the British people and 

the British economy. We demand the 

chancellor ends austerity now [637]. 
21 2,6 

 

З модаль- 

ними  

дієсло- 

вами 

should  

need  

must  

have 

З експлі- 

кацією  

конкретного 

виконавця 

Which is why other world leaders, and senior 

US politicians, need to close ranks in saying 

this act is wrong and does not speak for them 

[479].  

 

130 

316 40 

З експлі- 

кацією 

виконавця  

WE 

We must have without delay a fully 

independent system to investigate allegations 

of sexual harassment and to recommend 

sanctions [674].  

 

30 

Без експлі- 

кації 

виконавця 

Radical ideas and innovative solutions are 

required [509].   
 

87 

З експлі- 

кацією 

браку 

ресурсів 

The NHS needs extra money now [587].  
 

 

50 

З емфа- 

тичним do  

The House of Lords do need to be reformed 

or abolished [685].  
 

  19 

 

 

 

 

 

Розповідні  

  

бажання 

We want a referendum now !!! [691]. 

 

 

 60 

165 20,1 

права Women have a right to free association and 

assembly [421]. 
 

30 

 

 

обов’язку, 

завдання.  

There are real pressures on the defence 

budget, but the Government’s duty to keep 

people safe applies in hospitals too [491].   

 

 

35 

відсутності 

очікуваних 

дій 

Nor is there any evidence that affordable 

housing has been delivered [615].  

 

 

 

 35 

Time / It’s time 

Time, surely, for any government that 

professes to have the interests of this country 

at heart to abandon this irrelevant project 

and look after its people [467]. 

 

 

40 
5 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/women
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Складно- 

підрядні 

підметові What the party needs is not a new leader but 

a clear and coherent political philosophy 

[507].  
22 

62 7,7 
обставинні 

умови 

If Labour’s moderates want to regain control 

they should engage on issues such as the 

NHS   [497].  
30 

aтрибу 

тивні 

Labour is a party that needs a thorough 

clear-out at the top [645].  
10 

Номінативні Full employment now! [657]. 18 2,2 

Питальні 

загальні Is it not time for the UN security council to 

step up to its primary responsibility under the 

UN charter: the maintenance of international 

peace and security?  [544].  

 18 

66 8,2 

спеціальні Where is the voice of this UK government? 

[431]. 
48 

Безособові 

There is an urgent need to move beyond 

slogans and start to spell out the broad 

negotiating headings, and how these will link 

to great domestic reform [472].   

30 3,7 

РАЗОМ              

800 

 

100   
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Додаток 7.                    
 

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  
 

 

Конструкція Семаничні 

різновиди. 

Приклад К-

ть 

       % 

Імператив дієслова 

розумової  

діяльності 

Beware: this Russian cyber warfare 

threatens every democracy   [585].   
48 

 
6,7 

З перформативними 

елементами 

I warn you not to be poor, not to 

grow old, never to be sick ... never 

to vote tory [512].  

13 1,8 

З модальними дієсловами  
 

He has to tread more carefully on 

internal party questions [540]. 
15 2,1 

Розповідні 

DOINGx is /will 

be/would be 

DANGER 

Leaving Europe would be a disaster, 

and it’s a fact that is obvious to 

most! [595]. 

39 

 

206 28,6 

without 

DOINGp / Ip 

there will be 

DANGER 

Without the transatlantic link 

enshrined by Nato, Europe has no 

defence and security policy of its 

own to speak of  [585]. 

27 

Smb is 

DANGER  

A Cameron/Farage coalition would 

be an utter disaster for this country 

[426]. 

45 

Smth is 

DANGER 

Fanaticism is fatal for Labour, 

whether it is fanaticism of the right, 

the centre or the left [540]. 
51 

Smb / Smth is 

in DANGER  

And most alarming of all, seven in 

10 NHS workers told us that cuts 

and underfunding were putting 

patients at risk [587]. 

44 

Складно- 

підрядні 

обставинні 

Умови1  

If smb. DOx 

there will be 

DANGER 

If the Tory Remainers do indeed 

vote with Labour it could not only 

threaten Brexit but end up with 

Labour in power [600]. 

36 

126 17,5 

Умови2 

If smb. DOES 

NOT  DOp 

there will be 

DANGER 

Democrats have a lot to do to get 

their party back in balance, but if 

they don't do it pretty soon they run 

the risk of seeing their party go the 

way of the GOP, split into 

irreconcilable factions [558].  

24 

Часу1 unless / 

until smb.  DOp 

there will be 

DANGER, 

Until he illustrates his policies with 

clear evidence-based statistical 

analysis, he will always lose the 

argument on investment [463]. 

35 

https://www.theguardian.com/world/europe-news
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Часу2  as long 

as smb. DOx 

there will be 

DANGER 

A long as policies toxic for the 

economy and society continue the 

political crisis will continue and 

deepen and there won't be any true 

political stability [449].  

11 

Часу3 DOp 

before 

DANGER 

The Trump tweets are a timely 

reminder that we have much more in 

common with our European 

neighbours than the current 

occupant of the White House. That 

should inform our approach to 

Brexit before it is too late [490]. 

20 

 

 

Складно- 

сурядні 

DOx and there 

will be  

DANGER, 

Add an incomprehensible economic 

policy to the mix and you have a 

disaster waiting to happen [549].  
8 

29 

 

 

4 
DOp or / 

otherwise there 

will be 

DANGER 

The chancellor must commit to fair 

funding for all NHS workers, or the 

staffing crisis in our hospitals will 

deepen [587]. 

21 

З  імплікацією семи 

DANGER / небезпека 

The Tories are intent on getting 

their grubby little hands on the NHS 

budget [422]. 
163 22,6 

З образним поданням семи 

DANGER / небезпека 

If Cameron agrees a deal, he’ll be a 

political turkey voting for Christmas 

[510].  
116 16,1 

Креолізований текст … Net migration of 300,000 a year 

+ more births than deaths. = Long 

term disaster [461]. 
5 0,7 

РАЗОМ 721 100 

 

DOINGx / DOx  -   небезпечна дія 

DOINGp / DOp - превентивна дія  

Ip     -  превентивний 
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Додаток 8.     

 

ЯКІСНО-КІЛЬКІСНЕ ВАРІЮВАННЯ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБОРОНИ 
 

Конструкція Семаничні 

різновиди. 
Приклад 

   К-ть % 

З перформативами Religion should not be permitted in politics 

[462]. 20 7 

З модальними дієсловами Politicians of all parties cannot duck this 

crisis any longer [605].  80 30 

Розпо- 

відні 

відсутність 

правомірності  

The U.S. Air Force has no right to bomb 

anyone or anything in Syria [525].  50 

76 29 неприпустимість, 

марність, 

непридатності 

Using lives as a threat to governments is 

unacceptable by any standard to anyone 

who values human life [495].  
26 

Риторичні 

питання 

відсутність 

правомірності,  

необхідності, 

бажання 

Boris and Dave are behaving as if they are 

in the bullingdonclub instead of in 

government. Do we really want these types 

to run the country?[641].  
34 

90 34 відсутність 

причини, 

підстави 

Why should an illegal have its offspring get 

citizenship?[589].   
46 

зухвалість 

адресата 

How dare you just brush off the will of the 

electorate as something to be ignored by 

your ideology? [507]. 
11 

РАЗОМ 266 100 
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Додаток 9.     

ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ СПОНУКАЛЬНОЇ ІНТЕНЦІЇ 

В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ СЕГМЕНТІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

Мовний засіб /  

прийом 
Приклад 

К-

ть 

% 

ФОНОГРАФІЧНИЙ РІВЕНЬ 

 

капіталізації RUSSIA JUST GET OUT OF UKRAINE!!!!  [481]. 

 
21 2,8 

асонанс та алітерація Expect the worst, work for the best [483]   

 
19 2,6 

паузація Adapt and innovate ... or perish. It is that simple [647]. 8 1 

Разом на фонографічному рівні 48 5,5 

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ РІВЕНЬ 

 

прислівники- 

інтенсифікатори 

However, as an active Lib Dem, I believe the party must 

urgently withdraw from association with the Tories, and 

…[420]. 

 

35 4,8 

iнвективі та  

політичні ярлики 

Now let’s take Parliament and all its crooks and media 

sycophants to pieces [450]. 

 
30 4,2 

eмфатичні 

hell, f&ck, heck, earth 

What the f&ck are they doing sticking their nose in 

Syria? [627]. 

 
15 2 

актуалізатори 

мольби 

For God's sake. Republicans, disown this dangerous 

clown. Show some spine and principles [603]. 

 
12 1,6 

варваризми This government needs to get grip on housing, and 

pronto [509]. 

 
15 2 

метафори Where are the big beasts of the Labour party? [665]. 

 
96 13 

метонімія GET THIS HEINOUS CREATURE (Tony Blair) TO THE 

HAGUE FOR HIS CRIMES AGAINST HUMANITY!    

[649]. 

   

24 3,3 

фразеологічні  

одиниці  

та прислів’я 

It would also be in May’s own interests to grasp the 

nettle on health [488].  53 7,3 

алюзія The sooner we’re out the better. Leave them to their 

crumbling corrupt Fourth Reich [498]. 

  
33 4,5 

оказіоналізми Hillcapone and the people surrounding her must go to 

jail  [613].  

 
10 1,4 

гіперболізація He (Tony Blair) should be hung, drawn, quartered and 20 2,7 

https://www.theguardian.com/politics/labour
http://www.independent.co.uk/voices/theresa-may-nhs-defence-spending-prime-minister-has-to-deal-call-made-a8175496.html
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have his parts sent to the four corners of Britain as a 

warning never to act like he did [630]. 

каламбур Mrs Rock should be placed, without due care and 

attention, under a large rock and forgotten [413]. 
5 0,7 

Синоніми- 

уточнювачи 

Yes – rapid, precise, logistical and legislative responses 

are demanded [447].  

 
14 2 

градація It’s a Trump election which is the greatest threat now, to 

Bernie-supporters, to the country, to the world. [516]. 
10 1,3 

Разом на лексико-семантичному рівні 372 50,8 

CИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ 

 

номінативні  

конструкції 

Peace, Jobs and Homes. That is what we need [656].   
18 2,4 

повтор If we are to end the cycle of violence, it is time to end 

western involvement in terrorism  [599] 
48 6,7 

паралельні конструкції Build a bit more, tax second homes, loosen planning 

laws, make renting fair, bring interest rates back to 

normal levels, end shared ownership and help to buy, 

make foreign ownership a bit more difficult [623]. 

20 2,7 

антитези There needs to be give as well as take, but Labour are 

only interested in cooperation that goes one way [678]. 

 

45 6,2 

емфатичне“do / does ” Labour does need to win these voters over  [527]. 

 
19 2,6 

звертання Time for another U-turn, Mrs May [567]. 

 
26 3,6 

вставні модальні 

конструкції 

This alone is pretty certain: the people do not want 

another referendum or general election [478]. 
15 2 

складнопідрядні  

речення із каузованим 

компонентом у фінальній 

клаузі 

What is more important, and more quickly achievable, is 

a significant reduction in poverty and inequality [578]. 42 5,7 

парантеза The entire country – both government and governed – 

needs to embark on a major rethink of how we are to 

grow old [416].     
23 3,1 

перелік Enough is enough, let’s have some mature, grown-up 

government for all that money we pay you, for all those 

grandiose titles, for all those references to our thousand-

year-old Parliament [478]. 

 

21 2,8 

відокремлення So if the west can’t do anything about the situation in 

Aleppo they should stay the f*** out of the whole area 

and close the borders – TIGHT! [579]. 
8 1 

інверсія Then, and only then, would be the right moment to start 

moving embassies and issuing statements of recognition.  

[479]. 
24 3,3 

парцеляція Spineless politicians who put party before country need 

to go NOW! along with Trump! [470].   
5 0,7 

Разом на синтаксичному рівні 314 43,7 

РАЗОМ 734 100 

https://www.theguardian.com/profile/jonathanfreedland
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