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АНОТАЦІЯ  

Гарбар І.О. Вербальні маркери сугестії в сучасному 

американському юридичному трилері. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – 

Київський національний лінгвістичний університет – Запорізький 

національний університет, Київ – Запоріжжя, 2019.  

У дисертації висвітлено комунікативно-прагматичний потенціал 

вербальних маркерів сугестії (далі ВМС) у вступних і заключних промовах 

адвокатів процесуальних сторін у ході реалізації адвокатами сугестивного 

впливу на думки, судження, поведінку й емоційні стани колегії присяжних, а 

так і на винесення ними кінцевого вироку в сучасних американських 

юридичних трилерах (далі САЮТ) шляхом застосування методологічних 

засад лінгвістики, лінгвопоетики і комунікативної прагматики. 

У результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових праць, 

присвячених вивченню вербального впливу у професійному дискурсі, 

сформовано теоретико-методологічну базу дослідження. Систематизація 

основних підходів до вивчення такого психологічно-лінгвістичного явища, як 

вербальна сугестія, сприяла визначенню специфіки його прояву 

безпосередньо у судовій комунікації. З точки зору психологічного підходу 

сугестія як вид психологічного впливу спричиняє тиск на психічні сфери 

сугеренда (адресата) в обхід його критичного мислення, внаслідок чого 

сугеренд не в змозі позбутися цих станів і виконує дії, що вимагає сугестор 

(адресант). З точки зору лінгвістичного підходу сугестія як латентний 

вербальний вплив здійснюється за допомогою вербальних (на всіх мовних 

рівнях: фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному і 

синтаксичному) і невербальних (міміка, жести, пози тощо) засобів 

комунікації, що викликають певні відчуття, уявлення, емоційні стани у 

сугеренда і спонукають його / її виконувати заплановані сугестором дії.  



 3 

У судовому дискурсі успіх вирішення судових справ за участю колегії 

присяжних залежить саме від вербальної сугестії, адже наміром адвокатів 

процесуальних сторін є здійснення не лише раціонального 

(аргументативного), а і психологічного, емоційного видів впливу на 

присяжних, що змушує присяжних діяти, керуючись не раціональним 

мисленням, а почуттями, співчуттям до підсудного / підзахисного, або ж 

навіть до самого адвоката.  

У дисертаційному дослідженні застосовано методику комплексного 

аналізу ВМС в САЮТ, що уможливило розроблення семантико-стилістичної 

класифікації різнорівневих ВМС у вступних і заключних промовах адвокатів 

обвинувачення і захисту. Результати дослідження засвідчують, що ВМС у 

вступних і заключних промовах реалізовано на всіх рівнях мови: 

фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному. 

Однак за кількістю контекстних репрезентацій найчастотнішими як у 

вступних, так і у заключних промовах адвокатів процесуальних сторін є ВМС 

на лексико-семантичному рівні, сугестивну функцію яких підсилюють ВМС 

на морфологічному, синтаксичному та фонетичному рівнях.  

До ВМС на лексико-семантичному рівні як у вступних, так і у 

заключних промовах адвокатів відносимо лексичні одиниці прямої номінації, 

які у своєму прямому значенні називають певні особи / предмети, що 

причетні до судової справи, їхні ознаки та дії, і засоби непрямої 

(транспонованої) номінації, що визначають у своїх перенесених значеннях 

диференційні ознаки денотату, який уже має назву. За частиномовною 

належністю ВМС прямої номінації розподілено у три групи: ВМС прямої 

субстантивної номінації, ВМС прямої процесуальної номінації і ВМС прямої 

ознакової номінації. 

Встановлено, що спільною ознакою вступних промов адвокатів 

обвинувачення і захисту є надання ними переваги застосовуванню емоційно-

оцінної лексики з позитивною чи негативною конотацією задля створення, 

відповідно, позитивного чи негативного ставлення до підсудного і надання 
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позитивної чи негативної характеристики бази доказів адвоката 

обвинувачення / захисту. Це, своєю чергою, здійснює потужний сугестивний 

вплив на думки, судження, емоційні і психічні стани колегії присяжних, 

породжуючи бажання довіряти або, навпаки, не довіряти адвокатам, 

створюючи бажання засудити підсудного або, навпаки, виправдати його.  

Різниця між вступними промовами адвокатів процесуальних сторін 

полягає у преференції адвоката обвинувачення застосовувати у своїх 

вступних промовах велику кількість простих дієслівних присудків у 

минулому часі із негативно-оцінними дієсловами (ВМС прямої процесуальної 

номінації) для детального опису злочину, скоєного підсудним, із метою 

викликати у присяжних осуд його дій, відразу і бажання покарати його. 

Натомість адвокати захисту віддають перевагу застосовуванню більшої 

кількості абстрактних загальних іменників (ВМС прямої субстантивної 

номінації), які є негативно маркованими і називають недоліки і прогалини у 

базі доказів адвоката обвинувачення, висловлюють саркастичне ставлення 

адвоката захисту до свого опонента, і позитивно маркованими, які відводять 

підозру від підсудного, нейтралізують негативне ставлення до нього, 

створюючи всі умови для виправдання підсудного.  

ВМС непрямої номінації, які вживаються адвокатами у їх вступних 

промовах, їх різноманітність і частотність зумовлюються різною 

іллокутивною метою адвокатів. У дисертаційному дослідженні встановлено, 

що іллокутивна мета адвокатів захисту, а саме: зруйнувати сформоване 

присяжними позитивне враження про адвоката обвинувачення і його базу 

доказів, а також розвіяти думку, що підсудний винний у скоєному злочині, 

вимагає більшої різноманітності образних засобів (позитивних і негативних 

метафор, епітетів, парафраз тощо) та їх більшої насиченості за кількістю 

контекстних репрезентацій у вступних промовах адвокатів захисту порівняно 

із вступними промовами адвокатів обвинувачення. 

ВМС на інших мовних рівнях, зокрема фонетичному, морфологічному  

і синтаксичному, виявились допоміжними у здійсненні сугестивного впливу 
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на присяжних у вступних промовах адвокатів, що є їх спільною ознакою. 

Відмінною ознакою є те, що адвокати обвинувачення віддають перевагу ВМС 

на морфологічному рівні (найчастіше, дієслівним категоріям модальності), у 

той час як адвокати захисту – ВМС на синтаксичному рівні (синтаксичному 

паралелізму).  

У дисертаційному дослідженні встановлено, що вступні промови 

адвокатів захисту мають більш потужний сугестивний потенціал, ніж вступні 

промови адвокатів обвинувачення, про що свідчать більш різноманітні і 

частотні різнорівневі ВМС у вступних промовах саме адвокатів захисту.  

Заключні промови адвокатів процесуальних сторін мають більш 

вагомий вплив, ніж вступні, на кульмінаційну розв’язку у сюжетах САЮТ – 

виголошення колегією присяжних свого вироку. Порівняльний аналіз 

заключних промов виявив їхні спільні і відмінні ознаки.  

З’ясовано, що спільною ознакою заключних промов адвокатів 

процесуальних сторін, так само, як і вступних, є застосування адвокатами 

негативно маркованої лексики стосовно один до одного, а позитивної – для 

підвищення свого статусу і статусу свого клієнта в очах колегії присяжних.  

Відмінні ознаки заключних промов адвокатів зумовлюються 

послідовністю їх виступів під час судового процесу, а саме: адвокати захисту, 

які проголошують свою промову після адвокатів обвинувачення, вимушені 

будувати свої промови так, щоб змінити думки та настанови колегії 

присяжних, вже сформовані адвокатами обвинувачення. 

Адвокати обвинувачення у своїх заключних промовах застосовують 

переважно ВМС прямої субстантивної номінації (на відміну від ВМС прямої 

процесуальної номінації у вступних промовах), зокрема, іменники-терміни й 

абстрактні загальні іменники, які апелюють до таких понять, як правда, 

совість, мораль, здоровий глузд тощо. Преференція адвокатів обвинувачення 

застосовувати більшу кількість ВМС прямої номінації у своїх заключних 

промовах, аніж ВМС непрямої номінації, свідчить про їх бажання прямо і 

безпосередньо вселяти присяжним необхідний для адвокатів хід думок.  
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Адвокати захисту у своїх заключних промовах застосовують не лише 

значну кількість ВМС прямої номінації, серед яких провідну роль відіграють 

ВМС прямої ознакової номінації, зокрема негативно марковані експресивно-

оцінні прикметники, але і ВМС непрямої номінації (найчастіше, образні 

порівняння, розгорнуті метафори) з метою створити атмосферу емоційного 

збудження задля досягнення бажаного результату. 

ВМС на фонетичному, морфологічному і синтаксичному мовних 

рівнях, які адвокати процесуальних сторін застосовують у своїх заключних 

промовах, виявились допоміжними у здійсненні сугестивного впливу на 

колегію присяжних так само, як і у їх вступних промовах.  

Відмінною ознакою заключних промов є застосування адвокатами 

обвинувачення ВМС на синтаксичному рівні (переважно риторичних питань, 

які наводять колегію присяжних на логічні роздуми), на відміну від ВМС на 

морфологічному рівні (дієслівної категорії модальності) у їх вступних 

промовах. Адвокати захисту, на відміну від своїх вступних промов, у яких  

здебільшого перевага віддається ВМС на синтаксичному рівні (зокрема 

синтаксичному паралелізму), у своїх заключних промовах застосовують 

значну кількість ВМС на морфологічному рівні (переважно дієслівну 

категорію наказового способу, засобу імперативної сугестії). На відміну від 

заключних промов адвокатів обвинувачення, у заключних промовах 

адвокатів захисту особливе місце також відводиться і ВМС на фонетичному 

рівні (зокрема паузам), що встановлено ще однією відмінною ознакою між 

заключними промовами адвокатів процесуальних сторін. 

Заключні промови адвокатів виявились більш емотивними й 

експресивно-оцінними, ніж їх вступні, на що впливає усвідомлення 

адвокатами того факту, що заключні промови є їхнім останнім шансом 

вплинути на кінцеве рішення колегії присяжних. Своєю чергою, заключні 

промови адвокатів захисту виявились більш сугестивно-навантаженими, ніж 

заключні промови адвокатів обвинувачення, у силу більшої варіативності і 

більшої кількості контекстних репрезентацій експресивно-оцінної лексики і 
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засобів транспонованої номінації (образних порівнянь, розгорнутих 

метафор), покликаних здійснити сугестивний вплив на емоційні сфери 

присяжних, що спричиняє жаль і співчуття до підсудного, а так і бажання 

винести виправдувальний вирок.  

Іллокутивна мета адвокатів процесуальних сторін здійснити 

сугестивний вплив на сферу несвідомого присяжних для програмування їх 

поведінки у необхідному для адвокатів напрямку зумовлює їх різні 

комунікативні стратегії. Досягненню іллокутивної мети адвокатів 

обвинувачення сприяє комунікативна стратегія доказу абсолютної провини 

підсудного, адвокатів захисту – комунікативна стратегія доказу 

невинуватості підсудного. Кожна комунікативна стратегія реалізується 

різними комунікативними тактиками (далі КТ) залежно від композиційної 

організації самих промов, які зазвичай складаються із вступу, основної 

частини і висновків. Роль різнорівневих ВМС у реалізації КТ є різною. 

У дисертаційній праці з’ясовано, що адвокати процесуальних сторін 

застосовують або ті самі КТ у вступних (КТ професійної самопрезентації) і 

заключних (КТ дискредитації опонента) промовах, або різновекторні          

КТ (КТ негативної / позитивної презентації підсудного, КТ 

позитивної / негативної презентації позивача), або КТ, специфічні для 

адвокатів відповідної процесуальної сторони, а саме: для адвокатів 

обвинувачення – КТ деталізації скоєного злочину, КТ аргументації, КТ 

контраргументації, КТ впливу на мішені присяжних; для адвокатів захисту – 

КТ переакцентуації, КТ заклику до присяжних виконати свій обов’язок, КТ 

аналогії, КТ вибачення. 

Перлокутивний ефект (ефективність / неефективність) кожної КТ, 

реалізованої адвокатами процесуальних сторін за допомогою різнорівневих 

ВМС для здійснення сугестивного впливу на сферу несвідомого присяжних, 

виявляється завдяки авторським коментарям в аналізованих фрагментах 

промов адвокатів. Основними умовами, які сприяли ефективній реалізації 

сугестивного впливу на колегію присяжних у вступних і заключних 
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промовах адвокатів, встановлено такі: 1) правильний вибір комунікативної 

тактики на кожному етапі розвитку промови; 2) доречне застосуванням ВМС 

на лексико-семантичному, морфологічному, синтаксичному і фонетичному 

рівнях та / або їх вдала комбінація для реалізації обраної КТ; 3) відповідність 

комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ ситуації спілкування.  

Виявилось, що вступні промови адвокатів процесуальних сторін 

характеризуються як ефективним, так і неефективним досягненням ними їх 

іллокутивної мети. Проте КТ, застосовані у заключних промовах адвокатів 

захисту, були майже завжди ефективними на відміну від тих, що 

застосовувались адвокатами обвинувачення.  

Ефективність КТ у заключних промовах адвокатів захисту 

зумовлюється активним застосуванням адвокатами захисту КТ апеляції до 

почуттів, реалізованої за допомогою таких різнорівневих ВМС (негативно 

маркованих експресивно-оцінних прикметників, образних порівнянь, 

розгорнутих метафор, дієслівної категорії наказового способу, заперечних 

займенників, градації, пауз), які здійснюють тиск на уразливі стани колегії 

присяжних, викликаючи у них жаль і співчуття до підсудного, внаслідок чого 

вони виносять виправдувальний вирок. Така сугестивна навантаженість 

заключних промов адвокатів захисту пояснюється ідейним задумом авторів 

САЮТ – показати читачам недоліки вирішення справ за участю суду 

присяжних у Сполучених Штатах Америки, коли у більшості випадків 

запальна риторика адвокатів захисту допомагала їм виграти судову справу і 

виправдати обвинуваченого – реального злочинця. 

Ключові слова: вербальні маркери сугестії, сучасний американський 

юридичний трилер, вступна промова, заключна промова, адвокат 

обвинувачення, адвокат захисту, комунікативна стратегія, комунікативна 

тактика, іллокутивна мета, прагматичний ефект. 
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ABSTRACT 

Harbar I. O. Verbal markers of suggestion in the modern American 

legal thriller. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Kyiv National Linguistic University – Zaporizhzhia National 

University, Kyiv – Zaporizhzhia, 2019. 

The thesis elucidates communicative and pragmatic nature of verbal markers 

of suggestion (hereafter – VMS) in prosecution and defense attorneys’ opening and 

closing statements that exert suggestive influence on the jury’s minds, thoughts, 

behavior and emotional states and therefore their final decision – the verdict. The 

thesis is conducted in the scope of modern American legal thrillers (hereafter – 

MALT) by means of employing the methodological basis of linguistics, linguistic 

poetics and communicative pragmatics. 

The analysis of the native and foreign studies, devoted to the problem of 

verbal influence realization in the professional discourse, resulted in the 

development of the theoretical and methodological basis of the research. The 

systematization of the main approaches to the investigation of such a 

psychological-linguistic phenomenon as verbal suggestion contributed to the 

determination of its manifestation specificity directly in legal communication. 

From the psychological point of view, suggestion is viewed as a means of 

psychological influence that has a considerable impact on the addressees’ psychic 

state of mind evading their critical thinking, which results in their performing 

actions required by the suggester (the speaker). From the linguistic point of view, 

verbal suggestive influence is exerted by the speaker by verbal means (on all 

speech levels: phonetic, morphological, lexical and syntactic) and non-verbal 

means of communication (facial expressions, gestures, posture, body language, 

etc.). Such VMS are able to evoke particular feelings, images, emotional states and 

urge the addressee to perform the actions planned by the speaker. 

In legal discourse, the outcome of the court proceedings with the 

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



 10 

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

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

guided not by rational thinking, but rather by their feelings, compassion for the 

defendant, or even for the lawyer himself. 

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

it possible to develop semantic and stylistic classification of multi-level VMS 

mainly in the prosecution and defense attorneys’ opening and closing statements. 

The research results claim that VMS both in the prosecution attorneys’ and in the 

defense attorneys’ opening and closing statements are realized on all speech levels: 

phonetic, morphological, lexical and syntactic. However, as far as the number of 

the VMS contextual representations is concerned, the VMS on lexical speech level 

turned out to be the most frequent in the attorneys’ opening and closing statements. 

Their suggestion function is intensified by the VMS on morphological, syntactic, 

and phonetic levels. 

The VMS on lexical level in the attorneys’ opening and closing statements 

are divided into two main groups in the thesis: those of direct signification and 

indirect description. Lexical units of direct signification, in their direct meanings, 

denote persons / objects involved in the court case, their features and actions. 

Lexical units of indirect (figurative) description, in their figurative meanings, 

define the most distinctive features of the referents that already have their names. 

According to the parts of speech, VMS of direct signification fall into three groups: 

VMS of substantive direct signification, VMS of process direct signification and 

VMS of attributive direct signification. 

The research argues that the common feature of the attorneys’ opening 

statements is the abundance of emotional and expressive verbal means with either 

positive or negative evaluation the aim of which is to create, respectively, a 

positive or negative jurors’ attitude towards the defendant and to provide a positive 

or negative evidence base for the prosecution / defense attorney. The intensive use 

of such VMS exerts significant suggestive influence on thoughts, ideas, beliefs, 

emotional and psychological states of the jury, giving rise to a desire to trust or, 
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conversely, not to trust the attorneys and, as a result, to condemn the defendant 

or, on the contrary, to justify him / her. 

The difference between the attorneys’ opening statements is manifested by 

the prosecution attorney’s preference to use a considerable number of simple 

verbal predicates in Past Simple with negative evaluation (VMS of process direct 

signification). A detailed description of the crime committed by the defendant. 

calls the jury's condemnation of his / her actions, disgust, and the desire to punish 

him / her. On the other hand, defense attorneys give preference to use mainly 

abstract common nouns with negative or positive evaluation (VMS of substantive 

direct signification). Negatively marked abstract common nouns usually reveal 

disadvantages and gaps in the evidence base of the prosecution attorney, express 

sarcastic attitude to the defense attorney’s opponent. Positively marked abstract 

common nouns allay the jury’s suspicion from the defendant, neutralize their 

negative attitude to him / her creating all conditions for the defendant’s acquittal. 

VMS of indirect description used by the attorneys in their opening 

statements, their versatility and frequency, greatly depend on the attorneys’ 

illocutionary aims that are opposite. The thesis claims that the defense attorneys’ 

illocutionary aim is to ruin the jury’s positive opinion about the prosecution 

attorney and his evidence and dispel an illusion that the defendant is guilty of the 

committed crime. The realization of this aim requires frequent occurrence of 

figurative verbal means (metaphors, epithets, paraphrases, etc. with positive and 

negative evaluation) in the defense attorney’s opening statements rather than in 

their opponents’ opening statements. 

The VMS that were used by the attorneys on other speech levels, mainly 

phonetic, morphological and syntactic, turned out to be supplementary in exerting 

suggestive influence on the jury, which is defined as one more common feature of 

the attorneys’ opening statements. However, the difference is manifested by the 

prosecution attorneys’ preference to use VMS on morphological level (verbal 

category of modality being the most frequent), whereas defense attorneys prefer to 

use VMS on syntactic level (mainly, syntactic parallelism). 
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As the research results indicate, defense attorneys’ opening statements are 

characterized by a greater suggestion potential than the prosecution attorneys’ 

speeches, as evidenced by more diverse and frequent multi-level VMS in the 

defense attorneys’ opening statements. 

The attorneys’ closing statements have a more significant influence than the 

opening ones, on the climax of the MALT plots, i.e. summoning a jury panel of its 

verdict. A comparative analysis of the attorneys’ closing statements revealed their 

common and distinctive features. 

The common feature of the attorneys’ closing statements is the same as of 

their opening statements. Both, prosecution and defense attorneys prefer to use 

negatively marked verbal means in order to negatively characterize each other. 

Positively marked verbal means are used by the attorneys to raise their own status 

and the status of their clients in the eyes of the jury. 

The difference between the attorneys’ closing statements is predetermined 

by the sequence of their performances during the trial. The defense attorneys who 

give their speech after the prosecution attorneys are forced to build their speeches 

so as to change the jury's thoughts and regulations, already formed by the 

prosecution attorneys. 

In their closing statements, prosecution attorneys frequently use VMS of 

substantive direct signification (in contrast to VMS of process direct signification 

in their opening statements), mainly, nouns-terms and abstract common nouns that 

appeal to such notions as truth, conscience, dignity, common sense, etc. The 

prosecution attorneys’ preference to use more VMS of direct signification in their 

closing statements rather than VMS of indirect description testifies to their desire to 

directly and straightforwardly implant the opinion necessary for the prosecution 

attorneys in the jury’s mind. 

In their closing statements, the defense attorneys use not only a considerable 

number of VMS of direct signification, among which VMS of attributive direct 

signification, mainly negatively marked expressive and evaluative adjectives, play 

a crucial role, but also VMS of indirect description (most often, similes, extended 
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metaphors). These verbal means help the prosecution attorneys create an 

atmosphere of emotional excitement in order to achieve the desired result. 

VMS on phonetic, morphological and syntactic speech levels used by the 

attorneys in their closing statements, turned out to be supplementary in exerting 

suggestive influence on the jury as well as in their opening statements.  

The distinctive feature of the attorneys’ closing statements is the prosecution 

attorneys’ tendency to use VMS on syntactic level (mostly rhetorical questions that 

lead the panel of jurors to logical reasoning) unlike VMS on the morphological 

level (verbal category of modality) in their opening statements. Meanwhile the 

defense attorneys’ closing statements, unlike their opening ones where the 

preference is mostly given to the VMS on the syntactic level (syntactic parallelism 

in particular), contain a considerable number of VMS on the morphological level 

(mostly verbal imperative category which is regarded to be a means of imperative 

suggestion). Unlike the prosecution attorneys’ closing arguments, in the defense 

attorneys’ final summation a special place is occupied by the VMS on the phonetic 

level (mainly pauses), which is viewed as one more distinctive feature of the 

attorneys’ closing statements in the thesis.  

The research results reveal that the attorneys’ closing statements turned out 

to be more emotional, expressive and evaluative than their opening ones. This is 

because of the attorneys’ awareness that the closing statement is their last chance 

to influence the final decision of the jury panel so that they could eventually reach 

the verdict desired by the attorney. In its turn, the closing speeches of the defense 

attorneys appeared to be more suggestive-loaded than the closing speeches of the 

prosecution attorneys, due to the greater variability and more contextual 

representations of expressive and evaluative vocabulary and means of figurative 

description (similes, extended metaphors), intended to exert a suggestion effect on 

the emotional sphere of the jury, which causes sorrow and compassion for the 

defendant, as well as the desire to make an acquittal. 

The attorneys’ illocutionary goal to exert suggestive influence on the jury’s 

sphere of the unconscious for the programming of their behavior in the direction 
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necessary for the lawyers predetermines their various communicative strategies. 

The pursuit of the illocutionary goal of the prosecution attorneys is promoted by a 

communicative strategy of proof of the defendant’s absolute fault, defense 

attorneys ‒ by a communicative strategy of proof of the defendant’s innocence. 

Each communicative strategy is implemented by various communicative tactics 

(hereafter – CT) depending on the compositional organization of the speeches, 

which usually consist of an introduction, the main part, and conclusions. The role 

of multi-level VMS in the implementation of CT is different. 

The research results have indicated that the attorneys use either the same 

CTs in their opening (professional self-presentation CT) and closing (opponent’s 

discrediting CT) statements, or opposite CTs (defendant’s positive / negative 

presentation CTs, plaintiff’s positive / negative presentation CTs), or CTs specific 

to the attorneys of the respective procedural side: for the prosecution attorneys –

detailing the crime CT, justification CT, counter-argumentation CT, affecting the 

jury’s target CT; for the defense attorneys – appeal to feelings CT, re-accentuation 

CT, appeal to the jury to fulfill their duty CT, analogy CT, excuse CT.  

Perlocutionary effect (success / failure) of each CT, implemented by the 

attorneys with the help of the multi-level VMS to exert a suggestive influence on 

the jury’s sphere of the unconscious, is revealed by the authors’ comments, in the 

analyzed fragments of the attorneys’ speeches. The main conditions that 

contributed to the successful implementation of the suggestive influence on the 

panel of jurors in the opening and closing attorneys’ statements, established the 

following: 1) the correct choice of the CT at each stage of speech development; 

2) the appropriate use of the VMS on the lexical, morphological, syntactic and 

phonetic levels and / or their successful combination for the implementation of the 

selected CT; 3) correspondence of the communicative and situational embodiment 

of the chosen CT to the situation of communication. 

The research proved that the attorneys’ opening speeches turned out to be 

either successful or unsuccessful in exerting suggestive influence on the jury. 

However, those CTs that were used in the closing defense attorneys’ speeches were 
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almost always successful in exerting suggestive influence on the jury, as 

opposed to those used by the prosecution attorneys. 

The success of the defense attorneys’ closing statements is determined by 

their active use of the appeal to feelings CT realized with the help of such multi-

level VMS (negatively marked expressive and evaluative adjectives, similes, 

extended metaphors, verbal imperative category, negative pronouns, gradation, 

pauses) which exert pressure on the vulnerable states of the jury, evoking their pity 

and sympathy of the defendant, as a result of which they make an acquittal. Such 

advocacy of the final summing up of the defense attorneys is explained by the 

ideological intention of the authors of the MALT: to show the readers the 

disadvantages of dealing with jury trials in the United States of America, when in 

most cases the inflammatory rhetoric of defense attorneys helped them win the 

case and justify the accused – the real offender. 

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

opening statement, closing statement, prosecution attorney, defense attorney, 

communicative strategy, communicative tactics, illocutionary aim, pragmatic 

effect. 
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ВСТУП 

Дисертаційну працю присвячено дослідженню вербальної сугестії в 

сучасних американських юридичних трилерах (далі САЮТ), чий 

комунікативно-прагматичний потенціал найповніше розкривається під час 

судових засідань у вступних і заключних промовах адвокатів процесуальних 

сторін, шляхом комплексного аналізу різнорівневих вербальних маркерів 

сугестії (далі ВМС) із застосуванням методологічних засад лінгвістики, 

лінгвопоетики і комунікативної прагматики. 

Розвиток сучасної наукової думки поєднує знання різних наук із метою 

забезпечення максимальної ефективності комунікативних процесів, одним із 

чинників якої є застосування вербального впливу на людину в будь-якій 

соціальній ситуації. Вербальний вплив, під яким розуміють мовленнєву дію 

адресанта, спрямовану на зміну поведінки, психологічних станів, свідомості 

адресата з метою досягти чогось у власних цілях [15, c. 62; 55, c. 355], 

провокує певні спогади чи думки, зумовлює появу образів чи переживань, 

викликаючи конкретні почуття, реакції та дії. Саме можливість вербально 

вплинути на поведінку інших людей спонукає лінгвістів інтенсивно 

досліджувати комунікативний [5; 15; 16; 17; 24; 27; 44; 45; 47; 48; 65; 67; 68; 

69; 70] і прагматичний [63; 64; 78; 79; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89] аспекти 

вербального впливу. 

Через те, що вербальний вплив вважається «домінантою комунікативної 

сугестії» [29, c. 33], є усі підстави стверджувати, що однією з найголовніших 

форм вербального впливу на людину є вербальна сугестія, яка визначається 

[62, c. 215] як спрямований вплив на свідомість і поведінку людини з метою 

створення у неї певного психічного стану або спонукання до певних дій, 

через що у людини знижується усвідомленість сприйманої інформації і 

критичне ставлення до неї, внаслідок чого вона починає діяти всупереч своїм 

знанням, переконанням намірам і звичкам. За допомогою вербальної сугестії 

можна викликати різні уявлення, відчуття, емоційні стани, зміни сомато-

вегетативних функцій тощо і досягти бажаної мети.  
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Складність дослідження явища сугестії полягає у тому, що задля 

осягнення його лінгвістичного аспекту, слід враховувати і його психологічні 

властивості, зокрема, вплив на підсвідомість адресата, адже сугестія 

насамперед уважається явищем психологічним (див. праці В. М. Бехтерева 

[3; 4], Б. Ф. Поршнева [46], Г. А. Гончарова [12; 13], А. М. Свядоща [53], 

Р. Дилтсa [88], Б. Сідісa [91], М. Холлa [71], Р. Бендлера [7; 8; 81; 82; 83; 84], 

Дж. Гріндера [14]). Проте у сучасному мовознавстві відбувається 

становлення окремої галузі – сугестивної лінгвістики [38; 72; 73; 74; 75; 76], 

яка увібравши у себе здобутки психології, медицини, психотерапії, «обрала 

своїми об’єктами дослідження вербальні та невербальні засоби, заряджені 

потужним, спрямованим на підсвідоме, впливовим потенціалом» (цит. за: 

[56, URL]). Виокремившись із прикладної психолінгвістики і застосувавши 

доробок нейролінгвістичного програмування, окреслена галузь здебільшого 

зорієнтована на вивчення сугестогенів політичного [25; 32; 49; 58; 61; 79], 

рекламного [9; 10; 15; 16; 51; 54], педагогічного [34; 35; 36; 80; 87], 

медичного [11; 77] (цит. за: [56, URL]) і релігійного [21; 30; 31; 39; 50; 66] 

дискурсів. Однак практично поза увагою сугестивної лінгвістики 

залишається дослідження сфери американського судового дискурсу, де 

більша частина судової риторики адвокатів процесуальних сторін обернена 

на колегію присяжних, від яких залежить кінцеве рішення.  

Актуальність дисертації зумовлено загальним спрямуванням 

лінгвістичних досліджень на всебічне вивчення вербального впливу у 

професійному дискурсі. Питання сугестивних особливостей адвокатської 

риторики, здатної здійснити вплив на вирок присяжних у судовому процесі, є 

недостатньо висвітленим у сучасних дискурсивних розвідках, що посилює 

актуальність обраної теми. Особливої важливості набуває розкриття 

комунікативно-прагматичного потенціалу вербальної сугестії у сучасному 

американському судовому процесі за участю суду присяжних, зокрема, у 

вступних і заключних промовах адвокатів процесуальних сторін, коли 

застосовані адвокатами комунікативні стратегії і комунікативні тактики, у 
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яких сугестія знаходить своє мовне втілення, здійснюють потужний 

маніпулятивний вплив на присяжних. Обраний матеріал для аналізу – 

юридичні трилери, написані фахівцями – колишніми адвокатами судових 

процесів, підсилює актуальність дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертація відповідає профілю 

досліджень, які проводяться на кафедрі англійської філології і перекладу 

імені професора І. В. Корунця Київського національного лінгвістичного 

університету в руслі кафедральної науково-дослідної теми «Когнітивні, 

дискурсивні та культурологічні аспекти сучасної германістики і 

перекладознавства» (номер державної реєстрації 0117U003776). Тему 

дисертації затверджено (протокол № 6 від 23 грудня 2013 року) вченою 

радою Київського національного лінгвістичного університету. 

Мета дослідження полягає у розкритті комунікативно-прагматичного 

потенціалу вербальної сугестії у вступних і заключних промовах адвокатів 

процесуальних сторін під час судових засідань, якими вони постають у 

сучасних американських юридичних трилерах. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

– обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження 

комунікативно-прагматичного потенціалу вербальної сугестії як виду 

вербально-психологічного впливу на учасників судового процесу;  

– запропонувати методику комплексного аналізу вербальної сугестії у 

САЮТ із залученням методів лінгвопоетики, лінгвістики і комунікативної 

прагматики; 

– розробити семантико-стилістичну класифікацію контекстних 

репрезентацій вербальної сугестії – вербальних маркерів сугестії (далі ВМС) 

– у вступних і заключних промовах адвокатів процесуальних сторін у 

САЮТ; 

– визначити роль різнорівневих ВМС у реалізації комунікативних 

стратегій і комунікативних тактик, які адвокати процесуальних сторін 
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застосовують у вступних і заключних промовах для здійснення сугестивного 

впливу на колегію присяжних; 

– з’ясувати прагматичний ефект комунікативних стратегій і 

комунікативних тактик, застосованих адвокатами процесуальних сторін у 

вступних і заключних промовах. 

Об’єкт дослідження – різнорівневі ВМС у вступних і заключних 

промовах адвокатів процесуальних сторін у САЮТ. 

Предмет дослідження – комунікативно-прагматичний потенціал 

різнорівневих ВМС, задіяний у реалізації комунікативних стратегій і тактик, 

спрямованих на здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних під 

час судових засідань, якими вони постають у САЮТ. 

Матеріалом дослідження слугували 19 САЮТ (загальним обсягом 

6580 стop.), авторами яких є: Дж. Грішем (J. Grisham), М. Коннеллі 

(M. Connelly), Дж. Лескроарт (J. Lescroart), У. Бернхардт (W. Bernhardt), 

С. Прат (S. Pratt), С. Туроу (S. Turow), Р. Сингер (R. Singer), Дж. Гофман 

(J. Hoffman), С. Мартіні (S. Martini), М. Гіменез (M. Gimenez). Для розкриття 

комунікативно-прагматичного потенціалу різнорівневих ВМС із 

досліджуваних САЮТ було відібрано 38 вступних і 35 заключних промов 

адвокатів процесуальних сторін, із яких вилучено 21512 різнорівневих ВМС, 

які слугували одиницями аналізу. 

Методика комплексного aнaлiзу ґрунтується нa зaгaльнoнaукoвих 

мeтoдaх (індукція, дедукція, спостереження, опис), емпірико-теоретичних 

методах (аналіз і синтез) і спеціальних методах таких гуманітарних наук, як 

лінгвопоетика, лінгвістика і комунікативна прагматика. 

Мeтoдoлoгiю лінгвопоетики, зокрема методи філологічного і 

біографічного аналізу, застосовано для систематизації жанрових ознак 

САЮТ, визначення специфіки творчої манери авторів та її зв’язку із 

жанровими особливостями САЮТ. Мeтoди лінгвістики використaнo для 

характеристики різнорівневих ВМС, а саме: метод лінгвістичного 

спостереження й опису – для інвентаризації і класифікації вилучених ВМС; 
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компонентний аналіз – для визначення семного складу досліджуваних ВМС і 

тлумачення їхнього значення; дистрибутивний аналіз – для виявлення всіх 

можливих оточень, у яких трапляються ВМС; аналіз безпосередніх 

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

контекстуальний аналіз – для визначення, у якому за обсягом контексті 

реалізуються ВМС; семантико-стилістичний аналіз – для виявлення 

наявності / відсутності семантичної транспозиції у значенні ВМС. 

Комунікативно-прагматичні параметри вербальної сугестії досліджено за 

допомогою таких методів, як: метод контекстуальної інтерпретації – для 

розкриття авторського задуму, мотивів і цілеспрямованості тексту; 

конверсаційний аналіз – для визначення умов вербального обміну, атмосфери 

і стилю спілкування; контент-аналіз – для встановлення індивідуально-

психологічних і соціально-психологічних особливостей адресанта й адресата; 

інтент-аналіз – для реконструкції прямих і прихованих інтенцій адвокатів 

процесуальних сторін, спрямованих на колегію присяжних, а також для 

визначення комунікативних стратегій і комунікативних тактик; 

актомовленнєвий аналіз – для виокремлення мінімальних фрагментів на 

кожному композиційному рівні промов адвокатів процесуальних сторін, у 

яких реалізовано ВМС; прагматичний аналіз – для визначення 

перлокутивного ефекту застосованих комунікативних стратегій і 

комунікативних тактик. Процедури кількісних підрахунків використовуються 

на всіх етапах аналізу.  

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

мовознавстві на основі комплексного підходу із залученням здобутків 

психології, сугестивної лінгвістики, лінгвопоетики і комунікативної 

прагматики: 

– диференційовано вербальні засоби сугестії, які адвокати 

процесуальних сторін застосовують у своїх вступних і заключних промовах, і 

встановлено їх роль у здійсненні маніпулятивного впливу на винесення 

присяжними вироку; 
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– систематизовано особливості САЮТ як художньої форми 

репрезентації вербальної сугестії у американському судовому процесі за 

участю суду присяжних; 

– визначено найуживаніші типи різнорівневих ВМС у вступних і 

заключних промовах адвокатів обвинувачення й адвокатів захисту під час 

судових засідань; 

– встановлено ефективність різнорівневих ВМС у реалізації 

комунікативних стратегій і комунікативних тактик, застосованих адвокатами 

процесуальних сторін; 

– виявлено причини ефективності і неефективності комунікативних 

стратегій і комунікативних тактик у вступних і заключних промовах 

адвокатів процесуальних сторін. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Вербальна сугестія є формою вербально-психологічного впливу на 

сугеренда, спрямованого на його емоційну, поведінкову, підсвідому 

репрезентативні системи і здатного викликати у нього конгруентні почуття, 

думки, дії, образи без критичного аналізу вхідної інформації за допомогою 

арсеналу вербальних і невербальних засобів, націлених на зміну свідомості. 

Вербальна сугестія ефективно застосовується у судовому дискурсі. 

2. Сучасний американський юридичний трилер, авторами яких є 

професійні адвокати, є комплексним мовленнєвим жанром: з одного боку, у 

ньому відтворюються основні ознаки судової комунікації, зокрема, судового 

засідання, яким воно постає у США, з іншого, – він є художньою формою 

репрезентації здійснення правосуддя над обвинувачуваним безпосередньо у 

судовій залі, характерними ознаками якого є динамічний і напружений 

сюжет, який втілюється специфічними стилістичними мовними засобами. 

3. В сучасних американських юридичних трилерах успіх вирішення 

судових справ за участю колегії присяжних залежить від вступної та 

заключної промов адвокатів процесуальних сторін, у яких адвокати завжди 

враховують такі психологічні фактори, які сприяють породженню сугестії 
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(конформність, наслідування, емоційне зараження, уподібнення, повна довіра 

до сугестора, авторитет сугестора) і впливають на мішені присяжних 

(емоції, уяву, асоціацію, життєвий досвід, пам'ять, інтереси, бажання, 

потяги, переконання, ідеали, почуття, слабкості). 

4. Вербальна сугестія реалізується адвокатами процесуальних сторін на 

всіх мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному, 

синтаксичному, серед яких найбільший сугестивний вплив на колегію 

присяжних здійснюють лексико-семантичні засоби, інші є допоміжними і 

лише підсилюють сугестивну функцію тропів та експресивно-емотивних 

слів. Концентрація в одному фрагменті промови різнорівневих вербальних 

маркерів сугестії створює потужний сугестивний вплив на адресата. 

5. Змагальний характер судової справи визначає іллокутивні цілі 

адвокатів процесуальних сторін, що зумовлює вибір ними генеральної 

стратегії – доказ абсолютної вини підсудного (адвокати обвинувачення) або 

доказ невинуватості підсудного (адвокати захисту), яка реалізується 

комунікативними тактиками залежно від типу промови (вступної чи 

заключної), композиційного рівня промови (вступ, основна частина та 

заключне слово) і послідовності виступів адвокатів процесуальних сторін. 

6. Комунікативні тактики, застосовані адвокатами процесуальних 

сторін, можуть бути як ефективними у здійсненні сугестивного впливу на 

колегію присяжних, що зумовлюється концентрацією різнорівневих 

вербальних маркерів сугестії в одному фрагменті промови, так і 

неефективними, що спричиняється неправильним вибором комунікативної 

тактики, недоречним застосуванням засобів вербальної сугестії та / або їх 

невдалою комбінацією і невідповідністю комунікативно-ситуативного 

втілення обраної комунікативної тактики ситуації спілкування.  

Теоретичне значення проведеного дослідження визначається його 

внеском у психолінгвістику і сугестивну лінгвістику (з’ясування соціально-

психологічної природи вербальної сугестії як основної форми прихованого 

вербально-психологічного впливу), юридичну лінгвістику (систематизація 
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сугестивних властивостей судового дискурсу), теорію номінації (семантико-

стилістична класифікація ВМС), теорію вербального впливу (розкриття 

сугестивних потенцій фонетичного, морфологічного, лексико-семантичного і 

синтаксичного рівнів мови у промовах адвокатів процесуальних сторін), 

комунікативну лінгвістику (типологізація КС і КТ сугестивного впливу на 

колегію присяжних), прагмалінгвістику (окреслення комунікативно-

прагматичних характеристик сугестивного впливу промов адвокатів 

процесуальних сторін). 

Практична цінність результатів дисертаційного дослідження полягає 

у можливості їх використання в курсі лексикології англійської мови (розділ 

«Стилістична лексикологія»), стилістики англійської мови (розділи 

«Стилістична семасіологія», «Стилістична лексикологія», «Стилістичний 

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

«Функціональні стилі англійської мови»), комунікативної лінгвістики (розділ 

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

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

у наукових дослідженнях аспірантів і студентів. Здобутки дисертаційного 

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

психології, літературознавстві, юриспруденції, у професійній підготовці 

адвокатів, комунікаторів (спічрайтерів, психотерапевтів і психологів), а 

також у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Україна і світ: діалог мов і культур» 

(Київ, 2012, 2014, 2015), «English in Globalized World» (Кам’янець-

Подільський, 2012), «Проблеми та перспективи розвитку науки» (Чернівці, 

2014), «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» 

(Одеса, 2015), «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» 

(Одеса, 2015), «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» 

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

2019). 
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Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження 

висвітлено у 18-ти одноосібних публікаціях автора: у наукових фахових 

виданнях України – 7 (4,18 др. арк.), у зарубіжному виданні – 1 (0,54 др. 

арк.), а також у збірниках матеріалів конференцій – 10 (2,67 др. арк.). 

Загальний обсяг публікацій становить 7,39 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з двох анотацій 

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

розділів із висновками і списками використаної літератури, списками 

довідкової літератури і джерел ілюстративного матеріалу до кожного з 

розділів, висновків і додатків. Повний обсяг дисертації становить 346 

сторінок, із них 198 – основного тексту, у тому числі 12 таблиць. 

Бібліографія містить 572 джерела, із них 439 позицій – праці вітчизняних і 

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

лексикографічні джерела і 19 позицій – джерела ілюстративного матеріалу. 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його 

предмет, мету й завдання, схарактеризовано матеріал і застосовані методи 

аналізу, сформульовано перелік положень, що виносяться на захист, 

розкрито новизну одержаних результатів, їхнє теоретичне і практичне 

значення, зазначено структуру й обсяг дисертації, надано дані про апробацію 

основних положень дисертації та публікації.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження сугестії в 

сучасному американському юридичному трилері» викладено теоретичні 

положення щодо ключових понять дисepтaцiйнoї пpaцi, a сaмe: «сугестія», 

«вербальна сугестія», встановлено відмінності між такими видами 

вербального впливу, як: «сугестія», «навіювання», «переконання» і 

«маніпуляція», розкрито соціально-психологічну природу сугестії, окреслено 

сугестивні властивості судового дискурсу, описано комунікативно-

прагматичні характеристики сугестивного впливу вступних і заключних 

промов адвокатів процесуальних сторін. 
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У другому розділі «Методологічне підґрунтя дослідження сугестії в 

сучасному американському юридичному трилері» визначено інвентар 

методів лінгвістики, лінгвопоетики і комунікативної прагматики, що 

дозволяють висвітлити проблему вербальної сугестії у судовому процесі, і 

запропоновано методику комплексного аналізу ВМС у вступних і заключних 

промовах адвокатів процесуальних сторін у САЮТ. 

У третьому розділі «Реалізація комунікативно-прагматичного 

потенціалу вербальної сугестії в промовах адвокатів обвинувачення» 

скласифіковано ВМС, що реалізовані у вступних і заключних промовах 

адвокатів обвинувачення на різних мовних рівнях (лексичному, 

фонетичному, морфологічному і синтаксичному), визначено їх роль у 

реалізації комунікативних стратегій і тактик у відповідних типах промов, а 

також досліджено прагматичний ефект сугестивного впливу промов 

адвокатів обвинувачення на присяжних шляхом з’ясування причин їх 

ефективності та / або неефективності. 

У четвертому розділі «Реалізація комунікативно-прагматичного 

потенціалу вербальної сугестії в промовах адвокатів захисту» 

запропоновано семантико-стилістичну класифікацію ВМС у вступних і 

заключних промовах адвокатів захисту, визначено вагомість різнорівневих 

ВМС у реалізації комунікативних стратегій і тактик у відповідних типах 

промов і з’ясовано причини ефективності / неефективності КТ у здійсненні 

сугестивного впливу на присяжних.  

У Висновках підсумовано теоретичні та практичні результати 

здійсненого дисертаційного дослідження, окреслено перспективи подальших 

наукових пошуків. 

Додатки містять інформацію про: нейро-лінгвістичне програмування 

(Додаток А), судову систему Сполучених Штатів Америки (Додаток Б), 

жанрову специфіку юридичного трилеру (Додаток В), проблеми 

комунікативної лінгвістики та прагмалінгвістики (Додаток Г), типологію 

ВМС у САЮТ (Додаток Д), комунікативно-прагматичний потенціал 
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вербальної сугестії у промовах адвокатів сторін (Додаток Е). Додатки Д і Е 

складаються з 12 таблиць, загальна кількість яких становить 22 сторінки.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЕСТІЇ  

В СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТРИЛЕРІ 

 

1.1  Сугестія як одна із форм вербального впливу 

 

Незважаючи на те, що феномен вербального впливу привертав увагу 

науковців із давніх давен, його систематизоване дослідження почалося лише 

у другій половині минулого століття у працях М. Рубакіна, Л. Якубинського, 

С. Бернштейна, згодом у працях Д. Болінжера, Р. Блакара, П. Лазарфельда, 

Г. Ласвелла та ін. (цит. за: [101]). У вітчизняній лінгвістиці проблема 

вербального впливу лише починає активно розвиватися (див. праці 

В. В. Різун, О. О. Селіванової, О. Семенюк, Н. Кутузи, С. Форманової, 

О. В. Климентової, Т. Ю. Ковалевської, А. В. Ковалевьскої та ін. (цит. за: 

[101]), що спричиняє нагальну потребу у дослідженні цього питання. 

Вербальний вплив розглядають у вузькому та широкому смислах.  

У широкому смислі вербальний вплив розуміють як довільну та 

мимовільну передачу інформації суб’єктом реципієнту (або групі 

реципієнтів) у процесі мовленнєвого спілкування в усній чи письмовій 

формах, яка здійснюється за допомогою лінгвальних, паралінгвальних чи 

нелінгвальних символічних засобів і визначається свідомими чи несвідомими 

інтенціями адресанта та цілями комунікації [205, c. 43]. Так, у широкому 

розумінні вербальним впливом можна вважати будь-яке мовленнєве 

спілкування, яке характеризується суб’єктно-об’єктним зв’язком, у якому 

адресант виступає суб’єктом впливу, а адресат – об’єктом впливу.  

У вузькому смислі вербальний вплив розуміють як мовленнєву дію 

адресанта, яка керується цільовою настановою мовного спілкування, що 

спрямована на зміну поведінки, психологічних станів, свідомості адресата, 

оцінки ним певного явища [148, c. 355], яка здійснюється адресантом як 

свідомо, так і несвідомо; дію, спрямовану на когось / щось з метою досягти 
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чогось у власних цілях або ж навіяти щось; процес зміни адресантом 

поведінки адресата, його настанов, намірів, уявлень, оцінок під час 

вербальної взаємодії із ним [65, c. 62].  

У дисертаційному дослідженні спираємося на вузьке розуміння 

вербального впливу і розглядаємо його як цілеспрямоване використання 

мовцем вербальних одиниць із метою введення нових знань і модифікації уже 

існуючих, які є результатом поведінкових, світоглядних, емоційних, 

психофізіологічних змін реципієнта. 

Вербальний вплив вважається «домінантою комунікативної сугестії» 

[101, c. 33]. Етимологічно термін «сугестія» (suggestion – середина ХVIIІ ст.) 

походить від латинського слова suggеstiō, що означає ‘натяк’, яке у 

риторичному контексті трактується як «додавання», «вказівка». Своєю 

чергою, дієслова suggero, suggerere мають такі значення: ‘навчати’, ‘вселяти’, 

‘радити’, які етимологічно походять від латинських дієслів gessī, gestum, що 

означають: ‘уявляти’, ‘удавати (себе за когось)’, ‘грати роль’, ‘командувати’, 

‘старшувати’, ‘відати’, ‘керувати’ (ЛУР, с. 348), які, своєю чергою, походять 

від дієслова gestio, що означає: ‘давати волю своїм почуттям’, ‘жестами 

виражати свій настрій’, ‘жестикулювати’ (ЛУР, с. 348), що за деякими 

джерелами [93], може вказувати на особливе значення «мови тіла» для 

посилення сугестивного впливу у певних європейських культурах. У полі 

лексичного значення слова suggеstio перебуває і слово suggestum/-us, яке 

тлумачиться як ‘підвищення’, ‘узвишшя’, ‘поміст’, ‘естрада’, ‘ораторська 

трибуна’, ‘запропонована думка’, ‘пропозиція’ (ЛУР, с. 744).  

В англійському етимологічному словнику (OED, с. 1340) знаходимо 

таке визначення терміну «сугестія» – “a prompting to evil” (‘намовляння, 

порив до пороку, зла’); “hint, temptation” (‘підказка, спокуса, зваба’); “an 

addition, intimation, suggestion” (‘доповнення, натяк, пропозиція, порада, 

сугестія’). У сучасному англійському тлумачному словнику Лонгман (LEDO) 

«сугестія» (suggestion) – “an indirect way of making you accept an idea, for 

example by hypnotism” (‘непрямий спосіб примушування людини прийняти 

певну ідею, наприклад, через гіпноз’).  
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Вищезазначені трактування дозволяють зрозуміти, що термін 

«сугестія» використовується у контексті, де має місце прихований 

цілеспрямований вербальний вплив на свідомість і поведінку людини, що 

здійснюється у формі наказу, поради, пропозиції, розпорядження, 

керівництва, командування, переважно з метою спонукання до певних дій 

або навіть нав’язування чужої волі, маніпуляції. 

Крім сугестії, до основних форм вербального впливу відносять: 

1) переконання (О. П. Слободяник [154]); 2) навіювання (В. М. Бехтерев [24, 

25], Б.Ф. Поршнев [135], І. Ю. Черепанова [189], Л. М. Мурзін [127]); 

3) маніпулювання (Е. Шостром [277], В. В. Зірка [73], О. Л. Доценко [60]); 

4) зараження (Є. Ф. Тарасов [166], В. М. Панкратов [133], М. Р. Желтухіна 

[65]); 5) наслідування (М. Р. Желтухіна [65], В. М. Панкратов [133]); 

6) змушення (Й. А. Стернін [162]). Існують і інші форми впливу, як, 

наприклад, прохання, пропозиція, вимога (В. П. Шейнов [200], 

Т. С. Кабаченко [83]), вмовляння, вселяння, спонукання (О. О. Селіванова 

[148]), особистий приклад, наказ (В. М. Бехтерев [24, 25,]), аргументування 

(О. П. Слободяник [154]) тощо. Варто зауважити, що між деякими формами 

вербального впливу існує тісний зв'язок, що стає причиною непоодиноких 

випадків їх паралельного вживання й унеможливлює однозначне їх 

розмежування. Такими формами вербального впливу є переконання, 

навіювання і маніпуляція,. У довідковій літературі немає їх чіткого 

розмежування, тому вважаємо за необхідне чітко розрізняти ці поняття. 

Сугестія і переконання. У розумінні цих понять дослідники 

дотримуються двох протилежних точок зору. Одні науковці [154; 223; 256; 

258; 274; 293] розглядають процеси сугестії та переконання як цілком 

тотожні і не вважають за необхідне чітко розрізнювати ці поняття, оскільки 

«в самому переконанні та роз’ясненні вже є прихована сугестія» (цит. за: 

[159, c. 26]). Інші [24; 78; 133] розглядають «переконання як процес 

протилежний сугестії та примусу» (ТРУСПТ, с. 376), тобто вважають 

переконання і сугестію абсолютно різними явищами, у яких апеляція до 
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розуму та критичного судження (переконання) протиставляється 

некритичній, несвідомій обробці інформації (сугестія).  

Першим, хто запропонував проводити чітку межу між поняттями 

«сугестія» та «переконання», був В. М. Бехтерев [24, 25]. Дослідник 

зауважував, що переконання завжди апелює до логіки, адже суб’єкту 

пропонується низка аргументів, які він осмислює, приймає або відкидає. 

Сугестія, натомість, «обходить» розум суб'єкта. Вона ґрунтується на ефекті 

сприйняття інформації як «інструкції до дії без її логічного аналізу» [163, 

с. 40]. Ефективність сугестії полягає у зменшенні (послабленні) активності 

свідомості суб’єкта: «сугестія, на відміну від переконання, проникає в 

психічну сферу поза свідомістю особистості, входячи без особливої обробки 

безпосередньо у сферу загальної свідомості та укріплюється тут, як будь-

який предмет пасивного сприйняття» [24, c. 27]. 

Окрім підсвідомості, іншими об’єктами впливу сугестії є емоції [77], 

які, своєю чергою, впливають на настрої, поведінку, почуття тощо, а також 

віра [133, c. 60], у чому переконуємося з наступних пояснень: «сугестія – це 

спонукання співрозмовника просто повірити вам, прийняти на віру те, що ви 

йому говорите – без критичного осмислення» [133, c. 60]; «сугестія – це 

насамперед апеляція до емоцій об’єкта вербального впливу, метою чого є 

викликати необхідний психологічний стан, потрібний сугестору» [77, c. 38]. 

Іншим критерієм розмежування понять є вербальні засоби здійснення 

впливу. Відбір вербальних засобів переконання та сугестії значною мірою 

залежить від об’єкту їхнього впливу (свідомість / підсвідомість, емоції, 

почуття тощо). Через те, що переконання апелює до логіки, його основними 

вербальними засобами є відбір, логічне впорядкування фактів і висновків, 

логічний доказ, покликаний забезпечити свідоме сприйняття реципієнтом 

системи оцінок і суджень іншої точки зору  [130, c. 18; 133]. Оскільки метою 

сугестії є вплинути на емоції, почуття, викликати певні стани, реакції та 

настрої, їй притаманні «конвергенція в одному контексті тропів, 

стилістичних фігур, використання емоційно забарвлених слів, 
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метафоричність» [80, c. 44‒45], що створює потужний вплив на адресата. 

Разом із вербальними засобами, які можуть здійснювати вплив на адресата, 

слід враховувати просодичні та невербальні засоби впливу, до яких відносять 

ритм, інтонацію мовлення, жести, міміку тощо. Наслідування, довіра, 

конформізм, авторитет адресанта – все це є головними складовими сугестії, 

які разом із вербальними та невербальними засобами впливу створюють 

могутнє впливове поле на адресата. 

Отже, сугестія та переконання виявляються тотожними лише в тому 

сенсі, що мають спільну мету: корекцію поглядів і здійснення певного 

прагматичного впливу на адресата, однак вони є абсолютно різними явищами 

за такими ознаками, як: об’єкт апеляції (об’єктом впливу переконання є 

логіка, розум, критичне судження, у той час як об’єктом впливу сугестії є 

несвідоме, емоції, віра) і вербальні засоби здійснення впливу. Суть 

переконання зводиться до свідомого осягнення змісту повідомлення, у той 

час як зміст сугестії приймається некритично, без осмислення і покликаний 

вплинути на почуття, емоції, поведінку людини. 

Сугестія і навіювання. Серед науковців існує певна тенденційність до 

паралельного використання термінів «сугестія» та «навіювання»: «сугестія – 

це навіювання – можливість нав’язувати іншій людині будь-які дії, у тому 

числі ті, що суперечать її настановам [192]; «одним із різновидів впливу є 

сугестія, навіювання» [65, c. 96] або їх синонімічного вжитку: «поняття 

навіювання (сугестія) однозначне і характеризує лише певним чином 

визначену роботу слова [135, c. 157]; «навіювання» та «сугестія» – це два 

терміни, що виступають абсолютними синонімами, і відрізняються лише 

походженням [159, c. 19]. А. В. Антонова, натомість, відносить сугестію до 

процесів навіювання [6], тобто розрізняє сугестію та навіювання як рід та 

вид. Таким чином, у наукових колах спостерігаємо певну неоднозначність 

стосовно застосування термінів «сугестія» та «навіювання», де одні 

дослідники вживають їх паралельно або навіть як абсолютні синоніми, у той 

час як інші вибудовують між ними зв'язок роду та виду. 



 47 

У дисертаційному дослідженні терміни «сугестія» і «навіювання» 

розмежовуються і тлумачаться як абсолютно різні поняття, які 

використовуються з різною метою в абсолютно різних видах дискурсу.  

Загалом під терміном «сугестія» розуміється «спрямований вплив на 

свідомість і поведінку людини / групи людей з метою створення у них 

певного психічного стану або спонукання до певних дій, через що у людини 

знижується усвідомленість сприйманої інформації і критичне ставлення до 

неї, внаслідок чого вона починає діяти всупереч своїм знанням, 

переконанням намірам і звичкам» (ПЕ, с. 215). За допомогою сугестії можна 

викликати певні стани, почуття, ставлення, що можуть призвести до 

здійснення людиною вчинку, що безпосередньо не випливає з прийнятих нею 

норм і принципів діяльності (ПТС, с. 268). В. М. Бехтерев, який належить до 

когорти найавторитетніших знавців проблеми сугестії, зауважує, що вона діє 

прямо і безпосередньо на психічну сферу суб’єкта шляхом наказу й 

умовляння, шляхом захоплюючого і хвилюючого мовлення, шляхом жестів і 

міміки [24, c. 23]. Таким чином, сугестія, або «прищеплення психічних 

станів» [ibid., c. 24] виступає здебільшого прихованим і нав’язливим видом 

психологічного впливу, який уже «безпосередньо пов’язується з 

маніпуляцією свідомості» [85, c. 141]. Отже, сугестія постає таким видом 

психологічного впливу, який діє шляхом безпосереднього прищеплення 

психічних станів, тобто ідей, почуттів, відчуттів, не вимагаючи жодних 

доказів і не потребуючи логіки. 

Згідно наведеним трактуванням, саме термін «сугестія» постає таким 

видом психологічного впливу, який має авторитарний, директивний характер 

і характеризується неусвідомленістю, непомітністю, мимовільністю її 

засвоєння та сприйняття, який покликаний впливати на вразливий та 

емоційний стани адресата. Такого роду сугестія належить до «батьківського» 

(‘отцовского’ [48]), тобто імперативного, методу сугестії, яка є більш 

вибагливою, рішучою, за якої адресант прагне здійснити латентний вплив на 

адресата заради досягнення поставленої мети. Такого роду сугестія буде 
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ефективною у такому виді дискурсу, метою якого є здійснити 

маніпулятивний вплив на реципієнта / групу реципієнтів, а саме у 

політичному, медійному, судовому, рекламному дискурсах.  

На противагу сугестії, термін «навіювання» широко використовується 

у медицині, психології, гіпнотичних практиках із метою покращення стану 

пацієнта, тобто з лікувальною метою: «цілеспрямовано і свідомо навіювання 

використовується в медицині й вивчається переважно у зв'язку з питаннями 

психотерапії» [80, c. 28]. Таким чином, під терміном «навіювання» слід 

уважати прямий, заздалегідь спланований, іноді імпровізований 

психологічний вплив, отриманий у гіпнотичному стані з метою зміни 

психічного й емоційного стану адресата. Таке навіювання можна назвати 

«материнським» [48] видом психологічного впливу, який характеризується 

м’яким, заспокійливим, «тонізуючим», головним чином, доброзичливим і 

кооперативним характером, здійснюється м'яко, без насильства, оминаючи 

свідомість реципієнта і базується на взаємній співпраці між пацієнтом і 

психотерапевтом, метою якого є досягнення взаємного результату, 

наприклад, одужання пацієнта. 

Отже, розмежування понять сугестії і навіювання у дисертаційному 

дослідженні ґрунтується на методах реалізації сугестії, за яких вона 

поділяється на пряму (неприховану) та непряму (приховану), цілеспрямовану 

та нецілеспрямовану, імперативну та кооперативну, отриману у стані 

бадьорості або у гіпнотичному стані. Термін «сугестія» використовується у 

контексті, де має місце прихований цілеспрямований вербальний вплив на 

свідомість і поведінку людини з метою спонукання її до певних дій або ж 

навіть нав’язування чужої волі, маніпуляції. 

Сугестія і маніпуляція. Незважаючи на велику кількість наукових 

досліджень у галузі психологічного впливу, вербального впливу, 

прагмалінгвістики тощо, у науковій літературі досі не існує чіткої різниці 

між термінами «сугестія» і «маніпуляція».  
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На початку свого вжитку первинне значення терміну «маніпуляція» (лат. 

manipulus ‘пригоршня, горсть’, manus ‘рука’, у неметафоричному значенні 

термін означав ‘складні види дій за допомогою рук під час виконання 

складної роботи’ (БПЕ, с. 226) було вельми позитивне: ‘управляти’, 

‘управляти зі знанням справи’, ‘надавати допомогу’ тощо. 

Певна зміна у значенні терміна «маніпуляція» відбулася тоді, коли його 

почали використовувати стосовно демонстрації фокусів і карткових ігор, у 

яких цінується майстерність не лише у застосуванні відволікаючих прийомів, 

а й у приховуванні реальних дій чи намірів, створенні оманливого враження 

або ілюзії. Повне перенесення слова «маніпуляція» у новий контекст і 

породження метафори призвело до того, що під об'єктами маніпулювання 

стали розумітися вже не предмети, а люди, при цьому сам вплив 

здійснюється не руками, а за допомогою вербальних і невербальних засобів 

[163, с. 8]. Тобто «маніпулювання» в переносному значенні – це прагнення 

«прибрати до рук», «приручити» іншого, «заарканити», «піймати на гачок», 

спроба перетворити людину на слухняне знаряддя, «маріонетку» [ibid., с. 8]. 

Отже, маніпуляція зародилася з прагнення панувати і контролювати інших, 

де «маніпулятор використовує людину у власних цілях…» [200, с. 23] і 

заради досягнення цих цілей він готовий вживати радикальних заходів. 

Причиною того, у науковій літературі досі не існує чіткої різниці між 

термінами «сугестія» і «маніпуляція», є те, що у більшості випадків обидва 

поняття дійсно збігаються за своїми ознаками. Як і сугестія, маніпуляція 

характеризується своїм прихованим характером [8; 22; 23; 27; 60; 65; 67; 136; 

199]: окремий випадок прихованого управління, здійснюваного адресантом у 

його власних інтересах, що суперечать інтересам адресата [199, c. 82]; 

прихований інтенціональний різновид мовленнєвого впливу [156, c. 20]. На 

думку М. Р. Бітянової [27, c. 75], сила маніпуляції полягає саме у її 

прихованому характері. Як у випадку сугестії, так і у випадку маніпуляції, в 

«модель світосприйняття адресата вводяться нові знання, думки, емоції 

і / або модифікуються вже наявні шляхом застосування відповідних до 

прагматичної мети адресанта комунікативних стратегій і тактик» [27, c. 20]. 
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Так само, як і сугестія, маніпуляція характеризується як 

індивідуальною, так і соціальною орієнтацією на співрозмовника [27, c. 20]. 

Так само, як у випадку із сугестією, результатом маніпуляції є «здійснення 

адресатом бажань адресанта нібито за власною ініціативою» [65, c. 72]. 

Обидва поняття дійсно мають багато спільних ознак, тому не дивно, що іноді 

їх навіть називають синонімами: «маніпуляція, керування, сугестія – слова-

синоніми» [209, c. 20; 190, c. 4].  

Проте зустрічаються і протилежні думки у наукових колах, де сугестія і 

маніпуляція протиставляються як загальне і конкретне [112, c. 47; 65, c. 76], де 

сугестію відносять до механізмів маніпулятивного впливу на людину, 

зауважуючи, що, «коли йдеться про механізми маніпулятивного впливу, 

мається на увазі, що один суб’єкт психічної активності своїми діями, 

словесними хитрощами може викликати потрібну йому психічну (душевно-

духовну) активність іншого суб’єкта психіки, а саме: певні відчуття, уявлення, 

спогади, думки, почуття ставлення, вольові дії тощо [112, c. 47], тобто йдеться 

про співвідношення загального (маніпулятивного вербального впливу) і 

конкретного (сугестії як складника маніпулятивного вербального впливу).  

Ґрунтовними відмінними ознаками між поняттями «сугестія» і 

«маніпуляція» є правдивість / хибність (об’єктивність / суб’єктивність) 

інформації і осередок впливу (свідомість / підсвідомість).  

Однією із «фундаментальних ознак маніпуляції» [56] є обдурення, 

омана: підтасовка фактів, різного роду викривлення дійсності, що 

відзначається багатьма дослідниками [22; 23; 58; 60]. Така маніпуляція 

визначається як спосіб / прийом / дія, що служить для досягнення якоїсь мети 

шляхом спотворення дійсності (БТСРЯ, с. 519), хитрощів, підтасовування 

фактів, махінацій, спритним витівкам [ibid., с. 519], маскування дійсності [8, 

c. 378] тощо. На противагу маніпуляції, «однозначно негативного, 

“брудного” явища, соціального зла, сугестія вільна від такого роду конотацій, 

її цілі можуть бути нескінченно багатоманітними» [208, с. 34‒35]. 
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Іншою відмінною ознакою між маніпуляцією та сугестією є осередок 

впливу: свідомість / підсвідомість. Необхідною складовою свідомості є 

знання: свідомість постає як знання про зовнішній і внутрішній світ, про 

самого себе [168]. Усвідомити якийсь об’єкт означає включити його в 

систему своїх знань. Маніпуляція у більшості випадків постає як вид 

прихованого психологічного впливу, націлений власне на свідомість людини: 

«маніпуляцією є мистецтво керування поведінкою за допомогою 

цілеспрямованого впливу на психіку, свідомість та інстинкти людини» [206, 

с. 150]. Людина свідомо осмислює сказане, свідомо приймає систему оцінок і 

суджень, свідомо погоджується з іншою точкою зору, тобто свідомо стає 

об’єктом маніпулювання. Сугестія ж розглядається як вид психологічного 

впливу, що оминає критичне мислення, свідомість і важко піддається 

осмисленню та корекції: «сугестія безпосередньо впливає на підсвідомість, 

психічну сферу людини без відповідної обробки інформації (не шляхом 

логічного переконання), завдяки чому відбувається справжнє прищеплення 

ідеї, почуття, емоції або того чи іншого психофізичного стану [85, c. 141].  

Окрім знань, укорінених у свідомості особистості, слід враховувати 

свідоме та критичне ставлення людини до інформації, яка їй подається, тому 

«основою, на якій треба відрізняти маніпуляцію від інших видів упливу, є 

здатність адресата впливу контролювати або не контролювати цей процес, 

усвідомлювати чи не усвідомлювати його [140, с. 151‒152]. 

Отже, звернення до свідомості, як у випадку маніпуляції, означає 

певною мірою звернення до раціонального судження й експлуатацію знань 

адресата у вигідному для маніпулятора руслі, яка відбувається завдяки 

майстерності та вправності маніпулятора, через що адресат приймає 

невигідні для себе рішення, здійснює незаплановані вчинки та дії.  

Сугестія натомість є завжди впливом на підсвідомість адресата для 

зміни його психоемоційного та фізіологічного стану. Підсвідомістю 

вважається «сукупність психічних процесів, які протікають без відображення 

їх у свідомості, в обхід свідомого управління ними. Будучи психічним, 
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несвідоме являє собою таку форму відбиття дійсності, при якій втрачається 

повнота орієнтування у часі та місці дії, розладжується мовне регулювання 

поведінки, неможливі цілеспрямований контроль за скоєними діями й оцінка 

їх результатів» (СПП, URL). Кінцевим результатом несвідомого 

відображення та пізнання є пристосування до дійсності, засноване на 

неосмисленому врахуванні інформації про властивості та відношення 

предметів зовнішнього світу. Головними складниками підсвідомості є емоції, 

уява, наслідування, віра тощо. У випадку сугестії адресат вірить на слово 

адресанту, не замислюється над істинністю аргументів, без розсуду приймає 

твердження. Сугестія формує безрозсудну віру у щось. Як наслідок, 

сугестована інформація укорінюється у підсвідомості, майже не піддається 

осмисленню, переосмисленню і надовго утримується у підсвідомості, що у 

подальшому проявляється в автоматичних діях, певних реакціях, поведінці.  

Таким чином, сугестія і маніпуляція мають розглядатися як різні 

поняття, котрі слід розрізняти за такими ознаками, як: правдивість / хибність 

(об’єктивність / суб’єктивність) інформації, свідоме / несвідоме сприйняття 

інформації.  

 

1.2 Соціально-психологічна природа сугестії 

 

Перші спроби саме наукового обґрунтування феномену сугестії були 

здійснені у сфері медицини, психології та фізіології вищої нервової 

діяльності людини. Але лише у психології сугестія перейшла із галузі 

інтуїтивного знання у сферу аналітичних сугестивних методик. Звернення 

власне психології до вивчення феномену сугестії пов’язано з актуалізацією 

таких понять, як гіпноз, свідоме та несвідоме, первинна настанова, масова 

свідомість тощо. Дослідженню феномена сугестії присвятили свої праці 

нейропсихологи В. М. Бехтерев, І. П. Павлов, психологи П. І. Буль, 

М. А. Белов, Г. А. Гончаров, А. М. Свядощ, М. С. Смирнов (цит. за: [163, 

c. 37]). Значущими для розуміння ролі настанови як чинника сприйняття 
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сугестії є праці Д. Узнадзе [ibid.]. Такі дослідники, як Г. Лебон, Ж. Тард, 

А. Моль, Б. Ф. Поршнев досліджували психологію натовпу, його настроїв, 

зумовлених дією сугестії [ibid.]. Л. Адлер, Г. Юнг досліджували явище 

сугестії на глибинному особистісному підсвідомому рівні, розглядаючи 

сугестію як один із феноменальних і непередбачуваних проявів психіки 

[ibid.]. Ф. Александер, Е. Кречмер, Б. Малиновський, А. Леманн, 

М. Лінецький, своєю чергою, розглядали сугестію як своєрідний 

психологічний процес, наукова інтерпретація чого допомагає виявити 

приховані рушійні сили психологічних перевтілень, що виникають у 

результаті певних сугестивних дій [ibid.]. Іноземні психотерапевти-практики 

К. і С. Андреас, Р. Дилтс, Б. Сідіс, М. Холл, М. Еріксон, Р. Бендлер, 

Дж. Гріндер у межах школи нейро-лінгвістичного програмування (Додаток 

А) розробили власні сугестивні системи, у той час як дослідження 

Д. Дубровського, Е. Феїзова, Г. Шингарова розкривають суть інформаційного 

процесу, що становить основу передання та сприйняття інформації, а отже, і 

процесу сугестії на рівні мозку (цит. за: [163, c. 37‒39]). 

Опрацювання теоретичного матеріалу [24; 25; 29; 48; 49; 65; 66; 67; 80; 

111; 113; 163; 189; 191; 200; 207; 214; 216; 229; 267; 282] уможливлює 

надання характеристики соціально-психологічної природи сугестії. 

Термінологічний апарат, прийнятий у науковій літературі з проблем 

сугестії, включає такі терміни: сугестор (адресант); сугеренд / сугестант 

(адресат); сугестабельність / сугестивність / навіюваність (ступінь 

піддатливості до сугестії); сугестарій (місце, де відбувається сугестія). 

Типологія видів сугестії формується за різними критеріями. 

За своєю формою сугестія традиційно поділяється на дві основні 

групи: гетеросугестію (сугестивний вплив ззовні) та аутосугестію 

(сугестивний вплив самонавіювання – передбачає поєднання в одній особі 

сугестора та сугеренда) [48, URL; 111, c. 14]. Джерелом гетеросугестії є 

сугестор (адресант – індивід, група людей), у той час як джерелом 

аутосугестії є сугеренд / сугестант (адресат).  
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За засобами досягнення бажаного ефекту сугестію поділяють на: 

вербальну (слова, інтонація) та невербальну (міміка, жести, дії іншої особи, 

навколишнє середовище) [24; 66; 80; 189; 191].  

За методами реалізації сугестія розподіляється на: пряму (полягає у 

використанні сугестором спеціальних словесних формул, які проникають у 

психічну сферу сугеренда і стають активними елементами його свідомості і 

поведінки), непряму (існує у вигляді прихованої та замаскованої інформації, 

яка характеризується неусвідомленістю, непомітністю, мимовільністю її 

засвоєння та сприйняття), цілеспрямовану (має заздалегідь спланований 

характер) та нецілеспрямовану (має імпровізований характер, виникає 

спонтанно та мимовільно) [200, c. 183].  

За характером впливу розрізняють сугестію: імперативну (має 

диктаторський характер, базується на жорстких директивних указівках 

сугестора) і кооперативну (має м’який характер, базується на взаємній 

співпраці між сугестором і сугерендом) [48, URL]. 

За швидкістю настання ефекту розрізняють сугестію: оперативну 

(ефект сугестії настає швидко, відразу і цілком) та неоперативну (ефект 

сугестії настає повільно і поступово) [207, с. 156].  

За ступенем інформативності сугестія може бути: концентрованою 

(характеризується великою смисловою та семантичною насиченістю,  

гостротою свого змісту) і неконцентрованою (характеризується 

нейтральністю та ненасиченістю свого змісту) [48, URL; 65, c. 93]. 

За кількістю сугерендів сугестія розподіляється на: індивідуальну 

(відбувається між сугестором і лише одним сугерендом) і колективну 

(здійснюється між сугестором і групою сугерендів) [200, c. 188].  

Соціально-психологічна природа сугестії зумовлює ті психологічні 

чинники (фактори), які сприяють її утворенню / породженню, а саме: 

психологічна настанова, формування потреби (у здійсненні цієї настанови); 

наслідування, емоційне зараження, уподібнення, повна довіра до сусестора, 

авторитет сугестора; емоції, уява, асоціації, життєвий досвід, пам'ять 
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[48; 49; 111; 135; 169; 195; 200; 214; 216; 229]. Оперування сугестором цими 

чинниками виявляється ефективним у здійсненні сугестивного впливу.  

Під психологічною настановою розуміють готовність чи 

налаштованість суб'єкта до певної діяльності або сприйняття [169, с. 178]. 

Настанова знижує критичне ставлення людини до дійсності, диктує характер 

сприйняття навіть усупереч дійсності [111, c. 16]. Теорія психологічної 

настанови, яка розглядає певні аспекти взаємовідношення свідомого та 

несвідомого, надає можливість розглядати настанову як механізм дій [195, 

c. 133‒134]: чим яскравіше виражена настанова, тим вища вірогідність 

сугестабельності суб'єкта [ibid.]. Сугестія, своєю чергою, створює фіксовану 

настанову, для якої характерний автоматизм поведінкових актів. Людина без 

належного контролю свідомості виконує дії, які їй вселив сугестор. 

У витоків настанови лежить людська потреба, яка може бути 

викликана як внутрішньою потребою організму (суб’єктивна потреба), так і 

зовнішнім подразником (об’єктивна потреба), який активує цю потребу: 

«сугестія, створюючи настанову індивіда, формує потребу, відношення 

особистості до реалізації конкретних дій» [195, c. 133‒134]. За наявності 

потреби і ситуації, за якої потреба може бути задоволена, виникає 

специфічний стан суб’єкта, який характеризується «схильністю, 

спрямованістю, готовністю цього суб’єкта здійснити акт, який може 

задовольнити його потребу» [169, c. 29]. Отже, настанові має передувати 

потреба людини, яка буде стимулом для виконання дій.  

Задля ефективного й автоматичного виконання настанови сугерендом, 

сугестор має вплинути на його мішені (слабкі місця), серед яких – емоції, 

уява [39], асоціації [ibid.], інтереси, бажання, потяги, переконання, ідеали, 

почуття, страхи, слабкості [199, c. 83‒95].  

Емоції мають за мету «емоційне якоріння» [124] сугерендів, щоб 

«викликати необхідний психологічний стан, потрібний сугестору» [77, c. 38]. 

Звернення до уяви допомагає сугестору емоційно «розпалити» уяву 

сугеренда. Таким чином, зміст інформації, яка сугестується, може досягти у 

мозку сугеренда справжньої реальності [49, c. 42], внаслідок чого може 

відбутися необхідний вплив [111, c. 12]. М. Л. Лінецький уважає, що 
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емоційно-розпалена уява є основою породження сугестії [ibid.]. Асоціація 

стає складником сугестії у той момент, коли вона значною мірою «захоплює» 

людську свідомість, яка, своєю чергою, починає сприймати інформацію, що 

сугестується, як реальність. Таким чином, сугестія – це певною мірою і 

асоціація, яка супроводжується уявою. Життєвий досвід і пам'ять є тими 

джерелами, звідки сугестія черпає основну інформацію [28, c. 30; 111, c. 12]. 

Для сугестора доступ до пам’яті реципієнта є «унікальною можливістю 

взаємодіяти з усім його життєвим досвідом, по суті можливість «переписати» 

цей досвід» [92, с. 143]. 

Ефективність впливу сугестора на мішені сугеренда залежить від умов, 

які будуть підвищувати сугестабельність сугеренда, а саме: конформність 

[111; 214], наслідування, емоційне зараження, уподібнення, повну довіру до 

сугестора, авторитет сугестора [111; 135; 214; 216; 229; 267]. 

Конформність полягає у несвідомій імітації, наслідуванні 

індивідуумом соціального мікросередовища, в копіюванні уявлень, емоцій, 

дій та сприйнятті світу речей так, як це сприймає інша особа [111, c. 19]. 

Конформність показує, що думки, вчинки, погляди людей значною мірою 

залежать від думок, вчинків, поглядів інших людей. Конформність 

проявляється у співпереживанні – здібності переживати почуття, духовний 

стан, емоції іншої людини як свої власні. Як правило, вона відзначається 

пасивністю, некритичністю сприйняття [ibid.]. Такі чинники, як 

наслідування, емоційне зараження, уподібнення, повна довіра до сугестора 

«дозволяють сугестору не застосовувати складних способів сугестії, 

впливати більше на емоційному рівні, ніж раціональному. І, навпаки, 

зниження довіри, підвищення психологічної активності комуніканта змушує 

сугестора «працювати» більш раціонально, вдаючись до вищої форми 

сугестії – переконання як словесно-логічного доказу чогось» (цит. за: [140, 

с. 150]). Своєю чергою, авторитет сугестора викликає у сугеренда повну 

довіру до нього, що пояснюється «збудженням старих рефлексів у сугеренда, 

які виникли ще у дитячому віці, коли слова батьків і наставників 

сприймалися ним наосліп, без критичної обробки» [145, c. 275]. До того ж, 

«чим авторитетніший сугестор, тим нижчу ступінь критичної оцінки 
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зустрічає його мовлення» [ibid.], що допомагає досягти сугестору 

поставленої мети. 

У теоретичних джерелах із проблем сугестії [28; 65; 67; 80; 189; 191; 

208] зазначається, що сила сугестивного впливу на сугеренда залежить від 

декількох факторів, серед яких визначено такі. 

I. Інформаційний фактор: 1) формальний: а) наочність інформації; 

б) доступність інформації; 2) змістовний: а) ступінь значущості інформації; 

б) логічність інформації; в) ступінь ясності інформації; г) спосіб 

конструювання повідомлення (рівень аргументованості, характер поєднання 

логічних та емоційних компонентів, підкріплення іншими засобами впливу 

(інтонація, вимова, міміка, жести, мова тіла і т.д.) є важливими чинниками 

впливу на емоції та почуття адресата); 3) процесуальний: а) частота подання 

інформації (сприяє її швидкому засвоєнню та закріпленню у свідомості 

сугеренда); б) швидкість подання інформації (із прискоренням швидкості 

подання інформації зменшується час на її логічний аналіз). 

II. Особистісний фактор: 1) соціальний статус сугестора (чим 

авторитетніший сугестор і чим вищий його соціальний статус, тим більший 

ступінь довіри до нього та його висловлювань); 2) відносинами, які 

складаються між сугестором і сугерендом (довіра до сугестора, наслідування 

його ідеям підвищують сугестабельність сугеренда). 

III. Психічний фактор: 1) психічний стан сугеренда (стрес, хвороба, 

втома знижують критичний аналіз сугестованої інформації); 2) психічні 

якості сугеренда: а) емоційні (сором'язливість, довірливість, стурбованість, 

вразливість, невпевненість у собі, боязкість, нерішучість, високий ступінь 

сугестабельності й емоційного зараження сприяють посиленню дії сугестії на 

особистість); б) інтелектуальні (низький рівень обізнаності, компетентності в 

обговорюваному питанні, невпевненість у собі, низька самооцінка, 

збільшують дію сугестії на цільову аудиторію). 

IV. Фактор сугестабельності, тобто ступінь схильності до інформації, 

що сугестується, що визначається суб'єктивною готовністю піддаватися і 
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підкорятися сугестивній дії [49, c. 44] індивіда), яка так чи інакше властива 

кожному індивіду [111, c. 32; 48; 282, c. 17]. Однак слід враховувати той 

факт, що ступінь піддатливості людей до сугестії не є однаковою. Вона 

залежить від діапазону та глибини людської сугестабельності, від 

психологічної настанови, тобто психоемоційної готовності прийняти 

сугестію, від віку, статі, професії, класу, розумового розвитку, сили волі, 

фізичного і психічного здоров’я [140, c. 150].  

Отже, здійснюючи сугестивний вплив на цільову аудиторію, сугестор 

має знати, що будь-яка людина має відкриту сугестивну парадигму, що надає 

можливість поступово змінювати її внутрішню картину світу, а за особливих 

умов трансформувати її дуже швидко, так, як це потрібно саме сугестору. 

Систематизація опрацьованого теоретичного матеріалу з питання 

соціально-психологічної природи сугестії [111, c. 7; 143, с. 80; 199, c. 199; 

195, c. 141‒142] уможливила формування уявлення про механізм сугестії 

(рис. 1). 

виявлення потреби сугестором 

 

формування потреби сугерендом 

 

                         настанова  

 

залучення фонових факторів + / вплив на мішені сугеренда 

 

ефект сугестії 

Рис. 1. Механізм сугестії 

 

Як графічно зображено на рис. 1, дія механізму сугестії складається з 

таких етапів:  
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1) сугестор створює певне підґрунтя для подальшої реалізації 

механізму впливу, торкаючися теми бажаної настанови, тобто відбувається 

виявлення потреби сугестором;  

2) сугестор детально висвітлює потребу, яка його цікавить, викликаючи 

тим самим таку саму потребу у сугеренда;  

3) на основі сугестованої потреби у сугеренда виникає власна 

необхідність у реалізації цієї потреби, яка підсилюється настановою і яка 

може мати прихований і неприхований характер;  

4) з метою ефективної реалізації цієї настанови сугерендом, сугестор 

враховує психологічні чинники (фактори), які сприяють її породженню 

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

до сусестора, авторитет сугестора), а також впливає на мішені сугеренда 

(емоції, уяву, асоціацію, життєвий досвід, пам'ять, інтереси, бажання, 

потяги, переконання, ідеали, почуття, слабкості);  

5) вміла експлуатація психологічних чинників і вдалий вплив на мішені 

адресата уможливлюють породженню сугестії, яка проявляється у 

безпосередній зміні поведінки, емоційних станів, думок, суджень сугеренда 

тощо та, найголовнішого, – здійснення запланованого прагматичного ефекту 

на сугеренда / групу сугерендів. Варто зауважити, що реципієнт сприймає 

зміну своїх суджень, думок, емоцій як результат своїх власних дій, без 

критичної оцінки й аналізу власних мотивів. 

Отже, сугестія постає складним соціально-психологічним феноменом, 

основу якого складають такі психологічні фактори впливу на сугеренда, 

успішне оперування якими уможливлює реалізацію сугестії. 

 

1.3  Вербальна сугестія як об’єкт сугестивної лінгвістики  

 

Все більше дослідників схиляються до думки, що першочерговою 

функцією слова була його сугестивна сила – підкорення людського розуму в 

обхід його критичного мислення [90; 91; 118; 120; 125; 126; 127; 141; 142; 

143; 189; 190; 191; 192; 193]. Ця здогадка лежить у витоків теорії 

сугестивного походження мови, що була запропонована Б. Ф. Поршневим 
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[135], який зазначав, що «одна людина звертається до іншої засобами 

інфлюації, до яких належить сугестія. Це відбувається заради того, щоб 

пригнічувати в іншої людини корисну інформацію <…> та замінити її 

спонуканнями, вигідними для себе самої» [ibid., c. 251]. Науковець зауважує, 

що за допомогою мови люди здійснюють не лише опосередкований 

мисленням і осмисленням, але і спонукальний, гальмівний вплив на дії 

адресата (реципієнта) у формі сугестії, і доходить висновку, що сугестія є 

фундаментальним засобом впливу людей на вчинки і поведінку інших. 

Теорія Б. Ф. Поршнева знаходить все більше прихильників і набуває 

нових обертонів. Низка лінгвістів [31; 33; 39; 52; 78; 80; 91, с. 45; 98, с. 43; 

120; 121; 125; 126; 127; 135; 162; 166; 189; 191] висловлюють думку про 

сугестивно-магічну (магічну) (рос. «заклинательную») [31, c. 39; c. 42] 

функцію мови, яка передбачає використання мовних засобів із метою 

здійснення бажаного впливу на явища дійсності, що ґрунтується на вірі 

особистості в чудодійну силу слова. У витоків сугестивно-магічної функції 

мови постають вербальні засоби, властивістю яких є підсвідомий вплив на 

духовний стан і поведінку людини або ж навіть суспільства. Іншими 

словами, ключова мета сугестивно-магічної функції – здійснити вплив на хід 

певного мовленнєвого процесу та на його кінцевий результат, який 

відбувається через вплив на психіку аудиторії [127, c. 108‒114]. Слово у 

своїй сугестивно-магічній функції – це об’єкт, якому притаманні «певні 

матеріальні властивості», який здатний «впливати на інші матеріальні речі» 

[59, с. 74]. Тому можна стверджувати, що сугестивно-магічна функція є 

закономірною. Передумови її прояву виникають із самої природи мови, адже 

«мова влаштована таким чином, щоб впливати не лише на свідомість 

(репрезентативна функція), але і на підсвідомість та емоційну сферу носіїв 

мови (сугестивно-магічна функція)» [127, c. 108‒114]. 

Твердження про те, що мову можна розглядати як явище потенційно-

сугестивне [189, с. 38; с. 66], спричинило у сучасному мовознавстві 

становлення окремої галузі – сугестивної лінгвістики (далі СЛ), або 

лінгвістики впливу, «енергетичної» лінгвістики (термін В. М. Манакіна [118], 

«творчої мови несвідомого» (термін І. Ю. Черепанової [189]) – молодої 
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лінгвістичної течії, яка виниклла у 90-і роки XX ст. Виокремившись із 

прикладної лінгвістики, СЛ – наука, що вивчає феномен сугестії як 

комплексну психолінгвістичну проблему, поєднує попередні знання усіх 

існуючих лінгвістичних дисциплін і сучасні методи, традиційний і 

нетрадиційний підходи [189, c. 38]; досліджує вплив мови на підсвідомість 

особистості та мас; це і філософія, і набір теоретичних знань, і універсальні 

практичні методи, які базуються на майстерному [та усвідомленому!] 

володінні мовою [ibid., с. 4]; наука, яка намагається зрозуміти Таємницю 

впливу мови на настанови особистості та масову свідомість [ibid., с. 6]; 

напрям лінгвістики, що вивчає вплив мови на підсвідомість і мовні засоби, 

які використовуються для здійснення такого впливу [80, c. 61]. 

Основними постулатами СЛ [189, c. 38; c. 66] є такі: 1) мову можна 

розглядати як явище потенційно-сугестивне, характерною рисою якого є 

сугестивна (сугестивно-магічна, комунікативно-волюнтативна) функція; 

2) СЛ – є міждисциплінарною наукою, яка знаходиться на перетині 

психології та філології; 3) одиницею аналізу СЛ є текст; 4) СЛ за предметом 

свого дослідження є динамічною (досліджує процеси), за методами – 

комплексною; 5) вербальна сугестія ймовірнісна за своєю природою; 

сугестивні механізми мають правопівкульну орієнтацію, впливають на 

настанови особистості та суспільства; 6) СЛ цікавиться лінгвістикою 

сугестора, лінгвістикою сугестанта та корпусом сугестивних текстів; 

7) вербальна міфологізація – методологічна основа СЛ. 

Фундаторами СЛ правомірно вважають професора Пермського 

державного університету Л. М. Мурзіна [126; 127], який зробив вагомий 

внесок у дослідження сугестивно-магічної функції мови, І. Ю. Черепанову 

[189; 190; 191; 192; 193], доктора філологічних наук, професора Тверської 

державної академії, засновницю лабораторії СЛ у м. Перм у 90-х роках 

минулого століття, авторку 10-ти монографій, присвячених проблематиці 

вербальної сугестії, яка розробила соціально-терапевтичний метод 

вербальної міфологізації та низку версій комп’ютерної програми «З’ясування 

сугестивного впливу мови».  
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Питаннями вербальної сугестії займаються як зарубіжні, так і 

вітчизняні дослідники, зокрема, І. Сам [289], У. Бенкрофт [216], Р. Бeндлер 

[217; 218], Дж. Гріндер [249], Е. Беттінґгаус [223], Д. Болінгер [225], Р. Ділтс 

[236], Р. Петті [274], Дж. О’Коннор [188, 269], Л. Л. Ільницька [80], 

А. П. Мартинюк [119], О. О. Селіванова [149], О. В. Климентова [91; 92; 93], 

С. В. Болтаєва [28], М. Р. Желтухіна [65; 66; 67], О. О. Романов [141; 142; 

143], О. Т. Юданова [209], Е. Ш. Нікіфорова [130] та ін. Окремої уваги 

заслуговують і представники Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова, а саме Н. В. Бардіна [9], А. В. Ковалевська [98], 

Т. Ю. Ковалевська [99; 100; 101; 102], Ю. В. Станкевич [157; 158; 159; 160], 

С. В. Форманова [170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177], більшість з яких 

зробила вагомий внесок у дослідження вербальної сугестії у межах 

політичного та рекламного дискурсів та уклали «Асоціативний словник 

української рекламної лексики» (автори – Т. Ковалевська, Г. Сологуб, 

О. Ставченко) та «Короткий асоціативний словник рекламних слоганів» (автори 

– Н. Кутуза, Т. Ковалевьска), які можуть бути застосовані у моделюванні 

коректних сугестивно маркованих дискурсів та адекватних гармонійних 

контекстів. У межах наукової теми «Дослідження сугестії: механізми, джерела, 

захист» було також видано колективну монографію «Реклама та PR у масово-

інформаційному просторі», яка безперечно є великим здобутком у розробці 

проблем СЛ.  

Слід зазначити, що крім СЛ проблемою явища вербальної сугестії 

займається нейро-лінгвістичне програмування [21; 32; 51; 57; 58; 81; 82; 100; 

187; 217; 218; 219; 220; 236; 269], яке, власне, внесло вклад у дослідження 

лексико-семантичного та граматичного рівнів мовних експлікацій вербальної 

сугестії (див. Додаток А).  

Аналіз теоретичних джерел розкриває певну тенденційність серед 

дослідників-лінгвістів у ставленні до вербальної сугестії. Вони визначають її 

здебільшого як латентний вербальний вплив [65, c. 90] на підсвідомість, який 

характеризується нав’язливим характером, що важко піддається осмисленню 
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та корекції [205, c. 53], і який здійснюється за допомогою мовних 

сугестогенів (Ю. В. Станкевич [159]), вербальних маркерів (І. О. Гарбар [41; 

43; 46]) і невербальних засобів комунікації (міміка, жести, дії іншої людини, 

навколишнє оточення) [28, c. 25], що викликають певні відчуття, уявлення, 

емоційні стани [65, c. 90] і спонукають сугеренда до певних дій [67, c. 13‒29]. 

Той факт, що всі вербальні рівні (фонетичний, морфологічний, лексико-

семантичний, синтаксичний), а також екстралінгвальний (жести, розмахи 

рук, особливості погляду адресанта, міміка, пози, звучність) [68, c. 81‒105]) 

наскрізь пронизані сугестією, засвідчує її наскрізний впливовий характер 

[101, c. 36], з чим ми не можемо не погодитись. 

Розглянемо характеристику сугестії на вербальному і невербальному 

рівнях мови. 

Характеристика сугестії на вербальному рівні передбачає визначення 

мовної та комунікативної компетенції сугестора [80, c. 123]. Під мовною 

компетенцією розуміється знання сугестором «правил, за якими 

формуються правильні мовні конструкції та повідомлення, здійснюється їх 

трансформація», а під комунікативною компетенцією – «сукупність знань 

про спілкування в різноманітних умовах і з різними комунікантами, а також 

знань вербальних і невербальних засад інтеракції, умінь її ефективного 

застосування у конкретному спілкуванні в ролі адресата» [ibid., c. 123]. 

Дослідження мовних і комунікативних компетенцій сугестора є 

першочерговим, адже з метою здійснення змін в емоційному та 

раціональному станах сугеренда сугестор застосовує велику кількість 

комунікативних стратегій і тактик, використовує у своїй мові певні тропи, 

стилістичні фігури, емоційно забарвлені слова, що «створює метафоричність 

контексту і могутнє впливове поле на адресата» [ibid., c. 151‒152]. 

Окрему увагу дослідники [28; 65; 80; 141; 142; 143; 189; 191] 

приділяють ритму як «особливому типу ритмічної структури сугестивного 

тексту, який збільшує текстову силу, і, як наслідок, посилює сугестивний 

вплив на сугеренда» [28, c. 142]. 
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Характеристика сугестії на невербальному рівні зумовлює важливість 

розуміння особливостей мови тіла, до чого відносять міміку, жестикуляцію, 

пози, рухи тіла, поставу тощо [80, c. 151‒152]. Невербальна комунікація 

відображає несвідоме особистості і надає інформацію в цілому про людину, її 

характер, «висвітлює» як на екрані настанови, почуття, думки, допомагає 

зрозуміти, як почувається сугеренд у цей момент. Тому вміння читати 

сигнали мови жестів, виявляти розбіжності між вербальними і 

невербальними компонентами комунікації та відтворювати їхню сутність на 

рівні глибинних структур є невід’ємною складовою професійної компетенції 

сугестора, яка допомагає визначити його подальшу вербальну поведінку. 

Отже, у дослідженні явища вербальної сугестії слід враховувати не 

лише дієву силу слова сугестора, а також ті допоміжні фактори (мову тіла 

сугестора та ритмічну організацію його мовлення), які разом мають могутній 

сугестивний потенціал і виявляються максимально ефективними для 

здійснення впливу згідно поставленої сугестором мети. 

Дотримуючись точки зору більшості лінгвістів, розуміємо вербальну 

сугестію як латентний вербально-психологічний вплив на людину, націлений 

на її підсвідомість, емоції та поведінку, який здатний викликати у неї 

конгруентні почуття, думки, дії, образи без критичного аналізу вхідної 

інформації (що може мати нав’язливий характер) за допомогою арсеналу 

вербальних і невербальних засобів, націлених на зміну свідомості сугеренда.  

 

1.4 Сугестивні властивості судового дискурсу  

 

Судовий дискурс, що має свою сферу функціонування, поєднує у собі 

декілька особливостей реалізації дискурсу [153, c. 26]. Судовий дискурс 

поєднує в собі риси аргументативного [63; 103; 138; 153; 199], конфліктного 

[167], діалогічного [74; 76; 153], авторитарного [61; 62; 138] дискурсів, 

характерні ознаки яких віддзеркалюються у промовах адвокатів сторін і 

містять елемент вербального сугестивного впливу. 
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У сучасній лінгвістиці [1; 62; 94; 199; 227; 234; 260; 270; 278; 293] 

судовий дискурс розглядається як різновид юридичного дискурсу і 

визначається як вербально-знакове вираження процесу комунікації в ході 

судового процесу, який досліджується в соціально-історичному, 

національно-культурному, конкретному ситуативному контексті з 

урахуванням характеристик і намірів комунікантів, кінцевою метою якого є 

розв’язання правового конфлікту і зміна правової ситуації [62, c. 25‒26]. 

Судовий дискурс належить до правової сфери спілкування, що має 

інституційну та ритуальну природу (Додаток Б), який представляє собою 

спеціалізований клішований різновид спілкування між учасниками 

комунікації, які мають дотримуватися певних норм, установлених у певному 

інституті / соціумі. Інституційність судового дискурсу визначається і його 

співвіднесеністю з поняттям соціального інституту – суду, який і визначає 

лінгвосеміотичне поле цього дискурсу [96]. 

Ситуацією спілкування у межах судового дискурсу є судовий процес 

(legal proceedings) (див. Додаток Б), який розуміють як «визначену законом 

процедуру розгляду судом цивільної, кримінальної, господарської або будь-

якої іншої справи (MWLD, URL), яка відбувається в умовах напружених 

пошуків юридичної істини, боротьби думок процесуальних супротивників, 

метою чого є захист прав і законних інтересів громадян та організацій, захист 

особистості від незаконного та необґрунтованого обвинувачення, осуду, 

обмеження її прав і свобод [143, c. 38]. Кінцевою метою судового процесу є 

прийняття законного й обґрунтованого рішення [ibid.]. 

У дисертаційній праці досліджується американський судовий процес 

при розгляді справ у першій інстанції за участю колегії присяжних (trial by 

jury), вибіркових представників від різних верств населення (див. Додаток Б), 

де більша частина судової комунікації відводиться адвокатам процесуальних 

сторін і звернена на колегію присяжних, від яких залежить кінцеве рішення. 

Сполучені Штати Америки довгий час уважалися прикладом неухильної 

реалізації принципів законності та рівності перед законом. Саме ця країна 

найближче підійшла до ідеалу правової держави [110, c. 45].  
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Однак, останнім часом з’являється все більше наукових праць [5; 10;  

47; 84; 87; 88; 94; 130; 138; 145; 153; 196; 212; 213; 221; 233; 242; 257; 262; 

265; 279; 293], художньої літератури, екранізацій художніх фільмів, в яких 

демонструється маніпулятивний характер промов адвокатів сторін і значні 

недоліки американської судової системи за участю суду присяжних: «саме в 

судах присяжних проблема дисонансу закону і справедливості одна з 

найгостріших, тому що від суду присяжних завжди чекають справедливості, 

але справджується це далеко не завжди» [110, c. 147]; «суд за участю 

присяжних викликає багато асоціацій. Класичною є та, що колегія покликана 

захищати права громадян від несправедливого державного переслідування. 

Але, на жаль, сьогодні колегія присяжних уже не викликає цих асоціацій. Для 

багатьох людей діяльність суду присяжних постає у якнайгіршому світлі» 

[257, c. 9]. Однією з головних причин цього є адвокатська риторика, яка 

включає в себе «особливі» мовленнєві засоби, соціальні умови та 

психологічні характеристики мовця [96, c. 3] і яка знаходить своє вираження 

в мовленнєвій поведінці адвокатів. Адвокатська риторика містить елементи 

вербального сугестивного впливу і безпосередньо спрямована на присяжних. 

Аргументація, яка вважається «специфічною якістю судового 

красномовства» [50, с. 79], є однією з основних характеристик судової 

риторики, про що свідчить безліч наукових праць [103; 130; 138; 153; 199]. 

Аргументацію визначають як «вербальну, соціальну, розумову діяльність, 

метою якої є переконання за допомогою певних аргументів, спрямованих на 

доказ (спростування) висловленої думки» [238, c. 18]. 

Існує два принципово-відмінних види аргументації: «раціональна» та 

«ірраціональна» (терміни В. І. Карасіка [86]) / «емоційна» [199, c. 45; 119, 

c. 161]. Під раціональною аргументацією слід розуміти той мовленнєвий 

акт, основними компонентами якого є тезис і низка аргументів, які базуються 

на фактичному матеріалі, у той час як емоційну аргументацію визначають як 

мовленнєвий акт, що складається із тезисів і низки аргументів, які базуються на 

емоційних домислах адресанта при відсутності фактичного матеріалу [40, c. 14]. 
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Під час судового процесу одним із основних завдань аргументації 

адвоката є встановлення, виявлення й оцінка фактів, з якими повинна 

погодитися колегія присяжних. Для того, щоб завоювати аудиторію, 

судовому оратору необхідно побудувати свою промову так, щоб вона мала 

зрозумілий, зв’язний, логічний характер і ґрунтувалася на надійних, 

достовірних і правдоподібних аргументах. Цьому сприяє раціональна 

аргументація, що ґрунтується на інтелектуальній апеляції, з якою колегія 

присяжних не може не погодитись через її логічний, раціональний та 

достовірний характер. Своєю чергою, емоційна аргументація орієнтована на 

те, щоб колегія присяжних змогла поринути у мікросвіт позивача / 

обвинувача та «пережити» один із його фрагментів [47, c. 8]. Емоційна 

аргументація звернена до людських почуттів, емоцій і цінностей, що є одним 

із основних психологічних факторів вербальної сугестії. Це, своєю чергою, 

здійснює потужний психологічний вплив на колегію присяжних і змушує їх 

діяти, керуючись не раціональним мисленням, а почуттями, співчуттям до 

підсудного / підзахисного, або ж навіть до самого адвоката.  

Заради досягнення цієї мети адвокати часто прибігають до 

використання таких лексико-стилістичних засобів, які допомагають їм 

формувати несвідомі настанови у колегії присяжних: «у ході емоційної 

аргументації процес переконування, на відміну від доведення, що спирається 

на статистичні дані, переважно залучає стилістичні засоби, які надають 

аргументам емоційного відтінку переконливого мовлення й тим самим 

сприяють впливу на емоційно-психологічну сферу свідомості адресата [119, 

c. 2; 153, c. 361]. Неможливо зацікавити, переконати та вплинути на 

аудиторію лише сухими фактами, адже, як зазначає Н. М. Івакіна [74], «саме 

риторична, образно-виразна промова викликає інтерес аудиторії, підтримує її 

зацікавленість до предмету розмови» [74, c. 19]. Ці елементи сугестії, які 

органічно вплітаються в тканину тексту, як правило, посилюють впливовий 

потенціал аргументативного тексту [130, c. 22‒23]. Це надає підстави 

стверджувати, що емоційна аргументація адвокатів сторін має значний 
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сугестивний потенціал, який полягає у зараженні аудиторії як позитивними, 

так і негативними емоціями, залишаючи глибокий емоційний відбиток у її 

пам’яті, щоб ці емоційні спогади у подальшому змогли певною мірою 

вплинути на кінцеве рішення аудиторії [47, c. 2]. Недарма американське журі 

присяжних дуже часто називають «журі емоцій» [153], «журі з м’яким 

серцем» (bleeding heart jury) [257, c. 9] або «сентименталістами з м’якими 

серцями» (sentimentalists with bleeding hearts) [ibid., c. 4], які виносять вирок, 

керуючись більшою мірою емоціями та співчуттям, аніж законом і фактами 

[213, c. 4]. Відтак, аргументація адвокатів сторін «характеризується 

надзвичайною силою впливу у порівнянні із звичайними повідомленнями, 

доказами, обґрунтуваннями, оскільки в ній присутній елемент сугестії» [55, 

с. 13‒40]. Таким чином, аргументативний вплив судової риторики 

посилюється за рахунок вербальної сугестії. 

Зауважимо, що судовій риториці також властивий конфліктний 

характер. Причиною аргументації на суді вважають незгоду, кризисну 

ситуацію, конфлікт, полеміку, спір між учасниками комунікативного акту [1, 

c. 203; 74, c. 35; 153, c. 30; 179; 180; 181], що є окремим випадком 

аргументації, її найбільш гострою та напруженою формою [63, с. 195]. 

Конфлікт – сутичка / спір як мінімум двох учасників взаємодії, чиї ідеї, 

погляди й інтереси не співпадають, унаслідок чого одна зі сторін вступає у 

фізичне або вербальне протиріччя [167, c. 19]. Головними учасниками 

конфлікту є адвокат обвинувачення й адвокат захисту, кожен з яких воліє 

відстояти свою власну точку зору і довести колегії присяжних, що саме його 

точка зору є правильною. Улагодження конфлікту між адвокатами сторін 

більше схоже на свого роду змагання, у якому основною метою є отримання 

перемоги і трофею, а не встановлення істини, тому адвокатський дискурс 

іноді називають «змагальний дискурс» (рос. «состязательный») [69; 155]. 

Впливаючи на колегію присяжних цілим комплексом мовленнєвих і 

немовленнєвих інструментів, адвокати мають за мету виконати декілька 

завдань: 1) переконати реципієнта у правильності, валідності 
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запропонованого тезису; 2) спонукати реципієнта виконувати певні дії в 

інтересах адвоката; 3) цілком підкорити волю реципієнта волі мовця й 

отримати можливість формувати його поведінкові стереотипи, його систему 

поглядів і цінностей. При цьому задача адвокатів сторін полягає у тому, щоб, 

змінивши уявлення й установки реципієнта, створити, побудувати, 

сугестувати нові ідеї, бажання, цілі, які у подальшому полегшили б 

досягнення потрібного ефекту [63, c. 196]. 

У судовому дискурсі виокремлюють когнітивний конфлікт і конфлікт 

інтересів [186, c. 18]. 

Когнітивний конфлікт є конфліктом, в основі якого лежить спір про 

знання (дискусія, полеміка, дебати). Метою учасників цього конфлікту є 

переконання реципієнтів, виявлення недоліків власної позиції, відстоювання 

правильності своїх вчинків [ibid., c. 18‒19]. Улагодження когнітивного 

конфлікту під час судового засідання полягає у тому, щоб створити в 

аудиторії позитивне враження та довіру до мовця, його кваліфікованість, 

досвідченість, авторитетність. Усі перелічені ознаки зближують когнітивний 

конфлікт із явищем вербальної сугестії, основою якої є конформність, довіра 

та позитивне ставлення до сугестора, а також наслідування авторитету, його 

ідеям, поведінці. Завоювавши до себе довіру, звабивши колегію присяжних 

своїм авторитетом, красномовний адвокат ефективно користується цим, 

здійснюючи необхідний вплив на колегію присяжних. 

У когнітивному конфлікті адвокатами використовуються факти й 

істина, «такі елементи аргументації, з якими погоджується будь-яка 

аудиторія» [63, c. 196]. Адвокат звертається до критичного мислення (critical 

thinking), здорового глузду (reasonable mind) аудиторії, шляхом наведення 

вигідних для себе фактів, з якими аудиторія не може не погодитись. Що 

найголовніще, ці факти не завжди є коректними [ibid.]. Некоректним фактам 

властивий елемент хитрощів, навмисне заплутування та замовчування фактів, 

використання хибних аргументів із надією на те, що аудиторія цього не 

помітить [ibid.]. Некоректні факти називають психологічними фактами, які 
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орієнтуються на те, щоб під час конфліктної ситуації вивести опонента із 

психологічної рівноваги, змінити хід його думок та уяву [ibid., c. 197]. 

Зважаючи на це, можемо говорити про те, що когнітивний конфлікт 

характеризується маніпуляцією свідомості, де адвокат навмисно відбирає 

вигідні для себе факти, з якими, у силу своєї правдивості та достовірності, 

аудиторія не може не погодитися. 

У конфлікті інтересів основною метою є не істина, а перемога. Цей 

конфлікт ґрунтується на бажанні суб’єкта повністю керувати ситуацією 

всупереч бажанням опонента та змусити опонента слідувати бажанням 

суб’єкта [186, c. 18‒19]. Через те, що адвокати сторін мають спільний інтерес 

(схилити на свій бік колегію присяжних, щоб отримати перемогу) між ними 

виникає конфлікт, розв’язання якого досягається особливостями їхньої 

комунікативної поведінки, відбором конкретних стратегій і тактик, 

використанням певних психологічних прийомів, словесних хитрощів, які 

мають маніпулятивний характер. 

Варто зауважити, що конфлікт має не лише негативний характер [186, 

c. 23]. Конфлікт є також способом досягнення певної єдності, оскільки він 

знімає напругу між контрастами; конфлікт допомагає краще зрозуміти 

опонента, побудувати його психологічний портрет; конфлікт допомагає 

визначити і фіксувати соціальні ролі й авторитарні стосунки [ibid.]. Отже, 

конфлікт у судовому дискурсі може відігравати важливу роль у налагодженні 

міжособистісних стосунків; знімати напругу та протиріччя між адвокатом і 

колегією присяжних, викликаючи у неї довіру, що слугує підґрунтям для 

здійснення сугестивного впливу на аудиторію. 

Для розв’язання конфлікту потрібна словесна взаємодія, тобто діалог 

[74, c. 203], який має інтерактивний характер [62, c. 30]. Н. М. Івакіна називає 

судову промову адвоката публічним монологом і характеризує її у такий 

спосіб: розгорнуте висловлювання однієї особи / монолог, звернений до 

певного адресата з метою впливу на нього, характерними рисами якого є 

навмисний вплив на слухача, задум, наявність змісту, предметно-смислова 
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вичерпаність, самостійність [74, c. 41]. Будучи монологом за формою, судова 

промова є частиною діалогу, який адресується вузькому колу осіб – 

присяжним / суду, які вирішують долю підсудного [ibid.; 153, c. 32]. Колегія 

присяжних виступає пасивним комунікантом у цьому діалозі, однак «у 

присяжних адвокат бачить не пасивних слухачів, а людей, які беруть активну 

участь в осмисленні й оцінці інформації» [74, c. 41]. Через пасивність 

комунікантів на судовому засіданні так званий «діалог адвоката» набуває рис 

риторичного монологу: весь судовий розгляд побудовано так, щоб не 

допустити запитань із боку колегії присяжних: «діалогічність судової 

промови простежується навіть на тих її відрізках, які нібито мають 

монологічну форму» [153, c. 30]. 

В основі діалогічної взаємодії лежить реалізація дискурсивних 

категорій інтенціональності й адресності [210]. Така функція сприяє 

реалізації наміру адвоката вплинути на колегію присяжних і тісно пов’язана 

із сугестивною [ibid.]. Діалогізації та ефективному здійсненню сугестивного 

впливу у промові адвоката сприяє застосування таких мовленнєвих стратегій 

і тактик, які формують емоційно-оцінне ставлення адресата до предмета 

мовлення, а також сприяють інтенсифікації перлокутивного ефекту [132, 

c. 142‒148]. Значна роль у цьому процесі відводиться риторичному 

питанню у поєднанні з відповідним комунікативним ходом [30]. Риторичне 

питання постає як конструкція, що впливає на почуття і думки адресата [132, 

c. 104], активізує увагу колегії присяжних, полегшує сприйняття мовлення 

адвоката, імітує розмову адвоката з колегією, змушує їх зануритися у 

сутність проблеми, розмірковувати та, головне, думати як адвокат [74]. 

Відтак, у судовій комунікації діалог набуває рис монологу і якнайкраще 

реалізується завдяки таким мовленнєвим тактикам і стратегіям, які містять 

заздалегідь сугестовану адвокатом відповідь, що впливає на хід думок колегії 

присяжних і підштовхує їх мислити як адвокат та робити вже підказані 

висновки. Отже, можемо стверджувати, що діалогічний характер судової 

промови адвоката містить елементи вербального сугестивного впливу.  
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Судовому дискурсу властивий також авторитарний характер, 

учасники якого розділені «дистанцією влади» [138, c. 54]. Авторитарний 

характер судового дискурсу характеризується асиметричними стосунками 

між комунікантами, в основі яких «соціально-зумовлена нерівність 

інтерактантів за соціально-рольовим статусом» [ibid.]. Відтак, кожен учасник 

судового дискурсу має свій жорстко визначений статус і свої конкретні 

завдання [62, c. 30]. Авторитарним, але безмовним адресатом (слухачем) на 

суді є присяжні, тому що саме колегія присяжних може виправдати або ж 

навпаки засудити обвинуваченого. Хоча саме присяжні мають авторитарну 

перевагу в ситуації судочинства, під час допиту авторитарна роль журі 

присяжних та адвоката змінюється, тому що саме адвокат має можливість 

ставити запитання, а іноді і по декілька разів, поки він не отримає очікуваної 

відповіді [153, c. 29].  

Авторитарний характер судового дискурсу полягає у взаємодії між 

професійними (адвокат, суддя) та непрофесійними учасниками (колегія 

присяжних, свідки) судового засідання і відбивається у їх мовленнєвій 

поведінці. Маючи спеціальні знання для вирішення спеціальних 

інституційних питань, адвокати, будучи найавторитарнішими учасниками 

судового процесу, мають можливість здійснювати вигідні для себе та своїх 

клієнтів психологічні впливи на аудиторію, маніпулювати їхньою 

свідомістю, вселяти їм власний хід думок, прищеплювати свої емоційні 

стани: «і дійсно, хто як не адвокати, які майстерно володіють технікою слова, 

мають можливість здійснювати сугестивний вплив на колегію присяжних» 

[64]. Отже, авторитарний характер судової промови містить елементи 

вербального сугестивного впливу, які полягають у відборі ефективних для 

адвокатів мовленнєвих стратегій і тактик, які допомагають здійснювати 

прогнозований сугестивний вплив на колегію присяжних. 
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1.5 Комунікативно-прагматичні характеристики сугестивного 

впливу промов адвокатів сторін 

 

Окреслення комунікативно-прагматичних особливостей сугестивного 

впливу в промовах адвокатів сторін вимагає за необхідне звернення до 

положень комунікативної та прагмалінгвістики (проблеми комунікативної 

лінгвістики та прагмалінгвістики висвітлено у Додатку Г), які доречно 

застосовувати у дослідженні тих сфер комунікації, де адресант свідомо та 

цілеспрямовано планує свої комунікативні дії. 

Дослідження науковцями прагматичних чинників використання мови 

спричинило «прагматичний поворот», започаткований працями 

Дж. Л. Остіна [131; 215], Дж. Л. Серля [151; 152; 281], засновниками теорії 

мовленнєвих актів (про теорію мовленнєвих актів див. Додаток В), який 

змістив акцент дослідників стосовно розуміння мовленнєвого акту (далі МА). 

Власне лінгвістична прагматика [34; 38; 61; 79; 84; 128; 161; 164; 165; 198; 

227; 260; 261; 263; 283], яка керується принципами динамічного підходу до 

мови, роблячи ідею діяльності своєю методологічною основою [103, с. 8], 

підійшла впритул до цієї мети. Відбувається певне зміщення акцентів у 

дослідженні МА, де перлокутивному (прагматичному) складнику відводиться 

особливе місце (див. праці Л. Р. Безуглої [15; 16; 17], І. С. Шевченко [197; 

198], П. В. Зернецького [71], Г. Л. Рябоконь [72], Г. Г. Почепцова [136] та ін.). 

За зауваженнями Л. Р. Безуглої із позиції прагмалінгвістики, «МА 

досліджуються як комунікативний процес, який бере свій початок у 

ментальній сфері мовця, що забезпечує концентрацію уваги на ментальних і 

мовних процесах у їх взаємодії. Вихідною точкою аналізу є комунікативна 

інтенція як ментальний стан мовця, який передбачає у нього наявність 

іллокутивної та перлокутивної мети, що, своєю чергою, обумовлює 

формування змісту МА» [16, c. 11]. Відтак, у межах прагмалінгвістики 

інтенціональному аспекту адресанта мовлення відводиться особливе місце.  

Інтенціональним аспектом уважається цільова настанова та намір 

адресанта, яка виникає на основі комунікативної ситуації. Цільову настанову 
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іноді називають прагматичною настановою [1, c. 93], яка має намір 

здійснити певний вплив на адресата, головним «провідником» якої є 

своєрідне використання мовних і стилістичних засобів національної мови. У 

концепції перлокуції Л. Р. Безуглої [14; 15] намір адресанта називається 

«інтендованістю», під якою розуміється наявність у комунікативній інтенції 

адресанта перлокутивної мети донести імпліцитний смисл до адресата. Ця 

інтенція відбувається у перлокутивному акті – спробі адресанта здійснити 

вплив на адресата, кінцевою метою якого є досягти «перлокутивного 

ефекту», тобто реалізувати поставлену мету – здійснити вплив на адресата. 

Саме інтенціональний аспект (настанова та намір адвоката) виявляється 

надзвичайно вагомим для дисертаційного дослідження.  

Загальна комунікативна інтенція мовця зумовлює стратегію 

мовленнєвого спілкування [211], вибір мовцем комунікативних стратегій і 

комунікативних тактик. У дисертаційому дослідженні під комунікативною 

стратегією (далі КС) розуміємо реалізацію інтенцій мовця у межах 

комунікативного процесу, що визначає вибір адресантом певних мовних 

засобів і дозволяє йому моделювати картину світу та керувати свідомістю 

адресата максимально гнучким та ефективним способом задля досягнення 

необхідного результату. Під комунікативною тактикою (далі КТ) 

розуміємо «підпорядковані КС конкретні способи здійснення інтенційно-

стратегічної програми комунікації» [150, c. 609] (трактування понять 

комунікативної стратегії і тактики наведено у Додатку В). 

У судовому дискурсі КС і КТ адвокатів сторін задають кут зору на 

предмет мовлення, свідомо обмежують можливий обсяг інформації та відбір 

вербальних засобів. Все це зумовлено прагненням адвокатів сторін досягти 

максимального впливу на колегію присяжних. Важко не погодитися з тим, 

що «чим компетентнішим є адвокат у застосуванні правил мовленнєвої 

комунікації, тим багатоманітнішими будуть його стратегії і тактики, тим 

більше шансів він матиме для досягнення своїх прагматичних цілей» [117]. 

Таким чином, комунікативний аспект сугестивного впливу в промовах 
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адвокатів сторін проявляється у КС і КТ, які адвокати використовують у 

своїх промовах задля здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних. 

Прагматичний аспект проявляється у тому, який ефект ці стратегії матимуть 

на думки, судження, емоційні та поведінкові стани колегії присяжних.  

Намір адвоката складається з низки професійних задач, до яких окрім 

здійснення раціонального (аргументативного) впливу входять психологічний, 

маніпулятивний, емоційний види впливу, що будуються на такому 

психологічно-лінгвістичному явищі, як сугестія, оскільки «однією з основних 

інтенцій адвокатського дискурсу є привернення уваги колегії присяжних, 

спонукання до прийняття рішень через емоційний вплив» [70], що є однією із 

принципових ознак сугестії. З психологічної точки зору, неможливо 

заздалегідь передбачити, який вирок оголосить колегія присяжних, однак 

можна змусити присяжних змінити вже сформовану точку зору або довести 

правильність своєї позиції завдяки апеляції не лише до критичного судження, 

а й до емоцій та ін. Саме «підкорення» колегії присяжних своїй інтенції у 

своїх судових промовах і є центром уваги промов адвокатів сторін. 

Судову промову визначають як різновид публічної промови і 

визначають як «монологічну промову, що проголошують перед публікою з 

метою здійснення на неї бажаного впливу» [106, c. 6], при цьому вплив 

розуміється не лише як привернення уваги слухачів до предмета мовлення з 

метою внесення змін у їхніх поглядах, а й як уміння впливати на 

правосвідомість громадян, які заслуховують судову справу [74, c. 79]. Отже, 

судова промова постає різновидом усного публічного виступу, метою якого є 

здійснення прагматичного впливу на цільову аудиторію, зокрема колегію 

присяжних. Оскільки одним із видів вербального впливу є сугестія, а метою 

судової промови адвоката є не лише представлення аргументів і фактів, а і 

здійснення емоційного та психологічного впливу на колегію присяжних (що 

є основними факторами породження сугестії), є всі підстави стверджувати, 

що однією із основних ознак судової промови є її сугестивність. 

На сугестивний потенціал промов адвокатів сторін указують багато 

дослідників [87; 88; 90; 106; 130], зазначаючи, що «судова промова являє 
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собою акт із домінуючим переконливо-сугестивним типом впливу, яка 

покликана змінити ставлення реципієнта до казусу (судової справи – І.Г.), що 

розглядається, і робить цей казус таким, що апелює як до свідомості, так і до 

несвідомого адресата» [88, c. 2]. Максимально ефективний вплив на людину 

можна здійснити «за відсутністю критичної оцінки інформації, внаслідок 

чого адвокати вдаються до сугестії» [146]. Сугестія, яка реалізується 

адвокатами захисту й обвинувачення у ході судового засідання, ґрунтується 

на бажанні кожного з них схилити ту саму групу сугерентів – колегію 

присяжних – на винесення потрібного ними вироку [88, c. 123‒137]. Такого 

роду сугестія багата на сугестивні стратегії і тактики, які виражені великою 

кількістю конкретно вербальних прийомів (цит. за: [87, с. 143]).  

Серед усіх можливих судових промов адвокатів сторін під час судового 

засідання (вступна промова адвокатів захисту й обвинувачення, прямий та 

перехресний допит свідків, заключна промова адвокатів захисту й 

обвинувачення) [35; 37; 53; 61; 237; 278; 287]) особливий інтерес для 

розв’язання завдань дисертаційного дослідження представляють вступна та 

заключна промови адвокатів сторін.  

Вступна промова адвоката (opening statement) – це напутнє слово 

колегії присяжним, яке адвокати сторін проголошують перед початком 

судового процесу (LDO, URL). Ефективна вступна промова є надзвичайно 

важливою для майбутнього судового процесу та майбутнього прийняття 

вердикту членами присяжних, так як, за проведеним дослідженням (LDO, 

URL), майже 80% винесених вердиктів зумовлено враженням, справленим на 

колегію присяжних після проголошення вступних промов адвокатів. 

Вступна промова є зазвичай першим «діалогом» між адвокатами та 

колегією присяжних під час судового процесу, за якого присяжні формують 

своє перше враження про справу, підзахисних і про самих адвокатів. Тому 

адвокатам сторін необхідно вже з перших кроків свого спілкування із 

колегією підготувати їх до правильного сприйняття і розуміння сказаного, 

справити на них позитивне враження про себе та свого підзахисного, 
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показати свою авторитетність, обізнаність у своїй сфері, установити 

необхідний психологічний контакт із колегією, створити атмосферу 

безпосередності, завоювати до себе прихильність присяжних, програмувати 

необхідну настанову. Все це сприяє формуванню у колегії присяжних 

наслідування авторитету, конформності, довіри та симпатії (що є 

механізмами породження вербальної сугестії, про які йшлося у пункті 1.2) як 

до самого адвоката, так і до підсудного. Сильна, могутня, гарно спланована 

вступна промова, насичена різними лексико-стилістичними, експресивними 

засобами має довготривалий сугестивний ефект на журі присяжних, а також 

слугує дорожньою мапою для усіх членів судового процесу [265]. 

Заключна промова (a closing argument, concluding argument, final 

summation), яку визначають як заключне слово адвокатів сторін тоді, коли 

судовий процес добігає свого логічного завершення, надає адвокатам 

можливість указати на факти справи, які їм удалося з’ясувати під час 

судового засідання, а також надає їм нагоду вказати на недоліки та помилки 

своїх опонентів, яких ті могли допуститися під час розгляду справи [284], а 

найголовніше – надає настанову на винесення справедливого вироку для 

свого клієнта (LDO, URL). Однак на практиці заключна промова є не лише 

підсумком усього судового процесу; вона є останнім шансом обох адвокатів 

сторін звернутися до колегії присяжних із проханням винести справедливий 

вирок підсудному, у зв’язку з чим адвокати «виходять за межі 

припустимого» [221]. 

Заслухавши всі версії адвокатів, почувши свідчення всіх свідків у 

справі, колегія присяжних уже сформувала певну думку, або навіть дійшла 

певного рішення стосовно винесення того чи іншого вердикту. Тому метою 

адвокатів є побудувати свою заключну промову так, щоб змінити хід думок і 

судження колегії присяжних у необхідному для них напрямку. Оскільки 

неможливо досягти поставленої мети завдяки монотонній та нецікавій 

промові, тому виступ із заключною промовою – це справа творча й 

індивідуальна, їй непритаманні шаблонність, монотонність та 
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одноманітність. У заключних промовах особливе місце відводиться таким КС 

і КТ, багатим на лексико-стилістичні та експресивні засоби, які б могли 

запалити серця колегії присяжних, викликати співчуття або відразу до 

підсудного (все це є факторами породження вербальної сугестії), що врешті 

решт змінить хід думок присяжних і спрацює при винесенні ними вердикту: 

«будучи формою мистецтва, заключна промова є найдраматичнішою 

промовою, яку можна почути під час усього судового процесу. Їй характерні 

драматизм, апеляція до емоцій, а також запальна риторика» [284, URL]; 

«заключна промова перетворилася на сутичку власних інтересів адвокатів 

сторін, неприпустиме звернення до співчуття, жалю й упередженості колегії 

присяжних. Заключна промова дуже часто сприймається як театр воєнних 

дій, у якому будь-яке «запальне» слово вважається зброєю» [284, URL]. 

На вибір адвокатами сторін конкретних КС і КТ у своїх промовах 

впливають такі основні фактори, як: змагальний характер судової справи, 

який визначає іллокутивні цілі адвокатів сторін, а також послідовність 

викладу промов адвокатами. 

Змагальний характер судової справи диктує розділення функцій 

адвокатів сторін – адвоката захисту (defense attorney) (далі АЗ) та адвоката 

обвинувачення (prosecutor) (далі АО) – при виголошенні своїх промов.  

За своєю суттю діяльність АО та АЗ має протилежну спрямованість, що 

ускладнює їхню взаємодію в суді [13, c. 288]: промова адвоката 

обвинувачення – це викриття підсудного у злочині, аргументація його 

провини, прагнення викликати особливе (зазвичай негативне) ставлення 

колегії присяжних до підсудного тощо [84]; промова адвоката захисту – 

спроба зняти негативний пафос, що прозвучав у промові адвоката 

обвинувачення, викликати співчуття до свого підсудного шляхом 

контраргументів і врешті решт – виправдати його [ibid.]. Кожен із них прагне 

довести свою версію справи та здійснити правосуддя.  

Іллокутивні цілі вступних промов АО та АЗ є різними.  
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Метою вступної промови адвоката обвинувачення є надання 

загальної інформації про судову справу: АО надає характеристику скоєного 

злочину, оцінює збитки, які понесла жертва та суспільство через скоєння 

цього злочину, вселяє присяжним думку, що підсудний має понести 

покарання за скоєний ним злочин. Вже на етапі своєї вступної промови АО 

ставить собі за мету створити певний сугестивний фон (емоційно-

позитивний/-негативний), який допоможе йому викликати у колегії 

присяжних негативне ставлення до підсудного і позитивне – до себе як борця 

за справедливість. Тому АО використовує у своїх промовах такі КС і КТ, які 

створюють яскравий емоційний відбиток у підсвідомості присяжних.  

Натомість, вступна промова адвоката захисту переслідує дві основні 

мети: з одного боку, вона спрямована на повну або часткову руйнацію 

враження, яке АО справив на колегію присяжних; з іншого, – на створення 

такого емоційно-логічного фону у свідомості присяжних, який допоможе 

перевершити за емоційною інтенсивністю емоційний фон, який був 

створений АО, і стати підґрунтям для сугестування власних настанов і 

намірів. Такий емоційний фон повинен забезпечити безпосереднє сприйняття 

колегією присяжних невинності підзахисного без критичної оцінки [146]. 

Іллокутивні цілі заключних промов АО та АЗ є також різними.  

Говорячи про заключну промову адвоката обвинувачення, необхідно 

зазначити, що вона є не лише спробою коротко зупинитися на підсумках 

судового процесу, але й ще одним шансом звернутися до колегії присяжних 

із проханням дати справедливу оцінку фактам на основі представлених 

доказів; надати настанову про міру покарання для підсудного за скоєний 

ним / нею злочин, що сприятиме зміцненню правопорядку і морального 

клімату в суспільстві; вказати на моральні уроки судової справи. Виступ АО 

передбачає більшою мірою звернення до здорового глузду, логіки та постає 

як висунення тезису (обвинувачення) з подальшою аргументацією за 

допомогою фактів (доказів, свідчення свідків, експертних оцінок тощо). 
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Заключна промова адвоката захисту є більшою мірою емоційним 

зверненням до колегії присяжних, адже вона передбачає вплив на емоції 

присяжних, апелює до їхньої лояльності, жалю та інших людських емоцій 

[145, c. 11] заради виправдання підзахисного. Отже, іллокутивні цілі, які 

адвокати сторін переслідують під час здійснення правосуддя, впливають на 

відбір ними КС і КТ, які вони використовують у своїх промовах.  

Відбір адвокатами сторін КС і КТ залежить також і від послідовності їх 

виступів. АЗ доводиться виступати після АО, промова якого часто буває 

досить ґрунтовною та переконливою. Тому АЗ завжди доводиться важче, 

аніж АО [122, c. 28], адже психологічна особливість судової промови АЗ 

полягає у тому, що вона виголошується після виступу АО. Під враженням 

його промови аудиторія одержала вже цілком визначену настанову, в неї 

виник певний психічний стан, сформувалася визначена оцінна позиція [13, 

c. 327‒328]. У такому випадку АЗ повинен побудувати свою промову так, 

щоб змінити враження, судження, думки та настанови, які колегія присяжних 

отримала завдяки промові АО. Відтак стає очевидним, що промова АЗ має 

бути більш переконливою, аргументованою, сугестивно навантаженою, аніж 

промова його процесуального супротивника, адже ця промова повинна 

«зламати» вже сформовану думку та настанову колегії присяжних.  

Відбір адвокатами сторін КС і КТ залежить також і від композиційної 

організації їхніх промов [145, c. 8]. Традиційно, промова будь-якого 

судового ритора складається зі вступу, основної частини та заключного 

слова, але кожний із композиційних етапів також підлягає внутрішньому 

композиційному членуванню [ibid., c. 11]. Однак, саме вступній і заключній 

частинам будь яких промов адвокатів сторін відводиться особливе місце, 

адже саме ці частини виконують психологічну функцію та підсилюють 

емоційно-етичний вплив (сугестію) [88, c. 5]. Отже, вступна та заключні 

частини промов адвокатів процесуальних сторін є більш сугестивно 

насиченими, аніж основна частина судової промови, у якій «обґрунтовується 

значимість тієї чи іншої юридичної оцінки шляхом пояснення фактичної 

сторони справи та правової інтерпретції казуса» [ibid.]. 
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Таким чином, успіх вирішення судових справ за участю колегії 

присяжних залежить саме від вступної та заключної промов адвокатів 

процесуальних сторін, оскільки їх метою є прищеплення колегії присяжних 

бажаних емоційних і психолгічних станів, програмування необхідних 

настанов, сугестування готових думок і висновків. Усе це стає можливим 

шляхом залучення тактико-стратегічного арсеналу вербальних засобів, які 

здійснюють потужний сугестивний вплив на колегію присяжних. 

 

Висновки до першого розділу 

1. Одним із основних видів вербального впливу є сугестія, яку 

розуміємо як прихований вербально-психологічний вплив на людину, 

націлений на її емоційну, поведінкову, підсвідому репрезентативні системи, 

який здатний викликати у неї конгруентні почуття, думки, дії, образи без 

критичного аналізу вхідної інформації (що може мати нав’язливий характер) 

за допомогою арсеналу вербальних і невербальних засобів, націлених на 

зміну свідомості сугеренда.  

2. Сугестія постає таким видом психологічного впливу, який має 

авторитарний, директивний характер і вирізняється неусвідомленістю, 

непомітністю, мимовільністю засвоєння та сприйняття, який прагне 

здійснити латентний вплив на сугеренда заради досягнення поставленої 

мовцем мети. Сугестія ефективно застосовується у таких видах дискурсу, як 

рекламний, медійний, політичний і судовий. 

3. Сугестія як вид психологічного впливу вирізняється серед інших 

форм вербального впливу, таких як навіювання, маніпуляція і переконання. 

3.1 Навіювання постає таким видом психологічного впливу, який 

широко використовується у медицині, психології, гіпнотичних практиках і 

відзначається м’яким, заспокійливим, доброзичливим і кооперативним 

характером, який будується на взаємній співпраці між сугестором і 

сугерендом (психотерапевтом і пацієнтом), метою якого є досягнення 

взаємного результату, наприклад, одужання пацієнта.  
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3.2 Маніпуляцію і сугестію слід розрізняти за хибністю / правдивістю 

подання інформації, а також за осередком впливу (свідомість / підсвідомість).  

3.3 Переконання апелює до розуму та критичного судження, у той час 

як сугестія ґрунтується на некритичній, несвідомій обробці інформації. 

4. Явище сугестії характеризується соціально-психологічною природою. 

Утворенню сугестії сприяють такі психологічні чинники, як: настанова, 

формування потреби (у здійсненні цієї настанови); наслідування, емоційне 

зараження, уподібнення, повна довіра до сугестора, авторитет сугестора; 

емоції, уява, асоціації, життєвий досвід, пам'ять. Сила сугестивного впливу 

залежить від таких соціальних факторів, як: інформаційний, особистісний, 

психічний. Вміле оперування цими чинниками сугестором стає ефективним у 

здійсненні сугестивного впливу на сугеренда. 

5. Явище сугестії є не лише соціально-психологічним феноменом, але і 

лінгвістичним. Думка про те, що мова є явищем потенційно сугестивним, 

зумовила виникнення сугестивної лінгвістики – науки, яка вивчає вплив 

мови на підсвідомість, а також ті вербальні засоби, які використовуються для 

здійснення такого впливу.  

6. Представники сугестивної лінгвістики вважають, що всі мовні рівні 

наскрізь пронизані сугестією, а саме: фонетичний, лексико-семантичний, 

синтаксичний, а також екстралінгвальний (жести, розмахи рук, особливості 

погляду адресанта, міміка, пози, звучність).  

7. Судові промови адвокатів сторін характеризуються 

аргументативністю, конфліктністю, діалогічністю, авторитарністю і містять 

елементи вербального сугестивного впливу.  

7.1 Раціональна аргументативність промов адвокатів базується на 

апеляції до логосу правдивими фактами, що створює довіру до сугестора, 

підсилює його авторитет; емоційна аргументативність, звернена до 

емоційних станів, почуттів колегії присяжних (що є факторами утворення 

сугестії як такої), розчулює колегію присяжних, змушує проявити симпатію 

та співчуття до адвоката захисту та його підзахисного.  
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7.2 Конфліктний характер промов адвокатів полягає у досягненні 

певної єдності і знятті протиріч між адвокатами процесуальних сторін і 

колегією присяжних, що сприяють завоюванню довіри, налагодженню 

міжособистісних стосунків і створюють підґрунтя для здійснення 

сугестивного впливу на колегію присяжних.  

7.3 Діалогічний характер промови адвоката, який у більшості випадків 

проявляється у риторичних питаннях у поєднанні із питально-відповідним 

ходом, створює ілюзію невимушеної бесіди з присяжними, диктує 

сугестовані висновки присяжним, у яких згодом складається враження, що 

вони дійшли цього висновку самостійно.  

7.4 Авторитарність судової промови адвокатів проявляється у 

статусній приналежності учасників судової комунікації, що відбивається у їх 

мовленнєвій поведінці, відборі сугестивно-потужних вербальних засобів, які 

успішно здійснюють свій вплив. 

8. Твердження про те, що максимально ефективний вплив на 

реципієнта можна здійснити за відсутністю критичної оцінки інформації, 

дозволяє говорити про те, що у своїх промовах адвокати сторін широко 

використовують конкретні вербальні прийоми, які реалізують комунікативні 

стратегії і тактики, націлені на здійснення потужного сугестивного впливу на 

думки, судження, емоційні та психологічні стани колегії присяжних. 

9. Вибір адвокатами сторін конкретних комунікативних стратегій і 

тактик сугестивного впливу у своїх промовах залежить від таких факторів, 

як: змагальний характер судової справи, іллокутивні цілі адвокатів сторін, 

послідовність викладу промов адвокатами процесуальних сторін, 

композиційна організація їхніх промов. 

10. Вирішення судових справ за участю колегії присяжних значною 

мірою залежить саме від вступної та заключної промов адвоката захисту та 

адвоката обвинувачення, які мають сугестивний характер. Сугестивний 

характер у промовах адвокатів сторін проявляється у зверненні до почуттів, 

емоцій, впливу на слабкі місця («мішені») колегії присяжних тощо, які, 
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своєю чергою, змінюють свої реакції, рішення, судження, дії, а так і вердикт, 

керуючись почуттями, а не логікою та своїм критичним мисленням.  

Основні положення та висновки першого розділу відбито в 

одноосібних публікаціях дисертантки [41; 42; 43; 44; 45; 46]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЕСТІЇ В 

СУЧАСНОМУ АМЕРИКАНСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТРИЛЕРІ 

 

2.1 Загальнонаукова база дисертаційного дослідження 

 

У своїй науковій діяльності мовознавці послуговуються як 

загальнонауковими, так і спеціальними лінгвістичними методами 

дослідження. Загальнонаукові методи являють собою узагальнені 

теоретичні установки та принципи, зумовлені теоретичною методологією [98, 

с. 48]. Вони є дослідницькими операціями з явищами об’єктів будь-якої 

науки. Спеціальні лінгвістичні методи є окремими прийомами, 

методиками, операціями, що спираються на загальні установки й 

методологічні принципи. Вони застосовуються саме в лінгвістиці з метою 

вивчення її об’єкту та предмету дослідження [ibid.].   

Загальнонауковими методами, які створюють загальнонаукову базу 

дисертаційного дослідження, є такі: аналіз, синтез, інтерпретація, індукція, 

дедукція, гіпотетико-дедуктивний метод, описово-аналітичний метод, метод 

суцільної вибірки, метод кількісних підрахунків. 

Аналіз передбачає роздроблення цілого на складові елементи, тобто 

виділення ознак предмету для вивчення їх окремо як частини єдиного цілого 

[36, c. 24]. Говорячи про художній текст, анaлiз дoпoмaгaє у poзчлeнувaннi 

лiтepaтуpних твopiв нa кoмпoнeнти, склaдoвi чaстини. Aнaлiз eлeмeнтiв 

твopiв умoжливлює oсягнeння свoєpiднoстi цiлoгo худoжньoгo фeнoмeну. 

Синтез являє собою поєднання отриманих при аналізі частин у єдине 

ціле. Зa дoпoмoгoю oпepaцiї синтeзу можна розглядати САЮТ із точки зору 

Нової Епохи, соціального середовища. Аналіз і синтез використовуються у 

тісній взаємодії і виступають плідними методами пізнання певного явища.  

Мeтoдoм, щo пoєднує аналіз і синтез, є iнтepпpeтaцiя, яку пoв'язують 

нaсaмпepeд iз тлумaчeнням смислoвoгo aспeкту худoжньoгo твopу нa piзних 
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стpуктуpних piвнях шляхом спiввiднeсeння з цiлiстю вищoгo пopядку, кoли 

пeвнi eлeмeнти (мoтиви, пepсoнaжi, тpoпи тoщo) спiввiднoсяться з 

вiдпoвiдним кoнтeкстoм твopу aбo пoзaтeкстoвoю ситуaцiєю [114, c. 54]. 

Індукція є узагальненням результатів окремих конкретних 

спостережень та експериментів (шлях від конкретного до загального). 

Дедукцією вважається метод переходу від загальних тверджень до 

конкретного умовиводу [98, c. 49].  

Виходячи з цього, застосовуємо гіпотетико-дедуктивний метод, який 

передбачає збір фактичного мовного матеріалу, побудову гіпотези і 

перевірку її істинності на нових фактах [69, c. 16]. Гіпотетико-дедуктивний 

метод складається із таких етапів: 1) встановлення критеріїв відбору 

фактичного матеріалу, що репрезентує об’єкт дослідження; 2) узагальнення 

матеріалу індуктивним методом, на підставі умовиводу; так створюється 

теорія (певна система ідей, які дають наукове пояснення явищу); 3) теорія 

зіставляється з тим, що вже існує, виявляються спільні і відмінні риси; 

4) етап дедукції, тобто виведення нової ідеї з наявних даних суто логічним 

шляхом; 5) перевірка нової теорії шляхом співставлення її з отриманими 

фактами [ibid.]. Гіпотетико-дедуктивний метод використовується у 

дисертації для формулювання гіпотези, пiдтвepджeння aбo спpoстувaння 

висунутoї у дисертації гiпoтeзи пpo комунікативно-прагматичну специфіку 

вербальних маркерів сугестії у промовах адвокатів сторін.  

У дослідженні також застосовуємо описово-аналітичний метод, який 

використoвуються для виявлення й опису особливостей функціонування 

вербальних маркерів сугестії в САЮТ; метод суцільної вибірки, завдяки 

якому відбувається відбір досліджуваних вербальних засобів сугестії у 

промовах адвокатів сторін; метод кількісних підрахунків, який допомагає у 

визначенні кількісних ознак мовних явищ, що надає можливість встановити за 

кількісними ознаками якісні [70, c. 18], а також дозволяє виявити загальні 

тенденції функціонування вербальних маркерів сугестії в САЮТ. 
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Окрім загальнонаукових методів у дисертаційному дослідженні 

застосовується й низка спеціальних методів аналізу художнього тексту.  

Для розв’язання поставлених у дисертаційному дослідженні завдань 

стосовно висвітлення комунікативно-прагматичних характеристик 

вербальної сугестії у промовах адвокатів сторін залучено методологічні 

засади таких дисциплін, як: лінгвопоетика [105], лінгвістика [70] і 

комунікативна прагматика [10; 11; 21; 25; 40; 51; 52 55; 85; 102; 104; 113; 

118; 119; 126; 136; 138; 141; 148], які сприяють формуванню цілісного 

бачення явища вербальної сугестії у текстах САЮТ. Такий комплексний 

підхід дозволяє здійснити багатостороннє висвітлення об’єкта дослідження 

шляхом виокремлення в ньому різних аспектів аналізу. 

Для глибшого розуміння художнього тексту сучасною тенденцією у 

лінгвістиці є застосування методів його «лінгвістичного коментування» [120, 

c. 92], до яких відносяться лінгвопоетичний і лінгвістичний методи аналізу 

художнього тексту. Методи лінгвопоетичного аналізу слугують 

інструментом дослідження юридичного трилеру як художньої форми 

репрезентації судового процесу. 

 

2.2 Методи лінгвопоетичного аналізу юридичного трилеру як 

художньої форми репрезентації судового процесу 

 

В основі терміну «лінгвопоетика» лежать два протилежні за напрямком 

типи дослідження. Метою одного з них є виявлення тематико-стилістичних 

характеристик використання окремого художнього прийому в тому чи 

іншому художньому творі. Метою іншого є дослідження окремого 

художнього тексту, спрямоване на виявлення ролі формальних мовленнєвих 

елементів для передачі певного ідейно-художнього змісту і в створенні 

певного естетичного ефекту [16]. Тобто, у ході лінгвопоетичного аналізу 

художнього тексту слід досліджувати мовностилістичні особливості 

художнього тексту в органічному поєднанні з авторським задумом та 
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ідейним змістом твору. Саме це й становить основний вихідний принцип 

лінгвопоетичного аналізу тексту художнього твору у нашому дослідженні.  

Лінгвопоетика, яка є синтезом літературознавства і стилістики, оперує 

цілим арсеналом спеціальних методів і прийомів аналізу, серед яких вагому 

роль для нашого дослідження відіграють літературознавчий і 

лінгвостилістичний аналізи художнього тексту. 

Виходячи з того, що лінгвопоетика – це «наука про тенденції розвитку 

мови художніх творів у зв’язку зі стильовими напрямами в літературі, наука 

про взаємодію формальної і змістової будови художнього тексту [65, с. 38; 

115], залучення літературознавчого аналізу надає можливість виявити 

змістові та формальні особливості юридичного трилеру. З-поміж основних 

методів літературознавчого аналізу виокремлюють: філологічний [7; 14; 17; 

28; 62; 75], специфіка якого «полягає у збиранні, систематизації і тлумаченні 

текстів з огляду на їхні мовні особливості» [17, с. 73] і біографічний [23; 43; 

46; 57; 72], оскільки «встановити глибинний зв'язок творчості та 

біографічних даних означає поглибити розуміння і самих творів, і процесу 

творчості, зазирнути у внутрішній світ митця, збагнути його мотивацію і 

простежити історію виникнення твору від самих його витоків» [72, с. 341].  

Опрацьований теоретичний матеріал [1; 3; 4; 5; 12; 42; 45; 67; 86; 91; 

92; 94] і застосований у дослідженні філологічний метод аналізу художнього 

тексту дозволяють визначити жанрові ознаки юридичного трилеру. 

Юридичний трилер (legal thriller / lawsuit thriller / courtroom drama) – 

«новий літературно-художній жанр, який зародився у Новітній час» [45, 

c. 125], у нову епоху для сучасного читача внаслідок атрофії жанрів і процесу 

розмивання жанрових меж [66, с. 31; 112, с. 5], і досі залишається мало 

досліджуваним літературним жанром. Погоджуючись із точкою зору 

О. О. Савочкіної [45, c. 123; 91, c. 37] (погляди різних науковців стосовно 

жанрової приналежності юридичного трилеру наведено у Додатку Г), яка 

перша з небагатьох дослідників почала займатися розвідкою жанру 

юридичного трилеру, уважаємо, що у витоків цього жанру лежать як 
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детектив, так і трилер. Оскільки детектив і трилер належать до парадигми 

масової літератури, у межах якої вони посідають місце авантюрних жанрів і 

надалі об’єднані у кримінальну літературу [45, c. 126], вони мають низку 

спільних родових ознак, які безпосередньо віддзеркалюються у формі та 

змісті юридичного трилеру.  

Серед спільних формально-змістових характеристик обох жанрів є такі: 

наявність героїв-антагоністів; переслідування одного з антагоністів іншим; 

напружений сюжет і стрімкий розвиток подій [91, c. 37].  

Деривацію жанрів, або розширення жанрових меж можна пояснити 

зміною складу антагоністів, а також «кінцем стосунків» головних персонажів 

у кожному жанрі. Зміна складу антагоністів детектива призвела до 

виникнення трилера як його деривату. У детективі головними персонажами 

є детектив (слідчий) і неідентифікований злочинець. У тому випадку, коли у 

жанрі трилера антагоністами все ще залишаються слідчий і злочинець, ми 

маємо справу з детективним трилером [91, c. 38], який відрізняється від 

класичного детективу «способом дій слідчого, який переслідує вже 

ідентифікованого злочинця і не намагається «вийти» на нього методом 

логічного аналізу» [71, c. 401]. Услід за О. О. Савочкіною, вважаємо, що саме 

жанр детективного трилеру надав поштовх до виникнення юридичного трилеру, 

у якому головними антагоністами вже є адвокат обвинувачення й адвокат 

захисту, адвокатські контори та правопорушники (злочинці, злочинні або 

мафіозні угрупування, корупціонери тощо). 

Деривацію детективного трилера від детективу, а далі юридичного 

трилеру від детективного, можна пояснити з урахуванням специфіки етапів 

деривації згідно ідеям А. К. Жолковського та Ю. К. Щеглова [48, c. 43; 91, 

c. 42], коли «факт, який на певному етапі виступає у ролі певної речі, 

отриманої із словника дійсності, на наступному етапі висуває вимоги до 

подальшого вибору певних речей» [48, c. 43], а приналежність тексту до 

певного жанру визначається «відносинами логічного типу з функціональною 

категоризацією кінців цих відносин» [68, c. 921]. Відтак, у детективі «кінцем 

стосунків» детектива і злочинця стає ідентифікація останнього, що, згідно 
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А. К. Жолковському і Ю. К. Щеглову, повинно висунути подальшу вимогу 

до вибору конкретних речей із словника дійсності – упійманню злочинця, що 

породжує деривацію нового жанру – детективного трилера, де «кінцем 

стосунків» поліцейського і злочинця є упіймання й ув’язнення останнього, 

що вимагає його покарання у процесі судового розгляду, що породжує 

деривацію юридичного трилеру [91, c. 42]. Отже, юридичне переслідування 

однією стороною іншої сторони, судовий розгляд, розкриття того, яким 

чином функціонує юридична система США і здійснюється правосуддя, є 

тематичною проблематикою юридичного трилеру. На відміну від детективу, 

трилера і детективного трилера, у юридичному трилері змінюються 

персонажі-антагоністи і місце дії, але зберігаються прийоми виразності, які 

сприяють напруженому сюжету та стрімкому розвитку подій. 

Таким чином, літературно-художній жанр юридичного трилеру як один 

із підвидів кримінальної літератури, характеризується такими ознаками, як: 

змістові, формальні та функціональні [76, c. 3]. До формальних ознак 

юридичного трилеру належать динамічність оповідання та напруга [86], яку 

воно створює у читача, до функціональних – його розважальність. Через те, 

що формальні та функціональні ознаки юридичного трилеру є 

«загальнородовими парадигматичними ознаками авантюрної літератури» [92, 

c. 194; 94, c. 299], їх не можна назвати диференційними» ознаками 

юридичного трилеру. Диференційними ознаками будуть змістові ознаки 

юридичного трилеру, а саме здійснення правосуддя над злочинцем у судовій 

залі. Саме змістові ознаки досліджуваного жанру зумовлюють вибір 

специфічних прийомів виразності, які відсилають читача до певного 

словника дійсності, а також створюють напругу та динамічність оповідання. 

Спираючись на викладене вище, під юридичним трилером розуміємо 

художню форму репрезентації переслідування злочинця / злочинного 

угрупування законом або здійснення правосуддя над обвинувачуваним 

безпосередньо у судовій залі, характерними ознаками якого є динамічний і 
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напружений сюжет, який передається специфічними стилістичними 

мовними засобами.  

Специфіка літературознавчого аналізу художнього тексту, зокрема 

застосування біографічного аналізу, «вимагає врахування ідейної позиції 

автора як письменника відповідної історичної епохи, його творчої 

особистості» [114, c. 58]. Належність письменника до певного літературно-

художнього напряму і його суспільно-політична орієнтація неминуче 

впливають на вибір тематики, мовних засобів художньої образності, у яких 

знаходить виявлення ідейний задум автора [ibid.]. Відтак, родоначальником, 

«королем» жанру юридичного трилеру уважається американський 

письменник Джон Грішем (John Grisham, 1955 року народження). Його по 

праву вважають визнаним спеціалістом у сфері юриспруденції, адже, 

закінчивши університет штату Міссісіпі, він отримав наукову ступінь у сфері 

юриспруденції і працював адвокатом до 1991 року. У зв’язку з багатим 

досвідом письменника у сфері юриспруденції, його художні твори 

характеризуються професійною інформаційною насиченістю, використанням 

значної кількості юридичних термінів, детальним описом функціонування 

американської судової системи, а також того, яким чином здійснюється 

правосуддя у США. З цього приводу М. Г. Агєєва слушно зауважує: «маючи 

досконалі знання про роботу слідчих органів і знаючи все про корупціонерів, 

які існують у реальному житті, він, керуючись нормами юридичної професії, 

створює унікальну варіацію детективного роману, відображаючи морально-

ціннісні орієнтири сучасного американського суспільства» [1, c. 20]. 

У художніх творах Дж. Грішема фігурує як загальноправова 

термінологія (назви галузей права, юридичних професій, адвокатьских 

іспитів на отримання ними ліцензії для роботи юристом), так і терміни 

кримінального, сімейного й інших галузей американського права. Така 

багатоманітність термінів у творах одного автора не могла не привернути 

увагу дослідників-літературознавців, спеціалістів із укладання 

термінологічних словників. Приміром, М. Г. Агєєва [4] пропонує 
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використати юридичні трилери у якості мовної підготовки студентів-юристів 

для підвищення їх мотивації та урізноманітнення лексичного запасу 

спеціальною юридичною лексикою, стимулювання дискусій із різноманітних 

правових аспектів, а також розуміння юридичних аспектів іншої культури: 

«уривками з творів письменника можна доповнити багато тем, що входять у 

навчальну програму студентів-юристів, вони можуть слугувати матеріалом 

для міждисциплінарних і кроскультурних досліджень» [4, URL]. На основі 

творів Дж. Грішема було здійснено лінгвостатистичне дослідження 

лексикографічного опису юридичної термінології [67], що підтверджує 

думку про те, що юридичні трилери є унікальними художніми творами. 

На своєму офіційному сайті [134] Дж. Грішем, надаючи пояснення, 

чому професійний юрист узявся за написання художніх творів, наголошує, 

що його професійна діяльність стала для нього джерелом натхнення. 

Дж. Грішем написав свій перший юридичний трилер після того, як став 

свідком одного судового процесу про жорстоке зґвалтування 10-річної 

дівчинки, чиї свідчення справили на майбутнього письменника неабияке 

враження [144, c. 2]. Ця історія стала основою першого твору “A Time to 

Kill”, 1989 (‘Час убивати’). Через деякий час Дж. Грішем опублікував свій 

другий юридичний трилер “The Firm”, 1991 (‘Фірма’), завдяки якому 

письменник здобув славу і титул «короля» юридичного трилеру. Усього за 

свою письменницьку діяльність (до 2019 року) Дж. Грішем написав 42 

юридичних трилери, які перекладено на 40 мов, 9 художніх творів 

екранізовано [134]. 

Слід зазначити, що Джон Грішем – не єдиний юрист-письменник, що 

пише у жанрі юридичного трилеру. Серед авторів ми можемо назвати такі 

прізвища, як: Скотт Туроу (Scott Turrow), Уільям Бернхардт (William 

Bernhardt), Скот Прат (Scott Pratt), Ренді Сінгер (Randy Singer), Джиліан 

Гофман (Jillianne Hoffmann), Стів Мартіні (Steve Martini), (Джон Лескроат 

(John Lescroart) та Майкл Коннелі (Michael Connelly) – не професійні юристи, 

однак були певним чином пов’язані з цією діяльністю). Юристи-
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письменники переносять свій власний досвід із судових засідань у сюжети 

своїх творів, надаючи читачеві можливість подивитися на судову тяганину 

зсередини і дізнатися про перебіг судового процесу у всіх деталях: «будучи 

громадянами США та юристами, автори змальовують у своїх романах 

картину сучасного американського суспільства не лише з позиції громадян 

цієї держави, але і з позиції професіоналів» [5, c. 1]. Вони також розкривають 

сучасному читачеві значні недоліки американської судової системи за участю 

суду присяжних. Будучи написаними професійними адвокатами та 

юристами, юридичні трилери містять усі тонкощі судового процесу, де 

детально описуються подробиці етапів підготовки до судової справи, 

зазначаються усі можливі адвокатські хитрощі; пастки, махінації крупних 

компаній, метою яких є виграти судовий процес.  

Особлива увага авторів САЮТ приділяється процедурі voir dire (з 

давньофранцузької ‘говорити правду’ – допит судом присяжного або свідка 

на предмет з’ясування його безсторонності чи неупередженості), опис якої є 

майже у кожному романі, щоб поінформувати читача про те, що ця 

процедура допомагає адвокатам обрати близьку їм по духу та співчутливу 

колегію, яка допоможе винести бажаний вердикт (див. Додаток Г).  

САЮТ, з одного боку, є висміюванням американської юридичної 

системи, привселюдна демонстрація її недоліків, а з іншого, – постійна 

боротьба головного антагоніста, адвоката, із темними силами правової 

системи. Зображення у текстах САЮТ реального життя з його правовими 

обмеженнями, законами, судовою тяганиною викликають інтерес у сучасного 

читача. Новий жанр САЮТ відтворює дух і своєрідність нашого часу. 

Звернення багатьох американських письменників до питань взаємодії 

людини та закону підтверджує цю думку. 

На противагу літературознавчому аналізу, застосування 

лінгвостилістичного аналізу художнього твору дозволяє розглянути всю 

систему мовностилістичних засобів у створенні художніх образів 

літературного твору [114, с. 57‒58] і розкрити стилістику художнього 
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мовлення твору. Лише цілісний системний вияв комплексу 

мовностилістичних засобів у створенні системи художніх словесних образів 

надає повну лінгвостилістичну картину тексту художнього твору [ibid.]. 

Методами лінгвостилістичного аналізу вважається «сукупність різних 

прийомів аналізу тексту (і його мовних засобів), за допомогою яких у 

стилістиці формуються знання про закономірності функціонування мови в 

різних сферах спілкування; способи теоретичного освоєння, спостереженого і 

виявленого в процесі дослідження» [16, c. 15]. Основними домінантами, 

значущими для вибору конкретних прийомів і методів лінгвостилістичного 

аналізу з урахуванням специфіки художнього тексту, вважаються [8; 42, 

c. 10; 54, c. 406; 56, c. 26‒28; 61, c. 15; 74]:  

1) жанрово-стильова організація художнього тексту, яка визначає 

напрям декодування авторського задуму; 

2) зовнішня архітектоніка тексту, його структурна організація 

(членованість, зв’язність), що допомагає визначити змістові домінанти твору; 

3) внутрішня структура тексту, до якої відносяться рівні тексту, а саме,  

мовний (фонетичний, морфологічний, лексичний, синтаксичний), ідейно-

естетичний, суперсегментний, метроритмічний, композиційно-синтаксичний 

рівні, рівень фабули та ідеї); 

4) просторово-часова організація тексту, характерна для картини світу, 

зображеної в аналізованому творі; 

5) комунікативна організація тексту, що передбачає аналіз тема-

рематичних структур у тексті; 

6) інтертекстуальні зв’язки, які підтверджують ідею М. М. Бахтіна про 

діалогічність текстів як ключовий принцип їхнього породження [54, c. 406]. 

Дослідники [9, c. 249; 92, c. 194; 108, c. 110] зауважують, що характерні 

особливості певного літературного жанру зумовлюють вибір первинних 

мовленнєвих жанрів та їх комбінаторику в умовах літературної комунікації. І 

навпаки, первинні мовленнєві жанри, які належать до тієї чи іншої сфери 

людського спілкування і характеризуються специфічними ознаками, 
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переломлюючись крізь свідомість автора, формують текст певного 

літературного жанру, який виступає вторинним мовленнєвим жанром [92, 

c. 194]. У юридичному трилері первинним мовленнєвим жанром виступає 

судовий процес (див. Додаток Б), перенесений із реального життя у межі 

вторинного мовленнєвого жанру САЮТ. Іншими словами, первинні 

мовленнєві жанри судового процесу виступають основними формами судової 

комунікації, а їхні ознаки зберігаються у тексті САЮТ як вторинного 

мовленнєвого жанру та визначають специфіку його змісту. Конструюючи 

специфічну судову діяльність, автори відтворюють у текстах САЮТ усі 

особливості судового процесу. Таким чином, САЮТ постає як складний 

комплексний мовленнєвий жанр [108, с. 107; 20, с. 83], що складається з 

низки простих, безпосередньо пов’язаних із судовим процесом. 

Отже, для повного розуміння художнього твору слід розглядати 

складну взаємодію словесно-мовленнєвої структури, метасеміотичних 

властивостей мовних одиниць у межах художнього твору, їх роль у 

відображенні авторського наміру та ідейного змісту твору, а також 

композиційно-художньої організації твору, авторського світосприйняття із 

залученням методів лінгвопоетичного аналізу художнього тексту. 

 

 

2.3 Методи лінгвістичного аналізу вербальних маркерів сугестії в 

сучасному американському юридичному трилері 

 

Лінгвістичний аналіз являє собою «аналіз будь-якого тексту як 

продукту мовно-розумової діяльності людини <…> задля виявлення його 

структурно-смислової єдності, комунікативної спрямованості та 

інтерпретації упорядкування мовних засобів для вираження смислу [82, 

c. 314]. На відміну від лінгвопоетичного аналізу, який розглядає художній 

текст з боку його змісту, ідеї, естетичного впливу, жанрової специфіки, 

композиційної організації тощо, лінгвістичний аналіз сприймає художній 
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текст як комбінацію усіх мовних елементів у органічному зв’язку з ідеєю та 

художнім задумом письменника [103, c. 31]. Відтак, основним завданням 

лінгвістичного аналізу художнього тексту є «встановити пpизнaчeння piзних 

мoвних зaсoбiв у peaлiзaцiї iдeйнo-oбpaзних i eстeтичних нaстaнoв твopу, 

якими є спoсoби i умoви їх викopистaння, з’ясувaти вплив iндивiдуaльнo-

твopчoї мaнepи митця, функцioнaльну усклaднeнiсть мoвних oдиниць у 

пopiвняннi з фaктaми i явищaми зaгaльнoмoвнoї систeми» (цит. за: [114, 

с. 60]).  

Залежно від масштабу аналітичної діяльності лінгвістичний аналіз 

тексту поділяють на цілісний і частковий [81, URL]. Цілісний лінгвістичний 

аналіз передбачає розгляд усіх текстових категорій і текстоутворювальних 

чинників. Частковий – розгляд одного аспекту тексту або його частини 

(засобів зв’язку в тексті, категорій часу і простору, своєрідності фонетичного, 

лексичного, синтаксичного та ін. рівнів).  

У результаті опрацювання теоретичних джерел [35; 36, c. 48‒49; 41, 

c. 14; 56, c. 29‒32; 62, c. 56; 69; 96; 97; 98; 103; 114], присвячених 

лінгвістичному аналізу тексту, до методів лінгвістичного аналізу у 

дисертаційному дослідженні відносимо: 

 метод лінгвістичного спостереження й опису, який є сукупністю 

процедур інвентаризації, таксономії, класифікації та тлумачення  

досліджуваних мовних явищ, у нашому випадку, вербальних маркерів 

сугестії у промовах адвокатів сторін, їхніх структурно-семантичних і 

функціонально-стилістичних властивостей задля встановлення корпусу 

аналізованих одиниць [35, c. 52; 98, c. 63]; 

 аналіз словникових дефініцій (у свій час висунув Ш. Баллі), який 

дозволяє співвідносити значення певного категоріально-понятійного апарату, 

використовуючи словникові тлумачення; у результаті дослідження 

лексичного значення за словниковими дефініціями стає можливим 

установити характер і типи значеннєвої структури слів, які належать до 

різних семасіологічних підкласів і семантичних розрядів, іншими словами, 

здійснити розгляд лексичного значення слова в плані його епідигматики – 

семантичної похідності значення [106, c. 156]; 
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 компонентний аналіз, першими дослідниками якого були 

американські антропологи У. Лаунсбері, Ф. Гудінаф (цит. за: [90]), що 

сприяє визначенню семного складу слів, задіяних у контекстах САЮТ, 

виокремленню та ідентифікації вербальних маркерів сугестії у промовах 

адвокатів процесуальних сторін; 

 метод дистрибутивного аналізу, який нaдає змогу виявити суму всіх 

можливих оточень, у якому трапляються вербальні маркери сугестії.  

 аналіз безпосередніх складників, основи якого були сформульовані 

Л. Блумфільдом (ЛЭС, URL), – метод засновано на припущенні, що будь-яка 

складна одиниця мови або тексту складається з двох простіших одиниць – 

безпосередніх складників. Безпосередні складники теж можуть розкладатися 

на ще дрібніші складники до елементарних неподільних. Якщо аналізу 

підлягає синтаксична конструкція, один зі складників є ядерним, а другий – 

маргінальним [69, c. 18]; 

 контекстуальний аналіз, який допомагає визначити, у якому за 

обсягом контексті зустрічаються вербальні маркери сугестії. 

Контекстуальний аналіз часто поєднується з компонентним аналізом і має 

багато спільного з валентнісним і дистрибутивним аналізом [62, c. 16]; 

 семантико-стилістичний аналіз, який полягає у виявленні 

співвідношення мовних засобів, якими експресивно виражається 

інтелектуальний, емоційний чи естетичний зміст мовлення (тексту) до змісту 

інформації [41, c. 14]. 

Залучення методів лінгвістичного аналізу при дослідженні вербальних 

маркерів сугестії в САЮТ дозволяє визначити характерні ознаки промов 

головних учасників судового процесу. 

 

2.4 Методологія комунікативно-прагматичної парадигми у 

дослідженні сугестивного впливу у судовому дискурсі 

 

Інтеграція комунікативного та прагматичного підходів є доречною у 

дослідженні тих сфер комунікації, де адресант свідомо та цілеспрямовано 
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планує свої комунікативні дії. Для виявлення комунікативно-прагматичних 

особливостей сугестивного впливу промов адвокатів процесуальних сторін 

на колегію присяжних у дисертації використано такі методи, як: метод 

контекстуальної інтерпретації, конверсаційний аналіз, контент-, інтент-

аналіз, актомовленнєвий аналіз, прагматичний аналіз.  

Контекстуально-інтерпретаційний метод являє собою сукупність 

процедур, спрямованих на встановлення статусу тексту відносно інших 

текстів, його значимості в соціокультурному контексті, а також на 

реконструкцію авторського (комунікативного) задуму, мотивів і цілей, 

загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо [97].  

Процедура контекстуально-інтерпретаційного методу передбачає два 

етапи: контекстуалізація та інтерпретація. Перший – включає рівень автора 

(авторський світогляд, його індивідуальна свідомість, лексикон автора тощо) 

та рівень реципієнта (світогляд читача, його індивідуальна свідомість, 

лексикон читача, його занурення до універсуму культури й відповідного 

світу дійсності); другий – з’ясування авторської інтенції та комунікативно-

когнітивних стратегій впливу на реципієнта [ibid.].  

Алгоритм контекстуально-інтерпретаційного методу зумовлює такі 

процедури: 1) інвентаризація одиниць аналізу; 2) сегментація виділених 

одиниць на компоненти; 3) класифікація вибірки; 4) розподіл одиниць у 

групи за спільними ознаками; 5) інтерпретація та узагальнення [27, c. 115].  

Контекстуально-інтерпретаційний метод розглядає внутрішній 

зв'язок тексту з макроконтекстом разом із авторською інтенцією та 

адресатністю. Основними етапами такого аналізу повинні вважатися 

контекстуалізація, що займається встановленням зв’язків із соціокультурним 

контекстом, та інтерпретація, у фокусі якої стратегічно-перцептивна 

спрямованість [ibid., с. 116]. Контекстуально-інтерпретаційний метод 

виявляється вагомим для дисертаційного дослідження особливо на тому 

етапі, коли йдеться про з’ясування прагматичного ефекту вербальної сугестії 

у вступних і заключних промовах адвокатів сторін. 
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Конверсаційний аналіз виник у 70-ті роки XX ст. і сягає витоками у 

надра соціологічного підходу етнометодології, розробником якого був 

Х. Гарфінкель [130], який досліджував комунікативну активність різних 

соціокультурних спільнот. Пізніше Г. Закс [145; 146; 147] підхопив ідею 

Х. Гарфінкеля і, власне, став розробником конверсаційної методики. 

Конверсаційний аналіз є емпіричним аналізом розмови, яка відбулася у 

соціальній взаємодії (ССУП, URL), тобто суттю цього аналізу є дослідження 

актів спілкування у контексті, розгляд бесіди як виду соціальної інтеракції 

[62, c. 118‒119]. Конверсаційний аналіз ґрунтується на методологічних 

принципах інтерпретативної парадигми, конструктивістському баченні 

дійсності [50]. Конверсаційний аналіз є міждисциплінарним аналізом, 

пов’язаним із такими науками, як лінгвістика, психологія, соціологія, 

антропологія, психотерапія та етнографія розмови [22; 143, c. 6].  

Об’єктом конверсаційного аналізу є такі компоненти мовленнєвої 

діяльності, як розмови-в-інтеракції (talks-in-interaction), а також в 

інституційних сферах [104]; засоби початку і завершення розмови, 

комунікативні ходи, зміна тематики розмови, зміна комунікативних ролей та 

їхні інтенційні характеристики, механізм чергування реплік у діалозі (turn-

taking mechanism), стандартні «суміжні пари» / «ад’яцентні пари» (adjacency 

pairs), корекція того, що було сказано учасником діалогу (repair mechanism), 

використання мовленнєвих стратегій і тактик [53; 147].  

Предметом дослідження конверсаційного аналізу є: соціальні норми та 

конвенції, ситуативний контекст (місце і час мовленнєвої дії, дистанція 

спілкування), соціальні ролі комунікантів, ступінь їхнього знайомства, склад 

учасників комунікації, рівень формальності [99, c. 16], невербальна та 

просодична організація розмови, обставини та навіть атмосфера, за якої 

відбувається певна вербальна взаємодія [38] тощо.  

Тобто, окрім поглибленого вивчення архітектоніки самої розмови, 

важливою складовою конверсаційного аналізу є приділення ретельної уваги й 

іншим складовим мовленнєвої події, що дослідники називають «чуйністю до 



 127 

нюансів спілкування» [ibid.], або «аналітичною ментальністю» [149, c. 1‒6]. 

Зважаючи на це, завдяки конверсаційному аналізу, або «аналізу розмови» 

(термін В. З. Демьянкова [38, URL]), можна побудувати «цільову» модель 

організації дискурсу, уточнити «принцип кооперативності» та максими 

П. Грайса [132; 133], а також верифікувати принципи «міжособистісної 

прагматики» Дж. Ліча [138; 139] (цит. за: [38]). 

Однак, варто зауважити, що конверсаційний аналіз не реконструює 

інтенції цілей адресанта, він допомагає досліднику виявити, яким чином 

співрозмовник інтерпретує, як саме реагує на висловлення мовця. 

Завдячуючи конверсаційному аналізу, можна встановити 

ефективність / неефективність комунікативних стратегій і тактик, 

комунікативного ходу, певного мовленнєвого акту мовця, шляхом 

спостереження за реакцією адресата, яка може проявлятися у формі 

вербального чи невербального акту [99, c. 18]. Проте конверсаційний аналіз 

не пояснює психологічні й особистісні явища мовних феноменів, оскільки він 

спрямований насамперед на вивчення методів і механізмів, які 

використовують для організації розмови, формальних, рекурентних правил і 

технологій ведення бесіди та механізмів комунікації [ibid.]. Тому з мeтoю 

вивчeння тa визнaчeння інтенцій, цілей адвокатів сторін і пpaгмaтичнoгo 

пoтeнцiaлу вербальної сугестії у промовах адвокатів відносно колегії присяжних 

у хoдi дoслiджeння викopистoвуються мeтoди контент- тa iнтeнт-aнaлiзу.  

Контент-аналіз є якісно-кількісним методом дослідження тексту, 

спрямованого на виявлення індивідуально-психологічних і соціально-

психологічних особливостей автора, адресата, а також характеристик 

властивостей та ефектів самого тексту [80]. Контент-аналіз становить собою 

сукупність прийомів об’єктивного опису змісту і правил комунікації [69, 

c. 20]. Основою контент-аналізу є встановлення елементарної одиниці та 

об’єктивних характеристик її функціонування у межах тексту. Такою 

елементарною одиницею є слово як символ. Більш складною одиницею є 

тема [ibid.]. Г. Ласуелл [137], який уважається одним із родоначальників 
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контент-аналізу, для адекватної оцінки змісту мовленнєвого повідомлення 

виділив п’ять параметрів: 1) хто говорить; 2) що говорить; 3) по якому каналу 

(комунікативному) говорить; 4) кому говорить; 5) з якою метою говорить.  

Оскільки більш цікавим є не те, про що говорить автор, а те, що він 

намагається донести до адресата, які інтенції він переслідує, вважаємо за 

доцільне залучення інтент-аналізу, який перебуває у тісній взаємодії із 

контент-аналізом, теорією мовленнєвих актів і прагматичним аналізом [80].  

Метод інтент-аналізу, який було розроблено у лабораторії психології 

мовлення та психолінгвістики в Інституті психології РАН під керівництвом 

Т. М. Ушакової [107], надає можливість об’єктивувати приховані від 

безпосереднього сприйняття мовленнєвого матеріалу (цит. за: [108]), тобто 

розкриває підтекст, який був закладений у нього адресантом, а також 

дозволяє виявити його реальне ставлення до певного об’єкту, ситуації тощо 

[ibid.]. Інтент-аналіз допомагає реконструювати не лише типові інтенції 

мовця, які виражаються безпосередньо (наприклад, прохання, наказ), але і 

інші, приховані та неусвідомлені, які спрямовані на адресата і які створюють 

психологічну реальність комунікації [79]. 

Передача інтенцій є вагомим підґрунтям для взаєморозуміння, 

координації дій, досягнення цілей мовців. Усвідомлення та розпізнання цих 

інтенцій адресатом є важливою складовою мовленнєвої взаємодії. Інтент-

аналіз допомагає виявити ці рушійні сили розмови, ті актуальні смисли, які 

закодовані співрозмовниками і спрямовують їх дії у ході спілкування [79].  

Вважаємо, що інтент-аналіз нерозривно пов'язаний із прагматичним 

аналізом. По-перше, прагматичний аналіз визначає сфери суб’єкта 

мовлення, а саме його комунікативні стратегії і тактики, іллокутивні цілі, 

правила ведення діалогу, його настанови та референції. По-друге, 

прагматичний аналіз розкриває прагматичні пресупозиції адресата мовлення, 

перлокутивні ефекти, типи мовленнєвого реагування тощо. По-третє, 

прагматичний аналіз пов'язаний із стосунками між учасниками спілкування 

(формою мовленнєвого спілкування), соціально-етикетним боком мовлення, 
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а також із ситуацією спілкування (інтерпретація дейктичних знаків, вплив 

мовленнєвої ситуації на тематику спілкування тощо) [99, с. 13]. По-четверте, 

прагматичний аналіз дозволяє також визначити успішність взаємодії між 

адресантом та адресатом, імплікацій та імплікатур живого спілкування, вплив 

контексту на функціонування мовних одиниць у комунікації, уживання мови 

мовцями в комунікативних ситуаціях із урахуванням тісної взаємодії 

комунікантів [ibid.]. 

Прагматичний аналіз тексту слід здійснювати у такі етапи [84, URL]: 

1) загальні зауваження щодо природи тексту (враховується тип, 

структура та прагматика композиції тексту);  

2) ситуація безпосереднього спілкування (місце і час спілкування, 

характер каналів комунікації, комунікативний шум, зворотній зв’язок); 

3) прагматичні особливості комунікативної поведінки учасників 

спілкування (виявлення домінантних інтенцій учасників спілкування; 

виявлення комунікативної мети кожного учасника спілкування; стратегії і 

тактики втілення комунікативної мети; точка зору автора й учасників 

спілкування; виявлення прихованого впливу учасників спілкування; 

характеристика типів спілкування персонажів; аналіз прагматичних 

складників комунікативного кодексу кожного учасника спілкування; 

прагматичні аспекти засобів мовного етикету);  

4) прагматичні аспекти мовного коду в комунікації (найістотніші типи 

мовленнєвих актів; мовленнєві жанри, яким надається перевага; непрямий 

смисл повідомлень та його інтерпретація учасниками комунікації; імплікації 

та імплікатури; пресупозиції; риторичні аспекти спілкування; прагматичні 

особливості модальності; прагматичні складники засобів мовного етикету; 

дотримання норм культури мовлення учасників спілкування);  

5) роль невербальних компонентів і паралінгвальних засобів 

спілкування (загальний обсяг і характеристика їх прагматичної ролі); 

6) дискурсивні характеристики спілкування (прагматичні аспекти 

регістрових характеристик тексту, тональності спілкування, формування 

атмосфери спілкування); 



 130 

7) комунікативні девіації, пов’язані з порушенням прагматики на 

різних етапах породження та сприйняття мовлення); 

8) загальні висновки. 

Таким чином, дослідження комунікативно-прагматичного потенціалу 

вербальної сугестії у промовах адвокатів сторін виявляється можливим лише 

завдяки залученню комплексу методів комунікативної прагматики. 

 

2.5 Методика дослідження вербальних маркерів сугестії в 

сучасному американському юридичному трилері 

 

Комплексний підхід до розв’язання проблеми вербальної сугестії в 

САЮТ, насамперед визначення комунікативно-прагматичної специфіки 

вербальної сугестії у промовах адвокатів процесуальних сторін, передбачає 

поетапне проведення дисертаційного дослідження, яке складається із 

чотирьох етапів. 

На першому етапі використання загальнонаукових методів індукції, 

дедукції, гіпотетико-дедуктивного методу, а також емпірико-теоретичних 

методів аналізу і синтезу уможливило створення теоретико-методологічної 

бази дисертаційного дослідження шляхом аналізу й оцінки зарубіжних і 

вітчизняних соціо-психологічних, лінгвістичних наукових праць стосовно 

явища вербальної сугестії та її комунікативно-прагматичного потенціалу у 

судовому процесі, зокрема, у промовах адвокатів процесуальних сторін (див. 

розділ 1 і підрозділи 2.2 – 2.4, Додатки А і Б). 

На другому етапі дисертаційного дослідження, поряд із 

загальнонауковими методами (спостереження, опису, інтерпретації, 

систематизації і зіставлення), залучено методологію лінгвопоетики, яка є 

синтезом літературознавства і стилістики.   

Методи літературознавства, насамперед, філологічний і біографічний, 

надали можливість здійснити жанрову характеристику САЮТ і визначити 

специфіку творчої манери авторів, які самі колись були професійними 
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адвокатами, а також з’ясувати зв’язок між їхньою творчою особистістю і 

жанровими ознаками САЮТ (див. підрозділ 2.2). Прагнучи 

продемонструвати недоліки американської судової системи, весь судовий 

процес та адвокати в ньому метафоризуються авторами САЮТ (див. Додаток 

В, у якому наведені концептуальні метафори, реконструйовані у САЮТ за 

методикою В. Г. Ніконової [77, с. 271–289]). Судовий процес часто 

асоціюється авторами САЮТ із театральністю (theatrics, performance, drama), 

цирком (circus, circus-like atmosphere, Simpson circus, courtroom ploy), грою 

без правил (a game with no rules), війною (із засідками та пастками) (a war 

with ambushes and traps, trial by ambush, courtroom brawl, legal skirmish) і 

навіть шаманством (mumbo-jumbo); колегію присяжних називають 

полоненими (captives), адвокатів магами із брудними фокусами (courtroom 

magicians able to pull rabbits out of hats in spite of the rules of; courtroom 

magicians with dirty tricks), висококласними акторами (superb actors) та 

забіяками-скандалістами (courtroom brawlers), а суддя порівнюється із рефері 

(referee) [27; 30; 31; 39; 87; 88; 89; 100]. 

У результаті філологічного аналізу систематизовано жанрові ознаки 

САЮТ. Будучи художньою формою репрезентації переслідування 

злочинця / злочинного угрупування законом або здійснення правосуддя над 

обвинувачуваним безпосередньо у судовій залі, САЮТ характеризуються 

динамічним і напруженим сюжетом, що передається специфічними мовними 

засобами і стилістичними прийомами. Окреслено матеріал аналізу – 19 

САЮТ загальним обсягом 6580 стор., авторами яких є 10 американських 

письменників (Додаток Д, табл. Д.1). 

Стилістику художнього мовлення досліджено шляхом застосування 

лінгвостилістичного аналізу, який «полягає у виявленні співвідношення 

мовних засобів, якими експресивно виражається інтелектуальний, емоційний 

чи естетичний зміст тексту, до змісту інформації» [70, c. 14].  

Лінгвостилістичний аналіз дозволив визначити особливості промов 

учасників судового процесу ‒ напутнього слова колегії присяжних, промови 
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адвоката обвинувачення, промови адвоката захисту, судових дебатів, 

винесення вердикту), якими вважаються [6, c. 13; 49, c. 62; 71, c. 157‒159; 

151; 152]: стандартизованість як наявність значної кількості юридичних 

термінів і формул; аргументативність як логічно вистроєна низка тезисів та 

аргументів; оцінність як оцінка думок учасників судового процесу; 

експресивність як здатність впливати на емоції реципієнта [92]. 

Через те, що мовленнєві засоби вираження експресивності можуть 

застосовуватися одночасно для аргументації та оцінки ситуацій і вчинків, 

деякі дослідники [49, c. 62; 131, c. 205] називають основними ознаками 

судового процесу, а отже і жанротвірними ознаками САЮТ, саме 

стандартизованість та експресивність промов учасників судового процесу, 

які характеризуються поєднанням стандартних та емоційно-експресивних 

засобів. Найбільш експресивно-навантаженими промовами виявляються 

промови адвокатів процесуальних сторін, адже метою адвокатів є не лише 

викласти сухі аргументи, але і здійснити емоційний та експресивний вплив 

на колегію присяжних, викликати у присяжних певні емоційні реакції заради 

досягнення своїх іллокутивних цілей. У САЮТ такі промови адвокатів 

процесуальних сторін також сприяють створенню динамізму та напруги.  

Такі жанротвірні ознаки САЮТ, як його експресивність та 

емотивність, доповнюють логічні засоби судової аргументації, оскільки у 

реальному житті переконання судової аудиторії формується, як правило, в 

результаті раціонально-емоційного впливу на її свідомість і, особливо, 

емоційно-експресивного впливу на свідомість колегії присяжних [100, c. 47]. 

Лише будучи емоційно забарвленою, та чи інша інформація може бути 

збудником дії [ibid., c. 49]. Емоції впливають на хід розумових процесів і 

організацію висловлювань [ibid.]. Знаючи це, автори САЮТ насичують 

мовлення своїх головних героїв (адвокатів сторін), особливо їх вступні і 

заключні промови, такими вербальними стилістичними засобами 

(зображальними та виражальними), які здатні здійснити певний емоційний 
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ефект на колегію присяжних, так як сутність Homo Loquens є емоційною: 

«людиною керують не свідомість, не раціональність, а емоції [117, c. 7].  

Опису міміки, жестів, тембру голосу, пауз, змін кольору обличчя, гніву, 

відчаю, страху, сильному хвилюванню тощо відводиться авторами САЮТ 

особливе місце. Завдяки цим коментарям створюється нагнітання напруги, 

виникає почуття схвильованості, або ж, навпаки, знімається напруга. Тому з-

поміж основних жанротвірних ознак САЮТ (стандартизованість, 

аргументативність, оцінність, емотивність, експресивність), можна 

виділити другорядну (додаткову) жанротвірну ознаку САЮТ, як от 

авторський коментар просодичних, соматичних характеристик головних 

учасників судового процесу (адвокатів процесуальних сторін і колегії 

присяжних). Наприклад, авторський коментар розкриває ставлення одного 

адвоката до іншого, що допомагає читачеві зрозуміти, якого ефекту досягає 

адвокат, виголошуючи свою промову: Powell wasn't using theatrics, wasn’t 

playing the personality game he did so well. Perhaps he had taken the early cue 

from Villars, but his version of events was beginning to come out free of 

gimmickry, straightforward and plausible (THJ, URL). 

Особливого значення авторський коментар набуває до та після 

оголошення колегією присяжних свого вироку. Почуття, збентеженість, 

хвилювання адвокатів процесуальних сторін, які автори САЮТ описують до 

оголошення колегією присяжних свого вироку, створюють напругу, 

передають конгруентні почуття читачеві, а також викликають бажання 

дізнатися, який саме вирок винесе колегія присяжних.  

Лінгвостилістичний аналіз промов учасників судового процесу (судді, 

адвоката обвинувачення, адвоката захисту та колегії присяжних) уможливив 

визначення диференційних ознак їхніх промов. 

Однією із головних функцій, яку суддя виконує під час перебігу 

судової справи за участю суду присяжних, є забезпечення справедливого 

судового процесу, на якому суддя виступає арбітром, рефері [39, с. 52]. Така 

роль судді зумовлена особливостями процесу американського суду (див. 

Додаток Б), який має змагальний характер, коли у судовій залі відбувається 
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боротьба між сторонами захисту й обвинувачення. У такому випадку робота 

судді-рефері «полягає у тому, щоб слідкувати за чесною грою обох 

процесуальних сторін, виключати питання та інформацію, які не стосуються 

справи під час допиту свідків» (цит. за: [39, с. 53]). Роль судді-рефері 

відбивається на його мовленнєвій поведінці, якій притаманні 

стандартизованість, що на лексичному рівні проявляється у широкому 

використанні професійних юридичних термінів, а на синтаксичному рівні 

представлена використанням пасивних або імперативних конструкцій, що 

додає реплікам судді наказовості й авторитарності. 

Адвокати процесуальних сторін, які знають недоліки та прогалини 

колегії присяжних, а також є прекрасними психологами та красномовними 

ораторами, постають у САЮТ як такі, що майстерно маніпулюють колегією 

присяжних, сугестуючи їм необхідні думки, емоції, які кардинально 

змінюють судження та мислення колегії присяжних на їхню користь. У такий 

спосіб автори САЮТ привселюдно демонструють читачам цинізм, недоліки, 

слабкі місця та суб’єктивність американської судової системи, чим майстерні 

оратори (адвокати процесуальних сторін) вміло користуються і у більшості 

випадків досягають своєї мети, як, наприклад, адвокат обвинувачення у 

САЮТ Майкла Коннелі (М. Connelly) “The Fifth Witness” (‘П’ятий свідок’):  

“The defense is going to try to sell you a bill of goods. Big conspiracies and 

high drama. This murder is big but the story is simple.” (FW, URL) 

Завдяки фразеологізму a bill of goods ‘помилкова думка, омана, 

дезінформація’, юридичному терміну conspiracies ‘зговори’ разом із 

підсилювальним оцінним прикметником big ‘великий’, а також театральній 

метафорі high drama ‘неймовірна драма’ адвокат обвинувачення сугестує 

колегії присяжних думку про те, що сторона захисту намагатиметься 

дезінформувати їх, приховати інформацію та підсилити драматизм, тобто 

зробити все, щоб збити їх з правильного шляху. Це, своєю чергою, створює 

негативне ставлення колегії присяжних до сторони захисту, підриває 

авторитет і довіру до них. Основний сугестивний ефект досягається у 
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третьому реченні завдяки протиставленню this murder is big but the story is 

simple ‘вбивство – серйозне, проте історія – проста’, за якого адвокат 

обвинувачення вселяє колегії присяжних думку, що історія вбивства доволі 

проста: був скоєний серйозний злочин, є підозрюваний (підсудний) і докази, 

які вказують на його провину. Звідси випливає, що будь-які інші спроби 

довести зворотнє з боку обвинувачення є марними, адже все і так зрозуміло. 

Зазначене протиставлення також створює особливий ритм, який допомагає 

адвокату робити наголос на необхідних словах: this murder is BIG but the story 

is SIMPLE ‘вбивство – СЕРЙОЗНЕ, проте історія – ПРОСТА’, що сприяє ще 

більш ефективній реалізації сугестивного впливу на колегію присяжних. 

Щодо мовленнєвої поведінки колегії присяжних у САЮТ, то вони 

виступають безмовними учасниками судового процесу. Незважаючи на це, 

присяжні виконують найважливіше завдання – винесення справедливого 

вироку. Слово надається присяжним лише у кінці судового процесу, коли 

старшина присяжних (foreman) зачитує вирок. Мовленнєва поведінка 

присяжних у САЮТ зводиться до виголошення вироку старшим присяжним, 

зміст якої передається усього одним чи двома констатуючими реченнями. 

Репліка старшого присяжного характеризується стандартизованістю і має 

відповідати всім нормам і правилам оформлення такого роду реплік. 

Виголошення колегією присяжних свого вироку є завершальним 

етапом усього судового процесу та кульмінаційною розв’язкою усього 

сюжету САЮТ. Завдяки авторському коментарю читач дізнається про 

почуття адвокатів, їхніх клієнтів, колегії присяжних та усіх присутніх у 

судовій залі. Авторський коментар допомагає зняти напругу, яка утворилася 

до оголошення колегією присяжних свого вироку, дізнатися про почуття 

головних героїв САЮТ, порадіти за них або ж, навпаки, відчути образу, сум, 

гнів тощо.  

У результаті проведення лінгвостилістичного аналізу 19-ти САЮТ і 

здійснення суцільної вибірки із аналізованих художніх текстів було 

виокремлено 73 текстових фрагменти, у яких вербальна сугестія постає 
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найбільш ефективним інструментом впливу на колегію присяжних, а саме: 19 

вступних промов адвокатів обвинувачення, 19 вступних промов адвокатів 

захисту, 17 заключних промов адвокатів обвинувачення і 18 заключних 

промов адвокатів захисту (Додаток Д, табл. Д.2).  

На третьому етапі для характеристики і типологізації ВМС 

застосовано методологію лінгвістичного аналізу виокремлених промов 

адвокатів процесуальних сторін, а саме:  

→ метод контекстуального аналізу, який використано для 

окреслення композиційної організації промов, кожна з яких складається із 

вступної, основної та заключної частин; застосування контекстуального 

аналізу також надало можливість встановити, що на кожному із зазначених 

етапів у промовах адвокатів сторін спостерігається подальше композиційне 

членування, яке залежить від поставленої адвокатом іллокутивної мети; 

→ методи лінгвістичного спостереження й опису (для проведення 

процедур інвентаризації, класифікації та тлумачення ВМС у промовах 

адвокатів процесуальних сторін), дистрибутивного аналізу (для виявлення 

всіх можливих оточень, у яких трапляються ВМС), які застосовано для 

виокремлення й опису ВМС у промовах адвокатів процесуальних сторін, що 

реалізуються на всіх мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, лексико-

семантичному та синтаксичному; 

→ аналіз словникових дефініцій (який дозволив співвіднести значення 

певного категоріально-понятійного апарату, використовуючи словникові 

тлумачення), методи компонентного (який дозволив визначити семний 

склад слів, задіяних у промовах адвокатів процесуальних сторін, виокремити 

й ідентифікувати ВМС у промовах адвокатів процесуальних сторін) і 

семантико-стилістичного аналізу (який дозволив виявити співвідношення 

вербальних засобів, якими експресивно виражається інтелектуальний, 

емоційний та естетичний зміст тексту, до змісту інформації), які застосовано 

для опису лексико-семантичних маркерів сугестії, а саме: залежно від 

наявності / відсутності семантичної транспозиції у їхньому значенні лексико-
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семантичні маркери сугестії розподілено у дві групи: маркери прямої 

номінації і маркери непрямої (образної / тропеїчної) номінації; далі у групі 

маркерів прямої номінації за лексико-граматичним критерієм виділено ВМС 

прямої субстантивної, ознакової і процесуальної номінації (Додаток Д, 

табл. Д.3), до групи маркерів непрямої номінації увійшли: метафори, 

парафрази, евфемізми, порівняння, епітети (Додаток Д, табл. Д.4). 

Наприклад, у вступній промові АО із роману Стіва Мартіні (S. Martini) 

“Compelling Evidence” (‘Переконливі докази’) – ВМС реалізуються на 

фонетичному, лексико-семантичному, морфологічному і синтаксичному 

рівнях: This, ladies and gentlemen, was a violent, calculated, premeditated 

murder… From this point on, ladies and gentlemen, you will receive hard, 

compelling evidence, evidence demonstrating beyond all reasonable doubt who 

killed Ben Potter, and why. (CE, URL). Пряма номінація представлена ВМС 

прямої субстантивної номінації (іменники murder ‘вбивство’, evidence 

‘докази’) і прямої процесуальної номінації (дієслово killed ‘вбив’). Непряма 

номінація виражена низкою епітетів (violent, calculated, premeditated 

‘жорстоке, до хвилин розраховане, навмисне’ і hard, compelling ‘ґрунтовний, 

беззаперечний’) і гіперболізованою метафорою (beyond all reasonable doubt 

‘без усіляких сумнівів’), що покликані описати жорстокість убивства і 

створити негативний емоційний фон стосовно підсудного з метою 

формування негативного ставлення колегії присяжних до нього. Ефективній 

реалізації сугестивного впливу на фонетичному рівні сприяє і ритм 

сказаного, а саме перелік емоційно-оцінних епітетів, які ніби «вбивають» у 

голови присяжних образ жорсткого, до хвилин розрахованого навмисного 

вбивства, характеризуючи тим самим і самого підсудного. Отже, негативний 

сугестивний фон створено. Це, своєю чергою, слугує підґрунтям для 

сугестування адвокатом бажаної точки зору (іллокутивної мети), яка має 

сприйнятися колегією присяжних уже без опору, що відбувається у другому 

реченні завдяки граматичним ВМС, а саме: вставній синтаксичній 

конструкції from this point on ‘з цього моменту’, яка додає промові адвоката 
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категоричності й авторитарності; граматичній категорії модальності, яка 

лексично виражена допоміжним дієсловом will, що передає значення 

футуральності, разом із дієсловом receive ‘отримувати’ із модальним 

значенням бажання адвоката надати колегії присяжних беззаперечні докази; 

фігурі експресивного синтаксису – повтору слова evidence ‘докази’. Всі 

вербальні маркери сугестії, узяті вкупі, вселяють у голови присяжним те, що 

АО надасть їм настільки обґрунтовані та беззаперечні докази, які без 

усіляких сумнівів розкриють для колегії присяжних справжнього вбивцю, 

тобто підсудного. І у них не залишиться жодних сумнівів, що саме підсудний 

здійснив вбивство і що саме він заслуговує на винесення присяжними 

необхідного для АО вироку. 

У результаті застосування методів лінгвістичного аналізу, поряд із 

методом суцільної вибірки і кількісними підрахунками, визначено корпус 

досліджуваних одиниць аналізу – 21512 різнорівневих ВМС, із них: на 

лексико-семантичному рівні – 16921, на морфологічному – 1745, на 

синтаксичному – 1758 і на фонетичному – 1088. 

Четвертий етап є дослідженням участі різнорівневих ВМС у реалізації 

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

заключних промовах для здійснення сугестивного впливу на колегію 

присяжних, із залученням таких методів, як: 

→ контекстуально-інтерпретаційний метод (реконструювання 

авторського задуму, мотивів і цілей загального змісту, рецептивної 

спрямованості тексту) і конверсаційний аналіз (дослідження актів 

спілкування та приділення уваги іншим складовим мовленнєвої події, а саме: 

ситуативному контексту, соціальним ролям комунікантів, ступеню їхнього 

знайомства, невербальній та просодичній організації розмови, обставинам та 

атмосфері спілкування) використано для визначення умов вербального 

обміну, прагматики ввічливості, атмосфери і стилю спілкування. У фрагменті 

із вступної промови АО у САЮТ Майкла Коннелі (М. Connelly) “The Fifth 

Witness” (‘П’ятий свідок’) – “Ladies and gentlemen of the jury,” I began, “I’ve 
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got good news. We should all be out of here and back to our normal lives by the 

end of the day. I appreciate your patience and your attentiveness during this trial. I 

appreciate your consideration of the evidence. I am not going to take a lot of time 

up here because I want to get you home as soon as possible (FW, URL) – 

дотримання адвокатом принципу ввічливості, тактовності позитивно 

налаштовує колегію присяжних, що створює позитивний сугестивний фон 

для реалізацій сугестивного впливу; 

→ актомовленнєвий аналіз, завдяки якому виділяємо мінімальні 

фрагменти на кожному композиційному рівні промов адвокатів сторін, в яких 

присутні маркери вербальної сугестії. В основі актомовленнєвого аналізу 

лежить поняття мовленнєвого акту (див. Додаток Г), «що дозволяє 

трактувати мовлення як мовленнєву дію, у якій зосереджені інтенції мовця: 

запитати, привітати, пояснити, образити, спонукати до дії тощо» [69, c. 20].  

Згідно теорії мовленнєвих актів (далі МА), у висловлюванні 

виокремлюються такі функціональні рівні: рівень пропозиції, рівень локуції, 

рівень іллокуції та рівень перлокуції. 

Рівень пропозиції МА є ядром змісту повідомлення. Кожний МА 

слугує для передачі певної інформації і завдяки цьому – для зміни поведінки 

комунікантів, що відбувається внаслідок зміни рівня знань про об’єкт 

комунікації. Однак, окрім інформування, вагомим для здійснення впливу на 

аудиторію є ще два види вербального впливу: «переконання та сугестія» [118]. 

Тобто у судовій комунікації МА слугує не лише для передачі об’єктивної 

інформації, але і для переконання та здійснення сугестивного впливу. 

Рівень локуції МА є центральним елементом моделі МА та формою 

вираження змісту МА. У судовій комунікації локутивний акт являє собою 

безпосередньо процес говоріння та передачі інформації; він відокремлений 

від намірів адвоката, а також від досягнення потенційного прагматичного 

ефекту. Особливістю локутивного акта є його спрямований характер на 

взаємодію із колегією присяжних, і, як наслідок, на саму комунікацію. 
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Рівень іллокуції МА є найбільш значущим, адже являє собою 

«результуючу» величину у порівнянні з іншими аспектами МА. Іллокутивна 

сила може складатися з таких елементів: іллокутивна мета, засоби 

досягнення іллокутивної мети, її інтенсивність, умови пропозиційного змісту, 

попередні умови, умови відвертості, умови щирості, під якими розуміється 

сукупність психологічних станів мовця [119, c. 123‒124]. Через те, що 

інтенція тісно пов’язана з іллокутивним актом [51], вважаємо, що 

іллокутивний акт у промовах адвокатів є основою всього МА, так як у 

процесі його реалізації адвокат повідомляє колегію присяжних про свою 

комунікативну інтенцію, надає їм настанову на виконання конкретних дій, 

разом із тим він намагається зрозуміти, чи пустила його інтенція або 

настанова своє коріння у свідомості колегії присяжних.  

Перлокутивний рівень МА є наслідком реалізації усього МА, «де 

перлокуція є інтендованим вдалим впливом мовця на думки, почуття та дії 

адресата за допомогою локутивного й іллокутивного актів» [12, c. 329]. 

Власне, перлокутивний аспект є заключним етапом МА і демонструє 

вдалий / невдалий результат усього МА. Функція перлокутивного акта у 

судових промовах адвокатів сторін полягає в тому, що він містить кінцевий 

результат того, чого хотів досягти адвокат у своїй промові. Це може бути, 

наприклад, прохання, застереження, наказ у пом’якшеній формі тощо, який 

веде до виконання / невиконання колегією присяжних цих дій. Якщо колегія 

присяжних діє згідно поставленій адвокатом іллокутивній інтенції, тоді 

такий МА вважається вдалим, таким, що здійснив свій перлокутивний намір. 

У разі, якщо колегія присяжних діє всупереч іллокутивній інтенції адвоката, 

тоді такий МА вважається невдалим, таким, що призвів до зворотної реакції, 

а саме до контрсугестії. Перлокутивний акт у промовах адвокатів являє 

собою результат, перлокутивний ефект, який полягає у досягненні адвокатом 

поставленої мети – здійснити інтендований вплив на колегію присяжних.  

→ методи контент-аналізу (виявлення індивідуально-психологічних 

і соціально-психологічних особливостей адресанта, адресата, а також 
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властивостей та ефектів самого художнього твору) та інтент-аналізу 

(реконструкція прямих і прихованих інтенцій мовця, спрямованих на 

адресата) вербальних маркерів сугестії застосовано для розкриття 

іллокутивної мети адвоката обвинувачення чи захисту, що є очевидною чи 

прихованою, і визначення комунікативної стратегії / тактики. Наприклад, у 

фрагменті із вступної промови АО у САЮТ Стіва Мартіні (S. Martini) 

“Shadow of power” (‘Тінь влади’)  – “What Terry Scarborough could not know 

that morning, what he didn’t know that day, was that it would be his last. Because 

as he sat there in that hotel room savoring his success after a long, hard effort of 

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

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

hammer.” (SHP, URL) – іллокутивною метою АО є викликати негативні 

емоції, почуття або навіть відразу до підсудного, а також справити 

довготривале негативне враження про нього та його дії, що створить 

підґрунтя для сугестування бажаної для АО точки зору, яку адвокату захисту 

буде дуже важко виправити. Адвокат, не пред’являючи доказів, категорично 

називає підсудного вбивцею (killer), застосовуючи ВМС прямої 

субстантивної номінації з різко негативною конотацією і тим самим 

формуючи вже на початковому етапі негативне ставлення присяжних до 

підсудного. Адвокат створює ще більш негативне враження про підсудного, 

вдаючись до шокуючого опису деталей скоєного злочину, застосовуючи 

ВМС прямої ознакової номінації (емоційно-оцінні прислівники brutally 

‘брутально’, savagely ‘люто, жорстоко’), прямої процесуальної номінації 

(beaten to death ‘побитий до смерті’), завдяки чому відповідач постає 

жорстокою, брутальною особою, не здатною на помилування та милосердя. 

Заради створення максимально негативного ставлення до відповідача, АО 

вдається до образного опису того, яким чином було скоєно злочин, 

використовуючи ВМС непрямої номінації – зооморфну метафору the sharp, 

naked claws of a carpenter’s hammer ‘гострі кігті столярного молотка’, яка 

здійснює найпотужнішу апеляцію до несвідомого за допомогою асоціацій, 
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образів і символів, «які допомагають сприймати спеціально кодовану 

інформацію» [19, c. 32], збуджуючи негативні почуття та емоції у колегії 

присяжних. З’ясувавши іллокутивну мету адвоката обвинувачення – 

створення негативного емоційного фону – та проаналізувавши всі вербальні 

засоби здійснення сугестивного впливу, ідентифікуємо комунікативну 

стратегію і тактику, а саме: комунікативна стратегія доказу абсолютної 

вини підсудного, яка реалізується комунікативною тактикою перебільшення 

тяжкості скоєного злочину шляхом опису шокуючих деталей; 

→ прагматичний аналіз ВМС проведено для встановлення 

перлокутивного ефекту комунікативних стратегій / тактик, застосованих у 

промовах адвокатів процесуальних сторін із метою здійснення сугестивного 

впливу на колегію присяжних, тобто ефективності / неефективності 

досягнення адвокатами процесуальних сторін своєї іллокутивної мети. 

Наприклад, ефект комунікативної стратегії і тактики, застосованої АО у своїй 

вступній промові, на колегію присяжних у ЮТ у фрагменті із вступної 

промови АО у САЮТ Стіва Мартіні (S. Martini) “Shadow of power” (‘Тінь 

влади’) стає зрозумілим із авторського коментаря: 

“What Terry Scarborough could not know that morning, what he didn’t 

know that day, was that it would be his last. Because as he sat there in that hotel 

room savoring his success after a long, hard effort of research and writing, Terry 

Scarborough was brutally and savagely beaten to death, by a killer using of all 

things the sharp, naked claws of a carpenter’s hammer.” A couple of the women on 

the jury wince. Tuchio now has their undivided attention (SHP, URL) 

Застосування в авторському коментарі ВМС прямої процесуальної 

номінації – дієслова wince ‘здригатися’, яке має значення “to react to 

something with a sudden expression on your face that shows you are embarrassed 

or feel pain” (MED. URL); “to suddenly change the expression on your face as a 

reaction to something painful or upsetting” (LDCE, URL); здригатися від 

переляку, болі, відрази; морщитися від болі (ALLOD, URL), демонструє, що 

детальний опис скоєного вбивства досяг своєї іллокутивної мети: створив 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/react
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sudden_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/expression
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/face_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/show_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/embarrassed
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/feel_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/pain_1
https://www.ldoceonline.com/dictionary/expression
https://www.ldoceonline.com/dictionary/reaction
https://www.ldoceonline.com/dictionary/painful
https://www.ldoceonline.com/dictionary/upset
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негативне ставлення жінок у складі колегії присяжних до скоєного злочину і 

підсудного, тим самим підготувавши підґрунтя для подальшої реалізації 

сугестивного впливу на присяжних, про що свідчить речення: Tuchio now has 

their undivided attention ‘Тачіо захопив всю їхню увагу’. 

Відтак, за допомогою прагматичного аналізу авторських коментарів 

досліджено перлокутивний ефект КС і КТ, застосованих адвокатами, тобто 

встановлено ефективність / неефективність досягнення адвокатами своєї 

іллокутивної мети. 

Отже, методологія дисертаційного дослідження є сукупністю 

дослідницьких методів і прийомів аналізу, використання яких 

підпорядковане досягненню загальної мети дослідження – виявлення 

комунікативно-прагматичних особливостей вербальних маркерів сугестії як 

лінгвістичного явища в сучасних американських юридичних трилерах. 

 

Висновки до другого розділу 

1. Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на 

комплексному підході до об’єкта вивчення – вербальних маркерів сугестії та 

реалізації їхнього комунікативно-прагматичного потенціалу у вступних і 

заключних промовах адвокатів процесуальних сторін, що передбачає 

комбіноване використання методів і прийомів таких дисциплін, як: 

лінгвопоетика, лінгвістика і комунікативна прагматика. 

2. Методи лінгвопоетичного аналізу художнього тексту, зокрема 

літературознавчий і лінгвостилістичний, слугували інструментом 

дослідження сучасного американського юридичного трилеру як художньої 

форми репрезентації судового процесу. 

2.1 Залучення методу літературознавчого аналізу, насамперед, 

біографічного, уможливило визначення специфіки творчої манери авторів – 

професійних адвокатів, які переносять власний досвід на сторінки своїх 

романів, і філологічного, у результаті застосування якого систематизовано 

жанрові ознаки сучасних американських юридичних трилерів. Будучи 
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художньою формою репрезентації переслідування злочинця / злочинного 

угрупування законом або здійснення правосуддя над обвинувачуваним 

безпосередньо у судовій залі, юридичні трилери характеризуються 

динамічним і напруженим сюжетом, що передається специфічними мовними 

засобами і стилістичними прийомами. 

2.2 Залучення методу лінгвостилістичного аналізу художнього тексту 

дозволило визначити особливості промов учасників судового процесу: судді, 

адвоката обвинувачення, адвоката захисту та колегії присяжних. Репліки 

судді та колегії присяжних у сучасному американському юридичному 

трилері характеризуються своєю стандартизованістю (наявністю значної 

кількості юридичних термінів і формул), репліки адвокатів сторін – 

аргументативністю (логічно вистроєною низкою тезисів та аргументів), 

оцінністю (оцінкою думок учасників судового процесу), експресивністю 

(здатністю впливати на емоції реципієнта). Важливу роль відіграє авторський 

коментар, який дозволяє читачеві зрозуміти, якого ефекту досягає адвокат, 

виголосивши свою промову, демонструє ставлення адвокатів-опонентів один 

до одного, а також створює інтригу та напругу усього оповідання.  

2.3 Застосування методів лінгвопоетичного аналізу художнього тексту 

уможливило надання тлумачення сучасного американського юридичного 

трилеру, під яким розуміємо художню форму репрезентації переслідування 

злочинця / злочинного угрупування законом або здійснення правосуддя над 

обвинувачуваним безпосередньо у судовій залі, характерними ознаками 

якого є динамічний та напружений сюжет, який передається специфічними 

мовними засобами.  

3. Методологію лінгвістичного аналізу художнього тексту застосовано 

у сукупності таких спеціальних методів лінгвістики, як: метод 

контекстуального аналізу, який використано для окреслення композиційної 

організації промов; методи лінгвістичного спостереження й опису, 

дистрибутивного аналізу – для виокремлення й опису вербальних маркерів 

сугестії у промовах адвокатів процесуальних сторін, що реалізуються на всіх 
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мовних рівнях: фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному та 

синтаксичному; аналіз словникових дефініцій, методи компонентного і 

семантико-стилістичного аналізу – для диференціації й угрупування 

лексико-семантичних маркерів сугестії. 

4. Методологію комунікативно-прагматичної парадигми представлено 

такими методами, як: контекстуально-інтерпретаційний метод і 

конверсаційний аналіз, які використано для визначення умов вербального 

обміну; актомовленнєвий аналіз, завдяки якому у досліджуваних промовах 

адвокатів процесульаних сторін виділено локутивний, іллокутивний і 

перлокутивний рівні; методи контент- та інтент-аналізу – для розкриття 

іллокутивної мети адвоката обвинувачення чи захисту, що є очевидною чи 

прихованою, і визначення комунікативної стратегії / тактики; прагматичний 

аналіз вербальних маркерів сугестії – для дослідження сфер адресанта 

мовлення, а саме його комунікативних стратегій і тактик, іллокутивних 

ціліей, правил ведення діалогу, його настанов і референцій, а також 

дослідження прагматичних пресупозицій адресата мовлення, а саме правил 

ведення непрямих смислів, перлокутивних ефектів промов адресанта на 

адресата, типи мовленнєвого реагування тощо.  

5. Дослідження вербальних маркерів сугестії в сучасних американських 

юридичних трилерах вимагало також залучення загальнонаукових методів, 

серед яких: аналіз, синтез, індукція, дедукція, гіпотетико-дедуктивний і 

описово-аналітичний метод, метод суцільної вибірки (відбір досліджуваних 

вербальних засобів сугестії у промовах адвокатів процесуальних сторін), а 

також метод кількісних підрахунків, який застосовано у визначенні кількісних 

ознак мовних явищ сугестії.   

Основні положення другого розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [29; 30; 31; 32; 33; 34]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ВЕРБАЛЬНОЇ СУГЕСТІЇ В ПРОМОВАХ АДВОКАТІВ 

ОБВИНУВАЧЕННЯ 

 

3.1 Вербалізація сугестії в промовах адвокатів обвинувачення 

 

3.1.1 Різнорівневі вербальні маркери сугестії у вступних промовах 

адвокатів обвинувачення. Опрацьований емпіричний матеріал засвідчив, 

що вербальні маркери сугестії у вступних промовах адвокатів обвинувачення 

реалізовано на всіх рівнях мови: фонетичному, морфологічному, лексико-

семантичному та синтаксичному (Додаток Д, табл. Д.3, Д.4). Однак за 

кількістю контекстних репрезентацій (далі – КР), найчастотнішими є ВМС на 

лексико-семантичному рівні (3776 КР, 77,5%), сугестивна функція яких 

підсилюється морфологічними (473 КР, 9,7%), синтаксичними (389 КР, 7,9%) 

та фонетичними (235 КР, 4,9%) ВМС.  

ВМС на лексико-семантичному рівні – це лексичні одиниці або 

(а) прямої номінації, які «висвітлюють відношення висловів логічної мови 

до позначуваних нею об’єктів і змісту, що вони виражають, пояснюючи 

властивості понять «смисл», «значення», «ім’я», «аналітична істинність», 

«хибне судження», «істинне судження» тощо (лексичний рівень), або 

(б) непрямої номінації, коли значення слова зазнає «глибоких естетичних 

перетворень» задля виникнення «другої» образної реальності і містить низку 

змістових та емоційно-оцінних прирощень (конотацій), зумовлених художнім 

контекстом (семантичний рівень) (ЛЭС, URL). 

ВМС прямої номінації – 3455 КР, 71,0% (див. Додаток Д, табл. Д.5, 

Д.6) – у своєму прямому значенні називають певну особу / предмет, причетні 

до судової справи, їхні ознаки та дії. За частиномовною належністю ВМС 

прямої номінації розподілено у три групи. 
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1. ВМС прямої процесуальної номінації – 1313 КР, 27,0% – 

позначають дію, процес або стан [4, c. 485], допомагаючи АО прямо назвати 

акт, який був здійснений по відношенню до позивача, а також перелічити 

дії / спосіб життя, які могли призвести до скоєння злочину; цілеспрямовані 

дії підсудного до / на момент / після скоєння ним злочину, і виражаються: 

→ простими дієслівними присудками (948 КР, 19,5%) з негативно-

оцінними дієсловами у минулому часі в активному чи пасивному стані (948 

КР, 19,5%), наприклад: And the facts will show that Jennifer Witt killed her 

husband for five-million dollars motive. (THJ, URL); Mr. Tester <…> had been 

drugged and stabbed nearly thirty times. His penis had been sliced off and removed 

from the room (IC, URL); 

→ складними іменними присудками у минулому часі (365 КР, 7,5%), 

наприклад: You have a man who attacked a woman in her home. His plan was to 

rape and then kill her. (LL, URL). 

2. ВМС прямої субстантивної номінації – 1187 КР, 24,4% – 

позначають особу, яка скоїла злочин; план скоєння злочину; результат замаху 

на життя позивача; почуття, з яким було скоєно злочин, і виражаються: 

→ конкретними загальними іменниками (456 КР, 9,4%), тобто 

«словами з предметним, речовим значенням» (ЛЭС, с. 258), яке зазвичай 

негативно-марковане і позначає: (а) особу, яка скоїла злочин, наприклад: The 

killer knew Mitchell Bondurant’s routines <…>. That killer is Lisa Trammel (FW, 

URL); (б) почуття, з яким було скоєно злочин, наприклад: <…> it took a 

special kind of man to commit this crime. A man with hatred burning in his gut. 

(PJ, URL); (в) рід / вид замаху на життя жертви / загиблого, наприклад: The 

rape was a terrible deed. <…> and when I first heard of the rape I was sick at my 

stomach. (TK, URL); (г) результат замаху на вбивство, наприклад: The state 

will prove to you <…>that Walter Elliot pulled the trigger and is responsible for 

the deaths of two innocent human beings. (BV, URL); 

→ іменниками-термінами (конкретними й абстрактними) (375 КР, 

7,7%), які у судовому процесі позначають: (а) об’єкт замаху на вбивство, 
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наприклад: Anyone can be a victim of a violent crime. Anyone. (LL, URL); 

(б) базу доказів / свідків / жертви / експертів, наприклад: The evidence will 

corroborate that Mr Nash and his killer sailed under the Golden Gate Bridge 

<…> The coroner will explain that the first bullet struck Mr Nash (HE, URL); 

→ займенниками (234 КР, 4,8%) – особовими I ‘я’, you ‘ви’, we ‘ми’; 

присвійними my / mine ‘моє’, your / yours ‘ваше’, our / ours ‘наше’; наприклад, 

вживання адвокатом займенника I ‘я’ сприяє позиціонуванню його як сильної 

та впевненої у собі особистості, яка здатна довести провину підсудного, що, 

своєю чергою, викликає довіру до нього у присяжних і вселяє образ 

адвоката-гаранта: That young woman sitting over there committed a vicious 

murder, and we have the evidence to prove it. <…> I fully intend to hold up my 

end, and I hope that once you’ve heard all the evidence, you’ll do the same. Thank 

you. (IC, URL). Займенники we ‘ми’, us ‘нас’, our ‘наш / наше’, особливо 

вжиті разом, характеризуються «виразною лінгвопрагматичною семантикою і 

лінгвопсихологічним скороченням дистанції» [21, URL] між АО та колегією 

присяжних, викликаючи відчуття взаємозв’язку, спільності співпраці, тому 

вони є «мовленнєвими фаворитами» [ibid.] АО у його вступній промові, 

наприклад: It was a long day for all of us, and I’m sure we’ll have more in the 

days to come, but <…> your presence on this jury is one of the most important 

duties that can be undertaken by citizens in our society (HE, URL). 

Використовуючи займенники у своїй промові, АО підкреслює адресованість 

свого мовлення, акцентує роль кожного члена колегії присяжних, що створює 

інтимізацію повідомлення і надає адвокату можливість встановити глибокий 

та довготривалий рапорт із ними [11; 22; 23], що є основними чинниками 

породження сугестії; 

→ абстрактними загальними іменниками (89 КР, 1,8%), тобто 

«словами з узагальненим значенням» (ЛЭС, с. 258), яке може бути: 

(а) негативним (55 КР, 1,1%), описуючи сторону захисту, зокрема, 

підсудного, його духовний стан, почуття, виставляючи на показ усі його 

недоліки, наприклад: Ladies and gentleman of the jury, we are here today 
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because of unchecked greed and anger (BV, URL); (б) позитивним (34 КР, 

0,7%), покликаним створити у думках присяжних образ АО-шукача істини, 

борця за справедливість, наприклад: It is the truth we are after, nothing but the 

truth. Find the truth and justice will win. (TK, URL); 

→ герундієм (21 КР, 0,4%), наприклад: But you will also be shown 

extensive evidence of planning and cover-up. (BRI, URL);  

→ субстантивованими прикметниками (12 КР, 0,2%), наприклад: 

The deceased, <…> was a fine fellow, who developed lung cancer after smoking 

Bristols for almost thirty years. The cigarettes killed him. (RJ, URL); 

3. ВМС прямої ознакової номінації – 955 КР, 19,6% – позначають 

емоційно-оцінну характеристику підсудного та його вчинку і виражаються: 

→ експресивно-оцінними прикметниками (575 КР, 11,8%), або з 

(а) негативною конотацією (395 КР, 8,1%), які надають негативну оцінку 

вчинку та / або особистості підсудного, вселяючи категоричне ставлення до 

нього і викликаючи осуд, наприклад: The evidence has to prove that Jennifer 

Witt has done these terrible deeds. (THJ); These are common expressions we use 

when we hear about a horrendous crime like the one in question. (RI, URL), або 

(б) позитивною конотацією (180 КР, 3,7%), які описують позитивні якості 

позивача, його соціальний статус і роль, яку він займає / займав у суспільстві, 

створюючи у думках присяжних позитивний образ позивача і відчай від 

втрати такого члена суспільства, наприклад: A hard worker, devout Catholic, 

member of the church softball team, veteran. <…> A grandfather. (RJ, URL). 

Прикметники у найвищому ступені порівняння покликані надати найвищу 

негативну оцінку діям підсудного, наприклад: We are here so that the People of 

the State of California can present evidence to you, evidence of a heinous, cold-

blooded crime, the most serious crime possible, <…> the capital crime of murder. 

(SHP, URL);  

→ експресивно-оцінними прислівниками (234 КР, 4,8%), зазвичай, із 

негативною конотацією, наприклад: But, of course, there is an even larger issue 
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here, <…> a nature so devoid of mercy and feeling that she could and did cold-

bloodedly plan and execute the murder (THJ, URL); 

→ експресивно-оцінними дієприкметниками теперішнього і 

минулого часу (146 КР, 3,0%), покликаними надати характеристику або 

(а) жертві, щоб викликати співчуття у колегії присяжних, наприклад: Tommy 

Vuong was a living, breathing human being, with as much right to live his life as 

any one of you sitting in this jury box. (PJ, URL), або (б) підсудному як 

жорстокій, холоднокровній людині, тим самим викликаючи негативне 

ставлення до нього, наприклад: Could it be that there is no psychosis here at all 

but just a calculating serial killer who believes that all rapists and their lawyers 

should be punished  (BRI, URL). 

Отже, ВМС прямої номінації (процесуальної, субстантивної і 

ознакової), які АО цілеспрямовано вживають у своїх вступних промовах, 

здійснюють неабиякий сугестивний вплив на колегію присяжних, вселяючи 

їм позитивне ставлення до себе та своїх підзахисних і негативне ставлення до 

відповідачів та їх захисників, що глибоко укорінюється у підсвідомості 

присяжних і супроводжує їх протягом усього судового процесу, аж до 

винесення ними вироку. 

ВМС непрямої номінації – 321 КР, 6,6% – це засоби вторинної 

(непрямої, фігуральної, транспонованої) номінації, які «номінують денотат, 

який уже має найменування, і визначають його диференційні ознаки за 

допомогою додаткових і перенесених значень» [19, c. 127]. До ВМС непрямої 

номінації відносимо: 

→ евфемізми (111 КР, 2,3%), які покликані маскувати справжню 

істинність повідомлення, адже адвокат не завжди захищає правопорядних 

громадян, вселяти присяжним образ підзахисного як звичайного пересічного 

громадянина, такого самого, як і присяжні, який випадково став жертвою 

злочину, і не зважаючи на свою діяльність, заслуговує на захист законом. 

Евфемізми виражаються за допомогою: (а) контекстуальних синонімів, 

наприклад, у своїй промові АО називає вбитого Mr. Tester, навмисно 
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уникаючи називати його reverend ‘преподобний, священик’: Mr. Tester visited 

a club where the defendant worked on that same evening. The defendant flirted 

with Mr. Tester, she served him many drinks, and at approximately eleven thirty 

p.m., Mr. Tester withdrew two hundred dollars from an ATM in the club lobby. The 

defendant left the establishment shortly after Mr. Tester left. (IC, URL). Звісно, 

слово reverend має позитивну конотацію: “a title of respect used before the 

name of a minister in the Christian church” (OLD, URL), однак у ситуації, що 

склалася, воно набуває негативного забарвлення, що викликало б обурення та 

гнів із боку присяжних стосовно вчинків священика; (б) генералізації 

значення, наприклад, у наведеному фрагменті АО навмисно уникає називати 

місце, куди прийшов священик у ніч свого убивства, ‒ strip club ‘стриптиз 

клуб’, використовуючи нейтральну лексику: establishment (генералізація) та 

club (перенесення з роду на вид), щоб не зачепити почуття присяжних та не 

фіксувати на цьому закладі їхньої уваги;  

→ парафрази (105 КР, 2,2%), які замінюють назву об’єкта, предмета, 

певного явища їхніми суттєвими ознаками і використовуються АО з метою: 

(а) підвищити статус свого клієнта в очах колегії присяжних (62 КР, 1,3%), 

наприклад: Minton told the jurors. “The bottom line is she was selling sex to the 

men she invited to her home. <…>.” It was pretty clear to me that Minton didn’t 

even want to use the word prostitution or prostitute for fear it would hurt his case. 

(LL, URL); (б) понизити статус відповідача в очах присяжних, описуючи його 

вчинок у зовсім іншому світлі (43 КР, 0,9%), наприклад: We are here so that 

the People of the State of California can present evidence <…> of the intentional 

taking of another human life, the capital crime of murder. (SHP, URL);  

→ метафори (91 КР, 2,0%), які покликані створити (а) негативне 

ставлення колегії присяжних до адвоката захисту (54 КР, 1,1%), коли той 

порівнюється з фокусником, магом, циркачем, який використовує у своїй 

діяльності певні трюки, щоб відволікти їхню увагу від вагомих фактів, збити 

їх із пантелику, наприклад: Don’t’ let yourselves be taken in by her attorney’s 

tricks or the smoke and mirrors that will be placed before you during the course of 
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this trial (IC, URL); (б) негативне ставлення присяжних до підсудного (37 КР, 

0,8%) за допомогою зооморфних метафор, наприклад: “What this case is about 

is a predator,” he told them. “Louis Ross Roulet is a man who on the night of 

March sixth was stalking prey.” (LL, URL); This defendant is clever. She knows 

that the best place for the fox to hide is in the henhouse (BRI, URL);  

→ порівняння (14 КР, 0,3%), які нагнітають напругу, спричиняють 

хвилювання та збільшують в очах присяжних грандіозність скоєного 

злочину, порівнюючи підсудного, приміром, із тваринами, щоб перенести на 

нього ознаки цих тварин, тим самим викликавши беззаперечні негативні 

асоціації колегії присяжних по відношенню до підсудного, наприклад: “She's 

clever all right. But crazy?” He paused just long enough to gain everyone's 

attention. “Crazy like a fox.” (BRI, URL). 

Отже, ВМС непрямої номінації (евфемізми, метафори, парафрази  і 

порівняння), які АО вживають у своїх вступних промовах, покликані 

породити у думках присяжних певні образи, асоціації з якими транслюються 

на відповідача і позивача: на відповідача – зазвичай негативні асоціації, у той 

час як на позивача – позитивні. Але кількісне превалювання ВМС прямої 

номінації над ВМС непрямої номінації – 3455 КР, 71,0% і 321 КР, 6,6%, 

відповідно, – свідчить про те, що АО, надаючи перевагу засобам прямої 

номінації, безпосередньо і категорично вселяють присяжним свої думки, ідеї.  

ВМС на морфологічному рівні є допоміжними при здійсненні 

сугестивного впливу АО на колегію присяжних, але за кількісними 

показниками – 473 КР, 9,7% – посідають друге місце після ВМС на лексико-

семантичному рівні; це – граматичні категорії частин мови, зокрема: 

→ дієслівна категорія модальності (430 КР, 8,9%), якою вважається 

[20, с. 383] категорія мови й мовлення, що виражає реальні / ірреальні 

відношення висловлення до дійсності або суб’єктивну кваліфікацію 

повідомлення мовцем. Серед основних типів модальності (див. [20, с. 383]) 

вагому роль відіграє епістемічна модальність, яку розуміємо як ставлення 

адресанта до певного висловлювання з точки зору оцінки його 
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достовірності / недостовірності [14, с. 75], оскільки факт впевненості 

адресанта у своїй позиції «дозволяє здійснювати додатковий вплив на 

ментальну сферу адресата» (цит. за: [14, с. 75, c. 159]). У вступних промовах 

АО епістемічна модальність представлена: (а) вставними конструкціями (291 

КР, 6,0%), наприклад: Actually, in my humble opinion, anything over a million 

dollars would be considered unusual and unreasonable, given the brief nature of 

their relationship. (SR, URL); (б) модальними словами (139 КР, 2,9%), 

наприклад: Perhaps the defence would say it was accidental, that it shouldn’t 

count. (TK, URL); 

→ дієслівна категорія способу, зокрема, умовного способу (43 КР, 

0,9%), що «показує співвідношення між дією, вираженою дієсловом, й 

дійсністю з точки зору мовця [17, c. 321]. Умовні речення: (а) обернені на 

підсудного, його вчинок, поведінку, наприклад: And if it were not for the sheer 

determination of a woman to survive, we would be here prosecuting a murder 

case. (LL, URL); (б) допомагають АО вселити присяжним бажаний хід думок, 

скерувати їхнє мислення у необхідному для нього напрямку, наприклад: If he 

wanted to do something nice for his housekeeper, he could’ve given her a million 

bucks. That’s a pretty generous gift. (SR, URL).  

ВМС на синтаксичному рівні (389 КР, 7,9%) посідають третє місце 

серед ВМС, найчастотнішими з яких у вступних промовах АО є: 

→ повтори (363 КР, 7,5%), які є ефективним засобом впливу на 

свідомість [1, с. 96; 9, с. 19–21; 14, с. 105; 15, с. 79–80; 22, с. 148-149], 

оскільки та сама інформація поступово перестає усвідомлюватися і починає 

впливати на підсвідомість; що сприяє асоціативному закріпленню цієї 

інформації в потрібному емоційному контексті; далі таке закріплення 

починає діяти у зворотному напрямку, тобто знову на свідомість [9, с. 16; 14, 

с. 106]. У вступних промовах АО вживаються повтори різних типів: 

(а) анафоричні (117 КР, 2,4%), тобто повтор слова / групи слів на початку 

рядків, наприклад: The evidence will not show a confession, an eyewitness. The 

evidence instead will consist almost entirely of the conjecture of various experts 
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about what might have happened. (PI, URL); (б) епіфоричні (89 КР, 1,8%), тобто 

повтор слова / групи слів у кінці рядків наприклад: I am going to tell you a 

story, ladies and gentlemen. It is a true story. (SHP, URL); (в) дистантний (77 

КР, 1,6%), тобто повтор слова / групи слів на певній дистанції, наприклад: 

Circumstantial evidence can be sufficient to satisfy the burden of proof. Judge 

Chomorro mentioned this to you yesterday, and it is a crucial point here. 

Circumstantial evidence is still evidence <…> (HE, URL); (г) контактний (52 

КР, 1,1%), тобто повтор останнього слова / групи слів у кінці і на початку 

суміжних відрізків мовлення, наприклад: Circumstantial evidence is still 

evidence, and the evidence in this case inescapably convicts the defendant. (HE, 

URL); (д) рамковий (28 КР, 0,6%), тобто повтор слова / групи слів на початку 

і в кінці синтаксичної конструкції, наприклад: Anyone can be a victim of a 

violent crime. Anyone (LL, URL); 

→ риторичні питання (26 КР, 0,5%), які залучають колегію 

присяжних у роздуми, змушують їх мислити у необхідному для АО 

напрямку, наприклад: Does an insane person who doesn't know that she's done 

something wrong dispose of the clothes she was wearing and hide things in her 

neighbor's trash? (BRI, URL). 

ВМС на фонетичному рівні (235 КР, 4,9%) посідають останнє, 

четверте місце серед ВМС, найчастотнішими з яких у вступних промовах АО є: 

→ ритм (187 КР, 3,8%), який вважається найефективнішим засобом, 

від якого залежить успіх сугестії [3, c. 4, c. 9], створюється у вступних 

промовах АО (а) переліком простих речень (187 КР, 3,8%), наприклад: Don’t 

be led astray. Watch closely. Listen closely. Make sure that whatever is said here 

today is backed during the trial with evidence. Real evidence. (FW, URL); 

(б) повторами різних типів (див. про ВМС на синтаксичному рівні); 

→ паузи (із авторського коментаря дізнаємося про кількість пауз у 

мовленні АО – 48 КР, 1,0 %), яка сприяє утворенню напруги, справленню 

певного враження на присяжних, допомагає АО робити акценти на 

необхідних йому фактах, наприклад: “I'm going to talk a little about the 
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defendant in this case, Jennifer Lee Witt, and the three people she killed two 

husbands and" here Powell stopped for effect "her young son.” Another pause. 

(THJ, URL) 

Отже, АО у своїх вступних промовах застосовують різнорівневі ВМС, 

що призводить до концентрації в одному контексті значної кількості ВМС на 

лексико-семантичному рівні: образних і необразних лексичних засобів, 

стилістичних фігур, тропів, позитивно- і негативно-маркованої лексики, 

сугестивний вплив яких підсилюється морфологічними, синтаксичними та 

фонетичними ВМС, що здійснює сугестивний вплив на колегію присяжних. 

 

3.1.2 Різнорівневі вербальні маркери сугестії в заключних 

промовах адвокатів обвинувачення. У заключних промовах АО, 

аналогічно зі вступними, найчастотнішими виявилися ВМС на лексико-

семантичному рівні (4204 КР, 77,8%), але, на відміну від вступних промов, 

вагомість ВМС на інших мовних рівнях у підсиленні їх сугестивної функції 

змінюється, зокрема, стає важливішою роль ВМС на синтаксичному рівні 

(501 КР, 9,3%) порівняно з ВМС на морфологічному (422 КР, 7,8%). ВМС на 

фонетичному рівні так само залишається на останньому місці (277 КР, 5,1%) 

(див. Додаток Д, табл. Д.3, Д.4).  

Ієрархія ВМС на лексико-семантичному рівні у заключних промовах 

АО значно відрізняється від ієрархії вступних промов. У групі ВМС на 

лексико-семантичному рівні АО віддають перевагу ВМС прямої 

субстантивної номінації (1627 КР, 30,1%), на відміну від ВМС прямої 

процесуальної номінації, у їх вступних промовах. Прагнення АО апелювати 

до здорового глузду та свідомості присяжних, намагання нагадати їм, що 

вони повинні керуватися не емоціями і жалістю до підсудного, який благає 

помилувати його, а фактами і доказами справи у винесенні справедливого 

вердикту, зумовлює таку ієрархію ВМС: 

→ іменники-терміни (893 КР, 16,5%), які у заключних промовах АО 

позначають: (а) об’єкт замаху на вбивство, наприклад: Mrs. Celeste Wood, a 
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fine wife, mother, friend, a real victim of the tobacco industry. (RJ, URL); (б) базу 

доказів, представлену адвокатом, наприклад: The evidence clearly shows that 

when he stepped out of his car, the defendant attacked. (FW, URL); (в) провину 

підсудного, на якій акцентує увагу присяжних АО, спираючись на наявні 

факти і докази, на відміну від припущень і теорій сторони захисту, 

наприклад: I have the facts and the evidence that prove well beyond any 

reasonable doubt that Lisa Trammel murdered Mitchell Bondurant. (FW, URL);  

→ абстрактні загальні іменники (258 КР, 4,8%), які апелюють до: 

(а) справедливості, яка має перемогти зло, наприклад: This is a very important 

day for my clients because it's their only chance to receive justice from Great 

Benefit. (R, URL); (б) свідомості присяжних, наприклад: I am sure you will 

follow your conscience and do just that. (FW, URL); (в) несправедливості по 

відношенню до позивача, яку саме присяжні повинні виправити, наприклад: 

It falls upon you, ladies and gentlemen of the jury, to help Seth correct that 

injustice. (SR, URL); (г) правди, яка має тріумфувати, наприклад: Because they 

were hoping then that you wouldn't learn the truth. And now that you know the 

truth, they've become downright humble. (R, URL); 

→ конкретні загальні іменники (235 КР, 4,3%), значення яких є: -

 негативним (235 КР, 4,3%), які (а) принижують в очах присяжних дії 

опонента АО, наприклад: This is misdirection, clearly calculated to draw the jury 

away from the real killer. (CE, URL); (б) акцентують увагу присяжних на 

роді / виді замаху на життя жертви / загиблого, наприклад: “Why,” he says, 

“would a man who has committed murder,… why would such a man lend eighty 

thousand dollars to defend the wife …” (CE, URL); (в) негативно 

характеризують підсудного або його захисника, наприклад: He is a hothead 

who continually agitated for violent attacks against the Vietnamese. (PJ, URL); 

→ займенники (196 КР, 3,6%), серед яких особливого значення 

набувають: (а) особовий займенник you ‘ви’, часто використовуючи який АО 

чинить певний тиск на колегію присяжних, акцентуючи на важливості 

кожного з них у винесенні справедливого вироку, і підштовхує їх керуватися 
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раціональним мисленням, фактами та доказами, які він їм надав, а не 

емоціями та співчуттям, до яких їх закликає адвокат захисту, наприклад: The 

decision is best left to you. (R, URL); (б) особові займенники he ‘він’, she 

‘вона’, які прямо указують на особу, яка скоїла злочин, наприклад: Her. Lisa 

Trammel. She did it. (FW, URL); 

→ субстантивовані прикметники (26 КР, 0,5%), зазвичай із 

негативним значенням, наприклад: <…> her husband, the deceased Mr. Jacob 

Wood, who'd gotten hooked on Bristols, the star of the Pynex product line, tried to 

kick the habit for twenty years. (RJ, URL). 

→ герундій (19 КР, 0,4%), значення якого є нейтральним, наприклад: 

Smoking Bristols killed him <…> and we intend to make the insurance company 

pay for it. (RJ, URL). 

Друге місце за кількістю контекстних репрезентацій у заключних 

промовах АО займає група ВМС прямої ознакової номінації (1404 КР, 

26,0%), де аналогічно зі вступними, переважають негативно-оцінні ВМС. 

Проте дієприкметникам теперішнього і минулого часу, а також негативно-

оцінним прислівникам, покликаних погіршити ставлення до сторони захисту 

та до відповідача, у заключних промовах АО приділяється більша увага, ніж 

у їх вступних промовах. Групу ВМС прямої ознакової номінації складають: 

→ експресивно-оцінні прикметники (810 КР, 15,0%), зокрема:              

- негативно-оцінні прикметники (481 КР, 8,9%), які у заключних промовах 

АО: (а) надають негативну оцінку вчинку підсудного, привселюдно 

демонструючи його холоднокровність, наприклад: Not just anyone could be so 

… cold <…> So heartless. (PJ, URL); (б) характеризують стиль життя 

підсудного, який підштовхує на умовивід, що саме цей стиль життя призвів 

до скоєння такого злочину, наприклад: A carefree, some might even say 

indulgent, life-style to which she had become accustomed. (CE, URL); 

(в) надають негативну оцінку діям, стилю промові свого опонента, 

наприклад: Well, Mr. Kincaid was very dramatic, wasn’t he? (PJ, URL).                

- позитивно-оцінні прикметники (329 КР, 6,0%), які, на відміну від тих, що 
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використовуються у вступних промовах, у заключних покликані надати 

позитивну характеристику експертам, членам своєї команди, щоб вселити 

присяжним думку, що їх свідчення є авторитетними і такими, що 

заслуговують на довіру, наприклад: You left here after hearing some powerful 

testimony. First, by doctors with unimpeachable credentials. (S, URL); 

прикметники у найвищому ступені порівняння покликані вселити негативне 

ставлення до відповідача, яким може виступати певна корпорація, наприклад: 

<…> the deadliest consumer product ever manufactured. The cigarette. It kills 

four hundred thousand Americans each year, ten times more than illegal drugs. No 

other product comes close. (RJ, URL); 

→ експресивно-оцінні прислівники (329 КР, 6,1%), зазвичай, із 

негативною оцінкою описують: (а) стан потерпілого / жертви, викликаючи до 

нього співчуття, наприклад: Imagine what it would be like to be slowly and 

painfully dying. (R, URL); (б) поведінку відповідача після того, як всі 

дізналися правду про нього, прищеплюючи колегії присяжних негативні 

емоції, наприклад: Because right now they're chewing their fingernails as they 

fervently pray that they get hit with nothing more than two hundred thousand. (R, 

URL); (в) злочин, який був скоєний відповідачем, наприклад: She came up 

behind him and brutally struck him with her hammer. (FW, URL); 

→ експресивно-оцінні дієприкметники теперішнього і минулого часу 

(265 КР, 4,9%), які описують: (а) стан речей по відношенню до відповідача, 

наприклад: There are things we have heard that are disturbing in terms of Mr. 

Skarpellos’s conduct. (CE, URL); (б) мотиви скоєння підсудним злочину, щоб 

викликати до нього негативне ставлення колегії присяжних, наприклад: It 

was a cold-blooded decision made out of nothing but greed. (R, URL).  

Останнє місце у заключних промовах АО посідають ВМС прямої 

процесуальної номінації (1026 КР, 19,0%), які є більш різноманітними у 

заключних промовах у порівнянні із вступними, і виражаються: 

→ простими дієслівними присудками у формі Present Perfect (421 КР, 

7,8%), відсутніми у вступних промовах, які вселяють присяжним думку, що 

АО виконав свою обіцянку, яку він дав на початку судового процесу, 
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стосовно доведення провини підсудного, наприклад: I respectfully submit that 

we have met our burden. <…> We have shown you all the evidence. (PJ, URL);  

→ простими дієслівними присудками у минулому часі в активному чи 

пасивному стані із негативно-оцінними дієсловами (346 КР, 6,4%) із метою 

ще раз нагадати присяжним, як саме підсудний скоїв злочин, в усіх його 

деталях, наприклад: <…> she  brutally struck him with her hammer. (FW, URL);  

→ складними дієслівними модальними присудками із складними 

додатками (Complex Object) (259 КР, 4,8%), відсутніми у вступних промовах, 

які надають АО можливість звернутися безпосередньо до колегії присяжних і 

словесно підштовхувати їх виконати бажані для нього дії, наприклад: I want 

you, jurors, to go back to last night. (SR, URL); 

Отже, у групі ВМС прямої номінації (субстантивної, ознакової і 

процесуальної) спільною ознакою для вступних і заключних промов АО 

виявлено значну кількість негативно-оцінних ВМС, що зумовлено 

намаганням адвокатів у обох типах промов здійснювати емоційний тиск на 

колегію присяжних, негативно оцінювати підсудного та дії його захисника, 

відмінною – перевагу у вступних промовах ВМС прямої процесуальної 

номінації для детального опису злочину, скоєного підсудним, з наміром 

викликати у присяжних осуд його дій, відразу і бажання покарати його, а у 

заключних – ВМС прямої субстантивної номінації, покликаних активізувати 

раціональне мислення колегії присяжних із залученням уже представлених 

свідчень, доказів і фактів, апелювати до справедливості по відношенню до 

жертви злочину і громадянського обов’язку колегії присяжних. 

ВМС непрямої номінації у заключних промовах, у порівнянні зі 

вступними, є малочисельними – 147 КР, 2,7% (див. Додаток Д, табл. Д.5, 

Д.6), серед яких виділено метафори, покликані створити негативне 

ставлення колегії присяжних до (а) адвокатів захисту (86 КР, 1,6%), 

наприклад: She did it and now through the tricks of her attorney she asks you to 

let her go. (FW, URL); (б) підсудного (61 КР, 1,1%), наприклад: This defendant 
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is clever. She knows that the best place for the fox to hide is in the henhouse and-

even better-right in the middle of those who guard the henhouse. (BRI, URL).  

Незначну кількість ВМС непрямої номінації у заключних промовах 

можна пояснити тим, що заключна промова є останнім шансом для АО 

звернутися до колегії присяжних із проханням винести справедливий вирок 

для свого клієнта, тому у своїй заключній промові АО надає перевагу 

використанню саме ВМС прямої номінації, які безпосередньо вселяють 

присяжним необхідний для нього хід думок, прямо диктують дії, які 

присяжним слід виконувати.  

ВМС на синтаксичному рівні (501 КР, 9,3%), на відміну від вступних 

промов АО, посідають друге місце серед ВМС, найчастотнішими з яких у 

заключних промовах АО є: 

→ риторичні питання (192 КР, 3,6%), які використовуються з метою: 

(а) змусити колегію присяжних дійти підказаного адвокатом висновку, 

наприклад: Three thousand kids a day pick up the habit. A third of these will 

eventually die from it. What else is to be said? Isn't it time to force these rich 

corporations to stand behind their products? (R, URL); (б) створити ілюзію 

самостійності прийнятого присяжними рішення, вселивши їм свою думку, 

наприклад: “Is there any possible conclusion other than the conclusion that 

Donald Vick fired the fatal shots?” Swain lowered his hands slowly to his side. “I 

suggest to you that there is not.” (PJ, URL); (в) указати на недоліки свого 

опонента, наприклад: “Has Mr. Kincaid forgotten that Vick’s own hair and blood 

was found on this crossbow?” he shouted. (PJ, URL); (г) поставити під сумнів 

свідчення відповідача або представлені докази свого опонента, наприклад: 

Does that not sound a little too convenient to you, a little too contrived? And why did 

the defendant send her daughter to a friend's house on the night, ensuring that she 

would be the only one there when Richard Hofstetter arrived home? (BRI, URL); 

→ синтаксичний паралелізм (164 КР, 3,0%) – одна з найвиразніших 

фігур синтаксису художнього тексту [12, URL], яка вирізняється особливою 

емоційністю, обумовленою симетричною організацією певної частини 
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висловлювання / тексту [16, URL], використовується для того, щоб 

(а) підкреслити або підсилити значимість певних фактів або подій, 

висунувши на передній план важливу для доведення своєї версії інформацію, 

наприклад: The evidence clearly shows that the defendant waited behind the pillar 

in the garage for Mitchell Bondurant. The evidence clearly shows that when he 

stepped out of his car, the defendant attacked. (FW, URL); (б) підвищити 

смислову роль певних ключових моментів у промові АО, наприклад: We, on 

the other hand, have shown you the whole story. We have shown you all the 

evidence. (PJ, URL);  

→ повтор (118 КР, 2,2%), найчастіше анафоричний, наприклад: I have 

the facts and the evidence that prove well beyond any reasonable doubt that Lisa 

Trammel murdered Mitchell Bondurant. The facts of this case are unalterable. 

(FW, URL); 

→ градація (21 КР, 0,4%), яка у постає: (а) у вузькому смислі як 

різновид синонімії, коли члени синонімічного ряду відрізняються відтінками 

значень і розташовані у порядку зростання або послаблення семантики [2, 

с. 117], наприклад: And I request – indeed, for all our sakes, – I urge you to 

render a verdict finding Donald Vick guilty as charged. (PJ, URL); (б) у 

широкому смислі як стилістична фігура, яка містить частини висловлювання 

(слова, відрізки речення), кожна з яких має підсилювальне смислове або 

емоційно-експресивне значення, завдяки якому створюється наростання 

(рідше послаблення) враження, яке воно справляє [18, c. 80;], наприклад: “We 

do know that she had a great deal to lose,” he says. “The home she lived in, an 

opulent residence fit for a queen, all interest in the law firm managed by her 

husband, a firm worth millions of dollars.” (CE, URL); 

→ інверсія (6 КР, 0,1%), яка акцентує увагу колегії присяжних на 

необхідних для АО фактах, наприклад: Frankly, we cannot tell you why 

Matthew Witt had to die on that Monday morning. But die he did, shot with the 

same gun as the one that had killed his father. (THJ, URL). 

ВМС на морфологічному рівні (422 КР, 7,8%) представлено, як і у 

вступних промовах, дієслівними категоріями модальності і способу, але, на 

відміну від вступних промов, категорія способу доповнюється дієслівною 
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категорією наказового способу. Пріоритетність ВМС на морфологічному 

рівні у заключних промовах АО є також іншою, а саме:  

→ дієслівна категорія модальності (280 КР, 5,2%), яку представлено: 

(а) модальними дієсловами (117 КР, 2,2%), серед яких переважають модальні 

дієслова із дещо пом’якшеним значенням, а саме may ‘можете’, should ‘слід’, 

наприклад: “You may question the source of that payment,” he says, “but its 

purpose is clear, a loan pure and simple.” (CE, URL). Such a person male or 

female should be given the ultimate penalty. Such a person should be condemned 

to death. Thank you. (THJ, URL); (б) фразами з предикатами пропозиційного 

відношення (94 КР, 1,7%), наприклад: I am sure you will follow your conscience 

and do just that. (FW); I hope one day I'll be able to do what Mr. Drummond has 

just done. (R, URL); особливого значення у цій групі набуває модальний засіб 

вираження «модусу знання», предикат пропозиційного відношення know 

‘знати’, який передає епістемічний стан впевненості АО, наприклад: We know 

for a fact that Donald Vick is a member of a hate group called ASP (PJ, URL); 

(в) модальними словами (69 КР, 1,3%), наприклад: This medical procedure is 

far from experimental, and quite probably would've saved Donny Ray's life. (R, 

URL);  

→ дієслівна категорія способу (142 КР, 2,6%), зокрема, наказового 

способу (84 КР, 1,6%), що наказують присяжним те, що їм слід робити, 

зазвичай, наприкінці заключної промови, коли АО просить винести бажаний 

для позивача вирок, наприклад: Don’t do it. Give Mitchell Bondurant justice. 

Find his killer guilty of this crime. Thank you. (FW, URL) і умовного способу (58 

КР, 1,1%), що АО використовують для підвищення грандіозності скоєного 

злочину, наприклад: If it had not been for the intervention of others, Vick might 

well have killed Vuong then and there. (PJ, URL). 

ВМС на фонетичному рівні (277 КР, 5,1%) робить заключні промови 

АО більш ритмічними за рахунок більш різноманітних повторюваних 

синтаксичних груп, що сприяє утворенню ритму (253 КР, 4,7%). Що 

стосується пауз, то у заключних промовах АО їх кількість (24 КР, 0,4%) є 

значно меншою, ніж у вступних промовах (48 КР, 1,0%). 
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Отже, у заключних промовах, як і у вступних, АО застосовують ВМС 

на всіх мовних рівнях – лексико-семантичному (основному), а також 

граматичному, синтаксичному і фонетичному (допоміжних) з метою 

справити позитивне враження про самого адвоката та його команду, а також 

негативне – про підсудного та сторону захисту. 

 

3.2 Комунікативні параметри сугестії в промовах адвокатів 

обвинувачення 

 

3.2.1 Комунікативні стратегії і тактики сугестивного впливу у 

вступних промовах адвокатів обвинувачення. Відбір комунікативних 

стратегій і комунікативних тактик у вступних промовах АО зумовлено, по-

перше, стратегічною метою АО і, по-друге, композиційною організацією 

самих промов.  

Стратегічна мета АО – вселити присяжним думку, що саме 

підсудний скоїв злочин і має понести за це справедливе покарання, – 

визначає його генеральну КС доказу абсолютної вини підсудного, реалізація 

якої у вступних промовах здійснюється різними КТ (Додаток Е, табл. Е.1, 

Е.2), залежно від таких композиційних рівнів промови, як: 1) вступ; 2) основна 

частина; 3) висновок.  

Вступна частина вступної промови АО – це привітання АО з колегією 

присяжних, вираження своєї вдячності за їх бажання відстоювати свою 

громадянську позицію, комплімент на їхню адресу тощо, тобто АО 

застосовує КТ компліменту (8 КР, 3,9%), намагаючись створити умови, які 

будуть підвищувати сугестабельність сугеренда (див. пункт 1.2). КТ 

компліменту є стратегічно-обумовленою, адже вже на самому початку своєї 

промови АО переслідує конкретну іллокутивну мету: встановити рапорт із 

колегією присяжних, скоротити міжособистісну дистанцію, максимально 

наблизитися до їхньої внутрішньої мапи заради того, щоб вести присяжних за 

своїми ідеями, психологічними й емоційними станами тощо. Подібна 
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поведінка оцінюється суспільством позитивно [13, c. 177] і у більшості 

випадків сприймається адресатом прихильно.  

Для вербальної реалізації КТ компліменту АО широко застосовують 

ВМС прямої ознакової номінації, зокрема: експресивно-оцінні прикметники з 

позитивною конотацією, прикметники найвищого ступеню порівняння, ВМС 

прямої субстантивної номінації, серед яких: конкретні загальні іменники, 

абстрактні загальні іменники, іменники-терміни, займенники як «вербальні 

сигнали «близькості» [21, c. 177], зокрема, особові займенники you ‘ви’, we 

‘ми’, які допомагають формувати почуття спільності, створюють 

діалогічність, сприяють налагодженню контакту із присяжними, створюють 

ілюзію звернення індивідуально до кожного члена колегії присяжних, тим 

самим підкреслюючи важливість кожного члена колегії, наприклад:  

“I want to begin by thanking you all for your patience yesterday. It was a 

long day for all of us, and I’m sure we’ll have more in the days to come, but let me 

assure you that your presence on this jury is one of the most important duties that 

can be undertaken by citizens in our society, and your time and attention here is 

well appreciated.” …“Although, like a lot of important jobs,” she continued, “the 

pay could be better.” A nice chuckle. Even Chomorro smiled. What a nice person 

this prosecutor was. (HE, URL). 

Реалізуючи КТ компліменту, АО виражає свою вдячність колегії 

присяжних за їхнє терпіння, увагу та час у тому, що вони беруть участь у 

розгляді судової справи, виконуючи свій громадянський обов’язок (ВМС 

прямої субстантивної номінації: thanking ‘подяка’, patience ‘терпіння’, 

presence ‘присутність’, jury ‘присяжні’, time ‘час’, attention ‘увага’, dutу 

‘обов’язок’, job ‘робота’, citizen ‘громадянин’, society ‘суспільство’). АО 

надає позитивну оцінку їхній діяльності (ВМС прямої ознакової номінації the 

most important duties ‘найважливіший обов’язок’), тим самим акцентуючи на 

важливості кожного з них у виконанні свого громадянського обов’язку. 

Залучаючи присяжних у ситуацію невимушеної дружелюбної бесіди (особові 

займенники: I, you, we, me, us і присвійні займенники: your, our), АО створює 
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діалогічність, що допомагає подолати інституційний бар’єр, який міг 

утворитися під час судового процесу між адвокатом і присяжними. Натяк на 

неналежну оплату за таку важливу роботу (ВМС на морфологічному рівні: 

дієслівна категорія модальності: the most important duties that can be 

undertaken by citizens in our society ‘найважливіший обов’язок, який можуть 

виконувати громадяни нашого суспільства’ і дієслівна категорія умовного 

способу: the pay could be better ‘оплата могла би бути більшою’) знімає 

інституційну напругу (A nice chuckle.), викликає позитивну емоційну реакцію 

у колегії присяжних (Even Chomorro smiled.) і, найголовніше, сприяє 

утворенню симпатії до АО (What a nice person this prosecutor was.). 

В основній частині промови АО, яка має два композиційних рівні: 

1) рівень розгляду та аналізу доказів і 2) рівень висвітлення власної версії 

подій, генеральна КС доказу абсолютної вини підсудного реалізується 

такими тактиками, як КТ позитивної презентації позивача, КТ деталізації 

скоєного злочину, КТ професійної самопрезентації, КТ апеляції до почуттів, 

КТ негативної презентації підсудного.  

КТ позитивної презентації позивача (16 КР, 7,7%) реалізується на 

початку основної частини промови на рівні розгляду й аналізу доказів, коли 

АО, маючи на меті створення позитивного враження про позивача, надає 

йому гарну характеристику, акцентуючи увагу присяжних на його здобутках 

і привабливих рисах, щоб викликати у них співчуття до постраждалого. 

Для вербальної реалізації КТ позитивної презентації позивача АО 

широко застосовують такі ВМС прямої ознакової номінації, як: позитивно-

оцінні прикметники, позитивні експресивно-оцінні прислівники, 

дієприкметники теперішнього часу для піднесення позивача в очах 

присяжних із метою викликати в них жаль, що такої людини вже 

постарждала. Серед ВМС непрямої номінації часто зустрічаються парафрази, 

що підвищують статус жертви в очах присяжних, або евфемізми для 

маскування істинності повідомлення. Наприклад: 
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“You will hear testimony in this court, ladies and gentlemen, that Benjamin 

Potter was highly regarded, not only here in this community among lifelong 

friends, but on a broader plain, at the very core of our national government. At the 

time he was cut down, he was among a handful of select candidates under 

consideration for appointment to the highest court in this land, the United States 

Supreme Court.” Nelson … offers Bens status like <…> an immense social loss to 

the community. Studies show that a victim well liked, highly regarded in the 

community is more likely to bring a conviction from a jury, that the killer is more 

likely to suffer death. (CE, URL) 

Реалізація КТ позитивної презентації позивача відбувається завдяки 

застосуванню насамперед ВМС прямої ознакової номінації (highly regarded 

‘високоповажний’, well liked ‘улюблений’, select candidate ‘відібраний 

кандидат’, the highest court ‘верховний суд’, an immense social loss to the 

community ‘величезна втрата для громади’), які створюють образ людини, 

надзвичайно корисної для суспільства, а позбавлення життя такої людини, як 

свідчать дослідження (studies show), має, безперечно, каратися смертю (the 

killer is more likely to suffer death).  

КТ деталізації скоєного злочину (67 КР, 32,5%) має за мету 

привернути увагу присяжних на ті факти справи, які доводять провину 

підсудного, детально описуючи шокуючі деталі скоєного злочину, завдані 

збитки, наслідки, яких понесла жертва, щоб справити довготривале негативне 

ставлення до підсудного та його дій, яке вселить у присяжних невідкладне 

бажання покарати злочинця. Зазвичай КТ деталізації скоєного злочину 

використовується в основній частині промови АО на рівні висвітлення 

власної версії подій.  

Для вербальної реалізації КТ деталізації скоєного злочину АО 

застосовують ВМС прямої процесуальної номінації, виражені простими 

дієслівними присудками із негативно-оцінними дієсловами у минулому часі в 

активному чи пасивному стані або складні іменні присудки, серед ВМС 

прямої ознакової номінації частотними є дієприкметники теперішнього часу, 

експресивно-оцінні прислівники. ВМС на синтаксичному рівні представлені 

повтором і синтаксичним паралелізмом. Наприклад: 
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Mr. Donaldson died from electrocution. The defendant shaved two spots on 

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

current through him for several minutes, frying both his skin and his internal 

organs. <…> Ms. O'Rourke continued to electrocute Mr. Donaldson for nearly 

five minutes after he had passed away, after he had quit moving or showed any 

other signs of life. (BRI, URL). 

Перерахування жахливих дій, що спричинили смерть від електричного 

струму (died from electrocution), із застосуванням ВМС прямої процесуальної 

номінації у поєднанні із ВМС прямої субстантивної номінації (shaved two 

spots on … scalp and … his leg ‘поголив дві плями на ... шкірі голови та… 

нозі’, passed high-voltage electrical current through him for several minutes 

‘пропустив високовольтний електричний струм через нього протягом 

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

passed away ‘продовжував струм майже п'ять хвилин після того, як він 

помер’) є стратегічно обумовленим, адже завдяки прямому називанню 

причини смерті жертви АО занурює колегію присяжних у жахливу ситуацію 

скоєного злочину, викликаючи негативні почуття до підсудного. Посилює 

співчуття до людини, яка померла, зазнаючи такого болю, й акцент на тому, 

що тортури (дієприкметниковий зворот frying both his skin and his internal 

organs ‘підсмажуючи як шкіру, так і внутрішні органи’) продовжувалися 

навіть після смерті, яку називає низка евфемізмів як ВМС непрямої 

субстантивної номінації (had passed away ‘помер’, had quit moving ‘перестав 

рухатися’, showed any other signs of life ‘виявляти інші ознаки життя’). 

Реалізації стратегічної мети (викликати негативне ставлення до підсудного) 

сприяють і ВМС на синтаксичному рівні (анафоричний повтор і 

синтаксичний паралелізм підрядних речень (after he had passed away, after he 

had quit moving or showed any other signs of life), що сприяє ритмізації його 

мовлення (ВМС на фонетичному рівні) та нагнітанню напруги. 

КТ професійної самопрезентації (54 КР, 26,2%) має на меті 

продемонструвати присяжним фундаментальну базу доказів, що, на думку 

адвоката, беззаперечно доводить провину підсудного, і тим самим 
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репрезентувати себе як досвідченого професіонала, що викликатиме у 

присяжних не лише довіру до такого спеціаліста, але і бажання наслідувати 

його думкам та ідеям (одна з умов породження сугестії, див. пункт 1.2). 

Для вербальної реалізації КТ професійної самопрезентації АО 

застосовують ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема: конкретні 

загальні іменники, абстрактні загальні іменники, іменники-терміни; ВМС 

прямої процесуальної номінації, виражені простими дієслівними присудками 

у минулому часі в активному чи пасивному стані. Серед ВМС на 

синтаксичному рівні частотними є повтори і синтаксичний паралелізм. 

Наприклад: 

The prosecution will prove to you, ladies and gentlemen, prove beyond a 

reasonable doubt, that with him on the Eloise that morning was the person who 

murdered him – the defendant Andrew Fowler. <…> The evidence will 

corroborate that Mr Nash and his killer sailed under the Golden Gate Bridge and 

headed south down the coast. We have an expert in tides and currents who will tell 

you with a good deal of precision exactly where Owen Nash fell into the sea when 

he was shot two times with a 25-caliber pistol. The coroner will explain that the 

first bullet struck Mr Nash just above and to the right of his penis, the second 

bullet went through his heart. An expert in bloodstains will describe how this 

second bullet sent Mr Nash over the rail of his boat and into the ocean, <…> The 

prosecution will demonstrate that Mr Fowler knew the precise location of the 

murder weapon on board the Eloise <…>. (HE, URL) 

Реалізація КТ професійної самопрезентації відбувається, головним 

чином, завдяки застосуванню ВМС прямої субстантивної номінації: 

конкретних загальних іменників (person ‘людина’, killer ‘вбивця’, bullet 

‘куля’, the precise location ‘точне місце розташування’), іменників-термінів 

(prosecution ‘обвинувачення’, defendant ‘підзахисний’, evidence ‘докази’, an 

expert in tides and currents ‘експерт із припливів і течій’, an expert in 

bloodstains ‘експерт із плям крові’, a 25-caliber pistol ‘пістолет із 25 

калібром’, coroner ‘судовий слідчий’, the murder weapon ‘знаряддя 

вбивства’). ВМС прямої процесуальної номінації представлено простими 
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дієслівними присудками у минулому часі в активному стані (murdered ‘вбив’, 

headed ‘прямував’, fell into the sea ‘впав у море’) та в пасивному стані (was 

shot ‘був застрелений’). Підсилює сугестивний вплив зазначених ВМС на 

лексико-семантичному рівні синтаксичний паралелізм (ВМС на 

синтаксичному рівні), який утворюється завдяки нанизуванню 

складнопідрядних речень із підрядними додатковими, які вводяться 

простими дієслівними присудками у майбутньому часі (will prove … that 

‘буде доведено … що’, will corroborate … that ‘буде підтверджено … що’, will 

tell … where ‘буде сказано … що’, will explain … that ‘буде пояснено … що’, 

will describe … how ‘буде описано … як’, will demonstrate … that ‘буде 

продемонстровано … що’), що вселяють присяжним думку про те, що 

провина підсудного в будь-якому випадку буде доведена у силу такої багатої 

бази доказів. Симетрична організація промови АО сприяє її ритмічності 

(ВМС на фонетичному рівні), що, своєю чергою, навіює присяжним думку, 

що підсудний винний. 

КТ апеляції до почуттів (26 КР, 12,6%) має на меті дискредитацію 

підсудного шляхом емоційно-негативного опису його дій і характеристик, 

надання максимально негативної оцінки підсудному та його діям, які 

«прищеплять» присяжним потужне негативне ставлення до нього. Зазвичай 

КТ апеляції до почуттів використовується в основній частині промови АО 

на рівні висвітлення власної версії подій. 

Для вербальної реалізації КТ апеляції до почуттів АО застосовують 

ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема негативно-марковані 

абстрактні іменники; ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні 

прикметники, експресивно-оцінні прислівники та ВМС непрямої номінації: 

метафори, парафрази, порівняння. Наприклад: 

“Not just anyone could commit a crime like that,” Swain continued. “Not 

just anyone could be so … cold. So utterly devoid of feeling. So heartless. No, it 

took a special kind of man to commit this crime. A man with hatred burning in his 

gut.” (PJ, URL). 
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Реалізації КТ апеляції до почуттів у наведеному прикладі сприяють: 

→ ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники 

cold ‘холодний, байдужий’ і heartless ‘безсердечний, безжалісний, бездушний’; 

→ ВМС непрямої номінації: гіперболізовані метафори: utterly devoid of 

feeling ‘абсолютно позбавлений почуттів’, hatred burning in his gut ‘ненависть 

палає у його кишках’; 

→ ВМС на синтаксичному рівні: синтаксичний паралелізм двох 

перших речень із анафоричним повтором (Not just anyone); градація 

смислового й емоційно-негативного значення (cold → utterly devoid of feeling 

→ heartless; a special kind of man → a man with hatred burning in his gut), яке 

створює наростання негативного враження про підсудного; 

→ ВМС на фонетичному рівні: пауза перед негативно-оцінним 

прикметником cold (у другому реченні). 

Концентрація ВМС різних рівнів у короткому фрагменті вступної 

промови допомагає АО апелювати до почуттів присяжних і прищепити їм 

негативно-емоційні асоціації по відношенню до підсудного. 

КТ негативної презентації підсудного (35 КР, 17,1%) застосовується 

АО з метою прямо зазначити провину підсудного, маркувати його як убивцю 

(killer, n “someone who kills another person” (MED, URL), murderer, n 

“someone who kills someone deliberately and illegally” (LDCE, URL), тим 

самим викликаючи негативне ставлення до нього присяжних і формуючи у 

них потребу покарати підсудного. Застосування цієї тактики більш 

характерно для заключної частини вступної промови АО.   

Для вербальної реалізації КТ негативної презентації підсудного АО 

застосовують ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема, негативно 

марковані конкретні загальні іменники, а також ВМС прямої ознакової 

номінації: негативно марковані експресивно-оцінні прикметники, негативно 

марковані експресивно-оцінні прислівники, дієприкметники теперішнього 

часу. ВМС непрямої номінації може бути представлена зооморфними 

метафорами і порівняннями. Наприклад: 
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<…> to avoid this divorce, to avoid the prospect of losing everything that 

mattered to Talia Potter – wealth, social status, a marital relationship which she 

treated as casual and convenient – Talia Potter engaged in an intricate and 

diabolical plot, and that with careful premeditation, she murdered Ben Potter. 

(CE, URL). 

Реалізуючи КТ негативної презентації підсудного у своїй промові, АО 

наводить причини скоєння злочину: небажання підсудної розлучатися (to 

avoid divorce) і втрачати все, що мало для неї значення (losing everything that 

mattered) і сприймалося як звичайне і зручне (which she treated as casual and 

convenient), – багатство (wealth), соціальний статус (social status), шлюбні 

відносини (a marital relationship), використовуючи ВМС прямої 

субстантивної, ознакової та процесуальної номінації. ВМС на синтаксичному 

рівні – синтаксичний паралелізм з анафоричним повтором (to avoid this 

divorce, to avoid the prospect…), градація, виражена переліком однорідних 

членів речення (wealth, social status, a marital relationship), – налаштовують 

присяжних на об’єктивність і правдивість зробленого АО висновку: підсудна 

вдалася до хитрого, диявольського плану (engaged in an intricate and 

diabolical plot), ретельно спланувала (with careful premeditation) і вбила (she 

murdered) постраждалого. ВМС на лексико-семантичному рівні (intricate, 

diabolical, careful premeditation, murdered) своїми прямими значеннями 

створюють сугестивний вплив на присяжних, вселяючи їм думку, що 

підсудна дійсно винна у скоєному злочині.  

Отже, у вступних промовах АО реалізація генеральної КС доказу 

абсолютної вини підсудного здійснюється на різних композиційних рівнях 

промов різними КТ (компліменту, позитивної презентації позивача, 

деталізації скоєного злочину, професійної самопрезентації, апеляції до 

почуттів і негативної презентації підсудного) з метою налаштування на 

внутрішню мапу сугеренда, встановлення рапорту та впливу на емоційні та 

психологічні стани присяжних, їхні думки, створення умов наслідування, 

емоційного зараження, повної довіри до себе, створення позитивного 
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враження про себе та позивача, завоювання до себе прихильності колегії 

присяжних завдяки своєму авторитету, досвіду, а також з метою створення 

негативного ставлення до підсудного, формуючи потребу у його покаранні. 

 

3.2.2 Комунікативні стратегії і тактики сугестивного впливу в 

заключних промовах адвокатів обвинувачення. У заключних промовах 

АО переслідують ту саму стратегічну мету, тому у заключних промовах не 

змінюється і КС доказу абсолютної вини підсудного. Відбір КТ також 

зумовлено такими композиційними рівнями самих заключних промов, як: 

1) вступ; 2) основна частина; 3) висновок; 4) надання контраргументів. 

У результаті аналізу фактичного матеріалу встановлено, що у 

заключних промовах реалізовано такі самі КТ, як і у вступних промовах, а 

саме: КТ компліменту 4 КР, 1,7 % (вступна частина заключної промови) і КТ 

негативної презентації підсудного, 33 КР, 14% (основна частина заключної 

промови) за допомогою ВМС на різних мовних рівнях. Різниця полягає лише 

в різних кількісних показниках контекстних реалізацій ВМС (див. Додаток Е, 

табл. Е.3, Е.4), а також у різних цілях зазначених тактик. Мета КТ 

компліменту – виразити подяку присяжним за те, що вони пожертвували свій 

дорогоцінний час, відклавши усі свої справи, заради виконання свого 

громадянського обов’язку, заради здійснення правосуддя. Однак у заключних 

промовах ця тактика використовується не так часто, як у вступних промовах, 

про що свідчить часта відсутність вступу у промовах.  

КТ негативної презентації підсудного, яка зазвичай реалізується в 

основній частині заключної промови на рівні кваліфікації злочину, має за 

мету повторно акцентувати всі негативні риси підсудного, щоб зміцнити у 

колегії присяжних думку, що саме такі риси спричинили скоєння злочину.  

Новими КТ в основних частинах заключних промов, порівняно із 

вступними промовами, визначено такі тактики, як: КТ аргументації і КТ 

дискредитації опонента.  
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КТ аргументації (72 КР, 30,3%) реалізується на початку основної 

частини заключної промови на рівні аналізу представлених 

доказів / свідчень, де АО має за мету акцентування уваги присяжних на 

представлених аргументах, фактах, доказах справи, свідченнях свідків, які 

доводять провину підсудного, створюючи ілюзію безперечної провини 

підсудного і викликаючи бажання у присяжних покарати підсудного.  

Для вербальної реалізації КТ аргументації широко застосовують ВМС 

прямої субстантивної номінації, зокрема: конкретні загальні іменники, 

іменники-терміни; займенники; ВМС прямої процесуальної номінації, 

зокрема: прості дієслівні присудки у минулому часі в активному чи 

пасивному стані або прості дієслівні присудки у формі Present Perfect; ВМС 

прямої ознакової номінації, а саме: негативно-оцінні прикметники, 

позитивно-оцінні прикметники, експресивно-оцінні прислівники. Серед ВМС 

на синтаксичному рівні частотними є повтори, синтаксичний паралелізм і 

градація. Наприклад: 

The facts of this case are unalterable. The facts do not lie. The evidence 

clearly shows that the defendant waited behind the pillar in the garage for Mitchell 

Bondurant. The evidence clearly shows that when he stepped out of his car, the 

defendant attacked. It was his blood on her hammer and his blood on her shoe. 

These are facts, ladies and gentlemen. These are undisputed facts. These are the 

building blocks of evidence. Evidence that proves beyond a reasonable doubt that 

Lisa Trammel killed Mitchell Bondurant. (FW, URL)   

Реалізація КТ аргументації у наведеному фрагменті відбувається, 

головним чином, завдяки застосуванню ВМС прямої субстантивної 

номінації: конкретних загальних іменників (pillar ‘стовп, колона’, garage 

‘гараж’, car ‘машина’, blood ‘кров’, hammer ‘молоток’, shoe ‘черевик’), 

іменників-термінів (facts ‘факти’, case ‘судова справа’, evidence ‘докази’, 

defendant ‘підзахисний’), займенників (his ‘його’, her ‘її’). ВМС прямої 

процесуальної номінації представлено простими дієслівними присудками у 

минулому часі в активному стані (waited ‘чекала’, attacked ‘атакувала’, killed 
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‘вбила’). ВМС прямої ознакової номінації виражено позитивно-оцінними 

прикметниками і дієприкметниками минулого часу (unalterable ‘незмінний’, 

undisputed ‘беззаперечний’, reasonable ‘розумний’), а також експресивно-

оцінними прислівниками (clearly ‘чітко’), які позитивно характеризують 

доказову базу АО. Підсилює сугестивний вплив зазначених ВМС на лексико-

семантичному рівні такі ВМС на синтаксичному рівні, як: (It was his blood on 

her hammer and his blood on her shoe ‘це була його кров на її молотку і його 

кров на її черевику’) і градація (The facts of this case are unalterable. The facts 

do not lie ‘Факти у цій справі незмінні. Факти не брешуть’, These are facts, …. 

These are undisputed facts. These are the building blocks of evidence, ‘Це є 

факти, … Це є беззаперечні факти. Це є складові доказової бази’), завдяки 

яким відбувається нарощення смислу, інтенсифікація необхідної для АО 

інформації, а також утворення конгруентних відчуттів у колегії присяжних, 

унаслідок яких утворюється конформність – одна з основних ознак утворення 

сугестії (див. пункт 1.3). Сугестивний вплив ВМС на лексико-семантичному 

рівні також підсилює синтаксичний паралелізм (ВМС на синтаксичному 

рівні), який утворюється завдяки нанизуванню складнопідрядних речень із 

підрядними додатковими, які вводяться простими дієслівними присудками у 

теперішньому часі (the evidence clearly shows that ‘докази чітко показують, 

що’, the evidence clearly shows that ‘докази чітко показують, що’), які ніби 

«вбивають у голову» присяжних те, що підсудна беззаперечно винна у 

скоєному злочині. Симетрична організація промови АО сприяє її ритмічності 

(ВМС на фонетичному рівні), що, своєю чергою, навіює колегії присяжних 

думку, що підсудна винна, і вселяє їм бажання покарати її. 

КТ дискредитації опонента (61 КР, 25,8%), яка також застосовується 

АО в основній частині заключної промови на рівні аналізу представлених 

доказів / свідчень, має за мету висловити адвокату захисту докір стосовно 

замовчування певних фактів справи, привселюдно вказати на головні 

недоліки його версії справи, дискредитувавши тим самим його і його 

підзахисного в очах присяжних, підриваючи довіру до нього, однак, 

створюючи підґрунтя для довіри саме адвокату обвинувачення.  
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Для вербальної реалізації КТ дискредитації опонента АО 

застосовують ВМС прямої субстантивної номінації, виражені конкретними 

загальними іменниками і іменниками-термінами, ВМС прямої ознакової 

номінації, зокрема негативно-оцінні прикметники, що надають негативну 

оцінку діям опонента; ВМС прямої процесуальної номінації, виражені 

простими дієслівними присудками у минулому часі в активному чи 

пасивному стані. Серед ВМС непрямої номінації частотними є негативні 

метафори. ВМС на синтаксичному рівні представлені зокрема риторичними 

питаннями. Наприклад: 

“Well, Mr. Kincaid was very dramatic, wasn’t he?” Now that, Ben thought, 

was the pot calling the kettle black. “But he left a few details out. Like, for 

instance, the fact that Donald Vick had access to the crossbow and personally 

picked up the bolts the day before the murder. That he was found wandering 

around the crime scene shortly after the murder occurred ‒ with blood on his 

shirt.” Swain picked up the crossbow and waved it in the air. “Has Mr. Kincaid 

forgotten that Vick’s own hair and blood was found on this crossbow?” he 

shouted. “I think not. But he’s hoping you will.” (PJ, URL) 

Для того, щоб зменшити ефект попередньо сказаної заключної промови 

адвоката захисту на колегію присяжних, АО вдається до саркастичного опису 

дій і промови свого опонента. Для цього АО використовує ВМС прямої 

ознакової номінації (very dramatic ‘дуже драматичний’), саркастичний ефект 

якого посилюється розділовим запитанням (wasn’t he? ‘чи не так?’). Логічне 

протиставлення (But he left a few details out ‘Але він випустив декілька 

деталей’) допомагає АО навіяти присяжним думку, що АЗ навмисно 

випустив зі своєї промови деталі, які підтверджують провину підсудного, 

щоб відвести від нього підозру. Далі, завдяки ВМС прямої процесуальної 

номінації (had access ‘мав доступ’, picked up ‘обрав’, he was found wandering 

around ‘його побачили, коли він блукав’, occurred ‘трапилось’, was found on 

this crossbow ‘було знайдено на його арбалеті’), а також ВМС прямої 

субстантивної номінації (crossbow ‘арбалет’, bolts ‘стріли для арбалета’, 
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murder ‘вбивство’, crime scene ‘місце злочину’, blood ‘кров’, shirt ‘сорочка’, 

hair ‘волосся’) АО акцентує увагу присяжних на тому, що АЗ навмисно не 

зазначив у своїй промові такі вагомі деталі, які доводять провину підсудного, 

дискредитуючи його в їхніх очах. Іллокутивна мета (дискредитація позиції 

захисту і вселяння думки, що підсудний винний) реалізується і за рахунок 

ВМС на синтаксичному рівні, а саме риторичному питанню (Has Mr. Kincaid 

forgotten that Vick’s own hair and blood was found on this crossbow?), на яке АО 

сам надає відповідь: I think not. But he’s hoping you will ‘Я думаю, ні. Але він 

сподівається, що ви забудете’, підриваючи авторитет АЗ і довіру до нього, 

вселяючи думку, що підсудний дійсно винний у скоєному злочині. 

У висновку АО прямо звертається до колегії присяжних винести 

об’єктивний і справедливий вирок по відношенню до обвинуваченого у силу 

представлених АО доказів, фактів тощо, впливаючи на їх мішені, зокрема: 

совісті, моралі, здорового глузду. На цьому рівні заключної промови 

реалізовано КТ впливу на мішені присяжних. 

КТ впливу на мішені присяжних застосовується АО з метою звернення 

безпосередньо до колегії присяжних і акцентуації їхньої уваги на тому, щоб 

під час винесення свого вироку вони керувались здоровим глуздом, 

раціональним мисленням, а не емоціями і співчуттям до підсудного. З цією 

метою АО наводить такі аргументи і факти на доведення провини 

підсудного, з якими важко не погодитись із точки зору здорового глузду. Це, 

своєю чергою, створює умови для конформності і наслідування ідеям і 

думкам АО, що є основними умовами реалізації сугестії (див. пункт 1.2). 

Для вербальної реалізації КТ впливу на мішені присяжних (19 КР, 8 %) 

АО широко застосовують ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема, 

загальні абстрактні іменники, іменники-терміни, ВМС прямої процесуальної 

номінації, зокрема, складні дієслівні присудки із складними додатками 

(Complex Object), а також ВМС на морфологічному рівні, зокрема, дієслівну 

категорію модальності і наказового способу. Наприклад: 
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I told you at the beginning of this trial that blood would tell the tale, <…> 

the blood evidence alone warrants a vote of guilty as charged. I am sure you will 

follow your conscience and do just that. (FW, URL). 

Реалізації КТ впливу на мішені присяжних сприяють: 

→ ВМС прямої субстантивної номінації, а саме конкретні загальні 

іменники: blood ‘кров’, the tale ‘історія’; іменники-терміни: trial ‘судовий 

процес’, blood evidence ‘докази, отримані тестуванням групи крові’, a vote of 

guilty as charged ‘голосування винний за усіма пунктами’, а також абстрактний 

загальний іменник conscience ‘свідомість’; 

→ ВМС прямої процесуальної номінації: warrant ‘слугувати 

підставою’, will follow ‘слідуватимете’, do just that ‘зробити так’; 

→ ВМС непрямої номінації, а саме метафора: blood would tell the tale 

‘кров розкаже історію’; 

→ ВМС на морфологічному рівні, які представлено дієслівною 

категорією модальності, вираженою фразою з предикатом пропозиційного 

відношення I am sure ‘я впевнений’.  

Використовуючи ВМС на лексико-семантичному, морфологічному та 

синтаксичному рівнях, АО навіює колегії присяжних думку, що кров жертви, 

яка була знайдена на речах підсудної, уже є суттєвим доказом її провини, 

тому винести обвинувальний вирок підсудній буде правильним із точки зору 

здорового глузду, раціонального мислення. 

Рівень надання контраргументів (rebuttal / concluding argument 

‘надання контрдоказів’) – це можливість АО ще раз виступити із заключною 

промовою після проголошення адвокатом захисту своєї заключної промови з 

метою спростування його аргументів і вселяння присяжним необхідності 

винести бажаний вердикт (LDO, URL). На цьому рівні реалізовано КТ 

контраргументації. 

КТ контраргументації (48 КР, 20,2%) має за мету представити такі 

аргументи і факти, які спростовуватимуть висловлені думки і версії 

адвокатом захисту, схиляючи колегію присяжних на бік АО. 
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Для вербальної реалізації КТ контраргументації АО застосовують 

ВМС прямої процесуальної номінації: прості дієслівні присудки у формі 

Present Perfect, а також ВМС прямої субстантивної номінації: конкретні 

загальні іменники, іменники-терміни і ВМС прямої ознакової номінації, 

виражені експресивно-оцінними прикметниками. Наприклад: 

We have shown you Donald Vick’s motive, his nonexistent alibi, his access 

to the murder weapon, and the uncontested trace evidence found on that weapon 

linking it to Donald Vick. I respectfully submit that we have met our burden. And I 

request ‒ indeed, for all our sakes, I urge you to render a verdict finding Donald 

Vick guilty as charged. (PJ, URL) 

Спростовуючи попередньо висловлені твердження АЗ про те, що 

сторона обвинувачення має недостатньо доказів для доведення провини 

підсудного, АО, своєю чергою, акцентує увагу колегії присяжних на тому, 

що сторона обвинувачення впоралась із своїм завданням і довела провину 

підсудного, про що АО шанобливо заявляє (I respectfully submit). Для 

доведення своєї позиції, АО вживає ВМС прямої процесуальної номінації 

(have shown ‘показали’, have met our burden ‘пронесли тягар’), нарощення 

смислу яких відбувається завдяки ВМС прямої субстантивної номінації 

(motive ‘мотив’, alibi ‘алібі’, access to the murder weapon ‘доступ до знаряддя 

вбивтсва’, trace evidence ‘трасологічні докази’, weapon ‘зброя’) у поєднанні із 

ВМС прямої ознакової номінації (nonexistent ‘неіснуючий’, uncontested 

‘беззаперечний’). Навівши контраргумент про те, що сторона обвинувачення 

представила беззаперечні факти стосовно причетності підсудного до 

вбивства, АО тим самим формує у думках присяжних потребу покарати 

підсудного. Завдяки градації (I request ‘Я прошу’, I urge ‘Я закликаю’) АО 

прямо вселяє необхідність винести обвинувальний вирок підсудному (render 

a verdict finding Donald Vick guilty as charged). 

Отже, у заключних промовах АО реалізація генеральної КС доказу 

абсолютної вини підсудного здійснюється на різних композиційних рівнях 

промов різними КТ (компліменту, негативної презентації підсудного, 

аргументації, дискредитації опонента, впливу на мішені присяжних, 
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контраргументації) з метою навести такі аргументи і факти, які, з одного 

боку, створюють ілюзію того, що доказова база АО беззаперечно доводить 

провину підсудного, з іншого, – підривають довіру до доказової бази і версії 

справи сторони захисту, що, своєю чергою, створює умови для 

конформності, довіри, наслідуванню ідеям і думкам адвоката обвинувачення, 

що є основними умовами реалізації сугестії (див. пункт 1.2). 

 

3.3 Прагматичний ефект сугестивного впливу промов адвокатів 

обвинувачення 

 

3.3.1 Ефективність сугестивного впливу вступних промов 

адвокатів обвинувачення. Застосування прагматичного аналізу вступних 

промов АО, зокрема тих фрагментів, у яких завдяки авторським коментарям 

стає зрозумілим перлокутивний ефект (тобто ефективність або 

неефективність) КТ, реалізованих адвокатами за допомогою різнорівневих 

ВМС із метою здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних, 

надало можливість установити ефективність вступних промов, тобто їх 

перлокутивний ефект. 

Аналіз авторських коментарів показав, що ефективність сугестивного 

впливу на колегію присяжних вступних промов АО проявляється у зміні 

психо-емоційного стану присяжних, коли вони схвалюють і підтримують 

слова АО, наприклад, виникнення посмішок, сором’язливості, кивання 

головою тощо, або коли вони не схвалюють та обурюються діями підсудного, 

наприклад, качання головою, почервоніння від гніву, злості, люті; зміна 

виразу обличчя і навіть нестримання сліз тощо. 

Ефективність сугестивного впливу на присяжних вступних промов АО 

зумовлюється: 1) правильним вибором КТ на кожному етапі розвитку 

вступної промови; 2) доречним застосуванням ВМС на лексико-

семантичному, морфологічному, синтаксичному і фонетичному рівнях 

та / або їх вдалою комбінацією для реалізації обраної КТ; 3) відповідністю 

комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ ситуації спілкування.  
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Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив ефективність сугестивного 

впливу на присяжних у тих фрагментах вступних промов АО, у яких 

застосовано КТ позитивної презентації позивача (16 КР, 7,7%), КТ апеляції 

до почуттів (26 КР, 12,6%) і КТ деталізації скоєного злочину (67 КР, 32,5%) 

(див. пункт 3.2.1). Спільним для вербальної реалізації зазначених КТ є 

концентрація ВМС на досліджуваних мовних рівнях задля здійснення АО 

потужного сугестивного впливу на колегію присяжних. Наприклад: 

“<….> and you will hear Officer Colonna tell you that as he approached the 

master bedroom, as he turned the knob, he closed his eyes, and he prayed. Prayed 

that the carnage he had found in the children’s rooms had not come here. Prayed 

that if it had, he would not be too late. But his prayers went unanswered. And he 

will tell you that he fell to his knees at the sight of young, pretty Jennifer 

Marquette, splayed lifeless on her bed, the white walls and ceiling of her bedroom 

splattered red with her blood.” Julia watched as the jurors’ expressions changed 

from curiosity to disgust; <….> If her argument had lost its emotion or conviction 

over the past few weeks, that was apparently not what the jury saw, heard, or felt. 

Some jurors broke down in tears while others turned red with anger, gasping and 

shaking their heads in revulsion. And when she finally finished, an hour and forty-

five minutes after she’d started, it was no longer curiosity or even disgust with 

which they stared at David Marquette. It was pure contempt. She had done her job 

well. And they hated him for it. (PI, URL).  

Для реалізації іллокутивної мети (описати деталі скоєного підсудним 

злочину настільки детально й емоційно, щоб викликати глибоку ненависть, 

потужне негативне ставлення до нього, а разом із тим і бажання покарати 

його) завдяки застосуванню КТ деталізації скоєного злочину, АО вдається 

до використання ВМС прямої процесуальної номінації (approached the master 

bedroom ‘наблизився до спальні хазяїв’, turned the knob ‘повернув дверну 

ручку’, closed his eyes ‘закрив очі’, and … prayed ‘і молився’, fell to his knees 

‘впав на коліна’), які описують дії, емоційний стан і реакцію поліцейського 

на те, що він побачив на місці злочину. Негативно-марковані абстрактні 
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іменники (carnage ‘різанина, кривава бійня’) у поєднанні з анафоричним 

повтором prayed ‘молився’ (ВМС прямої процесуальної номінації) сприяють, 

по-перше, нагнітанню напруги, яку відчував поліцейський на той момент, 

створюючи конгруентні відчуття у колегії присяжних, по-друге, наростанню 

негативного враження про підсудного. Опис юної жертви (young, pretty 

…‘юна, мила…’), яка лежала бездиханна у своєму ліжку (splayed lifeless on 

her bed), одночасно викликає співчуття і жаль до жертви та відразу, осуд і 

огиду до того, хто вбив таке юне і миле створіння. Детальний опис білих 

стін, червоних від крові жертви (the white walls and ceiling of her bedroom 

splattered red with her blood), змальовує жахливу картину скоєного злочину, 

викликаючи негативні почуття до підсудного. Реалізації стратегічної мети 

адвоката сприяють і ВМС на синтаксичному рівні (анафоричний повтор і 

синтаксичний паралелізм підрядних речень (you will hear Officer Colonna tell 

you…, and he will tell you; as he approached the master bedroom, as he turned the 

knob, he closed his eyes, and he prayed), що сприяє ритмізації його мовлення 

(ВМС на фонетичному рівні) та нагнітанню напруги. 

Застосувавши у своїй промові найефективніші ВМС на всіх рівнях 

мови для детального опису скоєного злочину, АО, по-перше, здійснив 

надзвичайний емоційний тиск на присяжних, змусивши деяких із них 

почервоніти від злості або навіть заплакати (Some jurors broke down in tears 

while others turned red with anger, gasping and shaking their heads in revulsion); 

по-друге, досяг своєї стратегічної мети, а саме: викликав до підсудного огиду 

(the jurors’ expressions changed from curiosity to disgust), презирство (It was 

pure contempt) і ненависть (And they hated him for it). АО гарно впоралась із 

своєю стратегічною метою (She had done her job well).  

Інші КТ, які АО застосовують у вступних промовах (див. пункт 3.2.1), ‒ 

КТ компліменту (8 КР, 3,9%), КТ негативної презентації підсудного (35 КР, 

17,1%) і КТ професійної самопрезентації (54 КР, 26,2%) – продемонстрували 

не лише ефективність, а і неефективність у досягненні АО іллокутивної мети.  
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Причинами неефективності встановлено такі: 1) неправильний вибір 

КТ на кожному етапі розвитку вступної промови; 2) недоречне застосування 

різнорівневих ВМС та / або їх невдала комбінація для реалізації обраної КТ; 

3) невідповідність комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ ситуації 

спілкування. Наприклад: 

 “Your Honor, Mr. Freeman, Mr. Hardy, ladies and gentlemen of the jury. I 

want to thank you all for giving up your valuable time for this most important of 

civic duties. All of us here, – Powell included the defense table with a sweeping 

gesture, – are grateful.” <…> Such a welcome was really the judge's prerogative, 

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

were underneath the lawyer costume. <…> Most judges let the welcome party go 

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

already welcomed the jury and thanked them for their time. This is your opening 

statement. Let's hear it.” (THJ, URL). 

Наведений фрагмент вступної промови АО демонструє КТ 

компліменту, реалізація якої є неуспішною з двох причин:  

1) неправильний вибір адвокатом КТ компліменту після того, як суддя 

вже привітала присяжних і подякувала їм за виконання їхнього обов’язку 

(Mr. Powell, I've already welcomed the jury and thanked them for their time); ця 

помилка вказала на непрофесіоналізм адвоката;  

2) недоречне звертання до своїх опонентів із застосуванням їхніх 

прізвищ (власні назви як ВМС прямої субстантивної номінації: Mr. Freeman, 

Mr. Hardy ‘Пане Фрімен, Пане Харді’), ефект від чого погіршується фразою 

All of us here ‘всі ми тут’. Підлещуючись до головних учасників судового 

процесу, зокрема судді і своїх опонентів, АО не викликав до себе симпатію з 

боку присяжних і не створив умов для подальшої конформності, а, навпаки, 

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

Недоречність застосування відповідних ВМС та / або їх невдала 

комбінація, що визначено як причину малої ефективності або взагалі 

неефективності обраної КТ для успішного здійснення адвокатом 

сугестивного впливу на присяжних, може виражатися у надмірній кількості 
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термінів, конкретних та абстрактних загальних іменників (ВМС на лексико-

семантичному рівні), які АО застосовують, намагаючись створити позитивне 

враження у присяжних про себе як про гарного професіонала, який володіє 

деталями слідства, фактами й доказами справи (КТ професійної 

самопрезентації). Але, навпаки, така надмірна деталізація перевантажує 

свідомість присяжних, вони втрачають суть справи, і справа постає для них 

складною, незрозумілою і тому нецікавою. Таким самим нецікавим і навіть 

зарозумілим постає для них і занадто «професіональний» адвокат, який у 

результаті втрачає з присяжними енергетичний зв'язок. Тому КТ професійної 

самопрезентації часто не досягає своєї іллокутивної мети, наприклад: 

“But how would we prove cigarettes cause lung cancer? There would be lots 

of proof. First, we will bring in some of the most distinguished cancer experts and 

researchers in the country. Yes, that's right, these great men are on their way to 

Biloxi to sit <…> and explain unequivocally and with mountains of statistics that 

cigarettes do in fact cause cancer. Then … the plaintiff will present <…> people 

who'd once worked for the tobacco industry. In short, the plaintiff will prove 

cigarette smoke, because it contains natural carcinogens, and pesticides, and 

radioactive particles, and asbestos-like fibers, causes lung cancer.” He briefly 

covered the area of damages. This is a big trial,” he announced, “one of vast 

importance. The plaintiff expects, and will certainly ask for, a lot of money. Not 

just actual damages – the economic value of Jacob Wood's life, plus his family's 

loss of his love and affection – but also – punitive damages.” Rohr rambled on a 

bit about punitive damages, seemed to lose his place a few times, and it was clear 

to most of the jurors that he was so inspired by the prospect of a huge punitive 

verdict that he lost his concentration.” (RJ, URL). 

Як демонструє наведений фрагмент вступної промови, АО захопився 

надмірним переліком ВМС на лексико-семантичному рівні, а саме:  

→ іменників-термінів: lung cancer ‘рак легенів’, proof ‘докази’, cancer 

experts ‘експерти з лікування раку’, researchers ‘дослідники’, cancer ‘рак’, 

plaintiff ‘позивач’, natural carcinogens ‘природній канцероген’, pesticides 

‘пестициди’, radioactive particles ‘радіоактивні частинки’, asbestos-like fibers 
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‘асбестоподібне волокно’, trial ‘судовий процес’, actual damages ‘реальні / 

фактичні збитки’, punitive damages ‘штрафні / покаральні збитки’; 

→ конкретних загальних іменників: cigarettes ‘цигарки’, country 

‘країна’, statistics ‘статистика’, money ‘гроші’; 

→ абстрактних загальних іменників: importance ‘важливість’, loss 

‘втрата’, love ‘кохання’, affection ‘прихильність’.  

АО неодноразово втрачав ритм своєї промови (seemed to lose his place a 

few times). Надмірне оперування «зайвою» інформацією призвело також і до 

того, що АО загубив головну думку і втратив концентрацію (it was clear… 

that he lost his concentration), а також до того, що колегія присяжних дійшла 

непотрібного висновку – перед ними не борець за справедливість, а людина, 

яка хоче лише отримати від відповідача значні штрафні / каральні збитки 

(and it was clear to most of the jurors that he was so inspired by the prospect of a 

huge punitive verdict that he lost his concentration).  

Невідповідність комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ 

ситуації спілкування відбувається тоді, коли зміст промови АО не корелює з 

діями та / або емоційно-психологічним станом або самого адвоката, або 

підсудного. Тоді у присяжних виникає когнітивний дисонанс, коли те, що 

вони чують, не відповідає тому, що вони бачать. Такий когнітивний дисонанс 

через невідповідність комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ 

ситуації спілкування часто постає причиною неефективності КТ негативної 

презентації підсудного. Наприклад: 

“It’s an opportunity for me, ladies and gentlemen, to tell you a story. A story 

of rage, deception, and brutal, premeditated murder. A story of a crime so violent, 

so seemingly senseless, that it defies comprehension. A story that will shock you, 

horrify you, terrify you, haunt you, as it has me. A story that will bring the 

strongest among you to tears.” The twelve jurors and two alternates watched her 

every move, following her with their eyes as she casually ambled in front of the 

jury box. She caught several of them nodding absently as she spoke while others 

glanced uneasily over at the defendant, trying to connect her words to the well-
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dressed, slight man sitting calmly at the defense table. Trying to place him in the 

horrific tale that she was telling. (PI, URL).  

Адвокат прямо говорить про жорстоке, навмисне вбивство, що скоїв 

підсудний, застосовуючи низку ВМС прямої субстантивної номінації 

(негативні абстрактні загальні іменники: rage ‘лють, гнів’, deception 

‘хитрість, брехня’; іменники-терміни: murder ‘вбивство’, crime ‘злочин’); 

ВМС прямої ознакової номінації (експресивно-оцінні прикметники і 

прислівники з негативною конотацією: brutal ‘жорстокий, брутальний’, 

premeditated ‘заздалегіть обдуманий’, violent ‘жорстокий’, seemingly senseless 

‘здавалося б, безглуздий’); ВМС прямої процесуальної номінації (shock 

‘шокувати’, horrify ‘страшити’, terrify ‘жахати, лякати’, haunt ‘не давати 

спокою, переслідувати’, will bring … you to tears ‘змусить вас плакати’).  

Але застосовані ВМС, які мали б викликати у присяжних негативне 

ставлення до підсудного і сформувати у них потребу у його покаранні, не 

досягають цієї іллокутивної мети через когнітивний дисонанс, який виник із 

двох причин. По-перше, зовнішність (well-dressed, slight man ‘гарно 

вдягнений худорлявий чоловік’) і поведінка підсудного, який спокійно сидів 

за столом для підсудних (sitting calmly at the defense table), важко 

асоціювалася у присяжних із тією жахливою картиною, яку змальовував АО 

(others glanced uneasily over at the defendant, trying to connect her words to the 

… man ‘інші зніяковіло дивилися на підсудного, намагаючись з'єднати її 

слова з… людиною’). По-друге, поведінка самого АО, яка, розповідаючи про 

жахливе вбивство, спокійно рухалася перед присяжними (as she casually 

ambled in front of the jury box), а не була напруженою, демонструючи свої 

власні почуття і переживання з метою викликати конгруентні почуття у 

присяжних, що є однією з умов породження сугестії. 

Відтак, КТ, які АО застосовують у вступних промовах для реалізації 

своєї генеральної КС, характеризуються своєю ефективністю у результаті 

концентрації різнорівневих ВМС в одному фрагменті промови. 

Неефективність деяких із КТ (компліменту, професійної самопрезентації і 
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негативної презентації підсудного) зумовлюється неправильним вибором КТ 

на відповідному етапі розвитку вступної промови, недоречним 

застосуванням різнорівневих ВМС та / або їх невдалою комбінацією для 

реалізації обраної КТ і невідповідністю комунікативно-ситуативного 

втілення обраної КТ ситуації спілкування. 

 

3.3.2 Ефективність сугестивного впливу заключних промов 

адвокатів обвинувачення. Аналогічно до вступних промов АО, у їх 

заключних промовах, залучаючи прагматичний аналіз авторських 

коментарів, дізнаємось про ефективність / неефективність (тобто 

перлокутивний ефект) КТ, які АО реалізують за допомогою різнорівневих 

ВМС із метою здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних.  

Прагматичний аналіз авторських коментарів у досліджуваних 

фрагментах заключних промов АО продемонстрував, що ефективна 

реалізація сугестивного впливу на присяжних проявляється переважно у 

їхніх поглядах на підсудного, у яких присутнє презирство, зневага, осуд, а 

також у схваленні дій та слів АО, що проявляється, наприклад, у киванні 

присяжними головою. 

Причини ефективності сугестивного впливу на присяжних у заключних 

промовах АО певною мірою співпадають із тими, що сприяють ефективній 

реалізації сугестивного впливу у вступних промовах АО. До таких причин 

відносимо: 1) правильний вибір КТ на кожному етапі розвитку заключної 

промови; 2) доречне застосуванням різнорівневих ВМС та / або їх вдалою 

комбінацією для реалізації обраної КТ; 3) навмисний вплив на мішені колегії 

присяжних (переконання, ідеали, почуття, слабкості тощо (див. пункт 1.2).  

Завдяки аналізу емпіричного матеріалу, встановлено, що ефективними 

у реалізації сугестивного впливу на колегію присяжних були ті фрагменти 

заключних промов АО, у яких адвокати застосували КТ компліменту (4 КР, 

1,7%), КТ негативної презентації підсудного (33 КР, 14%), КТ впливу на 

мішені присяжних (19 КР, 8%) (див. пункт 3.2.1), тобто такі КТ, які апелюють 

до свідомості, справедливості, ідеалів, переконань (мішені / уразливі місця) 



 203 

колегії присяжних, здійснюючи на них максимальний тиск і сприяючи 

породженню сугестії та її ефективній реалізації. Наприклад: 

 “I ask you to consider the evidence that has been presented, to consider it 

with your minds <…> Is there any other explanation for these facts? Is there any 

possible conclusion other than the conclusion that Donald Vick fired the fatal 

shots?” Swain lowered his hands slowly to his side. “I suggest to you that there is 

not. We all want to live in a safe place. We want to live where our children can 

play, where we can raise a family, where our elderly can retire — without fear 

<…>.” Ben started to object, then decided against it. Swain’s closing was 

dangerously close to being improperly prejudicial. He was asking the jury to 

convict in order to purge the community of evil, not because the evidence proved 

Vick’s guilt. But the jury had already heard it, and they were already hostile 

toward Ben’s client. (PJ, URL) 

Для реалізації іллокутивної мети (здійснити сугестивний вплив на 

присяжних, на їх уразливі місця, щоб викликати негативне ставлення до 

підсудного і бажання покарати його) завдяки застосуванню КТ апелювання 

до здорового глузду як стереотипу мислення, АО вдається до використання 

ВМС прямої субстантивної номінації (evidence ‘докази’, minds ‘розум’, 

explanation ‘пояснення’, facts ‘факти’, conclusion ‘висновок’, shots ‘постріли’, 

place ‘місце’, children ‘діти’, family ‘родина’, elderly ‘літні люди’, fear ‘страх’) 

у поєднанні із ВМС прямої ознакової номінації (any other ‘який-небудь’, 

possible ‘можливий’, fatal ‘фатальний, смертельний’, safe ‘безпечний’). 

Реалізації стратегічної мети АО сприяють і ВМС на синтаксичному рівні: 

анафоричні повтори (I ask you to consider…, to consider it with your minds; We 

all want to live …. We want to live…), синтаксичний паралелізм питальних 

речень (Is there any other explanation for these facts? Is there any possible 

conclusion other than the conclusion that Donald Vick fired the fatal shots? ‘Чи є 

інше пояснення цим фактам? Чи можна дійти іншого висновку, окрім того, 

що саме Дональд Вік зробив ці фатальні вистріли?’), на які АО дає необхідну 

йому відповідь, вселяючи присяжним бажаний хід думок: I suggest to you that 

there is not ‘Відповідь одна – ні’’; а також синтаксичний паралелізм 
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підрядних речень (where our children can play, where we can raise a family, 

where our elderly can retire ‘де наші діти можуть гратися, де ми можемо 

ростити дітей, де люди похилого віку можуть йти на пенсію’), ефективність 

якого підсилюється ВМС на фонетичному рівні, а саме паузою перед 

абстрактним загальним іменником (… – without fear ‘без страху’). 

Завдяки правильному застосуванню адвокатом КТ і доречному 

застосуванню різнорівневих ВМС у заключній частині своєї промови, АО 

навмисно здійснює вплив на уразливі місця присяжних, викликаючи у них 

бажання покарати підсудного. Зокрема АО здійснює тиск на переконання та 

ідеали присяжних, які змушують їх замислитись про ідеальне суспільство, у 

якому таким людям, як підсудний, не місце, а також на слабкості та 

батьківські почуття, завдяки яким присяжним вселяється думка, що усім 

людям, включаючи їх власних дітей, потрібно жити без страху і в мирі. Щоб 

це сталося, їм потрібно позбутися підсудного – винести покаральний вирок. 

Отже, АО навіює думку, що згідно критичного розсуду, якщо підсудний 

залишиться на свободі, ніхто не матиме спокій, на вулицях міста пануватиме 

зло, тому підсудного потрібно покарати. На думку АЗ, яка стає зрозумілою з 

авторського коментаря, ВМС, застосовані АО, виглядають як: improperly 

prejudicial ‘необґрунтовано упереджені’ по відношенню до підсудного, і як 

такі, що закликають присяжних засудити підсудного з метою звільнити 

спільноту від зла (in order to purge the community of evil), а не через те, що 

докази доводять його провину (not because the evidence proved Vick’s guilt). 

Отже, доречне застосування ВМС для реалізації КТ апелювання до здорового 

глузду як стереотипу мислення сприяє досягненню мети, поставленої АО: 

But the jury had already heard it, and they were already hostile toward Ben’s 

client ‘Але присяжні вже почули це, і вони вже були вороже налаштовані по 

відношенню до клієнта Бена’. 

Такі КТ, як: КТ аргументації (72 КР, 30,3%), КТ дискредитації 

опонента (61 КР, 25,8%), КТ контраргументації (48 КР, 20,2%) (див. пункт 

3.2.2), окрім ефективної реалізації сугестивного впливу на присяжних також 

продемонстрували неефективність у досягненні АО своєї іллокутивної мети.  
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Окрім неправильного вибору КТ на кожному етапі розвитку заключної 

промови, недоречного застосування різнорівневих ВМС та / або їх невдалої 

комбінації для реалізації обраної КТ; невідповідності комунікативно-

ситуативного втілення обраної КТ ситуації спілкування, також встановлено і 

інші причини неефективності у реалізації сугестивного впливу на колегію 

присяжних, зокрема: 1) одноманітність фактуального матеріалу; 

2) фальсифікація фактуального матеріалу; 3) самовикриття шляхом визнання 

недостатності / хибності фактуального матеріалу. Наприклад: 

“I have the facts and the evidence that prove well beyond any reasonable 

doubt that Lisa Trammel murdered Mitchell Bondurant. The evidence clearly 

shows that <…> she came up behind him and brutally struck him with her 

hammer. That she even hit him again and again after he was down and dead. The 

evidence clearly shows that <…>. The evidence clearly shows that <…>” … It 

was a fairly routine <…> closing. Just the facts, or the supposed facts, delivered 

like a steady drumbeat. Not bad but not all that good either. I saw the attention of 

some of the jurors wandering through parts of it, which could be taken two ways. 

One, they weren’t buying it, or two, they had already bought it and didn’t need to 

hear it again. (FW, URL) 

Наведений фрагмент заключної промови АО демонструє КТ 

аргументації, реалізація якої є неуспішною з двох причин: 

1) одноманітність фактуального матеріалу, а саме: 

→ ВМС прямої субстантивної номінації: facts ‘факти’, evidence 

‘докази’, reasonable doubt ‘підстави для сумніву’, hammer ‘молоток’; 

→ ВМС прямої процесуальної номінації: prove ‘доводити’, murdered 

‘вбила’, shows ‘показує, демонструє’, came up ‘підійшла’, struck ‘вдарила’, hit 

‘била’, was down and dead ‘впав і помер’; 

→ ВМС прямої ознакової номінації: clearly ‘чітко’, brutally ‘брутально, 

жорстоко’; 

→ ВМС на синтаксичному і фонетичному рівнях: лексичний повтор: I 

have the facts and the evidence… The evidence … ‘В мене є факти і докази… 
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Докази…’; анафоричний синтаксичний повтор: The evidence clearly shows that… 

The evidence clearly shows that… The evidence clearly shows that ‘Докази чітко 

показують, що… Докази чітко показують, що… Докази чітко показують, що…’. 

Застосовані АО ті самі ВМС вкотре звертають увагу присяжних на базу 

доказів, АО, що нібито доводить провину підсудної. Постійне оперування 

АО тими самими ВМС робить промову АО монотонною і нецікавою, 

набридає присяжним, а тому не має успішного прагматичного ефекту на 

присяжних. Як засвідчує авторський коментар, це була доволі шаблонна і 

нецікава заключна промова: It was a fairly routine <…> closing. Just the facts, 

or the supposed facts. Not bad but not all that good either. Спостерігаючи за 

реакцією присяжних, АЗ дійшов висновку, що присяжні або не сприймали 

наведені АО аргументи і факти, або вже сприйняли їх раніше, а тому не 

слухали їх зайвий раз: I saw the attention of some of the jurors wandering 

through parts of it, which could be taken two ways. One, they weren’t buying it, or 

two, they had already bought it and didn’t need to hear it again. 

2) невідповідність комунікативно-ситуативного втілення ситуації 

спілкування, яка призвела до когнітивного дисонансу з боку колегії 

присяжних по відношенню до емоційно-психологічного стану АО. Надаючи 

опис скоєного підсудною злочину, АО мав би передавати свої власні почуття 

стосовно її жахливого вчинку. Натомість, його опис звучав, як незмінний / 

монотонний / спокійний барабанний бій: facts, delivered like a steady 

drumbeat, який не досягав поставленої АО мети – здійснити сугестивний 

вплив на колегію присяжних. 

Намагаючись дискредитувати опонента, АО може наразитися на ризик 

дискредитувати і себе, що відбувається через недоречне застосування ВМС 

та / або їх невдалій комбінації у межах певної КТ із метою здійснити 

сугестивний вплив на колегію присяжних. Наприклад: 

“Mr. Madriani has gone to great lengths to draw the witness Anthony 

Skarpellos into the ring of suspicion in this case. Indeed, there are things we have 

heard that are disturbing in terms of Mr. Skarpellos’s conduct, his loose dealings 

with client funds. But this is not evidence of murder <...>” Instead of ending on a 
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high note, Nelson, it seems, has miscalculated. His final pitch to the jury drops flat 

like some sinking stone in a mountain lake. I think that he senses this. As he turns, 

his back to the jury, and makes for the counsel table, Nelson has the look of a man 

who wishes for one more chance. <...> (CE, URL) 

Як демонструє наведений фрагмент заключної промови АО, залучаючи 

ВМС прямої процесуальної номінації (has gone to great lengths ‘доклав 

великих зусиль’, draw ... into ‘втягнути’) у поєднанні із ВМС прямої 

субстантивної номінації (witness ‘свідок’, ring of suspicion ‘коло 

підозрюваних’, case ‘випадок, справа’, evidence ‘доказ’, murder ‘вбивство’), 

АО прагне дискредитувати версію АЗ, що свідок, представлений АО, є саме 

тією людиною, яка скоїла вбивство. Однак АО робить помилку, 

застосовуючи у своїй промові ВМС прямої субстантивної номінації (things 

‘речі’, conduct ‘поведінка’, deelings ‘ділові стосунки’, funds ‘фонди’), чиє 

значення ще більше посилюється завдяки ВМС прямої ознакової номінації 

(disturbing ‘тривожний’, loose ‘халатний, безвідповідальний’, client 

‘клієнтський’) і ВМС на морфологічному рівні (indeed ‘дійсно, насправді’), 

визнаючи недоліки свого свідка, прямо називаючи їх. За зауваженням АЗ, це 

був значний прорахунок АО: Nelson, it seems, has miscalculated, що сам АО 

невдовзі зрозумів і волів отримати ще один шанс звернутися до присяжних: I 

think that he senses this. … Nelson has the look of a man who wishes for one more 

chance. Отже, у наведеному фрагменті заключної промови причиною 

невдалої реалізації сугестивного впливу на присяжних було самовикриття 

АО шляхом визнання недоліків свого свідка через невдале застосування 

ВМС, які замість надання позитивних рис свідку АО, показали його у 

якнайгіршому світлі, дискредитувавши його, а разом із тим і самого АО.  

Ще однією причиною невдалої реалізації ВМС є фальсифікація 

фактуального матеріалу задля вселяння своєї точки зору колегії присяжних. 

Із цією метою АО вдаються до застосування ВМС прямої ознакової номінації 

у поєднанні із ВМС прямої субстантивної номінації, щоб «прикрасити» свою 

доказову базу і нав’язати присяжним думку, що база доказів АО є більш 
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вірогідною і професійною, ніж доказова база опонента, а тому заслуговує на 

довіру. Однак надмірне прикрашання фактів може призвести до відхилення 

АО від теми і суттєвих фактів, які доводять провину підсудного і викликати 

обурення з боку АЗ і судді, що зведе нанівець сугестивний вплив на 

присяжних. Наприклад: 

“All I can do is caution you. I caution you that everything you’ve just seen 

and heard from Ancil might not be all that it purports to be. For a moment, let’s 

take Ancil out of the picture. I want you jurors to go back to last night. Remember 

what you were thinking last night? You left here after hearing some powerful 

testimony. First, by doctors with unimpeachable credentials, experts who’ve 

worked with cancer patients and understand the extent to which powerful pain 

medications disrupt one’s ability to think clearly.’ Lanier then went through 

summaries of the testimonies of Drs. Swaney and Niehoff. It was a closing 

argument and much leeway was given for the art of persuasion, but Lanier slanted 

things so perversely that Jake was compelled to stand and say, Your Honor, I 

object. I don’t believe that’s what Dr. Niehoff said. Sustained, Judge Atlee said 

rudely. Mr. Lanier, I’ll ask you to stick to the facts. Stung, Lanier rambled on 

about what these fine doctors had said. They had taken the stand only yesterday. It 

was not necessary to replay such recent testimony. Wade Lanier was stumbling 

now, and off his game. For the first time since the opening bell, Jake thought he 

looked lost. (SR, URL) 

У силу того, що АЗ представив присяжним відеозапис свідка, який дав 

правдиве пояснення діям підсудного, що, своєю чергою, доводить його 

непричетність до злочину, завдяки КТ контраргументації, АО має за мету 

вселити сумнів у думки присяжних стосовно того, що було сказано цим 

свідком: All I can do is caution you. I caution you that everything you’ve just seen 

and heard from Ancil might not be all that it purports to be. Для цього він 

прибігає до використання ВМС прямої субстантивної номінації (а саме: 

іменників-термінів: testimony ‘показання’, doctors ‘лікарі’, experts ‘експерти’, 

credentials ‘професійна кваліфікація’, patients ‘пацієнти’, pain medications 
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‘знеболюючі’; конкретних загальних іменників: extent ‘ступінь’, конкретних 

абстрактних іменників ability ‘здатність’, які у поєднанні із ВМС прямої 

ознакової номінації (powerful ‘сильний, потужний’, unimpeachable 

‘бездоганний’), відводять увагу присяжних від головної суті справи, а не 

викривають справжню провину підсудного, що зазначається в авторському 

коментарі: It was a closing argument and much leeway was given for the art of 

persuasion, but Lanier slanted things so perversely that Jake was compelled to 

stand and say, Your Honor, I object ‘Це була заключна промова і велика увага у 

ній приділялася силі переконання, де Леньєр настільки ухилявся від фактів, 

що Джейк був вимушений встати і сказати я протестую’. Невдала комбінація 

ВМС прямої субстантивної і ознакової номінації у межах КТ 

контраргументації викликала негативну реакцію і у судді: Judge Atlee said 

rudely. Mr. Lanier, I’ll ask you to stick to the facts. Через це зауваження АО 

почувався ураженим: stung, поза грою: off his game і таким, що зазнав 

поразки: he looked lost. Отже, ВМС, застосовані АО для реалізації КТ 

контраргументації, які, як сподівався АО, здійснять сугестивний вплив на 

присяжних, призвели до зворотного процесу, обурення з боку АЗ і судді, 

зауваження яких принизили дії АО в очах присяжних, у зв’язку з чим він не 

досяг іллокутивної мети. 

Отже, КТ, які АО застосовують у заключних промовах, 

характеризуються як ефективною реалізацією сугестивного впливу на 

присяжних (КТ компліменту, КТ негативної презентації підсудного, КТ 

впливу на мішені присяжних), так і неефективною (КТ аргументації, КТ 

контраргументації, КТ дискредитації опонента). Ефективній реалізації 

сугестивного впливу на присяжних у заключній промові сприяє правильний 

вибір КТ на кожному етапі розвитку заключної промови, доречне 

застосування різнорівневих ВМС та / або їх вдала комбінація для реалізації 

обраної КТ, навмисний вплив на слабкі місця (переконання, ідеали, почуття) 

присяжних. Неефективній реалізації сугестивного впливу на присяжних 

сприяють одноманітність фактуального матеріалу, фальсифікація 
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фактуального матеріалу, самовикриття шляхом визнання недостатності / 

хибності фактуального матеріалу. 

 

Висновки до третього розділу 

1. Вербальні маркери сугестії як у вступних, так і у заключних промовах 

адвокатів обвинувачення присутні на всіх рівнях мови: фонетичному, 

морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному. За кількістю 

контекстних репрезентацій встановлено, що найголовнішими ВМС, які 

здійснюють найбільший сугестивний вплив на присяжних в обох типах 

промов, є ВМС на лексико-семантичному рівні. ВМС на морфологічному, 

синтаксичному і фонетичному рівнях є допоміжними і лише підсилюють 

сугестивну функцію ВМС на лексико-семантичному рівні.  

1.1.  Лексико-семантичний рівень в обох типах промов АО утворюють 

лексичні одиниці прямої і непрямої (образної) номінації. Під ВМС прямої 

номінації розуміємо ті лексичні одиниці, які у прямому значенні називають 

певну особу / предмет, причетні до судової справи, їхні ознаки та дії. Під 

ВМС непрямої номінації розуміємо ті лексичні одиниці, які образно 

описують предмет / особу, причасну до судової справи, їхні дії та ознаки. До 

ВМС прямої номінації як у вступних, так і у заключних промовах АО 

відносимо: ВМС прямої процесуальної номінації, ВМС прямої ознакової 

номінації, ВМС прямої субстантивної номінації.  

1.2.  Спільною ознакою вступних і заключних промов АО встановлено 

значну кількість емоційно-оцінної лексики. Відмінною ознакою вступних 

промов АО є переважне застосування ВМС прямої процесуальної номінації, 

зокрема простих дієслівних присудків із негативно-оцінними дієсловами для 

деталізації скоєного підсудним злочину з метою викликати у присяжних 

відразу до підсудного і бажання покарати його, а заключних – ВМС прямої 

субстантивної номінації, серед яких істотне місце відводиться іменникам-

термінам і абстрактним загальним іменникам, які безпосередньо апелюють 

до здорового глузду, моралі і свідомості присяжних. 
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1.3.  У порівнянні із заключними промовами АО, група ВМС непрямої 

номінації у їх вступних промовах є набагато різноманітнішою і представлена 

метафорами, парафразами, евфемізмами і порівняннями. Натомість група 

ВМС непрямої номінації у заключних промовах АО представлена лише 

незначною кількістю контекстних репрезентацій метафор. Це свідчить про 

те, що вступні промови АО є більш виразними, експресивними і такими, що 

чинять тиск на образне мислення присяжних, у той час, як заключні промови 

здійснюють вплив більше на їхнє раціональне мислення і свідомість. 

1.4.  Порівняння вагомості ВМС інших мовних рівнів у здійсненні 

сугестивного впливу на присяжних в обох типах промов АО показало, що у 

вступних промовах найчастотнішим за кількістю контекстних репрезентацій 

ВМС є морфологічний рівень (у якому переважає дієслівна категорія 

модальності, зокрема фрази препозиційного відношення), який доповнюють 

ВМС на синтаксичному (повтори) і фонетичному (ритм і паузи) рівнях. 

Натомість у заключних промовах АО за кількістю контекстних репрезентацій 

ВМС друге місце посідають ВМС на синтаксичному рівні (зокрема риторичні 

питання), які доповнюються ВМС на морфологічному (переважно категорією 

модальності) і фонетичному (переважно ритмом) рівнях. Отже, спільним для 

обох типів промов є те, що найчастотнішими за кількістю контекстних 

репрезентацій ВМС для здійснення сугестивного впливу на присяжних є 

ВМС на лексико-семантичному рівні, у той час як найменш частотними є 

ВМС на фонетичному рівні.  

2. Як у вступних, так і у заключних промовах АО переслідують одну 

генеральну КС доказу абсолютної вини підсудного. Однак у вступних і 

заключних промовах вона здійснюється різними КТ. 

2.1.  У вступних промовах КС доказу абсолютної вини підсудного 

представлена: КТ компліменту, КТ позитивної презентації позивача, КТ 

професійної самопрезентації, КТ деталізації скоєного злочину, КТ апеляції 

до почуттів і КТ негативної презентації підсудного. 

2.2.  У заключних промовах КС доказу абсолютної вини підсудного 

представлена: КТ компліменту, КТ аргументації, КТ негативної презентації 
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підсудного, КТ контраргументації, КТ дискредитації опонента, КТ впливу 

на мішені присяжних. 

2.3.  Спільним для обох типів промов є: застосування АО однакових КТ 

(компліменту і негативної презентації підсудного) як у вступних, так і 

заключних промовах; концентрація у реалізації певної КТ різнорівневих 

ВМС для здійснення сугестивного впливу на присяжних. 

3. З’ясування ефективності ВМС, тобто їх перлокутивного ефекту, 

виявилось можливим завдяки прагматичному аналізу авторських коментарів 

досліджуваних фрагментів промов. Авторські коментарі засвідчили, що 

ВМС, застосовані АО для реалізації певної КТ, можуть бути як ефективними, 

так і неефективними у здійсненні сугестивного впливу на присяжних.  

3.1.  Ефективність / неефективність сугестивного впливу на присяжних 

у вступних і заключних промовах АО зумовлюється: 1) правильним / 

неправильним вибором КТ на кожному етапі розвитку вступної промови; 2) 

доречним / недоречним застосуванням ВМС на лексико-семантичному, 

морфологічному, синтаксичному і фонетичному рівнях та / або їх вдалою 

комбінацією для реалізації обраної КТ; 3) відповідністю / невідповідністю 

комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ ситуації спілкування.  

3.2. У заключних промовах АО було встановлено додаткові причини, 

які сприяли ефективній і неефективній реалізації сугестивного впливу на 

присяжних. Ефективній реалізації КТ сприяв вплив на слабкі місця / мішені 

присяжних (переконання, ідеали, раціональне мислення); неефективній –

одноманітність фактуального матеріалу; фальсифікація фактуального 

матеріалу; самовикриття шляхом визнання недостатності / хибності 

фактуального матеріалу.  

3.3.  Ефективними у здійсненні сугестивного впливу у вступних 

промовах виявились такі КТ, як: позитивної презентації позивача, апеляції 

до почуттів і деталізації скоєного злочину. У заключних: КТ компліменту, 

КТ негативної презентації підсудного і КТ впливу на мішені присяжних. 

3.4. Неефективними у вступних промовах АО виявились такі КТ, як: 

компліменту, негативної презентації підсудного і професійної 
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самопрезентації, у той час як у заключних: КТ аргументації, КТ 

контраргументації і КТ дискредитації позиції захисту. 

Основні положення третього розділу відбито в одноосібних публікаціях 

дисертантки [5; 6; 7; 8]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ВЕРБАЛЬНОЇ СУГЕСТІЇ В ПРОМОВАХ  

АДВОКАТІВ ЗАХИСТУ 

 

4.1 Вербалізація сугестії в промовах адвокатів захисту 

 

4.1.1 Різнорівневі вербальні маркери сугестії у вступних промовах 

адвокатів захисту. Опрацьований емпіричний матеріал засвідчив, що 

подібно до промов АО, у промовах АЗ також реалізовано різнорівневі ВМС 

(див. Додаток Д, табл. Д.3, Д.4), серед яких домінуючими за кількістю КР, 

аналогічно із вступними промовами АО, постають ВМС на лексико-

семантичному рівні (4183, 79,5%). Інші ВМС – на фонетичному (261 КР, 

4,9%), морфологічному (304 КР, 5,8%) та синтаксичному (515 КР, 9,8 %) 

рівнях – також відіграють допоміжну роль у здійсненні сугестивного впливу 

АЗ на колегію присяжних. Проте, за кількістю КР ієрархія ВМС у вступних 

промовах АЗ значно відрізняється від їх ієрархії у вступних промовах АО. 

У групі ВМС на лексико-семантичному рівні засоби прямої 

субстантивної, процесуальної та ознакової номінації (4183 КР, 79,5%) 

покликані посіяти сумнів у думках присяжних стосовно дій АО, викликати 

недовіру до представленої АО бази доказів, фактів, свідків, відвести підозру 

від підсудного. На відміну від вступних промов АО, де значна увага 

приділяється ВМС прямої процесуальної номінації, зокрема, простим 

дієслівним присудкам у минулому часі, АЗ у своїх вступних промовах 

вдаються до використання значної кількості ВМС прямої субстантивної 

номінації, з-поміж яких особливе місце відводиться негативно- і позитивно 

маркованим абстрактним загальним іменникам. 

ВМС прямої субстантивної номінації (1571 КР, 29,9%) акцентують 

недоліки і прогалини у базі доказів АО, відводять підозру від підсудного, 

нейтралізуючи негативне ставлення до нього, сформоване у вступній промові 

АО, надають позитивну оцінку доказам і фактам АЗ, і виражаються: 
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→ абстрактними загальними іменниками (523 КР, 10,0%): негативно 

маркованими (312 КР, 5,9 %) для характеристики потенційних дій присяжних 

стосовно підсудного, якщо вони дотримуватимуться версії АО, наприклад: 

<…> to do so would be to perpetrate an injustice. (CE, URL); позитивно 

маркованими (211 КР, 4,0%) на позначення: (а) таких понять, як правда, 

істина тощо, якими колегія присяжних повинна керуватися перед тим, як 

сформувати думку про підсудного, наприклад: The truth was, he wasn’t going 

to get the house and we will prove that. (FW, URL); (б) захвату / захоплення 

діями свого опонента, які покликані показати саркастичне ставлення АЗ до 

нього, тим самим представляючи дії / версії / факти АО у якнайгіршому 

світлі, наприклад: I admit admiration for Mr. Buckley (TK, URL);  

→ іменниками-термінами (конкретними й абстрактними) (486 КР, 

9,2%), які покликані надати позитивну характеристику діям АЗ, його базі 

доказів і свідків, які він представить у ході справи, що вселяє присяжним 

думку, що не лише версія АО може бути правдивою і заслуговує на довіру, а 

і версія АЗ також. Це, своєю чергою, може змінювати вже сформовану 

присяжними позитивну думку про АО на негативну, наприклад: the defense 

will present direct <…> evidence – eyewitness testimony from members of the 

district attorney’s own staff (HE, URL); 

→ конкретними загальними іменниками (294 КР, 5,6%), серед яких 

негативно марковані конкретні загальні іменники, покликані: (а) надати 

негативну характеристику і / або вказати на недоліки версії / бази доказів АО, 

тим самим підриваючи довіру до нього і його слів, наприклад: <…> listen to 

the nonsense the prosecution presents (HE, URL); what can we say when the 

evidence will show you gaps and suppositions, gossip and cruel innuendo? (PI, 

URL); (б) відвести підозру від підсудного, вселивши присяжним думку, що 

злочин було скоєно іншою особою, наприклад: the murder was committed for 

other reasons, by another perpetrator <…> (I, URL); (в) викликати співчуття до 

підсудного, навіюючи присяжним думку, що він є жертвою злочину, а не 
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злочинцем, наприклад: who is more the victim here, society, or the widow who is 

left to grieve? (CE, URL);  

→ займенниками (268 КР, 5,1%): (а) особовими I ‘я’, you ‘ви’, we ‘ми’, 

they ‘вони’, які реалізують бінарну опозицію «свій – чужий», де «своє» (I ‘я’, 

we ‘ми’) завжди позитивно марковане, у той час як «чуже» (you ‘ви’, they 

‘вони’) – негативно, наприклад: That is the most compelling piece of evidence 

the state will present in this case. I believe it’s safe to say that were it not for those 

two hairs, we wouldn’t be here today. But what I’ll be asking you to pay particular 

attention to is where those hairs were found. That, ladies and gentlemen, is all they 

have, <…> they recruited at the jail. (IC, URL); (б) відносними whoever ‘хто б 

не, той хто’, whatever ‘що б не було’ і неозначеними someone ‘хтось’, 

somewhere ‘десь’, something ‘щось’, які ніби покладають провину підсудного 

на третю особу, відводячи від нього підозру, наприклад: <…> someone with a 

compelling reason to murder Ben Potter (CE, URL). 

2. ВМС прямої ознакової номінації (1298 КР, 24,7%) за кількістю КР 

посідають друге місце у вступних промовах АЗ і надають негативну 

емоційно-оцінну характеристику версії / діям / доказам АО, а також позивача 

з метою розвіяти можливо сформоване у присяжних позитивне враження про 

них; надають позитивну емоційно-оцінну характеристику підсудному і 

діям / версіям / фактам самого АЗ і виражаються: 

→ експресивно-оцінними прикметниками (910 КР, 17,3%) або з 

(а) негативною оцінкою (568 КР, 10,8%), які покликані: 1) підривати 

авторитет АО, надаючи негативну характеристику його базі доказів і 

ненадійним свідками, наприклад: this is further evidence of a shoddy 

investigation (I, URL); 2) виразити співчуття АЗ постраждалому / загиблому 

тощо, навіюючи присяжним думку про причетність до справи третьої особи, 

відводячи тим самим підозру від підсудного, наприклад: We agree with Ms. 

Freeman that this crime was brutal and violent and cold-blooded (FW, URL); або 

з (б) позитивною оцінкою (342 КР, 6,5%) для: 1) підвищення дій АЗ в очах 

присяжних із метою дискредитації його опонента, наприклад: the defense will 
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present direct and incontrovertible evidence <…> (HE, URL); 2) навіювання 

присяжним думки, що підсудний невинний у силу причетності до справи 

третьої особи, яка і є винною у скоєному злочині, наприклад: But none of us 

wants an innocent person to pay (IC, URL); 3) акцентування уваги присяжних 

на зовнішності, зазвичай, жінки-підсудної з метою викликати до неї 

симпатію, наприклад: and that beautiful young woman sitting over there is 

innocent (IC, URL); 4) надання позитивної характеристики підсудному, 

наприклад: <…> a successful businessman with a spotless record (FW, URL); 

→ експресивно-оцінними дієприкметниками теперішнього і 

минулого часу (204 КР, 3,9%), покликаними: (a) надати позитивну 

характеристику діям АЗ, наприклад: we will produce evidence explaining to you, 

showing you <…> (I, URL); (б) відвести підозру від підсудного, наприклад: 

there are many ways to kill, I tell them, many more easy, sanitized ways to murder 

than this (CE, URL); (в) надати негативну характеристику позивачеві, 

наприклад: if your daughter had been raped-by two drunk, stoned, brutal animals 

(TK, URL); (г) надати позитивну характеристику підсудному, наприклад: 

<…> a respected member of the community in her own right (CE, URL);  

→ експресивно-оцінними прислівниками (184 КР, 3,5%), які: 

(а) негативно характеризують дії АО або позивача, наприклад: She’ll tell you 

<…> that Reverend Tester touched her inappropriately (IC, URL); (б) логічно 

оформлюють промову АЗ, наприклад: Moreover <…> we will produce evidence 

explaining to you, showing you  <…> Additionally, we will produce evidence 

<…> (I, URL). 

Кількісне переважання ВМС прямої ознакової номінації у вступних 

промовах АЗ (1298 КР, 24,7%), на відміну від вступних промов АО (955 КР, 

19,6%), свідчить про їх більшу оцінність й емотивність, а так і про кращу 

можливість АЗ здійснити сугестивний вплив на присяжних, на відміну від 

промов АО. 

ВМС прямої процесуальної номінації (846 КР, 16,1%) посідають 

третє місце у вступних промовах АЗ, на відміну від першого місця у 
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вступних промовах АЗ, і називають дії, які АЗ передбачає виконати, щоб 

довести непричетність підсудного до скоєного злочину, і виражаються: 

→ складними дієслівними модальними присудками (у складі яких 

переважають такі модальні дієслова, як could ‘міг би’, can ‘може’, may 

‘може’, might ‘міг би’) в активному чи пасивному стані (321 КР, 6,1%), які 

вселяють присяжним сумнів стосовно особи, яка скоїла злочин, наприклад: 

all of us could be found equally guilty of the murder of Owen Nash (HE, URL);  

→ простими дієслівними присудками у майбутньому часі в 

активному чи пасивному стані (277 КР, 5,3%), наприклад: the defense will 

present direct and incontrovertible evidence – eyewitness testimony (HE, URL);  

→ простими дієслівними присудками у минулому часі в активному 

чи пасивному стані (248 КР, 4,7%), які: (а) негативно характеризують дії АО 

стосовно проведеного розслідування, наприклад: crime-lab technicians failed 

to discover that something was missing (I, URL); (б) описують дії позивача, 

негативно характеризуючи його, розвіюючи позитивне ставлення до нього, 

сформоване у присяжних, наприклад: Reverend John Paul Tester came into the 

club <…>; he ordered – six doubles, straight scotch, the equivalent of twelve drinks, 

in two hours <…> he became intoxicated and  he was aggressive (IC, URL). 

Відтак, ВМС прямої номінації (субстантивної, ознакової і 

процесуальної), які АЗ цілеспрямовано вживають у своїх вступних промовах, 

здійснюють неабиякий сугестивний вплив на присяжних, розвіюючи 

позитивну думку про дії / докази / факти АО, тим самим підвищуючи 

авторитет АЗ в очах присяжних; змінюючи позитивне ставлення до позивача 

на негативне; вселяючи думку про існування третьої особи, яка може бути 

причетна до скоєного злочину, відводячи при цьому підозру від підсудного. 

У вступних промовах АЗ застосовують ВМС непрямої номінації (468 

КР, 8,9%, див. Додаток Д, табл. Д.6), серед яких:  

→ епітети (231 КР, 4,4%), які (а) виражають обурення самого АЗ 

щодо скоєного злочину і тим самим відводять підозру від свого клієнта, 

наприклад: We agree, whoever perpetrated this dark crime did so with cold and 
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calculated premeditation (CE, URL); (б) наголошують на недоліках АО у 

розслідуванні справи, наприклад: This is a fundamental flaw that, by itself, 

creates reasonable doubt (THJ, URL); (в) негативно характеризують наслідки 

дій присяжних, якщо вони приймуть рішення не на користь підсудного, 

наприклад: But in venting this urge you must not punish the wrong party. To do so 

would be to perpetrate an injustice more monstrous than the crime itself (CE, URL); 

→ парафрази (116 КР, 2,2%), які покликані понизити статус позивача, 

негативно описуючи його дії стосовно підсудного, наприклад: Reverend John 

Paul Tester came into the club <…> It’s a strip club, a gentleman’s club, whatever 

you want to call it. It’s a place where men go to watch young ladies dance and take 

their clothes off. It’s not the kind of place where you’d expect to find a man of God. 

(IC, URL); 

→ метафори (121 КР, 2,3%), які: (а) створюють негативне ставлення 

колегії присяжних до АО, його версії справи, його свідків (73 КР, 1,4%), за 

допомогою 1) метафор природи, наприклад: But we’re on very slippery ground 

here when we’re using consciousness of guilt (HE, URL); 2) метафор подорожі, 

наприклад: Ladies and gentlemen, this case is about tunnel vision. And <…> 

when you come out of the prosecution’s tunnel, you’re going to be looking at one 

another and squinting your eyes against the bright light. (BV, URL); 3) метафор 

мистецтва, наприклад: Mr. Golantz wove a big and complicated picture for you. 

<…> What the prosecution’s case amounts to is a labyrinth of smoke and mirrors 

(BV, URL); (б) викликають співчуття до підсудного (48 КР, 0,9%), наприклад: 

She was the patsy. The fall guy (FW, URL). 

Отже, у своїх вступних промовах як АЗ, так і АО, вдаються до 

застосування різноманітних ВМС непрямої номінації, що свідчить про 

образність їх вступних промов і бажання адвокатів здійснювати латентний 

сугестивний вплив на присяжних. Усі ВМС непрямої номінації, насамперед 

евфемізми й метафори (АО), епітети й парафрази (АЗ), покликані породити у 

думках присяжних позитивні / негативні образи по відношенню до 

відповідача / позивача і самих адвокатів. Але кількісне превалювання ВМС 
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прямої номінації (3715 КР, 70,6 %) над ВМС непрямої номінації (468 КР, 

8,9%) засвідчує, що АЗ, так само як і АО, надають перевагу таким мовним 

засобам, за допомогою яких адвокати процесуальних сторін безпосередньо і 

категорично вселяють присяжним свої думки, ідеї, настрої. 

Роль ВМС на інших мовних рівнях у вступних промовах АЗ є 

відмінною від вступних промов АО, оскільки увага АЗ більше приділяється 

ВМС на синтаксичному рівні (власне, синтаксичному паралелізму), на 

противагу ВМС на морфологічному рівні (зокрема, дієслівної категорії 

модальності) у вступних промовах АО. 

Серед ВМС на синтаксичному рівні (515 КР, 9,8%) найчастотнішими 

у вступних промовах АЗ визначено: 

→ синтаксичний паралелізм (268 КР, 5,1%), завдяки якому АЗ 

висуває на передній план значущі факти з метою вселяння необхідної йому 

точки зору / думки, наприклад: He planned it all. He wrote a note to a man 

named Calvin Boggs, an employee, in which he explained he was taking his own 

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

You will see the originals. <…> he wrote a letter to me and gave me specific 

instructions. Again, you will see the original. He planned it all (SR, URL); 

→ повтори (164 КР, 3,2%): (а) епіфоричні (95 КР, 1,8%), наприклад: 

For all intents this is Talia Potter’s first fair opportunity to prove her innocence. 

Yes, I said prove her innocence (CE, URL); (б) контактні (69 КР, 1,3%), 

наприклад: What can we say when a distinguished public servant is put on trial on 

the basis of circumstantial evidence <…> that precious standard of reasonable 

doubt? Reasonable doubt (PI, URL); 

→ риторичні питання (49 КР, 0,9%), які: (а) змушують присяжних 

замислитися над тим, чи дійсно підсудний винний у скоєному злочині, 

наприклад: As you watch this evidence unfold, ask yourselves, is it likely <…> 

that if Talia Potter were going to kill her husband, she would do it in this way? 

(CE, URL); (б) ставлять під сумнів базу доказів, надану АО, наприклад: What 

does this evidence portend, ladies and gentlemen? (CE, URL); 
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→ градація (смислова або емоційно-експресивна) (34 КР, 0,6%), 

завдяки якій посилюється ефект від сказаного / почутого, наприклад: <…> 

because we have evidence, considerable evidence – some of you might call it 

abundant evidence – evidence (ShP, URL); 

ВМС на морфологічному рівні (304 КР, 5,8%), які за кількісними 

показниками посідають третє місце, представлено, аналогічно до вступних 

промов АО, граматичними категоріями частин мови, серед яких АЗ надають 

перевагу граматичній категорії умовного способу, а граматичну категорію 

модальності застосовують меншою мірою, на відміну від АО:  

→ дієслівна категорія умовного способу (91 КР, 1,7%) слугує для: 

(а) здійснення АЗ настанови на виконання присяжними бажаних для нього 

дій, наприклад: But you can only find Donald Vick guilty if the prosecution has 

proven beyond a reasonable doubt that Donald Vick did kill Tommy Vuong (PJ, 

URL); (б) навіювання присяжним сумніву щодо слів та / або дій АО стосовно 

розслідування злочину, наприклад: If everything he said were true, I suppose we 

could just go ahead and ship Miss Christian off to death row (IC, URL);  

→ дієслівна категорія модальності (213 КР, 4,1%), зокрема 

епістемічної модальності (див. пункт 3.1.1), покликана виразити особисте 

ставлення АЗ до висловленої ним думки і тим самим здійснити вплив на 

ментальну сферу присяжних, наприклад: When you have heard all the 

testimony, <…> I believe you will finally understand why Terry Scarborough was 

killed (I, URL). 

Серед ВМС на фонетичному рівні (261 КР, 4,9%), аналогічно до 

вступних промов АО, сугестивну функцію виконують: 

→ ритм (242 КР, 4,6%), який створюється: (а) переліком однорідних 

членів речення (119 КР, 2,3%), наприклад: “Everyone associated with this trial 

is doing their duty”, I said. “The judge, the lawyers, the witnesses, everyone” (IC, 

URL); (б) переліком простих речень (81 КР, 1,5%), наприклад: He wasn’t 

crazy. He wasn’t delusional <…> (SR, URL); (в) парцеляцією (42 КР, 0,8%), 

яка привертає увагу присяжних до відокремленої парцельованої конструкції, 

наприклад: <…> if you look for shortcuts in an investigation or a prosecution 
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then you are going to miss things. Including a killer (FW, URL); (г) повторами 

різних типів і (д) синтаксичним паралелізмом; 

→ паузи (19 КР, 0,4%), про які засвідчують авторські коментарі, 

наприклад: “You will hear testimony from Mr. Quince Lundy <…> that the estate 

has a value of approximately $24 million.” Jake was pacing slowly, and when he 

gave the amount he stopped and looked at some of the faces. (SR, URL).  

У порівнянні із вступними промовами АО, вступні промови АЗ є більш 

ритмічними, але в них значно менше пауз. 

Отже, порівняння вступних промов АО і АЗ показало, що адвокати 

процесуальних сторін застосовують переважно ВМС на лексико-

семантичному рівні, зокрема: позитивно- і негативно марковану лексику, 

образні і необразні лексичні засоби, експресивні фігури мовлення з метою 

здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних. 

 

4.1.2 Різнорівневі вербальні маркери сугестії в заключних 

промовах адвокатів захисту. У заключних промовах АЗ, так як і у їх 

вступних промовах, найчастотнішими у здійсненні сугестивного впливу на 

присяжних залишаються ВМС на лексико-семантичному рівні (4758 КР, 

79,7%). Проте ієрархія цих ВМС значно змінюється у заключних промовах 

АЗ, у порівнянні з їх вступними. Роль ВМС на інших мовних рівнях також 

значно відрізняється (див. Додаток Д, табл. Д.3, Д.4).  

1. ВМС прямої ознакової номінації (1732 КР, 29,0%) у заключних 

промовах АЗ посідають перше місце, на відміну від їх вступних промов, де їм 

відводиться друге місце, і промов АО. Таке кількісне переважання саме ВМС 

прямої ознакової номінації у заключних промовах АЗ пояснюється, по-

перше, послідовністю виступів АЗ, які завжди проголошують свої промови 

після АО, у зв’язку з чим вони вимушені насичувати свої заключні промови 

такими емотивними й оцінними ВМС, які здатні змінити думки присяжних, 

сформовані АО; по-друге, усвідомленістю АЗ, що заключна промова є їхнім 

останнім шансом вплинути на думки і судження присяжних. Так само, як і у 

вступних промовах АЗ, у їх заключних промовах ВМС прямої ознакової 
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номінації надають негативну оцінку доказам і версіям АО, його свідків, 

позивачеві; позитивну – своїм діям і діям підсудного, і виражаються: 

→ експресивно-оцінними прикметниками (1426 КР, 30,0%), які або 

(а) негативно марковані (889 КР, 14,9%), характеризуючи сторону 

обвинувачення, наприклад: No innocent man or woman should suffer for a 

wrongful conviction, should be unjustly imprisoned, or worse, executed because of 

an overzealous prosecutor or a mistake on the part of the state (CE, URL), або 

(б) позитивно марковані (537 КР, 9,0%), акцентуючи на: 1) позитивних рисах 

підсудного, наприклад: We heard from many different witnesses, <…> who told 

us that David was a great father and husband (PI, URL); 2) правах підсудного, 

що дискредитують певні дії / версії АО, наприклад: <…> That is her 

undeniable, God-given right <…> This is inviolable, a fundamental right which 

the state may not invade (СЕ); 3) невинуватості підсудного у скоєному злочині, 

наприклад: The truth is, Shawanda Jones is innocent (CL, URL); 

→ експресивно-оцінними прислівниками (175 КР, 2,9%), покликаними 

охарактеризувати: (а) дії третьої особи, яка нібито скоїла злочин, і тим самим 

відвести підозру від підсудного, наприклад: A plan was set in motion and 

carried out brazenly and efficiently (FW, URL); (б) недоліки розслідування 

справи як слідчими, так і самим АО, наприклад: You see that they were cleverly 

manipulated <…> (FW, URL); 

→ експресивно-оцінними дієприкметниками теперішнього і 

минулого часу (131 КР, 2,2%), які АЗ застосовують з метою (а) вселити 

присяжним сумнів стосовно версій АО, наприклад: Mr. Nelson has produced a 

witness who tells us that the victim was about to divorce Mrs. Potter, a presumed 

motive for murder (СЕ, URL); (б) описати афективний стан підсудного на 

момент скоєння злочину, викликаючи у присяжних співчуття до нього у силу 

його невиліковної і жахливої хвороби, наприклад: <…> constantly hear 

different voices chattering and screaming and whispering away in your head (PI, 

URL). 
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ВМС прямої процесуальної номінації (1451 КР, 24,3%) посідають 

друге місце у заключних промовах АЗ, на відміну від третього у їх вступних 

промовах, і демонструють присяжним, що АЗ довів непричетність підсудного 

до скоєного злочину, у той час як його опонент (АО) – ні; описують 

афективний стан підсудного через його невиліковну хворобу на момент 

скоєння злочину, викликаючи до нього співчуття; закликають присяжних 

винести справедливий вирок, і виражаються: 

→ простими дієслівними присудками у формі: (а) минулого часу в 

активному чи пасивному стані (749 КР, 12,5%), наприклад: The voices 

whispered to him ‒ all day, all night, every day, every night <…>. He saw the 

signs of possession – the mark of the beast in the growths on their skin and heads. 

(PI, URL); (б) теперішнього доконаного часу (Present Perfect) (574 КР, 9,6%), 

наприклад: We’ve proved that the defendant is innocent and we’ve answered the 

question this trial presented: Who killed Clark McCall? (CL, URL); 

(в) теперішнього часу із складним додатком (Complex Object) (128 КР, 2,1%), 

наприклад: I ask you to believe that I would never put a convicted felon on the 

stand as an expert witness in any trial (TK, URL). 

ВМС прямої субстантивної номінації (1144 КР, 19,1%), які посідають 

останнє місце у заключних промовах АЗ, на відміну від їх вступних, де їм 

відводиться перше місце, негативно позначають дії АО, його версію справи, а 

також його свідків, позитивно – самого АЗ та його підзахисного і виражаються: 

→ конкретними загальними іменниками (360 КР, 6,1%), які, на 

відміну від негативно- і позитивно маркованих іменників у вступних 

промовах, є нейтральними, чиє значення набуває позитивної чи негативної 

оцінки залежно від контексту і у поєднанні з іншими різнорівневими ВМС, 

наприклад: His story doesn’t work <…> (PI, URL); This is the law, I say, apart 

from any suggestions or implications that the state may give you <…> (СЕ) або, 

які позначають родинні зв’язки і вживаються АЗ з метою впливу на 

батьківські почуття присяжних, наприклад: But a child? A ten-year-old child? 

Suppose you’re a parent? (TK, URL); 
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→ іменниками-термінами (441 КР, 7,4%), (конкретними й 

абстрактними), які застосовуються АЗ у заключних промовах, на відміну від 

вступних, для: (а) детального пояснення присяжним прав підсудного, 

наприклад: A defendant in a criminal trial <…> has a constitutional right not to 

be compelled to testify. (СЕ, URL); (б) акцентування на порушенні АО цих 

прав, що дискредитує його дії в очах присяжних, наприклад: By innuendo and 

implication he has questioned what the law does not permit him to ask directly – 

he has <…> challenged the silence of Talia Potter in this trial. (СЕ, URL);  

→ займенниками (312 КР, 5,2%), які у заключних промовах виконують 

різні функції, а саме: (а) привертають увагу присяжних на особі, яка могла 

скоїти злочин і, напевно, скоїла його, тим самим відводячи підозру від 

підсудного; з цією метою АЗ застосовують: 1) відносні займенники, 

наприклад: Lisa Trammel was driving home with her coffee while someone else 

carried out the plan to eliminate the threat that Mitchell Bondurant had become 

(FW, URL); 2) неозначені займенники, наприклад: But you say – that could 

happen to anyone (PJ, URL); (б) принижують в очах присяжних дії АО, 

акцентуючи на їхні недоліки і прогалини; з цією метою АЗ застосовують 

3) заперечні займенники, наприклад: None of it directly proves that Donald 

committed this crime. No one saw him do it, no one heard him do it, no one saw 

blood on his hands (PJ, URL); 

→ абстрактними загальними іменниками (31 КР, 0,5%), 

негативними (20 КР, 0,3% ) чи позитивними (11 КР, 0,2%), що апелюють до 

таких важливих для присяжних соціокультурних понять, як життя, смерть 

тощо, які визначають емоційні і психічні стани присяжних, наприклад: He’s 

already been sentenced to a lifetime in hell. Please don’t sentence him to death (PI, 

URL); 

Отже, спільною ознакою як вступних, так і заключних промов АЗ є 

значна кількість емотивно-оцінних ВМС, які прямо характеризують недоліки 

у роботі АО, ґрунтовну і потужну базу доказів АЗ, що відводить підозру від 

підсудного. Відмінною – преференція АЗ застосовувати у вступних промовах 
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ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема негативно- і позитивно- 

марковані абстрактні загальні іменники, а у заключних – ВМС прямої 

ознакової номінації для негативної характеристики позивача, АО та його бази 

доказів, для позитивної – підсудного і самого АЗ, а також для викликання 

жалю і співчуття до підсудного, що створює бажання виправдати його. 

ВМС непрямої номінації (431 КР, 7,2%, див. Додаток Д, табл. Д.6) є 

менш частотними у заключних промовах АЗ порівняно із вступними, але 

більш частотними і різноманітними, ніж ті, що вживаються у заключних 

промовах АО. У заключних промовах АЗ використовують ВМС непрямої 

номінації для негативної характеристики версії справи, запропонованої АО, 

для пояснення стану і почуттів підсудного на момент скоєння злочину, які 

виправдовують його, приміром, у силу його невиліковної хвороби тощо.  

Серед ВМС непрямої номінації у заключних промовах АЗ вагому роль 

відіграють: 

→ метафори (334 КР, 3,4%), які: (а) застерігають колегію присяжних 

проти прийняття несправедливого вироку, застосовуючи, приміром, 

розгорнуту метафору, наприклад: Now there’s only one part of this story left and 

you’ve got to write it: the ending. How is this story going to end? Like To Kill a 

Mockingbird, with an innocent defendant convicted just because she’s black? Or 

are you going to write a new ending, where the color of law is not black or white 

or green, where truth and justice prevail even if the defendant is poor and black? 

(CL, URL). Порівнюючи присяжних із письменниками, а судовий процес – із 

романами, у яких присяжні винесли несправедливі вироки, АЗ спрямовує 

думки присяжних на винесення «справедливого», тобто бажаного для АЗ 

вироку; (б) створюють негативне враження про АО (183 КР, 1,9%) за 

допомогою метафор 1) подорожі, наприклад: Well, what about ALOFT and the 

tens of millions of dollars that Mitchell Bondurant was threatening? Nope, not 

interested. <…> The train was on the track and they rode it home (FW, URL); 

2) будівництва, наприклад: He’s built you a big castle out of nothing but buckets 

of sloppy mud <…>. His story doesn’t work. (PI, URL); (б) характеризують дії 
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третьої особи (151 КР, 1,5%), яка нібито винна у скоєному злочині, відводячи 

підозру від підсудного; з цією метою АЗ застосовують зооморфні метафори, 

наприклад: Mitchell Bondurant had poked the sleeping tiger with his letter to 

Louis Opparizio. The letter was a threat to the two things that give the tiger its 

strength and fierceness (FW, URL);  

→ образні порівняння (97 КР, 1,6%), які (а) порівнюють дії АО з 

поведінкою незрячих людей, навіюючи присяжним думку, що у ході 

розслідування справи він, у силу свого небажання і сконцентрованості лише 

на підсудному, не побачив докази, які вказували на причетність іншої особи 

до скоєного злочину, наприклад: The police had blinders on. Like those blinders 

put on horses so they stay on track (FW, URL); (б) пояснюють, що саме міг 

переживати і відчувати підсудний на момент скоєння злочину через свій стан 

здоров’я, приміром, у силу своєї невиліковної хвороби, тим самим навіюючи 

присяжним конгруентні відчуття і викликаючи до підсудного співчуття і 

жаль, наприклад: Think about it. It’s like being trapped in a horror movie, but for 

David, there’s no theater to run out of. No one to tell him, ‘It’s only a movie!’ 

There’s no escape. Because for him, this is reality (PI, URL).  

Отже, значне кількісне превалювання ВМС непрямої номінації у 

заключних промовах АЗ порівняно із заключними промовами АО 

(відповідно, 7,2% і 2,7%) засвідчує, що заключна промова АЗ перевершує 

заключну промову АО за своєю емоційністю й образністю. АЗ намагається 

бути більш переконливим заради здійснення бажаного сугестивного впливу 

на присяжних, оскільки він має розвіяти сформовані у присяжних думки від 

почутої заключної промови АО і змінити можливе позитивне ставлення 

присяжних до АО і позивача. Тому у своєму заключному виступі АЗ 

приділяють особливу увагу емоціям, експресії, образності з метою створення 

атмосфери емоційного збудження і досягнення бажаного для АЗ результату. 

Роль ВМС на інших мовних рівнях у заключних промовах АЗ також 

значно змінюється у порівнянні із вступними. АЗ приділяють більшу увагу 
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ВМС на морфологічному рівні у своїх заключних промовах на відміну від 

вступних, де особлива увага відводиться ВМС на синтаксичному рівні.  

ВМС на морфологічному рівні (546 КР, 9,1%) у заключних промовах 

АЗ виражаються граматичними категоріями частин мови, зокрема: 

→ дієслівною категорією наказового способу (283 КР, 4,7%), яка 

слугує для: (а) надання настанови присяжним на винесення необхідного для 

АЗ вироку, наприклад: Her father abused her. Her husband abused her. Don't let 

the system abuse her too (BRI, URL); Enter a verdict finding Donald Vick not 

guilty (PJ, URL); (в) звертання до колегії присяжних і заклику проявити 

співчуття до підсудного і виправдати його, наприклад: <…> close your eyes 

and imagine the terror that David lives with every day (PI, URL);  

→ дієслівною категорією модальності (232 КР, 3,9%), переважно 

епістемічною, яку представлено вставними конструкціями (232 КР, 3,9%), що 

виражають власне ставлення АЗ до справи, дій підсудного, версій АО, 

нав’язуючи свою думку присяжним, наприклад: You must be certain – certain 

beyond a reasonable doubt. And you know what? <…> I don’t think you are. I 

don’t think you could be. I think each of you has doubts (PJ, URL);  

→ дієслівною категорією умовного способу (31 КР, 0,5%), яка 

закликає присяжних стати на місце підсудного, наприклад: If you were him, 

what would you do? (TK, URL). 

ВМС на синтаксичному рівні (353 КР, 5,9%) у заключних промовах 

АЗ представляють такі фігури експресивного синтаксису: 

→ градація (173 КР, 2,9 %), яка у заключних промовах АЗ є переважно 

смисловою, тобто характеризується наростанням смислів, виражених 

словами, словосполученнями, фрагментами висловлювання, завдяки чому 

посилюється ефект від сказанного; градацію застосовують із метою 

привернути увагу присяжних на сказане і вселити їм свою думку, наприклад: 

And the State has offered no witness to testify that he did, or that he even wanted to 

leave them <…> (PI, URL); 
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→ синтаксичний паралелізм (152 КР, 2,5%), який сприяє симетричній 

організації тексту промови і покликаний поставити акцент на необхідній для 

АЗ інформації із метою доведення власної точки зору, наприклад: “Is this 

compelling evidence of the guilt of Talia Potter?” I remind them of Mrs. Foster, 

who could not identify the victim’s car, who did not see Ben or Talia at the house 

on the night of the murder ... <…> All of this to the same chorus: “Is this 

compelling evidence of the guilt of Talia Potter?” (СЕ, URL); 

→ риторичні питання (28 КР, 0,5%), які спрямовують хід думок 

присяжних у необхідному для АЗ напрямку, вселяють бажані для АЗ ідеї, 

створюючи у присяжних ілюзію самостійності у прийнятті такого рішення, 

наприклад: What has the prosecution demonstrated in nearly three weeks of your 

time, at untold public expense? (СЕ, URL). 

ВМС на фонетичному рівні (315 КР, 5,3%) у заключних промовах АЗ 

представлено ритмом (228 КР, 4,8%), який утворюється (а) переліком 

однорідних членів речення (74 КР, 1,2%), наприклад: Picture this if you could. 

When she was lying there, beaten, bloodied, legs spread and tied to trees (TK, 

URL); (б) переліком простих речень (154 КР, 2,6%), наприклад: Who will miss 

them except their mothers? Child rapists. Drug pushers (TK, URL); паузами (87 

КР, 1,5%), про які ми дізнаємось із авторських коментарів, наприклад: “Ask 

yourselves, whether the state has produced a compelling evidence that Talia Potter 

is linked in any way with the death of her husband, Benjamin Potter.” I look at 

them in abject silence for a long moment, giving this thought some time to 

penetrate (СЕ, URL). 

У порівнянні із вступними промовами АЗ (19 КР, 0,4%), у заключних 

промовах АЗ (87 КР, 1,5%),) паузи відіграють більш вагому роль у здійсненні 

сугестивного впливу на колегію присяжних. У поєднанні з мовою жестів, 

поглядами й емоційним станом самого АЗ, вони здійснюють максимальний 

емоційний вплив на колегію присяжних.  

Отже, як у вступних промовах, так і у заключних промовах, АЗ 

прибігають до застосування різнорівневих ВМС, що призводить до 
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концентрації в одному контексті значної кількості ВМС, які здійснюють 

потужний сугестивний вплив на колегію присяжних. 

 

4.2 Комунікативні параметри сугестії в промовах адвокатів захисту 

 

4.2.1 Комунікативні стратегії і тактики сугестивного впливу у 

вступних промовах адвокатів захисту. Діяльність адвокатів процесуальних 

сторін має протилежну спрямованість, що обумовлено переслідуванням ними 

різних іллокутивних цілей у судовому процесі. Однак стороні захисту завжди 

доводиться важче (див. пункт 1.5), аніж стороні обвинувачення, адже в них 

з’являється можливість звернутися до присяжних лише після того, як вони 

заслухали промову АО, яка вже сформувала негативне ставлення до 

підсудного. Тому перед АЗ стоїть складніше завдання – розвіяти і зруйнувати 

вже сформовані присяжними негативні думки, враження і ставлення до 

підсудного з метою виправдати його, довести його невинуватість. Така 

іллокутивна мета АЗ визначає їх генеральну КС доказу невинуватості 

підсудного, яка у вступних промовах АЗ реалізується низкою КТ (Додаток Е, 

табл. Е.1, Е.2, Е.5), відповідно до таких самих композиційних рівнів судової 

промови, як і у промовах АО: 1) вступ; 2) основна частина; 3) висновок. 

Враховуючи послідовність композиційних рівнів (див. пункт 1.5) 

вступних промов адвокатів процесуальних сторін, вступна промова АЗ 

проголошується після промови АО. Через це вступна частина вступної 

промови АЗ зазвичай відсутня, оскільки на початку судового процесу як 

суддя, так і АО вже представили присяжним адвокатів обох процесуальних 

сторін і привіталися з колегією. Враховуючи недоречність повторного 

звернення до присяжних, АЗ реалізують свою стратегічну мету на інших 

композиційних рівнях вступної промови. 

Залежно від композиційних рівнів основної частини вступної промови 

АЗ ‒ рівня розгляду й аналізу доказів і рівня висвітлення власної версії подій, 

генеральна КС доказу невинуватості підсудного реалізується такими КТ, як: 

КТ дискредитації опонента (81 КР, 26%), КТ позитивної презентації 

підсудного (45 КР, 14,4%), КТ негативної презентації позивача (17 КР, 5,4%), 
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КТ професійної самопрезентації (75 КР, 24,1%), КТ переакцентуації (63 КР, 

20,1%) (див. Додаток Е, табл. Е.2). 

Маючи за мету зруйнувати сформоване присяжними позитивне 

враження про АО і його базу доказів, а також думку, що підсудний винний у 

скоєному злочині, основну частину своєї вступної промови АЗ зазвичай 

починають із КТ дискредитації опонента (81 КР, 26%), яка реалізується на 

рівні розгляду й аналізу доказів. Для вербальної реалізації КТ дискредитації 

опонента АЗ застосовують ВМС прямої субстантивної номінації: 

займенники, іменники-терміни, конкретні загальні іменники, абстрактні 

загальні іменники; ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні 

прикметники і дієприкметники; ВМС прямої процесуальної номінації: прості 

дієслівні присудки у минулому часі та ВМС непрямої номінації: епітети, 

метафори. Серед ВМС на синтаксичному рівні частотними є синтаксичний 

паралелізм і риторичні питання. Наприклад: 

<…> there is a big picture to this case and the defense is going to show it to 

you. The prosecution would like you to believe that this is a simple case of 

vengeance. But murder is never simple and if you look for shortcuts in an 

investigation or a prosecution then you are going to miss things. Including a killer. 

Lisa Trammel did not even know Mitchell Bondurant. Had never met him before. 

She had no motive to kill him because the motive the prosecution will tell you 

about was false. They’ll say she killed Mitchell Bondurant because he was going to 

take away her house. The truth was, he wasn’t going to get the house and we will 

prove that. A motive is like a rudder on a boat. You take it away and the boat 

moves at the whim of the wind. And that’s what the prosecution’s case is. A lot of 

wind. (FW, URL) 

У наведеному фрагменті основної частини вступної промови КТ 

дискредитації опонента реалізують: 

→ ВМС прямої субстантивної номінації, а саме: іменники-терміни (case 

‘судова справа’, defense ‘адвокат / команда адвоката захисту’, prosecution 

‘обвинувачення’, murder ‘вбивство’, investigation ‘розслідування’, killer 
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‘вбивця’, motive ‘мотив’), абстрактні загальні іменники (vengeance ‘помста’, 

truth ‘правда’), конкретні загальні іменники з негативною оцінкою (shortcuts 

‘прогалини, недоліки’), займенники (they ‘вони’, we ‘ми’, you ‘ви’); 

→ ВМС непрямої номінації, зокрема: метафора мистецтва (there is a big 

picture to this case and the defense is going to show it to you ‘ця справа має 

більшу картину і команда захисту збирається показати вам її’), метафора 

природи (A motive is like a rudder on a boat. You take it away and the boat moves 

at the whim of the wind. And that’s what the prosecution’s case is. A lot of wind 

‘Мотив, який представив адвокат обвинувачення, як кермо на човні. Якщо 

забрати це кермо, то човен буде плисти за вітром. Ось що представляє собою 

версія адвоката обвинувачення. Багато вітру’); 

→ ВМС на синтаксичному рівні: градація смислу, завдяки чому АЗ 

вселяє присяжним думку, що підсудна не знала вбитого, ніколи не бачила 

його, а тому не вбивала його (Lisa Trammel did not even know Mitchell 

Bondurant. Had never met him before. She had no motive to kill him); 

→ ВМС на фонетичному рівні: ритм, створений парцеляцією, завдяки 

якому ставиться додатковий наголос на важливій інформації, вираженій 

парцельованою конструкцією (<…> if you look for shortcuts in an investigation 

or a prosecution then you are going to miss things. Including a killer. ‘якщо 

уважно придивитися на недбало проведене розслідування і саму версію 

справи адвоката обвинувачення, то можна побачити упущення. Включаючи 

справжнього вбивцю’).  

У результаті реалізації КТ дискредитації опонента шляхом 

використання ВМС прямої номінації АЗ аргументовано доводить недостатню 

кількість або відсутність доказів провини підсудного, викриваючи 

некомпетентність АО, його нездатність довести провину підсудного. Завдяки 

ВМС непрямої номінації АЗ створює атмосферу емоційного збудження [1, 

URL] присяжних. Імпліцитні смисли яскравих образів навіюють присяжним 

необхідну інформацію [ibid.], що, своєю чергою, надає АЗ можливість 

«психопрограмувати свідомість …» [5, с. 34] присяжних у бажаному для АЗ 
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напрямку, розвіюючи їхнє позитивне враження про доказову базу АО і його 

здатність довести провину підсудного, вселяючи присяжним думку про 

непричетність підсудного до скоєного злочину. 

Отже, для здійснення сугестивного впливу на присяжних на початку 

основної частини вступної промови АЗ застосовує різнорівневі ВМС, завдяки 

чому присяжні змінюють свою позитивну думку про АО на негативну і в них 

виникає сумнів щодо винуватості підсудного у скоєному злочині. 

КТ позитивної презентації підсудного (45 КР, 14,4%), яка 

реалізується в основній частині вступної промови АЗ на рівні розгляду й 

аналізу доказів із метою розвіяти негативне враження присяжних про 

підсудного, що вже сформоване АО, покликана привернути увагу присяжних 

на ті риси й якості підсудного, що характеризують його як законослухняного 

громадянина, який дотримується закону і не здатний на скоєння злочину.  

Для вербальної реалізації КТ позитивної презентації підсудного АЗ 

застосовують ВМС прямої субстантивної номінації: конкретні загальні 

іменники, абстрактні загальні іменники, іменники-терміни; ВМС прямої 

ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники, дієприкметники 

теперішнього і минулого часу, для того, щоб акцентувати на найкращих 

рисах підсудного; ВМС непрямої номінації, зокрема метафори; ВМС на 

синтаксичному рівні: синтаксичний паралелізм, риторичні питання. 

Наприклад: 

“And who is Rusty Sabich? Not simply, as Mr. Della Guardia told you, a top 

deputy in the prosecuting attorney's office. The top deputy. Among a handful of the 

finest trial lawyers in this county, this state. <…> A top graduate of the University 

Law School. A member of the Law Review. Clerk to the Chief Justice of the State 

Supreme Court. He gave his career, his life to public service. To stopping and 

preventing and punishing criminal behavior, not” – Stern glances contemptuously 

toward the prosecutors – “to committing it. Listen <…> to the names of some of 

the persons whom the evidence will show you Rusty Sabich brought to justice. 

Listen, because these are persons whose wrongdoing was so well known that even 
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you <…>will recognize these names, and, I am sure, will once again be grateful 

for Rusty Sabich's work.” (PI, URL) 

Вселяючи присяжним думку, що підсудний не міг скоїти вбивство, АЗ 

навмисно акцентує їх увагу на його здобутках, які б не дозволили йому 

скоїти такий принизливий для нього вчинок. Відтак, КТ позитивної 

презентації підсудного реалізується, головним чином, завдяки застосуванню 

ВМС прямої субстантивної номінації: іменників-термінів (top deputy 

‘головний замісник’, prosecuting attorney’s office ‘офіс адвоката захисту’, trial 

lawyer ‘судовий адвокат’, clerk ‘секретар’, chief justice ‘старший суддя’, State 

Supreme Court ‘Верховний Суд штату’, public service ‘державна служба’, 

criminal behavior ‘кримінальна поведінка’), конкретних загальних іменників 

(top graduate ‘кращий випускник’, university law school ‘юридичний 

факультет університету’, member ‘член’, law review ‘юридичний огляд’, 

career ‘кар’єра’, life ‘життя’); ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-

оцінним прикметникам із позитивною конотацією: top ‘кращий, перший’, the 

finest ‘найкращий’. Перераховуючи всі здобутки підсудного у боротьбі із 

злочинністю, АЗ навіює присяжним образ борця за справедливість, 

законослухняного громадянина, не здатного скоїти злочин.  

ВМС на синтаксичному рівні, а саме: риторичне питання, яке змушує 

присяжних замислитися над тим, хто в дійсності є злочинець: And who is 

Rusty Sabich? Відповідь на поставлене риторичне питання у поєднанні з 

повтором спрямовує думки присяжних у необхідному для АЗ напрямку: Not 

simply <…> a top deputy in the prosecuting attorney's office. The top deputy. 

Синтаксичний паралелізм, який утворюється завдяки переліку однорідних 

членів речення: A top graduate of the University Law School. A member of the 

Law Review. Clerk to the Chief Justice of the State Supreme Court, окрім 

підсилення сугестивного впливу зазначених ВМС на лексико-семантичному 

рівні, сприяє ритмізації мовлення АЗ, а також його симетричній організації 

(ВМС на фонетичному рівні), що змальовує в уяві присяжних яскравий 

позитивний образ підсудного.  
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КТ негативної презентації позивача (17 КР, 5,4%), яка також 

реалізується в основній частині вступної промови АЗ на рівні розгляду й 

аналізу доказів, має за мету викрити всі негативні риси позивача і вселити 

присяжним думку, що саме ці негативні риси, по-перше, стали причиною 

його загибелі, по-друге, могли викликати агресивні дії по відношенню до 

нього з боку інших людей, а не лише підсудного. Таке негативне 

«маркування» позивача, з одного боку, руйнує позитивне ставлення і 

співчуття до нього, сформоване у колегії присяжних раніше, а з іншого, – 

відводить підозру від підсудного, виправдовуючи його. 

Для вербальної реалізації КТ негативної презентації позивача АЗ 

застосовують ВМС прямої процесуальної номінації: прості дієслівні 

присудки у минулому часі, ВМС прямої ознакової номінації: негативно 

марковані експресивно-оцінні прикметники, негативно марковані 

експресивно-оцінні прислівники; ВМС прямої субстантивної номінації, 

зокрема, негативно марковані конкретні загальні іменники; а також ВМС 

непрямої номінації: парафрази або метафори. Наприклад: 

Reverend John Paul Tester came into the club where she’d been a waitress 

for only a month. It’s a strip club, a gentleman’s club, whatever you want to call it. 

It’s a place where men go to watch young ladies dance and take their clothes off. 

It’s not the kind of place where you’d expect to find a man of God, especially if 

he’s paying for his night out with money given to him by worshippers at the 

Church of the Light of Jesus, where he’d preached a sermon on the evils of 

fornication less than an hour before he arrived at the club. <…> Miss Christian 

will tell you that <…> she served Reverend Tester the drinks he ordered – six 

doubles, straight scotch, the equivalent of twelve drinks, in two hours. She’ll tell 

you Reverend Tester became intoxicated and that he was aggressive, even a little 

abusive, towards her. She’ll tell you Reverend Tester used inappropriate language 

and that Reverend Tester touched her inappropriately. (IC, URL) 

З метою надати негативну характеристику позивачеві, яким у цій 

справі був священик (АО навмисно приховав цей факт від присяжних у своїй 

вступній промові), АЗ використовує парафразу (the club… It’s a strip club, a 
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gentleman’s club <…> It’s a place where men go to watch young ladies dance and 

take their clothes off), пояснюючи присяжним, куди саме прийшов священик у 

ніч свого вбивства, і тим самим наводячи їх на думку, що стриптиз клуб не є 

місцем, яке може відвідувати священик. Інша парафраза – Reverend <…> a 

man of God ‘Священик <…> Божа людина’ – акцентує увагу присяжних на 

професійній діяльності позивача, викликаючи у них відразу й осуд до нього і 

його дій. Негативне ставлення до підсудного ще більше посилюється за 

рахунок ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема конкретним 

загальним іменникам club ‘клуб’, money ‘гроші’, evils ‘гріхи, пороки’, 

fornication ‘розпуста’, drinks ‘напої’ у поєднанні із ВМС прямої ознакової 

номінації intoxicated ‘сп’янілий’, aggressive ‘агресивний’, abusive ‘лайливий, 

образливий’, inappropriate ‘невідповідний’, inappropriately ‘невідповідно’ і 

прямої процесуальної номінації became intoxicated ‘сп’янів’, was aggressive 

‘був агресивним’, touched ‘мацав’. ВМС на синтаксичному рівні – 

синтаксичний паралелізм з анафоричним повтором (Miss Christian will tell you 

that, She’ll tell you) – налаштовують присяжних на достовірність і правдивість 

інформації, яку надає АЗ; а також градація, виражена переліком негативно 

маркованих експресивно-оцінних прикметників із нарощенням їхнього 

негативного значення (became intoxicated and that he was aggressive, even a 

little abusive) утворює негативне емоційне ставлення до позивача. 

КТ професійної самопрезентації (75 КР, 24,1%), яка реалізується в 

основній частині вступної промови АЗ на рівні висвітлення власної версії 

подій, має за мету позиціонувати АЗ як гарного професіонала, який ретельно 

підготував такі ґрунтовні докази і факти, які, з одного боку, доводять 

невинуватість підсудного, а з іншого, – наголошують на непрофесіоналізмі 

АО, демонструючи недоліки, помилки й упущення сторони обвинувачення. 

Для вербальної реалізації КТ професійної самопрезентації АЗ 

застосовують ВМС прямої субстантивної номінації: конкретні загальні 

іменники, абстрактні загальні іменники, іменники-терміни; ВМС прямої 

ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники з позитивною і 

негативною оцінкою, експресивно-оцінні прислівники; ВМС прямої 

процесуальної номінації, виражені простими дієслівними присудками у 
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майбутньому часі в активному чи пасивному стані і простими дієслівними 

присудками у минулому часі в активному чи пасивному стані. Серед ВМС на 

синтаксичному рівні частотними є повтори, градація і синтаксичний 

паралелізм. Наприклад: 

<…> we have evidence, considerable evidence – some of you might call it 

abundant evidence – evidence that you have not seen, that will not only establish 

reasonable doubt in your minds as to the defendant’s guilt, but evidence that will 

allow you to see the shadowed hand of the true perpetrator of this crime. <…> 

there has already been considerable evidence and that there will be more evidence 

that the police conducted a shoddy investigation. <…> We will present evidence 

here in this courtroom, conclusive evidence … that these hairs are directly and 

conclusively linked to the mysterious missing item taken from the victim’s hotel 

room in the minutes after he was murdered. Finally, <…> you will see evidence in 

the form of a videotape that will explain to you the importance, the significance, of 

the mysterious item taken from the victim’s room in the moments after he was 

murdered. <…> When you have heard all the testimony, and seen all the evidence, 

I believe you will finally understand why Terry Scarborough was killed and that 

the defendant Carl Arnsberg had nothing to do with this crime (SHP, URL). 

З метою вселити присяжним сумнів стосовно правдивості й 

аргументативності бази доказів свого опонента, а також укорінити у них 

сумнів стосовно причетності підсудного до скоєного злочину, АЗ демонструє 

свою ґрунтовну базу доказів, застосовуючи ВМС прямої субстантивної 

номінації: іменників-термінів evidence ‘докази’, reasonable doubt ‘підстави для 

сумніву’, defendant ‘підзахисний’, guilt ‘провина’, perpetrator ‘злочинець’, 

crime ‘злочин’, police ‘поліція’, investigation ‘розслідування’, courtroom ‘судова 

зала’, victim ‘жертва’, testimony ‘показання’; конкретних загальних іменників: 

hairs ‘волосинки’, item ‘предмет’, hotel room ‘кімната у готелі’, videotape 

‘відеоплівка’; абстрактних загальних іменників: importance ‘важливість’, 

significance ‘значимість’ у поєднанні із ВМС прямої ознакової номінації: 

експресивно-оцінних прикметників як із позитивною оцінкою: considerable 

‘значний’, abundant ‘рясний, багатий’, які підсилюють значення і вагомість 

ВМС прямої субстантивної номінації, так і негативною оцінкою: shoddy 
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‘неякісний, фальшивий’, missing ‘загублений’; експресивно-оцінних 

прислівників directly ‘прямо’, conclusively ‘остаточно, переконливо’, які 

разом наголошують на недоліках версії АО, розвіюючи у присяжних 

позитивне враження про нього. Підсиленню сугестивного впливу зазначених 

ВМС сприяють ВМС прямої процесуальної номінації (evidence… will not only 

establish reasonable doubt …, will allow you to see…; there will be more 

evidence; we will present evidence; you will see evidence; you will finally 

understand), які навіюють присяжним те, що АЗ дійсно володіє багатою 

базою доказів. На синтаксичному рівні сугестивний вплив досягається 

завдяки повтору іменника-терміна evidence ‘докази’, який у поєднанні із 

градацією експресивно-оцінних прикметників (we have evidence, considerable 

evidence <…> abundant evidence) і абстрактних загальних іменників (the 

importance, the significance) вселяє присяжним думку про достатню базу 

доказів АЗ, завдяки чому у присяжних складається враження, що адвокат 

неодмінно доведе непричетність підсудного до скоєного злочину. Наявність 

значної кількості повторів і симетрична організація промови АЗ сприяють її 

ритмічності (ВМС на фонетичному рівні), що підсилює здійснення 

сугестивного впливу на колегію присяжних. 

КТ переакцентуації (63 КР, 20,1%), яка застосовується АЗ в основній 

частині вступної промови на рівні висвітлення власної версії подій, має за 

мету перекласти відповідальність за скоєний злочин із підсудного на 

справжнього злочинця. З одного боку, ця тактика укорінює сумнів у думках 

присяжних стосовно причетності підсудного до скоєного злочину і породжує 

в них думки про ймовірне існування третьої особи, причетної до злочину, яка 

може залишитись на свободі без покарання. З іншого, – ця тактика навіює 

присяжним думку про недбале розслідування справи, дискредитуючи версію 

АО, що робить підсудного жертвою недбалого розслідування.  

Для вербальної реалізації КТ переакцентуації АЗ застосовують ВМС 

прямої субстантивної номінації: відносні займенники, іменники-терміни, 

негативно марковані конкретні загальні іменники, абстрактні загальні 

іменники; ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники 

та прислівники із негативною оцінкою; ВМС прямої процесуальної 
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номінації: прості дієслівні присудки у минулому часі в активному чи 

пасивному стані, складні дієслівні модальні присудки; ВМС непрямої 

номінації: епітети, метафори. Серед ВМС на морфологічному рівні 

частотною є дієслівна категорія умовного способу; серед ВМС на 

синтаксичному рівні – повтори і синтаксичний паралелізм. Наприклад: 

We will demonstrate by our evidence – that someone went to great lengths to 

make it appear as if Talia Potter committed this crime. Someone with a great deal 

to gain, someone with a compelling reason to murder Ben Potter. What you heard 

thus far is highly circumstantial, bits and pieces of information, from which the 

state expects you to make quantum leaps in logic, to draw inferences that defy 

reason, to find Talia Potter guilty of a murder she did not commit. (CE, URL) 

З метою посіяти сумнів у думках присяжних стосовно причетності 

підсудного до скоєного злочину, АЗ прибігає до таких ВМС, які 

дискредитують версію і докази АО, вказуючи на його помилки і недоліки, а 

також висувають на передній план гіпотезу про існування іншого злочинця, 

який винний у скоєному злочині, що, своєю чергою, відводить підозру від 

підсудного. Такими ВМС у цьому фрагменті промови є:  

→ ВМС прямої субстантивної номінації: іменники-терміни evidence 

‘докази’, crime ‘злочин’, reason ‘причина’, state ‘сторона обвинувачення’, 

murder ‘вбивство’; конкретні загальні іменники information ‘інформація’, 

leaps ‘стрибки’, logic ‘логіка’; займенники someone ‘хтось’; 

→ ВМС прямої процесуальної номінації: demonstrate ‘показувати’, to 

make it appear ‘зробити так, щоб здавалося’, committed ‘скоїла’, to gain 

‘отримувати’, to murder ‘вбити’, heard ‘прослухали, почули’, expects ‘очікує’, 

to make ‘зробити’, to draw inferences ‘дійти висновків’, defy reason 

‘суперечити здоровому глузду’, didn’t’ commit ‘не скоювала’; 

→ ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники 

guilty ‘винний’, compelling ‘поважний’; експресивно-оцінний прислівник 

highly ‘вельми, надзвичайно’; 

→ ВМС непрямої номінації: метафора went to great lengths ‘доклав 

великих зусиль’; епітет quantum leaps in logic ‘квантові стрибки в логіці’; 
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→ ВМС на синтаксичному рівні: анафоричний повтор (someone went to 

great lengths … Someone with a great deal to gain, someone with a compelling 

reason to murder Ben Potter), який також сприяє симетричній і ритмічній 

організації промови адвоката (ВМС на фонетичному рівні), що разом 

посилює здійснення сугестивного впливу на колегію присяжних. 

Отже, досягненню іллокутивної мети АЗ, а саме відвести підозру від 

підсудного, вселивши сумнів у думках присяжних стосовно його 

непричетності до злочину, сприяють ВМС на всіх рівнях мови. 

У висновку своєї вступної промови АЗ переважно оперують КТ 

заклику до присяжних виконати свій обов’язок (31 КР, 10%) і КТ 

переакцентуації (63 КР, 20,1%).  

Метою КТ заклику до присяжних виконати свій обов’язок є створити 

умови для підвищення сугестабельності присяжних (див. пункт 1.2) шляхом 

впливу на їхні мішені, тобто слабкі місця (емоції, уяву, асоціації, інтереси, 

бажання, потяги, переконання, ідеали, почуття, страхи), задля надання 

настанови присяжним на «правильне» виконання ними свого обов’язку, а 

саме: здійснити справедливе правосуддя, що, своєю чергою, створює 

необхідність і / або бажання у присяжних виправдати підсудного.   

Для вербальної реалізації КТ заклику до присяжних виконати свій 

громадянський обов’язок АЗ застосовують ВМС прямої субстантивної 

номінації: абстрактні загальні іменники, іменники-терміни, конкретні 

загальні іменники, займенники; ВМС прямої ознакової номінації: 

експресивно-оцінні прикметники з позитивною або негативною оцінкою. На 

синтаксичному рівні реалізації зазначеної КТ сприяють повтор або 

синтаксичний паралелізм. Наприклад:  

“Everyone associated with this trial is doing their duty” I said. “The judge, 

the lawyers, the witnesses, everyone. Your duty is to determine the truth, and after 

you’ve done that, to vote your conscience. In this case, the only verdict you’ll be 

able to return is not guilty. This is a death penalty case. A man was killed, and 

someone should pay for killing him. But none of us wants an innocent person to pay, 

and that beautiful young woman sitting over there is innocent.” (IC, URL) 
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З метою здійснити емоційний і психологічний тиск на присяжних, АЗ 

наголошує на вагомості винесення ними справедливого вироку стосовно 

підсудної, застосовуючи ВМС прямої субстантивної номінації: іменники-

терміни trial ‘судовий процес’, duty ‘обов’язок’, judge ‘суддя’, lawyers 

‘адвокати’, witnesses ‘свідки’; займенники: everyone ‘кожен’, your ‘ваш, 

ваше’, you ‘ви’; абстрактні загальні іменники: truth ‘правда’, conscience 

‘совість’. Створивши для присяжних умови конформності, тобто 

наслідування ними поведінки кожного учасника судового процесу, який 

намагається чесно виконати свій обов’язок, АЗ викликає у присяжних 

потребу винести «чесний», тобто бажаний для своєї підсудної вирок. Це стає 

можливим завдяки застосованим ВМС прямої субстантивної і ознакової 

номінації: In this case, the only verdict you’ll be able to return is not guilty ‘у 

цьому випадку єдиним вироком, який ви зможете винести, – буде 

«невиновна»’. Тиск на колегію присяжних ще більше посилюється завдяки 

іменнику-терміну (a death penalty case ‘кримінальна справа зі смертним 

вироком’), який нагадує присяжним, що у разі винесення ними 

неправильного вироку, підсудну буде страчено. В останньому реченні за 

допомогою ВМС прямої субстантивної номінації (none of us ‘ніхто з нас’), а 

також ВМС прямої ознакової номінації (innocent ‘невинувата’, beautiful 

‘красива’, young ‘молода’), АЗ реалізує свою генеральну стратегічну мету – 

вселяє присяжним бажання виправдати невинувату жінку. Підсиленню 

реалізації сугестивного впливу сприяють ВМС на фонетичному рівні, 

зокрема ритм, який утворюється завдяки переліку однорідних членів речення 

(The judge, the lawyers, the witnesses, everyone). 

Отже, залучаючи різнорівневі ВМС для реалізації КТ заклику до 

присяжних виконати свій громадянський обов’язок, АЗ здійснює 

психологічний тиск на мішені колегії присяжних, викликаючи у них страх за 

можливу страту підсудної у разі їхнього неправильного рішення, і вселяє 

присяжним ідею винести виправдувальний вирок для підсудної. 

КТ переакцентуації (63 КР, 20,1%), яка реалізується у висновку 

вступної промови АЗ, значно відрізняється від цієї тактики, реалізованої в 

основній частині вступної промови засобами своєї вербальної репрезентації. 
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Відтак, вербальними засобами реалізації КТ переакцентуації у 

висновку виявлено: ВМС прямої субстантивної номінації: займенники, 

іменники-терміни, конкретні загальні іменники, абстрактні загальні 

іменники; ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники 

з позитивною і негативною оцінкою, експресивно-оцінні прислівники; ВМС 

прямої процесуальної номінації, виражені простими дієслівними присудками 

у майбутньому часі в активному чи пасивному стані і простими дієслівними 

присудками у минулому часі в активному чи пасивному стані; ВМС непрямої 

номінації, зокрема метафори. Серед ВМС на синтаксичному рівні 

частотними є повтори і синтаксичний паралелізм. Наприклад: 

I ask you to watch and wait, to keep an open mind, to listen to the testimony, 

and to look at the evidence. Because I believe that the evidence will show that the 

killer of Terry Scarborough is not in this room today. He is elsewhere. I ask you to 

look carefully, because if you do, the evidence will reveal the shadowed figure of 

this killer as he moved through the hotel room that morning, around the body of 

Terry Scarborough, to reach out and to snatch the missing item from the top of that 

leather portfolio. Look carefully <…> look very carefully, because if you do, you 

will see…the shadowed hand of a murderer at work. Thank you. (SHP, URL) 

Застосовуючи ВМС, характерні для вербалізації КТ професійної 

самопрезентації, а саме ВМС прямої процесуальної номінації, виражені 

простими дієслівними присудками у майбутньому часі (evidence will show, 

evidence will reveal, you will see), АЗ наполегливо вселяє колегії присяжних 

думку про існування багатої бази доказів, яка доводить причетність іншої 

особи до скоєного злочину, відводячи підозру від підсудного. Окрім 

зазначених ВМС доведенню цієї думки сприяють і такі ВМС, як: 

→ ВМС прямої субстантивної номінації: іменники-терміни testimony 

‘свідчення’, evidence ‘докази’, killer ‘убивця’, body ‘тіло’, murderer ‘убивця’; 

конкретні загальні іменники room ‘кімната’, hotel room ‘кімната в готелі’, 

morning ‘ранок’, item ‘річ’, top ‘верхня частина’, portfolio ‘портфель’; 

→ ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінний прикметник 

missing ‘зниклий, відсутній’, експресивно-оцінний приcлівник carefully 
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‘уважно, ретельно’, а також заперечний прислівник not ‘не’ у поєднанні із 

неозначеним прислівником elsewhere ‘деінде, в іншому місці’, які прямо 

вказують на відсутність злочинця у судовій залі, змінюючи акцент із 

підсудного на особу, яка досі перебуває на свободі; 

→ ВМС непрямої номінації: антропоморфна метафора the shadowed 

hand of a murderer at work ‘затінена рука вбивці за роботою’, яка надає 

мовленню АЗ «яскраво вираженої експресивності й оцінності» [3, с. 26], 

навіюючи присяжним думку про безперечне існування іншої особи, яка 

винна у скоєному злочині; 

→ ВМС на синтаксичному рівні: синтаксичний паралелізм (I ask you to 

watch and wait… I ask you to look carefully ‒ Look carefully, ladies and 

gentlemen, look very carefully ‒ the shadowed figure of this killer…, the shadowed 

hand of a murderer); анафоричні повтори ВМС субстантивної номінації 

(evidence, killer), що також сприяють ритмічній і симетричній організації 

тексту (ВМС на фонетичному рівні). 

Отже, у вступних промовах АЗ реалізація генеральної КС доказу 

невинуватості підсудного здійснюється на всіх композиційних рівнях промов 

такими КТ, як: КТ дискредитації опонента, КТ негативної презентації 

позивача, КТ позитивної презентації підсудного, КТ професійної 

самопрезентації, КТ переакцентуації і КТ заклику до присяжних виконати 

свій обов’язок. Реалізуючи свою головну стратегічну мету, АЗ підриває 

довіру присяжних до версії АО, дискредитуючи його позицію в очах 

присяжних, а також формує у думках присяжних враження про більш 

аргументaтивну, фундаментальну базу доказів, підготовлену АЗ, яка здатна 

довести непричетність підсудного до скоєного злочину. 

 

4.2.2 Комунікативні стратегії і тактики сугестивного впливу в 

заключних промовах адвокатів захисту. Генеральна КС доказу 

невинуватості підсудного реалізується у заключних промовах АЗ відповідно 

до композиційних рівнів судової промови, а саме: вступу, основної частини і 

висновку, від яких, власне, і залежить відбір КТ. 
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На відміну від вступних промов, у яких АЗ у більшості випадків 

позбавлені шансу звернутися до колегії присяжних (див. пункт 4.2.1) на 

початку своєї промови, у заключних промовах АЗ завжди користуються 

такою нагодою, адже заключна промова є останньою можливістю для АЗ 

звернутися до присяжних із проханням виправдати підсудного. У вступній 

частині заключної промови АЗ зазвичай застосовують КТ компліменту (12 

КР, 4,8%) і КТ вибачення (15 КР, 6%) (див. Додаток Е, табл. Е.2, Е.6). 

У результаті аналізу фактичного матеріалу встановлено, що КТ 

компліменту (12 КР, 4,8%) у заключних промовах АЗ реалізується такими 

самими ВМС, які застосовують АО у їхніх вступних і заключних промовах. 

Різниця полягає лише в різних кількісних показниках контекстних 

репрезентацій ВМС (див. Додаток Е, табл. Е.3, Е.4, Е.6). Застосовуючи КТ 

компліменту, АЗ переслідує ту саму іллокутивну мету, що і АО, а саме – 

подякувати колегії присяжних за їх терпіння, увагу і час, бажання здійснити 

правосуддя, виконавши свій громадянський обов’язок. Однак порівняння 

заключних промов АО і АЗ показало, що у заключних промовах АЗ ця 

тактика застосовується частіше (див. Додаток Е, табл. Е.3, Е.4, Е.6). 

КТ вибачення (15 КР, 6%), яка має за мету висловити щире бажання 

АЗ вибачитися перед колегією присяжних за свої можливі помилки у ході 

судового процесу, створює ефект повної відкритості і відвертості АЗ у 

визнанні своїх помилок, які можуть зашкодити репутації самого адвоката і 

виправданню підсудного. Таке щире каяття АЗ, своєю чергою, викликає у 

присяжних відчуття жалю і співчуття до АЗ, а так і бажання його пробачити. 

Для вербальної реалізації КТ вибачення АЗ застосовують ВМС прямої 

субстантивної номінації: конкретні загальні іменники, абстрактні загальні 

іменники, іменники-терміни; ВМС прямої процесуальної номінації: прості 

дієслівні присудки у минулому часі в активному чи пасивному стані; прості 

дієслівні присудки у формі теперішнього часу із складним додатком 

(Complex Object). Серед ВМС на морфологічному рівні частотними є 

дієслівна категорія наказового способу, дієслівна категорія модальності. 
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Серед ВМС на синтаксичному рівні частотними є повтори та синтаксичний 

паралелізм. Наприклад: 

I apologize for my inexperience. I have not been in many trials, not nearly as 

many as Mr. Buckley. And if I seemed a little green, or if I made mistakes, please 

don’t hold it against Carl Lee. It wasn’t his fault. I am just a rookie trying my best 

against a seasoned adversary who tried murder cases every month. I made a mistake 

with Bass, and I made other mistakes, and I ask the jury to forgive me. (TK, URL) 

Під час судового процесу з’ясувалося, що медичного експерта, якого 

АЗ залучив для оцінки стану підсудного на момент скоєння ним злочину, 

колись обвинувачували у зґвалтуванні, що підірвало довіру до його слів і 

версії самого АЗ. Тому на початку своєї заключної промови АЗ реалізує КТ 

вибачення заради повернення довіри колегії присяжних до себе і до слів 

свого експерта. З цією метою АЗ застосовує ВМС прямої процесуальної 

номінації: apologize ‘приношу вибачення’, made mistakes ‘робив помилки’, 

wasn’t fault ‘не була провина’, trying my best ‘намагаючись зробити 

найкраще’, made a mistake ‘зробив помилку’, made other mistakes ‘зробив інші 

помилки’, ask to forgive ‘прошу вибачити’ у поєднанні із ВМС прямої 

субстантивної номінації: inexperience ‘недосвідченість’, mistakes ‘помилки’, 

fault ‘провина’, rookie ‘новачок’, adversary ‘суперник’, murder cases ‘справи 

про вбивства’, тим самим акцентуючи увагу присяжних на своїй 

недосвідченості, через яку він допустив багато серйозних помилок, які 

можуть зашкодити виправданню підсудного. АЗ просить присяжних не 

переносити його помилки на рахунок підсудного (ВМС на морфологічному 

рівні: please don’t hold it against Carl Lee). Перелік однорідних членів речення 

(ВМС на синтаксичному рівні: And if I seemed a little green, or if I made 

mistakes; I made a mistake with Bass, and I made other mistakes) створює 

напружений ритм промови (ВМС на фонетичному рівні) і передає емоції АЗ, 

викликаючи конгруентні почуття у присяжних, відчуття жалю і співчуття до 

АЗ, а так і бажання його вибачити.  

В основній частині заключної промови АЗ, яка має два композиційних 

рівні (рівень розгляду та аналізу доказів і рівень висвітлення власної версії 
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подій), генеральна КС доказу невинуватості підсудного реалізується завдяки 

КТ дискредитації опонента (68 КР, 27,4%) і КТ аналогії (37 КР, 14,8%) (див. 

Додаток Е, табл. Е.2, Е.6). 

КТ дискредитації опонента (68 КР, 27,4%) реалізується як у 

вступних, так і у заключних промовах АЗ в основній частині промови на 

рівні розгляду й аналізу доказів і характеризується спільною іллокутивною 

метою – змінити у присяжних позитивне враження про АО і його базу 

доказів на негативне.  

Спільними для КТ дискредитації опонента в обох типах промов є 

наявність ВМС прямої субстантивної номінації: займенників, іменників-

термінів, конкретних загальних іменників, абстрактних загальних іменників; 

ВМС непрямої номінації: метафор, порівнянь. Однак у заключних промовах 

цю тактику вирізняють більш кількісні показники контекстних репрезентацій 

ВМС прямої ознакової номінації (див. Додаток Е, табл. Е.6), зокрема: 

експресивно-оцінні прикметники і експресивно-оцінні прислівники. 

Наприклад: 

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

case. But it’s his theory, and it’s just that – a theory. It’s what he thinks the evidence 

showed, not what it did. And Mr. Bellido has a very active imagination. He has 

concocted a convoluted tale – three different tales, actually – of what he says my 

client really meant to do that night. But he’s no psychic, no mind reader. And none 

of this theory he’s expounded is grounded in any facts we heard during this trial. 

He’s built you a big castle out of nothing but buckets of sloppy mud, but it has no 

factual foundation, so it doesn’t stand up. His story doesn’t work. (PI, URL) 

Поряд із ВМС прямої субстантивної номінації (іменників-термінів: term 

‘термін’, theory ‘теорія’, case ‘справа’, evidence ‘докази’, client ‘клієнт’, psychic 

‘екстрасенс’, mind reader ‘читач думок’, facts ‘факти’, trial ‘судовий процес’, 

factual foundation ‘обґрунтування, що містять достатню інформацію’; 

конкретних загальних іменників: tale ‘казка, історія’, story ‘історія’; 

абстрактних загальних іменників: imagination ‘уява’) та ВМС прямої 

процесуальної номінації (has offered ‘запропонував’, thinks ‘думає’, has 
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concocted ‘вигадав’, has expounded ‘виклав’, heard ‘чули’, has built ‘побудував’, 

doesn’t stand up ‘не може встояти’, doesn’t work ‘не працює’), АЗ застосовує 

ВМС прямої ознакової номінації (експресивно-оцінні прикметники: brilliant 

‘яскрава’, convoluted ‘заплутана’), які надають негативну оцінку версії АО і 

створюють у думках присяжних образ адвоката-фантазера, який має за мету 

своєю версією справи збити з пантелику присяжних. Особливої уваги у цьому 

фрагменті промови заслуговують присвійні (his ‘його’) та особові (he ‘він’, you 

‘ви’, we ‘ми’) займенники, завдяки яким АЗ створює коло «своїх» (він і колегія 

присяжних) і коло «чужих» (АО), свідомо спрямовуючи негативну оцінку 

сприйняття АО присяжними, що створює у них ілюзію самостійності вибору 

негативного стосовно АО рішення.  

Реалізації КТ дискредитації опонента сприяють і ВМС непрямої 

номінації – будівельна метафора: He’s built you a big castle out of nothing but 

buckets of sloppy mud, but it has no factual foundation, so it doesn’t stand up ‘він 

побудував для вас великий замок ні з чого іншого, як з великої купи бруду, 

який не має фактичної основи, у зв’язку із чим цей замок швидко 

зруйнується’, завдяки якій присяжним вселяється думка, що версія АО 

позбавлена фактичних доказів і є нічим іншим, як уведенням присяжних в 

оману. На синтаксичному рівні реалізації КТ сприяють: повтор ВМС прямої 

субстантивної номінації theory, tale, а також синтаксичний паралелізм: but 

he’s no psychic, no mind reader; so it doesn’t stand up. His story doesn’t work, які 

разом глибоко укорінюють у думки присяжних головну думку АЗ про те, що 

версія його опонента є вигадкою, казкою, яка не має фактичних доказів, щоб 

довести провину підсудного. Зазначені ВМС також створюють ритмічність і 

симетричність промови АЗ (ВМС на фонетичному рівні), реалізуючи його КТ 

дискредитації опонента. 

КТ аналогії (37 КР, 14,8%) реалізується в основній частині заключної 

промови АЗ на рівні висвітлення власної версії подій із метою навіювання 

присяжним готових і потрібних для АЗ висновків. Застосовуючи цю тактику, 

АЗ проводять аналогію між справою, що розглядається, і якоюсь повчальною 
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історією / притчею із життя, художнього твору, власного досвіду і, 

ґрунтуючись на схожості двох ситуацій, робить нібито логічний висновок.  

Для вербальної реалізації КТ аналогії АЗ застосовують ВМС прямої 

субстантивної номінації: конкретні загальні іменники, абстрактні загальні 

іменники, іменники-терміни; ВМС непрямої номінації: розгорнуті метафори. 

Серед ВМС на морфологічному рівні частотними є дієслівна категорія 

наказового способу і епістемічної модальності. Серед ВМС на 

синтаксичному рівні частотними є повтори, синтаксичний паралелізм і 

риторичні питання. Наприклад: 

When I was a boy, my mother used to read her favorite book to me at 

bedtime, “To Kill a Mockingbird” <…> See, in the book, Atticus was appointed to 

represent a black man named Tom Robinson. Tom was accused of beating and 

raping a white girl. Atticus showed the jury that the girl had been beaten by a left-

handed man because the right side of her face was bruised, but that Tom’s left 

hand was disabled due to an accident years before. Atticus proved that Tom didn’t 

do it. And Atticus also showed the jury that the girl’s father was left-handed and a 

mean drunk to boot. Well, everyone in the courtroom knew that Tom didn’t commit 

the crime and that her father did. But the jury, twelve white men, convicted Tom 

Robinson anyway, just because he was a black man. But уou’re here for the truth. 

<…> The truth is, Shawanda Jones is innocent. Clark McCall was killed by a right-

handed person. Shawanda Jones is left-handed. She didn’t do it. (CL, URL) 

Щоб запобігти винесенню колегією присяжних «неправильного» і 

«несправедливого» вироку по відношенню до підсудної, АЗ нагадує 

присяжним історію Тома Робінсона, темношкірого підсудного, описану у 

романі «Убити пересмішника» (To Kill a Mockingbird), коли колегія 

присяжних, незважаючи на його очевидну непричетність до скоєного 

злочину, визнала його винним через колір його шкіри. Ситуація, у якій 

опинилась підсудна, є цілком аналогічною з історією Тома Робінсона: 

підсудна – також лівша (Shawanda Jones is left-handed), у той час як убивця 

був правшою (Clark McCall was killed by a right-handed person). АЗ закликає 

присяжних не повторювати сюжет роману і винести справедливий вирок 
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(Shawanda Jones is innocent. She didn’t do it.), незважаючи на те, що підсудна 

– темношкіра, а всі члени колегії присяжних – білошкірі, оскільки 

громадський обов’язок присяжних – дійти до істини (But уou’re here for the 

truth.). Проводячи аналогію, АЗ демонструє індуктивний умовивід, з яким 

присяжні не можуть не погодитись у силу його логічності і правдивості. 

У висновку своєї заключної промови АЗ застосовують КТ заклику до 

присяжних виконати свій громадянський обов’язок (28 КР, 11,2%) і КТ 

апеляції до почуттів (89 КР, 35,8%) (див. Додаток Е, табл. Е.2, Е.6). 

Метою КТ заклику до присяжних виконати свій громадянський 

обов’язок у кінці заключної промови АЗ, так само, як і наприкінці його 

вступної промови, є дати настанову колегії присяжних здійснити 

справедливе правосуддя, впливаючи на їхні слабкі місця (переконання, 

ідеали тощо (див. пункт 1.2)) і створюючи умови, які підвищують їх 

сугестабельність (див. пункт 1.2). Це, своєю чергою, створює необхідність і / 

або бажання у колегії присяжних виправдати підсудного.   

Для вербальної реалізації КТ заклику до присяжних виконати свій 

громадянський обов’язок АЗ застосовують майже такі самі ВМС, як і у своїх 

вступних промовах. Однак на відміну від вступних промов, частотними у їх 

заключних промовах є ВМС на синтаксичному рівні, зокрема синтаксичний 

паралелізм і повтор, які разом ніби «вбивають» у голови присяжних бажану 

для адвоката настанову. Наприклад: 

“As I have said it at the beginning everyone associated with this trial is 

doing their duty” I said. “… Еveryone. And as I have mentioned it at the beginning 

your duty is to determine the truth, and after you’ve done that, to vote your 

conscience. In this case, the only verdict you’ll be able to return is not guilty. 

Finally, as I have mentioned it at the beginning this is a death penalty case. A man 

was killed, and someone should pay for killing him. But none of us wants an 

innocent person to pay, and that beautiful young woman sitting over there is 

innocent. Thank you.” (IC, URL) 
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З метою вселяння присяжним бажаної настанови, АЗ вдається до 

застосування тих самих ВМС, застосованих ним у своїй вступній промові. 

Такий хід є стратегічно обумовленим, адже ці ВМС загострюють увагу 

присяжних на вагомості виконання ними свого громадянського обов’язку, 

який полягає у винесенні ними «справедливого» вироку по відношенню до 

підсудної. З цією метою у трьох перших реченнях АЗ застосовує ВМС прямої 

субстантивної номінації: іменники-терміни trial ‘судовий процес’, duty 

‘обов’язок’, абстрактні загальні іменники truth ‘правда’, conscience 

‘свідомість, мораль’, займенники everyone ‘кожен’, your ‘ваш, ваше’, you ‘ви’. 

Створивши для присяжних умови конформності, тобто наслідування ними 

поведінки кожного учасника судового процесу, який намагається чесно 

виконати свій обов’язок, АЗ викликає у них потребу винести «чесний», тобто 

бажаний для своєї підсудної вирок. Тиск на присяжних ще більше 

посилюється завдяки ВМС прямої субстантивної номінації, зокрема 

іменнику-терміну a death penalty case ‘кримінальна справа із смертним 

вироком’, який нагадує присяжним, що у разі винесення ними неправильного 

вироку підсудну буде страчено. В останньому реченні за допомогою ВМС 

прямої субстантивної номінації (none of us ‘ніхто з нас’), а також ВМС прямої 

ознакової номінації (innocent ‘невинна’, beautiful ‘красива’, young ‘молода’), 

які впливають на мішені присяжних, АЗ реалізує свою генеральну 

стратегічну мету – вселяє присяжним бажання виправдати невинну жінку. 

Підсиленню реалізації сугестивного впливу на присяжних також сприяють і 

ВМС на синтаксичному рівні, а саме повтор іменників-термінів (duty, 

everyone, innocent), а також синтаксичний паралелізм (As I have said it at the 

beginning; as I have mentioned it at the beginning).  

Отже, здійснивши психологічний тиск на мішені присяжних, який 

полягав у тому, щоб викликати співчуття до красивої дівчини і вплинути на 

страх присяжних, що у разі винесення ними неправильного вироку підсудну 

буде страчено, АЗ вселяє присяжним ідею бажаного для нього виконання 
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свого громадянського обов’язку – винести виправдувальний вирок по 

відношенню до підсудної. 

КТ апеляції до почуттів (89 КР, 35,8%), яка також застосовується у 

вступних промовах АО, у заключних промовах АЗ переслідує іншу мету і 

реалізується іншими ВМС. Її мета у заключній промові АЗ – вплинути на 

психічні й емоційні стани присяжних, щоб викликати в них жаль і співчуття 

до підсудного. Задля досягнення цієї мети, АЗ маніпулюють інформацією про 

невиліковні хвороби підсудного, його тяжкий психічний стан і його фізичні 

страждання. Реалізуючи КТ апеляції до почуттів, АЗ проникає у сферу 

переживань присяжних, викликає у них прихильність, поблажливість, страх, 

хвилювання, смуток, жаль, співчуття до підсудного. У зв’язку із цим колегія 

присяжних відхиляє будь-які логічні аргументи і пояснення, об’єктивну 

критику і починає керуватися лише своїми почуттями й емоціями (одна з 

основних умов породження сугестії, див. пункт 1.2). 

Для вербальної реалізації КТ апеляції до почуттів АЗ застосовують 

ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні прикметники, 

експресивно-оцінні прислівники, дієприкметники теперішнього і минулого 

часу; ВМС прямої субстантивної номінації: конкретні загальні іменники, що 

позначають родинні зв’язки, абстрактні загальні іменники, що апелюють до 

життя і смерті, іменники-терміни; ВМС прямої процесуальної номінації: 

прості дієслівні присудки у минулому часі; прості дієслівні присудки 

теперішнього часу із складним додатком (Complex Object); ВМС непрямої 

номінації: образні порівняння; ВМС на морфологічному рівні: дієслівну 

категорією наказового способу; ВМС на синтаксичному рівні: риторичні 

питання, синтаксичний паралелізм. Наприклад: 

Perhaps the most horrible crime of all is the violent rape of a child. A 

woman who is raped has a pretty good idea why it happened. Some animal was 

filled with hatred, anger and violence. But a child? A ten-year-old child? Suppose 

you’re a parent. Imagine yourself trying to explain to your child why she was 

raped. Imagine yourself trying to explain why she cannot bear children. <…> Are 
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not the other children in the county better off now that two rapists and pushers 

have been removed? All parents should feel safer. Carl Lee deserves a medal, or at 

least a round of applause. He was a hero. <…> Give the man a trophy. Send him 

home to his family (TK, URL).  

У наведеному фрагменті заключної промови АЗ застосовує такі ВМС, 

які безпосередньо впливають на батьківські почуття присяжних. Описуючи 

жахливу історію, у якій десятирічну дівчинку зґвалтували двоє чоловіків, які 

пізніше були привселюдно розстріляні її батьком, якого АЗ зараз захищає, 

адвокат вдається до застосування ВМС прямої субстантивної номінації: 

конкретних загальних іменників child ‘дитина’, woman ‘жінка’, parent ‘один 

із батьків’, children ‘діти’, parents ‘батьки’; абстрактних загальних іменників: 

hatred ‘ненависть’, anger ‘злість’, violence ‘жорстокість’; іменників-термінів: 

crime ‘злочин’, rape ‘зґвалтування’, rapists ‘ґвалтівники’, pushers 

‘наркодилери’ у поєднанні із ВМС прямої ознакової номінації: horrible 

‘жахливий’, violent ‘жорстокий’ і ВМС прямої процесуальної номінації: is 

raped ‘зґвалтована’, was filled with ‘був наповнений’, have been removed ‘були 

вбиті’, deserves ‘заслуговує’. ВМС на синтаксичному рівні – риторичні 

питання (But a child? A ten-year-old child?) у поєднанні із синтаксичним 

паралелізмом (Suppose you’re a parent. Imagine yourself trying to explain to 

your child why she was raped. Imagine yourself trying to explain why she cannot 

bear children.) – занурюють присяжних у роздуми. АЗ змушує кожного члена 

колегії присяжних замислитись над тим, що б вони відчували і що б робили, 

якби ця жахлива ситуація трапилась із їхньою донькою. Наголошуючи на 

тому, що позбавлення життя двох ґвалтівників і торговців наркотиків 

зробило життя в окрузі безпечнішим для інших дітей і спокійнішим для їхніх 

батьків (Are not the other children in the county better off now that two rapists 

and pushers have been removed? All parents should feel safer), АЗ впливає на 

батьківські почуття присяжних, вселяючи їм думку, що підсудний здійснив 

справедливу розправу над малопродуктивними членами суспільства. В 

останніх двох реченнях завдяки ВМС на морфологічному рівні, зокрема 
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дієслівній категорії наказового способу (Give the man a trophy. Send him home 

to his family), АЗ реалізує генеральну стратегічну мету – заклик виправдати 

підсудного і відпустити його додому до своєї родини. Реалізація КТ апеляції 

до почуттів, таким чином, змушує присяжних пережити ті самі почуття, що і 

підсудний, коли дізнався про зґвалтування своєї маленької доньки, і викликає 

у них жаль і співчуття до підсудного як до батька і бажання не карати, а 

навпаки, виправдати підсудного. 

Отже, з метою реалізувати генеральну КС доказу невинуватості 

підсудного, АЗ застосовують конкретні комунікативні тактики на кожному 

композиційному рівні своєї заключної промови, зокрема, у вступі: КТ 

компліменту і КТ вибачення; в основній частині: КТ дискредитації 

опонента, КТ аналогії; у висновку: КТ заклику до присяжних виконати свій 

обовязок і КТ апеляції до почуттів. На відміну від заключних промов АО, які 

переважно ґрунтуються на логічних доказах і фактах, у заключних промовах 

АЗ надають перевагу застосуванню таких КТ, які апелюють до уразливих 

станів присяжних, власне, до їхніх емоцій і почуттів, викликаючи співчуття і 

жаль до підсудного, що формує потребу виправдати його. 

 

4.3 Прагматичний ефект сугестивного впливу промов адвокатів 

захисту 

 

4.3.1 Ефективність сугестивного впливу вступних промов 

адвокатів захисту. Ефективність сугестивного впливу тієї чи іншої КТ, 

застосованої АЗ у вступних промовах, стає очевидною із авторських 

коментарів, у яких описано реакцію на висловлювання АЗ не лише з боку 

присяжних, але й із боку друзів АЗ, його колег і навіть самих підсудних. 

Ефективність сугестивного впливу комунікативних дій АЗ на колегію 

присяжних проявляється здебільшого у: 

→ зміні психо-емоційного стану присяжних, коли вони схвалюють 

висловлювання АЗ, (а) киваючи головою, наприклад: I see a few heads 

nodding gently in these rows of corn. (CE, URL) або (б) посміхаючись, 
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наприклад: Jake was pacing slowly, and when he gave the amount he stopped and 

looked at some of the faces. Almost every juror smiled. (SR, URL); 

→ напруженій ментальній діяльності присяжних, коли вони дивляться 

на АЗ, не зводячи з нього очей, уважно слухаючи й аналізуючи його версію 

справи і порівнюючи її з версію АО, наприклад: All their eyes were on me. I’d 

captured their complete attention (FW, URL). 

Реакція друзів АЗ, його колег, підсудного стосовно ефективності його 

промови проявляється також невербально: мовою жестів, посмішкою, 

киванням головою, поплескуванням АЗ по плечу, що, своєю чергою, також 

здійснює певний вплив на колегію присяжних, наприклад: As I walked back to 

my seat I winked at Lorna Taylor. She nodded at me as if to say I had done well. I 

took my seat and ignored the thumbs-up gesture given me by my client (LL, URL). 

Ефективність сугестивного впливу на колегію присяжних вступних 

промов АЗ зумовлюється: 1) правильним вибором КТ на кожному етапі 

розвитку вступної промови; 2) доречним застосуванням різнорівневих ВМС 

та / або їх вдалою комбінацією для реалізації обраної КТ; 3) відповідністю 

комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ ситуації спілкування, коли 

емоції, стурбований погляд, переживання АЗ зумовлюють конгруентні 

почуття у присяжних; 4) застосуванням візуальних матеріалів, які 

допомагають АЗ здійснити сугестивний вплив на присяжних; 5) порушенням 

кодексу етичних норм права, коли АЗ навмисно наводить колегії присяжних 

факти, які не стосуються справи, що призводить до протесту з боку АО. 

Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив ефективність сугестивного 

впливу на колегію присяжних у тих фрагментах вступних промов АЗ, у яких 

застосовано КТ дискредитації опонента (81 КР, 26%), КТ негативної 

презентації позивача (17 КР, 5,4%), КТ позитивної презентації підсудного 

(45 КР, 14,4%) і КТ заклику до присяжних виконати свій громадянський 

обов’язок (див. пункт 4.2.1). Чинниками ефективності цих КТ у здійсненні АЗ 

сугестивного впливу на присяжних є правильний вибір КТ і вербальних 

засобів її реалізації на кожному етапі розвитку вступної промови. Наприклад: 

“Ladies and gentlemen of the jury, your job is not to give away Seth 

Hubbard’s money. There’s a lot of it, and all of it was earned by Seth Hubbard 
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himself. Not by you, not by me, not by any of the lawyers in this courtroom. You 

can’t help but admire Seth Hubbard. I never met the man, but I wish I had <…> 

Now, if you think a man who put together a $24 million fortune in about ten years 

knows what he’s doing with his money, then you’re right. Because Seth knew 

exactly what he was doing. He planned it all <…>. He planned it all. Seth took 

care of the details. He knew exactly what he was doing. He planned it all. Now, as 

I said, it’s not your job to give away Seth’s money, or to decide who should get 

what or how much. However, it is your job to determine if Seth knew what he was 

doing <…> He was as mentally sound and sane as the twelve of you are right now. 

As jurors you are expected to rely on your own experiences in life. Perhaps you’ve 

known someone, a close friend or even a family member, who came to the end of 

the road and chose his or her own final exit. Were they out of their minds? 

Perhaps, but probably not. Seth certainly was not. He knew exactly what he was 

doing.” As a prop, Jake walked back and forth before the jurors, making eye 

contact with every one of them, speaking slowly and clearly as if they were sitting 

in his den and chatting about their favorite movies. But every word was written 

somewhere. Every sentence had been rehearsed. Every pause was calculated. The 

timing, cadence, rhythm-all memorized to near perfection. “We – the lawyers, the 

judge, you the jurors – are not supposed to concern ourselves with why Seth did 

what he did. Your job, as I’ve said, is to decide only one important issue, and that 

is simply this: At the time Seth wrote his last will, was he thinking clearly and did 

he know what he was doing? He was, and he did.” Jake paused and picked up a 

glass of water. … On the second row, Harry Rex stared at him. He nodded quickly. 

You’re doing fine so far. You have their attention. Jake’s opening statement had 

been persuasive. All in all, a good beginning. (SR, URL) 

У наведеному фрагменті вступної промови АЗ застосовує КТ заклику 

до присяжних виконати свій громадянський обов’язок із метою надати 

присяжним настанову не вводити себе в оману зайвими запитаннями і 

версіями АО, а виконати свій безпосередній обов’язок, як того вимагає від 

них суд – надати відповідь лише на одне запитання: чи був його підзахисний 

у здоровому глузді, коли відписував своїй покоївці весь свій статок, 

позбавивши свою родину спадщини. При цьому, роблячи настанову на 
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правильне виконання присяжними свого обов’язку, АЗ вселяє їм потрібну 

йому думку, впливаючи на мішені присяжних (їхній життєвій досвід), – 

померлий був ментально здоровим і точно знав, що робить. З метою 

створення умов для наслідування присяжними його думок АЗ застосовує: 

→ ВМС прямої субстантивної номінації: конкретні загальні іменники 

ladies ‘пані’, gentlemen ‘панове’, job ‘робота’, money ‘гроші’, fortune ‘статок’, 

details ‘деталі’, experiences ‘досвід’, life ‘життя’, friend ‘друг’, family member 

‘член родини’, end ‘кінець’, minds ‘глузд, свідомість’; іменники-терміни: jury 

‘колегія присяжних’, lawyers ‘адвокати’, courtroom ‘судова зала’, judge 

‘суддя’, will ‘заповіт’; займенники: I ‘я’, you ‘ви’, your ‘ваші’, we ‘ми’; 

→ ВМС прямої процесуальної номінації: give away ‘роздавати’, was 

earned ‘було зароблено’, met ‘зустрів’, put together ‘назбирав, заробив’, knew 

‘знав’, planned ‘спланував’, took care ‘піклувався’, decide ‘вирішувати’, should 

get ‘повинен отримати’, determine ‘вирішити’, was sound and sane ‘був у 

здоровому глузді’, rely ‘покладатися’, have known ‘знали’, came ‘прийшов’, 

chose ‘обрав’, wrote ‘написав’, was thinking ‘думав’; 

→ ВМС прямої ознакової номінації: експресивно-оцінні прислівники 

exactly ‘точно’, mentally ‘ментально’, certainly ‘безсумнівно’, clearly ‘чітко’. 

Підсиленню сугестивного впливу на присяжних сприяють ВМС на 

синтаксичному і фонетичному рівнях. Для реалізації своєї іллокутивної мети 

– дати присяжним бажану для АЗ настанову стосовно того, які дії їм потрібно 

здійснити, щоб винести «справедливий» вирок, – АЗ спочатку створює умови 

для наслідування присяжними його думок. Завдяки ВМС на синтаксичному 

рівні: повтору (There’s a lot of it, and all of it was earned by Seth Hubbard 

himself) у поєднанні із синтаксичним паралелізмом (Not by you, not by me, not 

by any of the lawyers in this courtroom), які зумовлюють ритмізацію 

повідомлення (ВМС на фонетичному рівні), АЗ висловлює своє захоплення 

підзахисним, якому за такий короткий проміжок часу вдалося заробити таку 

купу грошей (You can’t help but admire Seth Hubbard. I never met the man, but I 

wish I had). Це, своєю чергою, створює умови для наслідування колегією 

присяжних таких самих думок, тобто конформності (одна з умов породження 

сугестії, див. пункт 1.2). Далі, для здійснення більш потужного сугестивного 
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впливу на колегію присяжних, АЗ вдається до впливу на їхні мішені (одна із 

умов породження сугестії, див. пункт 1.2), а саме: досвід, пам'ять, емоції, 

застосовуючи ВМС на лексико-семантичному рівні (As jurors you are expected 

to rely on your own experiences in life. Perhaps you’ve known someone, a close 

friend or even a family member, who came to the end of the road and chose his or 

her own final exit). Наводячи приклад із життя і досвіду присяжних, завдяки 

риторичному питанню (ВМС на синтаксичному рівні) і відповіді на нього, АЗ 

вселяє присяжним бажану думку – його клієнт був у здоровому глузді і точно 

розумів, що робить (Were they out of their minds? Perhaps, but probably not. 

Seth certainly was not. He knew exactly what he was doing). Створюючи умови 

конформності, АЗ згадує тих учасників судового процесу, на яких присяжним 

слід рівнятися, застосовуючи ВМС на лексико-семантичному рівні (We – the 

lawyers, the judge, you the jurors – are not supposed to concern ourselves with why 

Seth did what he did. Your job is to decide only one important issue).  

Утворивши всі умови для того, щоб присяжні погодились із думкою 

АЗ, він вдається до реалізації своєї головної мети – настанови присяжним 

виконати свій головний громадянський обов’язок – винести «справедливе» 

рішення. Постійне «вбивання у голови» присяжних прямих інструкцій у 

наказовій формі, що реалізуються завдяки синтаксичному паралелізму (your 

job is not to give away Seth Hubbard’s money;  He planned it all; He planned it 

all; He knew exactly what he was doing. He planned it all. … it’s not your job to 

give away Seth’s money, or to decide who should get what or how much. …, it is 

your job to determine if Seth knew what he was doing… He knew exactly what he 

was doing), викликають бажання у присяжних виконувати відповідну дію, що 

є призначенням директивних команд [4, c. 83] і сприяють запам’ятовуванню 

свого завдання. Найбільшого сугестивного ефекту АЗ досягає в останній 

частині своєї промови, у якій він уже в котрий раз повторює ту саму 

директивну команду (Your job, as I’ve said, is to decide only one important issue, 

and that is simply this) і надає пряму відповідь на поставлене ним запитання 

(At the time Seth wrote his last will, was he thinking clearly and did he know what 

he was doing? He was, and he did), що надовго укорінюється в їхній пам’яті, 

аж до винесення ними свого вироку.  
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Відповідність комунікативно-ситуативного втілення обраних ВМС (But 

every word was written somewhere. Every sentence had been rehearsed), 

невербальна комунікація (making eye contact with every one of them), чітка 

(speaking slowly and clearly), ритмічна, симетрична промова (The timing, 

cadence, rhythm) із вдало зробленими паузами (Every pause was calculated) у 

правильних місцях (ВМС на фонетичному рівні) – все це допомогло АЗ 

досягти його іллокутивної мети (You have their attention. Jake’s opening 

statement had been persuasive. All in all, a good beginning.). 

Про ефективність різнорівневих ВМС, які АЗ застосував на початку 

своєї вступної промови, свідчить фрагмент тексту, у якому присяжні 

обговорюють та обґрунтовують своє рішення на винесення ними свого 

кінцевого вироку: 

“Okay, here’s what I think. I think it’s wrong to cut out the family and give all 

the money to another person, especially someone who Seth knew for only three 

years. But, as Jake said at the beginning, our job is not to decide who should get the 

money. It’s not our money. I have no doubt he knew what he was doing. He’d been 

planning it for a long time. I’m voting in favor of the will. Tracy?” Tracy McMillen 

said quickly, “I agree.” <…> I’m sure Seth was not a nice person, but, like Jake 

said, it’s not our business who he gives his money to. (SR, URL) 

Під час обговорення вироку, попри негативне ставлення деяких 

присяжних до клієнта АЗ (I’m sure Seth was not a nice person), присяжні 

керувалися тією настановою, яку вселив їм АЗ на початку своєї вступної 

промови (But, as Jake said at the beginning, <…> but, like Jake said). Врешті-

решт, усі присяжні у цій справі винесли необхідний для АЗ вирок – визнали, 

що підзахисний АЗ був у здоровому глузді і що його покоївка (також 

підзахисна АЗ) не здійснювала на нього неналежний вплив (undue influence), 

коли він відписав їй, а не своїй родині, увесь свій статок. 

Інші КТ, які АЗ застосовують у вступних промовах (див. пункт 4.2.1), ‒ 

КТ переакцентуації (63 КР, 20,1%) і КТ професійної самопрезентації (75 КР, 

24,1%) – продемонстрували не лише ефективність, а і неефективність у 

досягненні АЗ своєї іллокутивної мети. Причинами їх ефективності у 

вступних промовах АЗ виявились майже такі самі, як і ті, що були 
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неефективними у промовах АО, а саме: 1) неправильний вибір КТ на 

кожному етапі розвитку вступної промови; 2) недоречне застосування ВМС 

на різних мовних рівнях та / або їх невдала комбінація для реалізації обраної 

КТ. Наприклад: 

“District Attorney Swain has told you, in great and grisly detail, how Tommy 

Vuong was killed. About those facts, there is no controversy. We do not dispute 

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

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

Ben scanned the jurors’ faces. If their minds were already made up, he probably 

wasn’t changing them. But at least they were listening. (PJ, URL) 

КТ переакцентуації, застосована АЗ на початку своєї вступної 

промови, виявилася малоефективною, оскільки присяжні не змінили свою 

вже сформовану думку (Ben scanned the jurors’ faces. If their minds were 

already made up, he probably wasn’t changing them). Причиною 

неефективності є неправильний вибір КТ: замість того, щоб застосувати КТ 

професійної самопрезентації з метою всебічної аргументації думки про 

невинність підсудного у скоєному злочині шляхом використання таких ВМС, 

які б продемонстрували ґрунтовні докази, аргументи і факти, що 

спростовують його причетність до злочину або відводять від нього підозру, 

АЗ хоче, щоб присяжні на слово повірили йому, що підсудний невинний: We 

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

Малоефективність застосованої КТ демонструє і авторський коментар: But at 

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

Окрім неправильного вибору КТ на певному етапі розвитку вступної 

промови, малоефективним або взагалі неефективним у здійсненні 

сугестивного впливу на присяжних може бути недоречне застосування ВМС 

або їх невдала комбінація для реалізації обраної КТ. Наприклад:  

“The evidence will not show a confession, an eyewitness. The evidence 

instead will consist almost entirely of the conjecture of various experts about what 

might have happened. You will hear experts from the prosecution, and then equally 

if not more qualified experts from the defense who will tell you that the 
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prosecution's experts are quite likely wrong. And even the prosecution's experts, 

ladies and gentlemen, will not be able to tell you with any certainty that Mrs. 

Sabich was murdered, let alone by who.” There was no telling if the jurors were 

buying that, but if they were paying attention to it at all <…>. (I, URL) 

У наведеному фрагменті вступної промови АЗ реалізація КТ 

професійної самопрезентації є неуспішною через недоречно застосовані 

ВМС на лексико-семантичному і синтаксичному рівнях. ВМС прямої 

субстантивної номінації (confession ‘зізнання’, eyewitness ‘свідок’, conjecture 

‘припущення’), ВМС прямої процесуальної номінації (will not show ‘не 

покажуть’, will consist ‘складатимуться’, might have happened ‘могло статися’) 

у поєднанні із ВМС прямої ознакової номінації (entirely ‘повністю’) свідчать 

про те, що у АЗ немає жодних доказів, які б аргументовано довели 

непричетність підсудного до скоєного злочину, і що його базу доказів 

складатимуть лише домисли і міркування різних експертів стосовно того, що 

сталося. Третє і четверте речення перенасичене повторами (ВМС на 

синтаксичному рівні), а ВМС прямої субстантивної номінації (experts 

‘експерти’, prosecution ‘сторона обвинувачення’, defense ‘сторона захисту’, 

prosecution’s experts ‘експерти сторони обвинувачення’) разом із ВМС прямої 

процесуальної номінації (will hear ‘почуєте’, will tell ‘скажуть’, will not be 

able to tell ‘не зможуть сказати’, are wrong ‘неправі’), які не несуть жодної 

важливої для справи інформації, надмірно перевантажують свідомість 

присяжних, викликаючи плутанину в їхніх думках, і роблять промову АЗ 

невиразною і нецікавою, в чому переконуємось із авторського коментаря: 

There was no telling if the jurors were buying that, but if they were paying 

attention to it at all <…> ‘Важко було сказати сприймали присяжні промову 

адвоката чи ні, однак, ще важче було зрозуміти, чи була взагалі їхня увага 

прикута до того, що їм казали’. Авторський коментар засвідчив, що 

застосувавши КТ професійної самопрезентації, АЗ не постав перед 

присяжними як висококваліфікований експерт із фундаментальною базою 

доказів, але, навпаки, через недоречне і надмірне застосування ВМС на 

лексико-семантичному і синтаксичному рівнях, його промова виявилась для 

присяжних незрозумілою, нецікавою і неінформативною. 
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Отже, КТ, які АЗ застосовують у вступних промовах задля втілення 

своєї генеральної КС, можуть бути ефективними, малоефективними або 

взагалі неефективними у здійсненні сугестивного впливу на присяжних. 

Ефективність КТ часто пояснюється інтенсивним застосуванням 

різнорівневих ВМС в одному фрагменті промови. Неефективність деяких КТ 

(КТ переакцентуації, КТ професійної самопрезентації) у вступній промові 

АЗ зумовлюється неправильним вибором КТ на відповідному етапі розвитку 

вступної промови, недоречним застосуванням різних ВМС та / або їх 

невдалою комбінацією для реалізації обраної КТ. 

 

4.3.2 Ефективність сугестивного впливу заключних промов 

адвокатів захисту. Ефективність сугестивного впливу КТ, застосованих АЗ 

у заключних промовах, проявляється переважно у виникненні напружених 

або співчутливих поглядів на підсудного і самого АЗ, а також у зміні психо-

емоційних станів присяжних, наприклад, коли слова АЗ викликають у них 

нестримні сльози.  

Причинами ефективності є: 1) правильний вибір КТ на кожному етапі 

розвитку заключної промови; 2) застосування тієї самої КТ на кожному 

композиційному рівні промови; 3) комбінація різнорівневих ВМС в одному 

фрагменті промови; 4) відповідність комунікативно-ситуативного втілення 

обраної КТ ситуації спілкування. 

Через те, що головними героями у досліджуваних САЮТ виступають 

переважно АЗ, а не АО, автори романів наділяють їх такою комунікативною 

поведінкою, яка допомагає їм виграти судовий процес. Для того, щоб виграти 

судовий процес, необхідно здійснити максимальний сугестивний вплив на 

присяжних, чого АЗ досягають завдяки своїй запальній риториці, власне, 

завдяки наявності таких лексико-стилістичних та експресивних ВМС, які 

розчулюють серця колегії присяжних, викликаючи співчуття до підсудного 

(що є факторами породження вербальної сугестії) і бажання винести 

виправдувальний вирок (генеральна стратегічна мета АЗ). Тому всі КТ, які 

АЗ застосовують у своїх заключних промовах, ‒ КТ компліменту, КТ 
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вибачення, КТ дискредитації опонента, КТ аналогії, КТ заклику до 

присяжних виконати свій громадянський обов’язок, КТ апеляції до почуттів, 

є ефективними і характеризуються комбінацією ВМС на різних мовних 

рівнях задля здійснення АЗ найпотужнішого сугестивного впливу на 

присяжних, які в решті решт винесуть бажаний для АЗ вирок. Наприклад: 

He became much quieter, and said he was almost through. “I want to leave 

you with one thought. Picture this if you could. When she was lying there, beaten, 

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

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

daddy, running desperately to save her. In her dreams she saw him when she 

needed him the most. She cried out for him, and he disappeared. He was taken 

away. She needs him now, as much as she needed him then. Please don’t take him 

away. She waits on the front row for her daddy. Let him go home to his family.” 

The courtroom was silent as Jake sat next to his client. He glanced at the jury, and 

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

days he felt a flicker of hope. (TK, URL)  

У наведеному фрагменті промови АЗ реалізується КТ апеляції до 

почуттів. Для занурення присяжних у ситуацію, у якій опинилась 

десятилітня зґвалтована дівчинка, АЗ звертається до опису жахливих подій, 

які довелося їй пережити, нагнітаючи у присяжних напругу і викликаючи 

почуття страху, жалю і переживання. З цією метою АЗ застосовує ВМС 

прямої процесуальної номінації: was lying ‘лежала’, looked ‘подивилась’, saw 

‘побачила’, running ‘біг’, save ‘врятувати’, needed ‘потребувала’, cried out for 

‘кликала, кричала’, disappeared ‘зник’, was taken away ‘забрали’, needed 

‘потребувала’, waits ‘чекає’; ВМС прямої субстантивної номінації: thought 

‘думка’, legs ‘ноги’, daddy ‘татко’, dreams ‘видіння’, someone ‘хтось’, family 

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

стікала кров’ю’, spread ‘розведені’, tied ‘прив’язані’, semiconscious 

‘напівпритомна’, hallucinating ‘з галюцінаціями’, desperately ‘відчайдушно’, 

які у поєднанні із ВМС на морфологічному рівні: категорії модальності (I 
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want) і наказового способу (Picture this if you could…) змушують присяжних 

пережити той жах, який пережила десятилітня дівчинка.  

Синтаксичний паралелізм (she saw someone running toward her. 

…running desperately to save her) у поєднанні із градацією (… he disappeared. 

He was taken away), переліком однорідних членів речення (beaten, bloodied, 

legs spread and tied to trees; she needed him the most. She cried out for him) 

сприяють утворенню симетричності промови, її ритму, нагнітанню напруги і 

кращій реалізації сугестивного впливу. Генеральна стратегічна мета АЗ – 

доказ невинуватості підсудного – досягається завдяки повтору ВМС прямої 

субстантивної номінації (daddy) і ВМС прямої процесуальної номінації 

(need), а також завдяки синтаксичному паралелізму, який реалізується 

завдяки категорії наказового способу (Please don’t take him away... Let him go 

home to his family), які разом здійснюють потужний тиск на батьківські 

почуття і психо-емоційний стан присяжних і створюють у них потребу 

винести виправдувальний вирок.  

Застосована АЗ КТ апеляції до почуттів виявилась ефективною у 

здійсненні сугестивного впливу на присяжних, у чому переконуємось із 

авторського коментаря: He glanced at the jury, and saw Wanda Womack brush 

away a tear with her finger. For the first time in two days he felt a flicker of hope 

‘Він поглянув на присяжних і побачив, як Ванда Вомак витирала сльози. 

Вперше за два дні він відчув спалах надії’. 

Наведений нижче фрагмент демонструє, який саме ефект КТ апеляції 

до почуттів мала на думки і судження присяжних під час обговорення ними 

свого вироку:  

Sue Williams decided to answer <…> “I didn’t vote yesterday. I passed. But 

I tend to sympathize with Mr. Hailey. I have a daughter, and if she was raped, it 

would greatly affect my mental stability. I can understand how a parent might 

crack in that situation, and I think it’s unfair for us to judge Mr. Hailey as if he 

was supposed to act completely rational.”  

“You think he was legally insane?” asked Reba Betts, an undecided. 
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“I’m not sure. But I know he wasn’t stable. He couldn’t have been.” 

The jury room was silent for fifteen minutes after Reba Betts was converted from 

an undecided to a not guilty. If a man raped her, she just might blow his head off if 

she got the chance (TK, URL). 

Розмова присяжних свідчить, що майже кожний член колегії поставив 

себе на місце підсудного і пережив ті почуття, які пережив батько, коли 

дізнався про жахливу ситуацію, у якій опинилась його донька. Далі, під 

впливом КТ апеляції до почуттів, ті присяжні, які не могли визначитись із 

вироком, нарешті прийняли виправдувальний вирок, ставши на бік 

обвинуваченого (If a man raped her, she just might blow his head off if she got 

the chance). Хоча у АЗ було мало шансів виграти судову справу і врятувати 

підсудного від смертної кари, у нього були сподівання на заключну промову, 

яка б розчулила серця присяжних до підсудного і здійснила максимальний 

сугестивний вплив на них. АЗ вдалося виграти судову справу завдяки 

правильному вибору КТ апеляції до почуттів, яку АЗ застосував майже на 

кожному композиційному рівні своєї заключної промови, і комбінації 

різнорівневих ВМС, які змусили присяжних розчулитись і винести 

необхідний для АЗ виправдувальний вирок: “we the jury find the defendant not 

guilty by reason of insanity.” (TK, URL) Тобто, присяжні визнали підсудного 

невинним через порушення психіки на момент скоєння ним злочину.  

Серед 19-ти досліджуваних юридичних трилерів, 14 закінчилися 

перемогою АЗ, які, завдяки вдало застосованим КТ, реалізованих шляхом 

комбінації різнорівневих ВМС, здійснили потужний сугестивний вплив на 

присяжних, що сприяло винесенню ними необхідного для АЗ вироку.  

Причиною неефективності риторики АЗ у тих САЮТ, які закінчилися 

його поразкою, був етап надання контраргументів АО після проголошення АЗ 

заключної промови. Етап надання контраргументів або спростування 

контраргументів АЗ (rebuttal) є за своєю суттю ще одною заключною 

промовою АО, завдяки якій у нього з’являється додатковий шанс спростувати 

думки та припущення АЗ і вселити присяжним необхідні настанови, 

викликати у них потребу винести бажаний для АО вердикт. Наприклад:  
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“Every piece of evidence presented by the prosecution – without exception – 

has been circumstantial. None of it directly proves that Donald committed this 

crime. No one saw him do it, no one heard him do it, no one saw blood on his 

hands. The prosecution wants you to convict him because he didn’t like Tommy 

Vuong, because he fought with Tommy Vuong, and because he didn’t have an alibi 

when Tommy was killed. But you say – that could happen to anyone. And I say to 

you – yes, you’re right. And that’s exactly the point. You cannot convict a man of 

first-degree murder on a possibility. You cannot convict him because he might 

have done it. You can only convict him if you have eliminated all the other 

possibilities. You must be certain—certain beyond a reasonable doubt. And you 

know what?” Ben said. “I don’t think you are. I don’t think you could be. I think 

each of you has doubts. Maybe they aren’t big ones. Maybe it’s just one teeny-tiny 

doubt. But that’s enough. As long as that doubt remains, you have no alternative. 

Enter a verdict finding Donald Vick not guilty.” Ben held their eyes for a few more 

moments, then returned to his seat. That had gone well, better than he expected, 

actually. Unfortunately he didn’t get the last word. (PJ, URL) 

У своїй заключній промові АЗ правильно вибрав КТ дискредитації 

опонента і доречно застосував різнорівневі ВМС, а саме: 

→ ВМС прямої субстантивної номінації: іменники-терміни: evidence 

‘докази’, prosecution ‘сторона обвинувачення’, crime ‘злочин’, alibi ‘алібі’, 

reasonable doubt ‘підстави для сумніву’; абстрактні загальні іменники: 

possibility ‘можливість’, doubts ‘сумніви’, alternative ‘альтернатива’; 

займенники: no one ‘ніхто’, anyone ‘будь-хто’; 

→ ВМС прямої процесуальної номінації: proves ‘доводить’, committed 

‘скоїв’, saw ‘бачив’, heard ‘чув’, wants ‘хоче’, convict ‘засудити’, didn’t like 

‘не подобався’, was killed ‘був вбитий’, have eliminated ‘усунули’, might have 

done ‘міг скоїти’, must be certain ‘повинні бути впевнені’; 

→ ВМС прямої ознакової номінації: емоційно-оцінні прикметники: 

teeny-tiny ‘крихітний’, емоційно-оцінні прислівники: directly ‘прямо’; 

→ ВМС на морфологічному рівні: дієслівна категорія модальності: I 

say to you ‘я кажу вам’, I don’t think ‘я не думаю’, I think ‘я думаю’, maybe 
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‘можливо’; дієслівна категорія наказового способу: Enter a verdict finding 

Donald Vick not guilty ‘винесіть виправдувальний вирок Дональду Віку’; 

→ ВМС на синтаксичному рівні: синтаксичний паралелізм (No one …, 

no one …, no one …; … because he …, because he …, and because he …; You 

cannot convict ... You cannot convict …); риторичне питання у поєднанні із 

відповіддю (And you know what? ... I don’t think you are.).  

Але, незважаючи на це, йому все одно не вдалося вплинути на кінцеве 

рішення колегії присяжних через те, що його риторика викликала бажання у 

АО навести контраргументи, щоб спростувати і заперечити все, що сказав АЗ 

у своїй заключній промові:  

 “Rebuttal?” Judge Tyler asked. 

“I think so.” Swain sprang to his feet. He undoubtedly realized the jury was tired 

of speeches. He was going to say what he had to say and get it over with (PJ, URL) 

Аналіз досліджуваних САЮТ показав, що, коли АО використовують 

можливість контраргументів (rebuttal), їм зазвичай удається спростувати 

аргументи АЗ і, здійснивши потужний сугестивний вплив на присяжних, 

реалізувати свою іллокутивну мету і виграти судовий процес.  

Отже, усі КТ, які АЗ застосовують у своїх заключних промовах 

(компліменту, вибачення, дискредитації опонента, аналогії, заклику до 

присяжних виконати свій громадянський обов’язок, апеляції до почуттів), є 

ефективними у здійсненні сугестивного впливу на присяжних, адже вони 

більшою мірою обернені на уразливі стани присяжних, а саме: емоції, уяву, 

асоціації, інтереси, бажання, потяги, переконання, ідеали, почуття, слабкості, 

страхи тощо і характеризуються комбінацією ВМС на різних мовних рівнях. 

Фактором неуспішності АЗ, коли він програє судовий процес, є використання 

АО свого права на надання контраргументів, завдяки якому АО може 

зруйнувати здійснений АЗ сугестивний вплив на колегію присяжних, 

змінивши хід їхніх думок у зворотному напрямку. 
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Висновки до четвертого розділу 

1.  Промови АЗ характеризуються різнорівневими ВМС, однак роль 

мовних рівнів у здійсненні сугестивного впливу на присяжних у промовах АЗ 

не є однаковою. Лексико-семантичний рівень є основним, у той час як 

фонетичний, морфологічний і синтаксичний рівні є допоміжними у 

здійсненні АЗ сугестивного впливу на присяжних. У промовах АЗ лексико-

семантичний рівень утворюють ВМС прямої (субстантивної, процесуальної, 

ознакової) і непрямої номінації.  

2.  Спільним для вступних і заключних промов АЗ є надання ними 

переваги застосовувати ВМС непрямої номінації, на відміну від заключних 

промов АО, а також експресивно-оцінні ВМС із позитивною і негативною 

оцінкою. Відмінною рисою вступних промов є переважання ВМС прямої 

субстантивної номінації (негативно- і позитивно- маркованих абстрактних 

загальних іменників), які дискредитують позицію обвинувачення і позивача, 

підвищують статус підсудного і його захисника в очах присяжних, а також 

ВМС на синтаксичному рівні (синтаксичного паралелізму), що робить 

промови АЗ ритмічнішими. У заключних промовах АЗ віддає перевагу ВМС 

прямої ознакової номінації (негативно маркованим експресивно-оцінним 

прикметникам) у поєднанні із ВМС непрямої номінації (образним 

порівнянням і метафорам), які здійснюють сугестивний вплив на емоційну 

сферу присяжних, у поєднанні із ВМС на морфологічному рівні, з-поміж 

яких переважає дієслівна категорія наказового способу, що прямо закликає 

присяжних стати на місце підсудного і пережити всі його страждання, 

викликаючи до нього співчуття і жаль, а так і бажання виправдати його. 

3.  ВМС непрямої номінації у вступних промовах АЗ (метафори, 

парафрази, епітети) переважають за своєю кількістю і різноманітністю ті, що 

застосовуються АЗ у їх заключних промовах (метафори і образні 

порівняння). Однак група метафоричної непрямої номінації у заключних 

промовах АЗ у порівнянні із заключними промовами АО є значно більшою і 
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варіативною, що свідчить про більшу емотивність, образність і 

експресивність заключних промов АЗ. 

4.  Як у своїх вступних, так і у заключних промовах, АЗ переслідують ту 

саму генеральну КС доказу невинуватості підсудного, яку реалізують різні 

КТ на кожному композиційному рівні вступної і заключної промов. У 

вступних промовах АЗ КС доказу невинуватості підсудного реалізують такі 

КТ, як: дискредитації опонента, негативної презентації позивача, 

позитивної презентації підсудного, професійної самопрезентації,  

переакцентуації, заклику до присяжних виконати свій громадянський обов’язок. 

У заключних промовах КС доказу невинуватості підсудного реалізують такі 

КТ, як: компліменту, вибачення, дискредитації опонента, аналогії, заклику 

до присяжних виконати свій громадянський обов’язок, апеляції до почуттів. 

Спільними для вступних і заключних промов АЗ є КТ дискредитації 

опонента і КТ заклику до присяжних виконати свій громадянський 

обов’язок, проте вони реалізуються різною комбінацією ВМС. 

5. Застосовані КТ можуть бути як ефективними, так і неефективними у 

здійсненні сугестивного впливу на присяжних. Ефективність КТ, 

застосованих у вступних промовах АЗ, залежить від: а) правильного вибору 

КТ на кожному етапі розвитку вступної промови; б) доречного застосування 

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

в) відповідністю комунікативно-ситуативного втілення обраної КТ ситуації 

спілкування. Причинами неефективної реалізації сугестивного впливу у 

вступних промовах АЗ є: а) неправильний вибір КТ на кожному етапі 

розвитку вступної промови; б) недоречне застосування різнорівневих ВМС 

та / або їх невдала комбінація для реалізації обраної КТ. 

6. Ефективними у здійсненні сугестивного впливу на присяжних 

визначено КТ дискредитації опонента, КТ негативної презентації позивача, 

КТ позитивної презентації підсудного, КТ заклику до присяжних виконати 

свій громадянський обов’язок. Спільним для успішної реалізації сугестивного 

впливу всіх КТ є комбінація різнорівневих ВМС. Неефективність у 
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досягненні АЗ своєї іллокутивної мети продемонстрували КТ 

переакцентуації і КТ професійної самопрезентації. 

7. КТ компліменту, КТ вибачення, КТ дискредитації опонента, КТ 

аналогії, КТ заклику до присяжних виконати свій громадянський обов’язок, 

КТ апеляції до почуттів, які АЗ застосовують у своїх заключних промовах, є 

майже завжди ефективними у здійсненні сугестивного впливу на присяжних, 

що обумовлено специфікою змісту САЮТ, у яких АЗ майже завжди 

виграють судовий процес. Спільною ознакою КТ у заключних промовах АЗ є 

комбінація таких ВМС, які впливають на почуття й емоції присяжних, 

розчулюючи їхні серця і викликаючи співчуття до підсудного, що створює 

бажання у присяжних винести виправдувальний вирок. 

8. Причиною неефективності КТ, застосованих АЗ у заключних 

промовах, є композиційна організація заключних промов АО, рівень надання 

контраргументів, завдяки якому АО можуть розвіяти сформовані 

присяжними думки внаслідок почутої заключної промови АЗ і у такий спосіб  

виграти судовий процес. 

Основні положення четвертого розділу відбито в одноосібних 

публікаціях дисертантки [2; 6; 7]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проблема дослідження вербальних маркерів сугестії в сучасному 

американському юридичному трилері розв’язується у дисертації шляхом 

застосування комунікативно-прагматичного підходу. Завдяки залученню 

методологічних засад лінгвістики, лінгвопоетики і комунікативної 

прагматики, виявилось можливим провести комплексний аналіз 

різнорівневих вербальних маркерів сугестії, які адвокати обвинувачення і 

захисту застосовують у своїх вступних і заключних промовах для здійснення 

сугестивного впливу на сферу несвідомого присяжних для програмування їх 

поведінки у необхідному для адвокатів напрямку. 

Вербальна сугестія постає формою вербально-психологічного впливу 

на підсвідому, емоційну та поведінкову репрезентативні системи сугеренда, 

що здійснюється за допомогою арсеналу вербальних і невербальних засобів, 

здатних викликати у сугеренда конгруентні почуття, думки і дії без 

критичного аналізу вхідної інформації.  

Вербальна сугестія ефективно застосовується у судовому дискурсі. 

Основними учасниками судового процесу при розгляді справ у першій 

інстанції є адвокати процесуальних сторін і колегія присяжних. Саме 

адвокати процесуальних сторін постають авторитарними учасниками 

судового процесу, від красномовства яких залежить винесення колегією 

присяжних «справедливого» вироку. Тому метою судових промов адвокатів є 

здійснення прагматичного впливу на присяжних, щоб вони у кінцевому 

рахунку винесли вирок, бажаний для адвоката. Оскільки одним із видів 

вербального впливу є сугестія, а метою судової промови адвоката є не лише 

представлення аргументів і фактів, а і здійснення емоційного та 

психологічного впливу на колегію присяжних (що є основними факторами 

породження сугестії), однією із основних ознак судової промови у 

дисертаційному дослідженні визначено її сугестивність. 
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Дослідження вербальних маркерів сугестії в сучасних американських 

юридичних трилерах здійснено із застосуванням методики комплексного 

аналізу, яка вимагала залучення методології лінгвопоетики (зокрема методів 

філологічного і біографічного аналізу), лінгвістики (метод лінгвістичного 

спостереження й опису, компонентний аналіз, метод дистрибутивного 

аналізу, аналіз безпосередніх складників, контекстуальний аналіз, 

семантико-стилістичний аналіз), комунікативної прагматики (метод 

контекстуальної інтерпретації, конверсаційний аналіз, метод контент-

аналізу, метод інтент-аналізу, актомовленнєвий аналіз, прагматичний 

аналіз).  

Застосований у дисертаційному дослідженні комплексний підхід у 

дослідженні вербальної сугестії в сучасних американських юридичних 

трилерах уможливив розроблення семантико-стилістичної класифікації 

різнорівневих вербальних маркерів сугестії у вступних і заключних промовах 

адвокатів процесуальних сторін, які реалізовано на всіх рівнях мови: 

фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному. 

Однак за кількістю контекстних репрезентацій найчастотнішими як у 

вступних, так і у заключних промовах адвокатів процесуальних сторін 

виявились вербальні маркери сугестії на лексико-семантичному рівні. Інші 

рівні мови – морфологічний, синтаксичний та фонетичний – відіграють 

другорядну роль у породженні вербальної сугестії.  

Застосовані у дисертаційному дослідженні методи компонентного і 

семантико-стилістичного аналізу уможливили опис лексико-семантичних 

маркерів сугестії. Залежно від наявності / відсутності семантичної 

транспозиції у їхньому значенні вербальні маркери сугестії на лексико-

семантичному рівні було розподілено у дві групи: група маркерів прямої і 

непрямої номінації. Групу маркерів прямої номінації утворювали засоби 

прямої субстантивної, процесуальної і ознакової номінації, які у своєму 

прямому значенні називали певні особи / предмети, причетні до судової 

справи, їхні ознаки та дії. До групи маркерів непрямої номінації було 
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віднесено ті вербальні засоби (метафори, парафрази, евфемізми, порівняння, 

епітети), що у своїх перенесених значеннях визначають диференційні ознаки 

денотату, який уже має свою назву. Усі промови адвокатів вирізнялись 

варіативністю вербальних маркерів сугестії на лексико-семантичному рівні і 

кількістю їх контекстних репрезентацій. 

Порівняльний аналіз вербальних маркерів сугестії у вступних і 

заключних промовах адвокатів процесуальних сторін, а також їх кількісні 

підрахунки не тільки унаочнили їхню вагу у здійсненні сугестивного впливу 

на колегію присяжних, а також сприяли виявленню спільних і відмінних 

ознак між вступними і заключними промовами адвокатів. 

Спільними ознаками між вступними і заключними промовами 

адвокатів процесуальних сторін було виявлено такі: надання адвокатами 

переваги застосовуванню емоційно-оцінної лексики з позитивною чи 

негативною оцінкою задля створення у присяжних позитивного / негативного 

ставлення до адвоката обвинувачення / захисту та позивача / підсудного; 

концентрація різнорівневих вербальних маркерів сугестії в одному фрагменті 

промови задля сугестивного впливу на сферу несвідомого присяжних для 

програмування їх поведінки у необхідному для адвокатів напрямку.  

Відмінною ознакою між вступними промовами адвокатів 

процесуальних сторін виявилась преференція адвокатів обвинувачення 

застосовувати здебільшого засоби прямої процесуальної номінації (прості 

дієслівні присудки у минулому часі із негативно-оцінними дієсловами) і 

непрямої номінації (евфемізми) на лексико-семантичному рівні, дієслівну 

категорію модальності (фрази пропозиційного відношення) на 

морфологічному рівні, повтори – на синтаксичному рівні. Натомість 

адвокати захисту вдавались до застосування засобів прямої субстантивної 

номінації (позитивно- і негативно маркованих абстрактних загальних 

іменників), засобів непрямої номінації (переважно епітетів і парафраз), на 

морфологічному рівні адвокати здебільшого застосовували дієслівну 

категорію умовного способу, а на синтаксичному – синтаксичний паралелізм. 
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Проведена розвідка засвідчила, що вступні промови як адвокатів 

обвинувачення, так і адвокатів захисту характеризуються своєю 

експресивністю, оцінністю й емотивністю. Проте вступні промови адвокатів 

захисту виявились більш сугестивно-навантаженими, ніж промови адвокатів 

обвинувачення, за рахунок більшої різноманітності і частотності образних 

засобів та інших різнорівневих вербальних маркерів сугестії.   

Основною відмінністю між заключними промовами адвокатів 

процесуальних сторін було визначено преференцію адвокатів обвинувачення 

оперувати здебільшого доказами і фактами (засоби прямої субстантивної 

номінації), які здійснювали вплив на раціональне мислення присяжних, у той 

час як адвокати захисту застосовували значну кількість засобів прямої 

ознакової номінації, зокрема негативно маркованих експресивно-оцінних 

прикметників, а також засобів непрямої номінації, зокрема образних 

порівнянь, розгорнутих метафор, які, на відміну від промов адвокатів 

обвинувачення, були звернені до почуттів присяжних і змушували їх 

поринути у мікросвіт підсудного і «пережити» один із його фрагментів, а 

потім винести вирок, керуючись не раціональним мисленням, а почуттями і 

співчуттям до підсудного. У силу різноманітності засобів транспонованої 

номінації, а також більшої кількості експресивно-оцінної лексики на 

противагу від їх кількості у заключних промовах адвокатів обвинувачення, 

заключні промови адвокатів захисту виявились такими, що мали більший 

сугестивний потенціал, який полягав у зараженні присяжних як 

позитивними, так і негативними емоціями, залишаючи глибокий емоційний 

відбиток у їх пам’яті, що впливав на кінцеве рішення колегії присяжних. 

У порівнянні із вступними, заключні промови адвокатів процесуальних 

сторін виявились більш емотивними й експресивними, про що свідчить 

переважна більшість емотивних й експресивно-оцінних вербальних маркерів 

сугестії у їх заключних промовах, ніж у вступних.  

Переслідування адвокатами процесуальних сторін двох різних 

іллокутивних цілей зумовило виділення їх двох генеральних комунікативних 
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стратегій: стратегія доказу абсолютної провини підсудного (адвокати 

обвинувачення) і стратегія доказу невинуватості підсудного (адвокати 

захисту). Кожну комунікативну стратегію реалізували конкретні 

комунікативні тактики, які застосовувалися адвокатами залежно від 

композиційної частини промови – вступу, основної частини і висновків. 

У дисертаційній праці було визначено комунікативні тактики, які 

виявилися спільними для обох типів промов або різновекторними, а також 

такими, що були специфічними для промов адвокатів або обвинувачення, або 

захисту. Комунікативна тактика професійної самопрезентації виявилась 

спільною для адвокатів обвинувачення і захисту у їх вступних промовах, а 

тактика дискредитації опонента ‒ у заключних. Різновекторними вважаємо 

тактики: негативної / позитивної презентації підсудного, позитивної / 

негативної презентації позивача. Тактики, специфічні для адвокатів 

обвинувачення, ‒ деталізації скоєного злочину, аргументації, 

контраргументації, впливу на мішені присяжних; для адвокатів захисту –

переакцентуації, заклику до присяжних виконати свій обов’язок, аналогії, 

вибачення. У дисертаційному дослідженні було з’ясовано, що роль 

різнорівневих вербальних маркерів сугестії у реалізації кожної 

комунікативної тактики є різною. 

Ефективність (перлокутивний ефект) сугестивного впливу тієї чи іншої 

комунікативної тактики, застосованої адвокатами процесуальних сторін у їх 

вступних і заключних промовах, було визначено завдяки авторським 

коментарям в аналізованих фрагментах промов адвокатів. Було виявлено, що 

комунікативні тактики, застосовані адвокатами процесуальних сторін у їх 

вступних промовах, були як ефективними, так і неефективними у досягненні 

адвокатами їх іллокутивної мети. Основними умовами, які сприяли 

ефективній або неефективній реалізації сугестивного впливу на колегію 

присяжних у вступних промовах адвокатів процесуальних сторін, 

встановлено такі: 1) правильний / неправильний вибір комунікативної 

тактики на кожному етапі розвитку промови; 2) доречне / недоречне 
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застосування вербальних маркерів сугестії на лексико-семантичному, 

морфологічному, синтаксичному і фонетичному рівнях та / або їх 

вдала / невдала комбінація для реалізації обраної комунікативної тактики; 

3) відповідність / невідповідність комунікативно-ситуативного втілення 

обраної комунікативної тактики ситуації спілкування. Проте застосовані у 

заключних промовах адвокатів захисту комунікативні тактики були майже 

завжди ефективними на відміну від тих, що застосовувались у заключних 

промовах адвокатів обвинувачення. 

Ефективній реалізації комунікативних тактик у заключних промовах 

адвокатів захисту сприяла концентрація в одному фрагменті промови таких 

різнорівневих вербальних маркерів сугестії, які здійснювали найбільший 

тиск на уразливі стани колегії присяжних, зокрема: негативно марковані 

експресивно-оцінні прикметники, образні порівняння, розгорнуті метафори, 

дієслівна категорія наказового способу, заперечні займенники, градація, 

паузи, які реалізували переважно комунікативну тактику апеляції до 

почуттів. Своєю чергою, комбінація таких вербальних маркерів сугестії у 

фрагменті промови адвоката захисту заряджала колегію присяжних 

позитивними або негативними емоціями, які змушували їх стати на місце 

підсудного / підсудної, пережити конгруентні почуття, які спонукали їх 

винести виправдувальний вирок. Сугестивна насиченість саме заключних 

промов була також обумовлена ідейним задумом авторів сучасних 

американських юридичних трилерів – показати світу, що американська 

колегія присяжних виносить вирок, керуючись емоціями та співчуттям, аніж 

законом і фактами.  

Застосована у дисертаційному дослідженні методика комплексного 

аналізу комунікативно-прагматичного потенціалу вербальних маркерів 

сугестії в сучасному американському юридичному трилері припускає 

можливість її застосування для висвітлення ролі мовних засобів у процесі 

оптимізації маніпулятивного впливу у літературних творах інших родів і 

жанрів, що становить перспективу наукових досліджень.  
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ДОДАТОК А 

 

НЕЙРО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

Тлумачення терміну «нейро-лінгвістичне програмування» (далі НЛП) 

допоможе зрозуміти його сутність. Відтак, частина «нейро» відноситься до 

свідомості, яка нерозривно пов’язана із тілом / нервовою системою і тим, яким 

чином інформація обробляється та кодується у нашій пам'яті. Під частиною 

терміну «нейро» також розуміється та інформація, яка вводиться, обробляється й 

упорядковується завдяки нервовим механізмам і процесам1. «Лінгвістичне» вказує 

на те, що нервові процеси кодуються, упорядковуються й отримують значення 

завдяки мові. В НЛП йдеться про дві основні мовні системи: за першої – 

«свідомість» обробляє інформацію в термінах зображень, звуків, тактильних і 

смакових відчуттів, запахів, тобто за допомогою «репрезентативних систем»; за 

другої – «свідомість» обробляє інформацію за допомогою вторинної мовної 

системи символів, слів, метафор тощо2. «Програмування» відноситься до нашої 

здатності організувати ці частини (зображення, звуки, тактильні чи смакові 

відчуття) у нашій «свідомості-тілі», що, своєю чергою, дозволяє нам досягати 

бажаних результатів. Ці частини утворюють програми, які виконуються мозком. 

Таким чином, суттю НЛП є встановлення контролю над власною свідомістю3.  

Родоначальниками НЛП прийнято вважати студента факультету математики 

Річарда Бендлера тощо4 та професора лінгвістики Джона Гріндера5 з 

Каліфорнійського університету. Проаналізувавши досвід психотерапевтів 

(Ф. Перлза, В. Сатір, М. Еріксона), психологів, гіпнотизерів і з’ясувавши основні 

постулати психологічних теорій (психоаналіз, еріксонівський гіпноз, гуманістичну 

психологію тощо), фундатори НЛП виділили найефективніші інструменти 

психологічного впливу та засоби інфлюації однієї людини на іншу6. Вагомим 

                                                 
1 Холл Л. М. Основные постулаты НЛП. URL: http://www.elitarium.ru/osnovnye_postulaty_ 

nlp/ 
2 Холл Л. М., ibid. 
3 Холл Л. М., ibid. 
4 Bandler, R. Grinder, J. Reframing: Neuro-linguistic Programming and the Transformation of 

Meaning. Ut: Real People Press, 1982. 359 p. 
5 Гриндер Дж., Бэндлер Р. Трансформации. Нейро-лингвистическое программирование и 

структура гипноза. Сыктывкар : Флинта, 1999. 296 с. 
6 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 55. 

http://www.elitarium.ru/osnovnye_postulaty_


 284 

внеском у розвиток НЛП були також лінгвістичні (генеративна граматика 

Н. Хомського7) та філософські концепції, зокрема теорія Х. Вайхінгера8, чиї ідеї 

відбилися в основних постулатах / пресупозиціях НЛП, в основу яких покладено 

узагальнення закономірностей функціонування (особливостей сприйняття, 

специфіки поведінки) людини у світі; тверджень, ідей, думок, що сприймаються як 

аксіоми, на віру, без доказів для того, щоб надати сенсу комунікації9. 

Предметом дослідження НЛП є когнітивні структури людини, пов’язані з 

експлікацією вербалізованих конструктів у полікомунікативних дискурсах. 

Об’єктом аналізу НЛП є поведінкові характеристики особистості, які 

реконструюють шляхом використання різноманітних стратегій, у межах яких 

поєднано психолінгвістичні, філософські, нейрофізіологічні аспекти10. 

Як і сугестивна лінгвістика, НЛП базується на основних 

постулатах / пресупозиціях11, серед яких найбільш суголосними з ідеями 

дисертаційного дослідження виявилися декілька. 

Мапа – не територія.  

Сутність цього постулату полягає в тому, що у реальному житті ми маємо 

справу із зовнішньою (об’єктивною) та внутрішньою (суб’єктивною) 

реальностями. У термінах НЛП територія – зовнішня реальність; дійсність, яка 

вона є насправді, у той час як мапа – своє власне розуміння людиною зовнішньої 

реальності (території). Іншими словами, мапа – це суб’єктивне, ментальне, 

абстрактне розуміння території, яка у кожної людини є різною. Ми оперуємо 

безпосередньо не реальним світом, а нашим індивідуальним сприйняттям світу. 

Незалежно від зовнішнього світу, кожний із нас конструює свою власну внутрішню 

                                                 
7 Хомский Н. Синтаксические структуры. Новое в лингвистике : сб. научн. тр. Москва : 

1962. Вып. 2. С. 412-527. 
8 Vaihinger H. The Philosophy of As If. New York, 1967. 357 p. 
9 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 55. 
10 Ковалевська Т.Ю. Сугестія у сфері лінгвістичної проблематики. URL: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/3421/sbornik%20slav.32-

38%2B.pdf? 
11 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 55; Станкевич Ю.В. Мовні сугестогени в текстах політичної 

реклами: дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2011. C. 52; Холл Л.М. Основные постулаты НЛП 

URL: http://www.elitarium.ru/osnovnye_postulaty_nlp/ 

http://www.elitarium.ru/osnovnye_postulaty_nlp/
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суб’єктивну реальність, і ця внутрішня конструкція визначає наші думки, емоції, 

реакції.  

Тлумачення мовою сугестора: цілеспрямоване створення штучної мапи, яка 

програмує необхідні для сугестора дії, судження, емоційні стани у сугерента. 

Реакції людей відповідають їхнім внутрішнім «мапам».  

Сутність цієї пресупозиції криється в тому, що людська «мапа» визначає або 

контролює наше сприйняття та наші реакції стосовно реальних речей (території). 

Ми тлумачимо речі реального світу не так, як вони нам подаються, а так, як вони 

відображені саме на нашій «мапі» світу. Нейролінгвістичні «мапи» складаються з 

переконань, цінностей, настанов, мови, спогадів та інших психологічних фільтрів. 

Таким чином, внутрішні репрезентативні мапи взаємодіють із нашою фізіологією, 

створюючи певні стани. Ці стани керують поведінкою, визначають наші дії12. 

Тлумачення мовою сугестора: людські нейролінгвістичні «мапи», до яких 

входять їхні переконання, цінності, настанови, спогади, досвід тощо, можуть 

слугувати мішенями (слабкими місцями) для здійснення ефективного сугестивного 

впливу сугестором. Гра сугестора на слабких місцях (мішенях) сугерента створює 

ефективне підґрунтя для здійснення необхідного маніпулятивного впливу з боку 

сугестора. Мішені сугерента допомагають сугестору активізувати в потрібний 

момент необхідний психічний механізм і забезпечити необхідну сугестору реакцію 

з боку сугерента. 

Ми поважаємо мапи (моделі світу) інших людей.  

Згідно концепцій НЛП кожна людина сприймає світ і події у ньому своїм 

унікальним способом. Суть цієї пресупозиції полягає в тому, що професійний 

комунікатор повинен поважати «мапи» (моделі світу) своїх співрозмовників, 

інакше може виникнути ризик «незбігання мап» між комунікантиами, який може 

призвести до комунікативних невдач. Відтак, запорукою налагодження контакту 

між співрозмовниками є розуміння та повага «мапи» (моделі світу) свого 

співрозмовника. 

Тлумачення мовою сугестора: професійного сугестора завжди цікавить 

«мапа» (модель світу) сугерента. Для того, щоб ефективно здійснювати на нього 

                                                 
12 Холл Л.М. Основные постулаты НЛП URL: http://www.elitarium.ru/osnovnye_postulaty_ 

nlp/  

http://www.elitarium.ru/osnovnye_postulaty_
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сугестивний вплив, сугестор зазвичай ретельно та детально вивчає його «мапу», 

щоб при спілкуванні підлаштуватися під його модель світу, а також щоб без 

перешкод здійснити свої наміри та плани. 

Спосіб комунікації впливає на наше сприйняття.  

Суть цієї пресупозиції полягає в тому, що комунікація не завжди 

здійснюється вербально. Як зазначає Л. Холл13, значна частина комунікації 

здійснюється і завдяки невербальним каналам (тон, гучність голосу, жести, міміка, 

пози, тембр голосу, погляд, вираз обличчя, дихання тощо). Вміле поєднання 

адресантом вербальних і невербальних засобів може суттєво впливати на те, як 

адресат сприйматиме та розумітиме адресанта. 

Тлумачення мовою сугестора: здійснюючи сугестивний вплив, умілий 

сугестор завжди озброєний арсеналом емоційно-забарвлених, образних вербальних 

засобів, які він вміло поєднує із невербальними засобами комунікації, аби знайти 

прихильників серед аудіалів, візуалів і кінестетиків. Тобто досвідчений і вмілий 

сугестор максимально враховує постулат НЛП про репрезентативні системи. 

Не буває поразок, є лише зворотній зв'язок.  

Комунікативний процес може іноді закінчуватися комунікативною 

невдачею, поразкою. У такому випадку, згідно концепціям НЛП, комунікативний 

процес варто розцінювати не як «успіх-невдача», а радше як «ефективно-

неефективно». Адресант повинен перетворити комунікативну невдачу на зворотній 

зв'язок, тобто підлаштувати свою комунікацію так, щоб у кінцевому рахунку 

отримати бажану реакцію чи дію з боку адресата. Отже, негативний результат – це 

не поразка, а лише форма зворотного зв’язку, своєрідний досвід, що акумулює 

інформацію, адекватно осмисливши яку можна досягти бажаного результату14. 

Тлумачення мовою сугестора: з’ясувавши причини своєї комунікативної 

невдачі, сугестор підлаштовує своє мовлення так, щоб рештою решт отримати від 

сугерента бажані реакції, вчинки, дії, змінити хід його думок, поведінку тощо. 

 

 

 

                                                 
13 Холл Л.М., ibid.  
14 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 61. 
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Опір указує на відсутність рапорту. 

У межах НЛП сугестія розглядається як спеціальний психопрограмуючий 

комунікативний акт, який включає у себе три етапи: рапорт, підлаштовування та 

ведення.  

Рапорт (фр. rapporter ‘повідомляти’) – процес формування та підтримання 

ефективної комунікації, основаної на взаємній довірі та розумінні між учасниками 

спілкування15. Рапорт передбачає створення сприятливої, дружньої атмосфери між 

сугестором і сугерентом, яка формує підґрунтя для необхідного для сугестора 

впливу. У ракурсі НЛП досягнення рапорту є одним із головних завдань для 

налагодження ефективного комунікативного акту.  

Підлаштовуванням до свідомості сугерента вважається завоювання 

сугестором прихильності сугерента завдяки «ефекту резонансу»16, який 

пояснюється збігом поглядів, поведінкою, манерами, відповідністю темпу 

мовлення, частотою подиху, копіюванням рухів, жестів тощо учасників 

комунікативного процесу. У разі такого збігу ефективність комунікативного 

процесу значно зростає.  

Ведення передбачає поступову, непомітну зміну власної поведінки з метою 

викликати зміни поведінки (бажані реакції) співрозмовника17. Воно будується з 

урахуванням запрограмованих для сугерента висновків і рішень. Згідно цього 

постулату, у разі недотримання або порушення цих етапів між учасниками 

комунікації може виникнути дисонанс, який призведе до ускладнення 

комунікативного акту або ж до його повної невдачі. 

Тлумачення мовою сугестора: заради уникнення комунікативних невдач, 

опору свідомості з боку сугерента, досвідчений сугестор намагається насамперед 

установити контакт із сугерентом, увійти до нього в довіру, підлаштуватися під 

його «мапу». Все це допоможе сугестору встановити контроль над його 

                                                 
15 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 62. 
16 Гриндер Дж., Бендлер Р. Формирование транса : техника формирования и 

использования гипнотических состояний : пер. с англ. Канск: [б. и.], 1993. C. 18 –19; 

Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология : дис. на получение науч. 

степени д-ра филол. наук : 10.02.19 «Теория языка». ЧГУ. Челябинск, 2009. C. 55. 
17 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 62. 
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свідомістю, а потім вести об’єкт впливу за своїми думками, ідеями, емоціями, 

почуттями, тобто здійснювати ефективний сугестивний вплив. 

Ми можемо управляти своїм мозком і контролювати результати. 

Це – одна з найвагоміших пресупозицій НЛП, суть якої полягає у тому, що 

мозком можна і потрібно керувати, адже, «6% планів і програм поведінки людина 

здійснює цілком усвідомлено, а решта 94% – функціонують на підсвідомому 

рівні»18. 

Тлумачення мовою сугестора: виходячи з основної мети явища сугестії – 

здійснити вплив на свідомість і поведінку людини в обхід її критичного мислення – 

сугестор ставить за мету приєднання до свідомості та проникнення у підсвідомість 

сугерента, а також керування його діями, думками, емоціями, поведінкою, власне 

завдяки підсвідомості. 

Отже, НЛП є ефективною моделлю корегування мислення, емоцій, 

поведінки людини чи групи людей і постає потужним засобом впливу на її 

мислення, емоції та поведінку, на яких адресовано вербальну комунікацію. 

Фундаментальні пресупозиції НЛП мають бути врахованими при побудові 

успішної комунікації, адже вони можуть значно допомогти сугестору зрозуміти 

особливості ефективної взаємодії із об’єктом впливу, проникнути у його свідоме і 

несвідоме (завдяки ретельному і детальному вивченню його «мапи») і керувати 

цими потужними важелями з метою здійснення сугестивного впливу.  

Відтак, метою використання технологій НЛП у судовій комунікації є 

проникнення у підсвідомість колегії присяжних завдяки психотехнологіям, власне 

сугестії, задля зміни поведінки чи трансформації думок, поглядів, ідеалів колегії 

присяжних. Перевага НЛП технологій у судовому процесі полягає у тому, що 

адвокати сторін не нав’язують свою думку колегії присяжних, а штучно створюють 

такі умови, які стимулюють цілком самостійне формування необхідних думок і 

висновків, які колегія присяжних уважає своїми власними. 

 

                                                 
18 Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / В.М. Петрик [та інші]. 

Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. С. 65. 
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ДОДАТОК Б 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ СИСТЕМИ  

У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

 

Інформативна довідка про американську судову систему 

Суди присяжних існують у багатьох країнах світу, і кожна країна має свої 

особливості у їх організації. Американський суд присяжних – це форма здійснення 

судової влади представниками суспільства шляхом їх участі у судовому процесі та 

вирішення судової справи19. Американська судова система відповідає 

англосаксонській моделі правосуддя, де суд присяжних розглядається як одна із 

форм здійснення американського правосуддя при розгляді справ у першій інстанції 

за участю колегії присяжних. Суддя веде судове засідання без активного втручання 

у дослідження обставин справи і встановлення фактів (його основна функція 

зводиться не до пошуку істини, а до нагляду за порядком проведення судового 

процесу, за дотриманням учасників судового процесу своїх ролей), а колегія 

присяжних спостерігає за судовим процесом. Головне завдання колегії присяжних 

– оцінити факти у нарадчій кімнаті без участі професійного судді та винести 

вердикт щодо винності обвинуваченого в кримінальній справі або відповідача у 

цивільній справі. Такий спосіб надає змогу поєднати юридичні знання і 

професійний досвід судді з життєвим досвідом представників народу20. 

Конституція Сполучених Штатів Америки гарантує суд присяжних у всіх 

кримінальних справах. Найважливіша вимога до діяльності суду присяжних є 

забезпечення їх безсторонності та винесення ними справедливого вердикту. Суд 

присяжних повинен бути об'єктивним і неупередженим. Суспільству і кожній людині 

потрібен лише справедливий суд, що стоїть на боці правди, активно її захищає і виражає 

це у своїх рішеннях. Недарма американський суд присяжних складається із 12-ти 

осіб, адже число «12», яке ми постійно знаходимо у міфології та релігії, має 

символічне і магічне значення. Наприклад, грецький легендарний герой Геракл 

                                                 
19 Берчук Д.В. Порівняльно-правовий аналіз суду присяжних у континентальній, 

англосаксонській правових системах та в Росії. URL: http://www.pap.in.ua/1_2014/88.pdf 
20 Футей Б. Роль суду присяжних у США та Україні. URL: http://yurincom. 

com/ua/legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/rol_sudu_prysiazhnykh_u_ssha_ta_ ukraini-

publication  
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здійснив 12 подвигів. Старий Заповіт говорить, що народ Ізраїля складається з 12-

ти колін. У Новому Заповіті Ісус зібрав навколо себе 12 апостолів. Небесний 

Єрусалим має 12 воріт, стіна міста має 12 підстав, і на них написано імена 12-ти 

апостолів21. Тож, мабуть, не випадково колегія присяжних складається саме із 12-

ти осіб, адже число «12» у нумерології означає: чесність, справедливість, 

ідеалістичність і пізнання законів життя22. 

 

Інституційні та ритуальні ознаки американського судового процесу 

Судовий процес відносять до конкретного типу інституціонального дискурсу, 

який В. І. Карасік пропонує розглядати за такими компонентами: учасники, 

хронотоп, мета, цінності, стратегії, прецедентні тексти, жанри, дискурсивні 

формули і т.д.23. 

Специфіка американського судового засідання визначає учасників цієї 

комунікативної події, якими виступають: суддя (judge), свідки (witnesses), позивач 

(plaintiff), відповідач / підсудний (defendant), юрист (lawyer), адвокат 

(attorney / counsel): адвокат обвинувачення (prosecutor), адвокат захисту (defence 

lawyer / attorney), судовий пристав (bailiff), журі присяжних (the jury / panel), 

cудовий канцелярист (court clerk), судовий стенограф / протоколіст (court reporter), 

за необхідності перекладач / тлумач (court interpreter), персонал судового засідання 

(сourt personnel), загальна аудиторія (the general public). Основними учасниками 

судового засідання виступають агенти (термін В. І. Карасіка), які виконують 

стереотипні ролі: суддя, захисник, обвинувач.  

Судовий процес є яскравим прикладом статусно-орієнтованого спілкування, 

у якому ролі чітко розподілені за кожним учасником згідно норм інституту 

правосуддя. При цьому спілкуванню притаманна нерівність сторін. Статусна 

приналежність учасників судового дискурсу знаходить своє вираження в їх 

мовленнєвій поведінці, яка включає в себе «особливі» мовленнєві засоби, соціальні 

умови та психологічні характеристики мовця24.  

                                                 
21 Електронна версія газети Подолянін. URL : http://podolyanin.com.ua/politics/1828/ 
22 Kolo.poltava.ua (Новини Полтави). URL : http://kolo.poltava.ua/2012/12/12/12-12-12-shho-

oznachaye-chislo-12 
23Караϲᴎк В.И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и 

персональный дискурс : сб. науч. тр. Волгоград : Перемена, 2000. С. 6. URL: http://www. 

xies.ru/65990/2/%D0%92_% html/ 
24 Кобзєва О.О. Основні дискурсивні характеристики Американського судового засідання. 

URL: science.crimea.edu/zapiski/2012/filologiya/uch_25_64_1_p1/003_kobz.pdf; Климович 

О.В. Средства речевого воздейтсвия в судебном дискурсе. URL:  

http://www/
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Хронотоп або сцена дії має чітко визначений характер. Американське 

судове засідання відбувається у судовій залі (courtroom), де основні учасники 

мають чітко визначені місця (bench, witness stand, desks for court clerk and reporter, 

tables for the plaintiff / defendant, the jury box, gallery); засідання відбувається у 

заздалегідь визначений час і може тривати декілька днів або тижнів. 

Учасників американського судового процесу об’єднує одна спільна мета: 

здійснення правосуддя, тобто винесення судового рішення у відповідності до 

закону, встановлення вини злочинця та винесення судового вироку. 

Говорячи про цінність судового процесу, зауважимо, що скласти повний 

список виявляється доволі важко. По-перше, цінність судового процесу 

відображена в законах, правових нормах, адміністративних рішеннях. По-друге, у 

судовому процесі закладено майже всі загальнолюдські моральні цінності. Йдеться 

безпосередньо про процес розкриття істини, що націлений на встановлення 

законності у відповідності до дотримання та застосування конституційних норм 

США, що, своєю чергою, призводить до захисту прав, свобод і законних інтересів 

фізичних, юридичних осіб і держави загалом.  

Стратегія – це передусім загальний план діяльності, метою якого є 

досягнення певної мети25. Як зазначає О. С. Іссерс26, комунікативна стратегія – це 

сукупність мовленнєвих дій, які спрямовані на досягнення комунікативної мети і 

реалізуються в комунікативних тактиках. Комунікативна тактика визначається як 

дія, яка сприяє реалізації стратегії27. Судовий процес передбачає використання 

прямих і непрямих тактик мовного впливу, ефективність яких залежить від вибору 

мовцем тих чи інших мовних засобів. Стратегії визначаються цілями судового 

                                                                                                                                                             

http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-7-2013/sredstva-rechevogo-

vozdejstviya-v-sudebnom-diskurse/ 
25 Никифорова Э.Ш. Стратегии коммуникативного воздействия в аргументативно-

суггестивных текстах (на примере текстов судебного дискурса английского, русского и 

казахского языков) : дис. на получение науч. степени канд. филол. наук : 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». ФГБОУ 

ВПО ЧГУ. Челябинск, 2013. C. 37. 
26 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи : монография. Омск : 

Омск. Гос. Ун-т, 1999. C. 100. 
27 Никифорова Э.Ш. Стратегии коммуникативного воздействия в аргументативно-

суггестивных текстах (на примере текстов судебного дискурса английского, русского и 

казахского языков) : дис. на получение науч. степени канд. филол. наук : 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». ФГБОУ 

ВПО ЧГУ. Челябинск, 2013. C. 41. 

http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-7-2013/sredstva-rechevogo-vozdejstviya-v-sudebnom-diskurse/
http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-7-2013/sredstva-rechevogo-vozdejstviya-v-sudebnom-diskurse/


 292 

засідання: розглянути та дослідити докази; всебічно й об’єктивно вивчити всі 

обставини справи; брати активну участь у доведенні фактів справи; захистити 

права й інтереси сторін; дослідити обвинувачення та докази; створити умови для 

реалізації прав, свобод та інтересів тощо. 

Окрім інституціональних рис американського судового процесу, йому також 

притаманні специфічні характеристики ритуальної комунікації. Ритуалом 

називається послідовність символічно-значущих дій, закріпленими традицією28 в 

обмеженому просторі та часі29. 

Ритуальність судового процесу визначається його сценарністю, рольовою 

структурою та символічністю30. Під сценарністю розуміється певний порядок дій 

– початок процесу, його хід і композиційна завершеність. Основними етапами 

судового процесу є звернення судді (настановче слово) до колегії присяжних і 

широкого загалу, вступні промови адвокатів сторін, допит позивача, відповідача, 

свідків, судові сутички (баталії), заключні промови адвокатів сторін, винесення 

вироку колегією присяжних і т.д. Судове засідання – це ритуал з відомим нам 

сценарієм. Суть рольової структури полягає в тому, що кожен учасник судового 

засідання має свою відведену роль, «носить свою маску». Символічність 

характеризується невербальним характером. Їй притаманні ритуальні артефакти: 

чорна мантія судді (the robe), молоточок (gavel), державна символіка (flags of the 

appropriate federal and state governments, the great seal of the jurisdiction) тощо. 

До прецедентних текстів американського судового засідання належать 

Конституція США, акти Конгресу США, судові прецеденти. 

Через жорстку регламентацію судового процесу здійснення правосуддя 

вимагає чітких офіційних формулювань. Це, своєю чергою, призвело до 

обов'язкового вживання певних дискурсивних формул (штампів, кліше 

                                                 
28 Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса : 

прагмалингвистический и когнитивный аспекты : монография. Тамбов : Изд-во Тамб. Гос. 

Техн. Ун-та, 2007. C. 77. 
29 Климович О.В. Средства речевого воздейтсвия в судебном дискурсе. URL: 

http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-7-2013/sredstva-rechevogo-

vozdejstviya-v-sudebnom-diskurse/ 
30 Тютюнова О.Н. Коммуникативные стратегии и тактики судебного дискурса (на 

материале немецких и русских передач) дис. на получение науч. степени канд. филол. 

наук : 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание». Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2008. С. 58. 
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функціонально-обумовлених зворотів), які характерні для американського судового 

засідання і які визначають тип даного спілкування, наприклад: all rise for the court; 

please, be seated; Your Honour; under our law; please, stand, sir; the defense may 

proceed; may it please the court, Your Honor; I have been retained by <…> to represent 

him / her; are you familiar with?; call your witness; ladies and gentlemen; please, bring 

in the jury; Mr. Foreman, read the verdict; we, the jury, і т.д. Характерною рисою 

мовлення на судовому засіданні є його стислість і високий ступінь клішованості31. 

Таким чином, американський судовий процес постає як такий, що має 

інституціональну природу (яка визначається його співвіднесенням із поняттям 

соціального інституту – судом) і ритуальний характер (сценарність, рольова 

структура, символічність), який являє собою спілкування у межах статусно-

рольових відносин, які виступають дискурсоутворювальним фактором (статусно-

рольові позиції учасників комунікації впливають на вибір мовних одиниць і 

мовленнєвої поведінки). Судова комунікація, своєю чергою, постає як тип 

мовленнєвої поведінки учасників судового процесу, головною метою якого є 

розв’язання правового конфлікту та зміна правової ситуації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Тютюнова О.Н. Коммуникативные стратегии и тактики судебного дискурса (на 

материале немецких и русских передач) дис. на получение науч. степени канд. филол. 

наук : 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание». Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2008. С. 48–49. 
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ДОДАТОК В 

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ЮРИДИЧНОГО ТРИЛЕРУ 

 

Жанрова приналежність юридичного трилеру 

М. Г. Агєєва, яка називає юридичний трилер (далі ЮТ) «американський 

детективний роман XX століття», «детектив юридичної процедури»32, відносить 

ЮТ до жанру детективної літератури і вважає його «модифікацією детективу»33: 

«ЮТ є новою літературною формою, основою якої є класичний детектив, але яка 

трансформується під впливом певних соціокультурних та історико-літературних 

факторів34. На думку М. Г. Агєєвої, формула класичного детективу, яка з’явилася 

ще у детективних оповідях Е. А. По, стала зразком для подальшого розвитку 

детективної літератури, набула статусу стійкої моделі, яка у XX ст. породила 

велике різноманіття модифікацій детективної літератури35, до якої безпосередньо 

відноситься ЮТ. 

Розглядаючи ЮТ як субжанр детективу, дослідниця зазначає, що структура 

сюжету ЮТ у більшості випадків збігається із класичною моделлю детективу: 

злочин – розслідування – розгадка. Однак, ЮТ як субжанр детективу вступає у 

полеміку з класичним детективом відносно образу головного героя – слідчого, 

методів розслідування злочину, а також середи, у якій відбувається розвиток подій, 

сприяючи тим самим утворенню нових літературних формул із властивими для них 

літературними прийомами, які характеризують певну жанрову модифікацію36.  

Модифікація класичної детективної моделі у юридичному трилері 

обумовлена насамперед новим типом слідчого з властивими лише йому методами 

розкриття злочину. У ЮТ цим слідчим є професійний юрист, який у ході 

розслідування злочину покладається не лише на свої аналітичні здібності, але і на 

різного роду законодавчі документи, які регулюють як його професійну діяльність, 

                                                 
32 Агеева М.Г. Эволюция детективного романа в американской литературе XX века : 

автореф. канд. филол. наук: 10.01.03. Удмурдский гос. ун-т. Казань, 2014. 22 с. 
33 Агеева М.Г.  Отражение эпохи в произведениях детективной литературы. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-epohi-v-proizvedeniyah-detektivnoy-literatury 
34 Агеева М.Г. Эволюция детективного романа в американской литературе XX века : 

автореф. канд. филол. Наук : 10.01.03. Удмурдский гос. ун-т. Казань, 2014. C. 3 
35 Агеева М.Г. ibid. 
36 Агеева М.Г.  Отражение эпохи в произведениях детективной литературы. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-epohi-v-proizvedeniyah-detektivnoy-literatury 
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так і етичні норми юридичної практики37. Відтак, за М. Г. Агєєвою, ЮТ є сучасною 

модифікацією традиційного класичного детективу, у якому зберігається основна 

модель оповіді та функція головного героя. Новація ЮТ полягає у зміні 

соціального та професійного статусів головного героя, що сприяє подальшому 

розвитку техніки оповідання, прийомів розкриття детективного сюжету, образної 

системи й обов’язково привнесення чогось нового у традиційну умовну схему38.  

Однак, ми не цілком погоджуємося із вельмишановною дослідницею 

стосовно приналежності ЮТ, власне, до детективного жанру. Адже у своїх творах 

автори ЮТ дуже часто відходять від звичної структури детективного оповідання. 

Метою більшості творів ЮТ є не викриття злочинця, як у класичному детективі, а 

розкриття того, у який спосіб, власне, функціонує юридична система США, яким 

чином здійснюється правосуддя, як саме відбувається покарання чи, навпаки, 

виправдання підсудного саме у судовій залі. До того ж, зважаючи на власне назву 

жанру юридичний «трилер» (від англ. thrill ‘нервове тремтіння, хвилювання’), це – 

жанр, націлений викликати у читача почуття схвильованості, збентеження та 

страху, який може змінюватися захопленням, а гострі відчуття проявляються на 

всіх стадіях розвитку сюжету39. Ця ознака при дослідженні жанру ЮТ нівелюється 

дослідницею. Але, на нашу думку, саме ця ознака є вагомою при дослідженні 

особливостей жанру ЮТ, адже вона відповідає за форму жанру ЮТ, яка 

проявляється у композиції твору та відборі специфічних мовних засобів, що 

передають напруженість і динамічність сюжету. 

Інші дослідники40, вважаючи трилер окремим незалежним жанром, що 

утворився від детективних творів, відносять ЮТ до жанру трилеру. Але трилер 

характеризується зворотною схемою розвитку сюжету у порівнянні з детективом: у 

детективі дії рухаються у часі назад, до розгадки, від констатації факту 

                                                 
37 Агеева М.Г.  Отражение эпохи в произведениях детективной литературы. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-epohi-v-proizvedeniyah-detektivnoy-literatury  
38 Агеева М.Г. ibid. 
39 Дьякова Т.В. Характеристика жанра «триллер» и его поджанры. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-zhanra-triller-i-ego-podzhanry 
40 Дьякова Т.В. Характеристика жанра «триллер» и его поджанры. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-zhanra-triller-i-ego-podzhanry; Жогова И.Г., 

Кузина Е.В. Языковые средства создания атмосферы напряжения в произведениях жанра 

триллер (на примере романов Дж. Гришэма и М. Стюарт). URL: 

https://vivliophica.com/articles/linguistics/656415 

https://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-epohi-v-proizvedeniyah-detektivnoy-literatury
https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-zhanra-triller-i-ego-podzhanry
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зафіксованого злочину до того моменту, коли він був скоєний; трилер, натомість, 

спрямований на майбутнє, уперед, до катастрофи, а розвиток сюжету і його 

кінцівка стають зрозумілими лише у процесі читання, завдяки чому зберігається 

інтрига41.  

Якщо взяти до уваги думку про те, що трилер є виключно формою, яка може 

співіснувати з будь-якою тематикою42, тоді у випадку, коли форма трилеру 

накладається на юридичну тематику, ми, вірогідно, можемо мати справу із ЮТ.  

Отже, з одного боку, ЮТ відрізняється від інших субжанрів трилеру 

насамперед головним антагоністом, яким виступає професійний юрист, а також 

динамічним розвитком сюжету, який відбувається у юридичній середі, через що у 

мові ЮТ зустрічається велике різноманіття юридичної лексики, термінів, кліше 

тощо; з іншого, ‒ ЮТ, як і будь-які інші трилери, повинні викликати у чиатача 

яскраві емоції страху, хвилювання, збентеження і змусити його забути, що описані 

події у творі є нереальними.  

 

Процедура “voir dire” 

Для того, щоб виявити упереджених присяжних, адвокати проводять  

досудову процедуру, відому як “voir dire”, під час якої адвокати та суддя можуть 

ставити майбутнім присяжним запитання стосовно їхньої можливої зацікавленості 

у результаті справи та можливих упереджень.  

У випадку, якщо кандидат у присяжні має якісь упередження стосовно 

підсудного чи справи, він / вона можуть бути належним чином звільнені від 

обов’язку присяжного. Якщо сторона відхиляє кандидатуру присяжного на цій 

підставі, це називається «відмова за конкретною підставою».  

Однак, деякі дослідники43 зазначають, що у той час, як процедура “voir dire” 

покликана допомагати адвокатам виявити упереджених присяжних, адвокати 

сприймають цю процедуру як таку, що допоможе обрати їм близьку по духу та 

                                                 
41 Жогова И.Г., Кузина Е.В. Языковые средства создания атмосферы напряжения в 

произведениях жанра триллер (на примере романов Дж. Гришэма и М. Стюарт). URL: 

https://vivliophica.com/articles/linguistics/656415 
42 Савочкина Е.А. Литературно-художественній жанр юридичксого триллера: 

лингвистическое обоснование. URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/bitstream/handle/nsu/ 

5413/08.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
43 Kassin S., Wrightsman L. The American Jury on Trial: Psychological Perspectives. New 

York, 1988. P. 50 

http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/bitstream/handle/nsu/%205413/08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/bitstream/handle/nsu/%205413/08.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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співчутливу колегію, яка винесе необхідний вердикт, наприклад: It is no secret that 

trial lawyers strive to obtain not impartial panel, but a sympathetic one… There isn’t a 

trial lawyer in the country who wouldn’t tell you – if he were being honest – “I don’t 

want an impartial jury. I want one that’s going to find in my client’s favour…44.  

Таку саму думку висловлює й один із головних героїв ЮТ “The Runaway 

Jury” (‘Вердикт за гроші’) Джона Грішема, який був членом колегії присяжних: The 

perfect jury, of course, is not one that will be fair, but one that'll deliver the verdict they 

want. They study us before we're selected. They photograph our homes and apartments, 

our cars, our neighborhoods, our offices, our kids and their bikes, even ourselves. This is 

all legal and ethical, but they come close to crossing the line. They check public records, 

things such as court files and tax rolls, in an effort to get to know us. They might even 

talk to our friends and coworkers and neighbors. This happens in every big trial 

nowadays.45, а також адвокат Джейк Брігенс із ЮТ “Sycamore Row” (‘Кленовий 

ряд’), наприклад: The lawyers scanned the names, looking for friendly ones, sympathetic 

ones, smart folks who would instantly side with them and bring back the right verdict.46; 

for a handsome fee, Pankey and his staff would work all sorts of miracles and deliver the 

perfect jury, or at least the best available47. 

Щоб виявити «таких» присяжних, доволі нещодавно в Америці з’явилася 

професія “jury consultant” (‘консультант із відбору присяжних’), представники якої 

пропонують адвокатам удосконалені методики соціологічних опитувань у якості 

знаряддя відбору бажаних присяжних. Але така послуга є доволі дорогою і нею 

користуються зазвичай на сенсаційних процесах, де захищають заможних 

підсудних, страхові компанії тощо, які можуть собі це дозволити.  

Але у той самий час у американському суспільстві панує думка, що судова 

система слугує інтересам заможних, які можуть дозволити собі високооплачуваних 

адвокатів і консультантів із відбору присяжних48, наприклад: By the time we're all 

gathered in the courtroom to select the chosen twelve, Drummond et al will have a nice 

file on each of these people. The files will be evaluated not only by him and his buddies, 
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but they'll also be thoroughly analyzed by a team of professional jury consultants. In the 

history of American jurisprudence, jury consultants are a relatively new animal. They're 

usually lawyers with some degree of skill and expertise in the study of human nature. 

Many are also psychiatrists or psychologists. They roam the country selling their 

horribly expensive skills to those lawyers who can afford them. In law school, I heard a 

story about a jury consultant hired by Jonathan Lake for a fee of eighty thousand dollars. 

The jury brought back a verdict of several million, so the fee was peanuts.49; Drummond's 

jury consultants will actually be in the courtroom as we select the jury. They'll be 

inconspicuous as they watch these unsuspecting people. They'll study faces and body 

language and dress and manners and God knows what else.50; more lawyers filed in. 

Then the jury consultants from both sides took their positions in the cramped seats 

between the railing and the counsel tables. They began the uncomfortable task of staring 

into the inquiring faces of 194 strangers. The consultants studied the jurors because, 

first, that was what they were being paid huge sums of money to do, and second, because 

they claimed to be able to thoroughly analyze a person through the telltale revelations of 

body language. They watched and waited anxiously for arms to fold across the chest, for 

fingers to pick nervously at teeth, for heads to cock suspiciously to one side, for a 

hundred other gestures that supposedly would lay a person bare and expose the most 

private of prejudices.51; “I need to hire a jury consultant for the trial.” “What’s a jury 

consultant?” Jake was not surprised by the question. Jury consultants did not exist back 

in the judges heyday as a lawyer, nor did His Honor pay attention to trends. Jake said, 

“An expert who does several things. First, he will study the demographics of the county 

and analyze this in light of the case to compose the model juror. He will then do a 

telephone survey using generic names but similar facts to gauge the public’s reaction. 

Once we get the names in the pool, he’ll do background research on all of the 

prospective jurors, at a safe distance of course. When the selection process begins, he’ll 

actually be in the courtroom to observe the pool. These guys are quite good at reading 

body language and such. And once the trial starts hell be in the courtroom every day 

reading the jurors. He’ll know which witnesses are believed, which are not believed, and 

which way the jury is leaning.” “That’s a lot. How much does he cost?” Jake gritted his 
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teeth and said, “Fifty thousand dollars.” “The answer is no.” “Sir?” “No. I will not 

authorize the expenditure of that kind of money from the estate. Sounds like a waste to 

me.” “It’s pretty standard these days in big jury trials, Judge.” “I find such a fee 

unconscionable. It’s the lawyer’s job to pick the jury, Jake, not some fancy consultants. 

Back in my day, I relished the challenge of reading the minds and body language of 

prospective jurors and picking just the right ones. I had a real talent for it, Jake, if I do 

say so myself.” “Yes sir.”52. 

Більше того, в залежності від серйозності та сенсаційності справи, іноді 

наймають не одного, а цілу купу консультантів із відбору присяжних, що значно 

полегшує адвокатам відбір необхідних присяжних, які у майбутньому могли б бути 

на їхньому боці: The defense had no fewer than six jury experts examining facial 

twitches and hemorrhoidal clutches. The plaintiff was using only four.53. 

Під час судового розгляду кримінальних справ процес “voir dire” є дещо 

ускладненим, оскільки як сторона обвинувачення, так і сторона захисту можуть 

звільняти від обов’язків певну кількість присяжних без зазначення будь-якої 

причини свого рішення, наприклад: under the rules of jury selection, each side was 

granted a number of peremptory challenges, or strikes as they were called, which could 

be used to ax potential jurors for no reason whatsoever.54. Такий відвід кандидатур 

присяжних відомий як “peremptory challenge/peremptory strike” (‘відвід без 

зазначення причини’)55. Як зазначають деякі дослідники56, адвокати завжди 

користуються цією процедурою, адже вони схильні формувати думку про 

потенційну колегію присяжних, ґрунтуючись на певних стереотипах. Відомий 

американський адвокат Клеренс Дерроу57 якось зауважив: “I try to get a jury with 

little education but with much human emotion. The Irish are always the best jurymen for 

the defense. I don’t want a Scotchman, for he has too strong a respect for law as law. In 

general, I don’t want a religious person, for he believes in sin and punishment. The 
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defense should avoid rich men who have high regard for the law, as they make and use 

it.”58 

Про стереотипізацію журі присяжних також йдеться й у американському 

юридичному трилері Джона Грішема ‘John Grisham’ “The Runaway Jury” (‘Вердикт 

за гроші’): ‘How do you factor in a blind juror? Which side will he favor? In a game 

with no rules, it was a widely held axiom that people with handicaps and disabilities 

made great plaintiff's jurors because they better understood the meaning of suffering…59; 

‘Nelle Robert, age forty-six, divorced, once raped, works as a bank teller, doesn't smoke, 

very overweight and thus disqualified under Rohr's philosophy of jury selection. Never 

take fat women. He didn't care what the jury experts would tell him. He didn't care what 

Kotlack thought. Rohr never took fat women. Especially single ones. They tended to be 

tightfisted and unsympathetic.60 

Загалом, формування стереотипів стосовно присяжних залежить від справи, 

яку адвокати захищають. Так, у справі сім’ї Блек проти страхової компанії, яка 

незаконно відмовилася сплачувати лікування лейкемії їхнього сина, внаслідок чого 

він помер, позов подала матір померлого. Вона вимагала відшкодування коштів у 

страхової компанії, щоб віддати їх на лікування хворим на лейкемію людей. 

Виходячи із цього, адвокати у цій справі класифікують бажаних присяжних на дві 

групи: ті, яким не шкода було б покарати страхову компанію, назначивши їй 

великий каральний збиток (punitive damages), та ті, які б співчували матері 

загиблого і винесли вердикт на її користь, наприклад: … my model juror is young 

and black with at least a high school education. It's ancient wisdom that blacks make 

better plaintiff's jurors. They feel for the underdog and distrust white corporate America. 

Who can blame them? I have mixed feelings about men versus women. Conventional 

wisdom says that women are stingier with money because they feel the pinch of the family 

finances. They're less likely to return a large award because none of the money will go to 

their personal checkbooks. But Max Leuberg tends to favor women in this case because 

they're mothers. They'll feel the pain of a lost child. They'll identify with Dot, and if I do 

my job well and get them properly inflamed, they'll try to put Great Benefit out of 
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business. I think he's right. So, if I had my way, I'd have twelve black women, preferably 

all with children.61. Продовжуючи свої міркування стосовно вищезазначеної справи, 

адвокати зауважують, що існує один тип присяжних, яких слід уникати у цій справі 

– це білошкірих посадових осіб, наприклад: there is only one type of juror to avoid in 

this case: the white male corporate executive. These guys are deadly in punitive damage 

cases. They tend to take charge of the deliberations. They're educated, forceful, 

organized and don't care much for trial lawyers. Thankfully, they're also usually too busy 

for jury duty.62 

Після ретельного відбору та стереотипізації присяжних адвокат позивача у 

цій справі отримав «колегію присяжних своїх мрій», наприклад: the result is a jury 

of my dreams. Six black females, all mothers. Two black males, one a college graduate, 

one a disabled former truck driver. Three white males, two of whom are union workers. 

The other lives about four blocks from the Blacks. One white female, the wife of a 

prominent realtor. I couldn't avoid her, and I'm not worried. It takes only nine of the 

twelve to agree on a verdict.63, що допомогло йому в решті-решт отримати 

необхідний вердикт, наприклад: Charnes clears his throat, and reads, “We, the jury, 

find for the plaintiff an award actual damages in the amount of two hundred thousand 

dollars.” There is a pause. All eyes are on the sheet of paper. So far, no surprises. He 

clears his throat again, says, “And, we, the jury, find for the plaintiff, and award punitive 

damages in the amount of fifty million dollars.” There's a gasp from behind me, and 

general stiffening around the defense table, but all else is quiet for a few seconds. The 

bomb lands, explodes and after a delay everyone does a quick search for mortal wounds. 

Finding none, it's possible to breathe again. I actually write these sums on my legal pad, 

though the chicken scratch is illegible. I refuse to smile, though I'm forced to bite a hole 

in my bottom lip to achieve this effect. There are lots of things I want to do. I'd love to 

bound onto the table and gyrate like an idiot football player in the end zone. I'd love to 

dash to the jury box and start kissing feet. I'd love to strut around the defense table with 

some obnoxious in-your-face taunting. I'd love to leap onto the bench and hug Tyrone 
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Kipler. But I maintain my composure, and simply whisper, “Congratulations,” to my 

client..64 

Серед критиків американської судової системи панує думка, що адвокати 

зловживають процедурою “voir dire”, наприклад: “there is no way of knowing for sure 

the extent to which lawyers use the voir dire for purposes other than selection. But what 

little research there is suggests that such abuses are prevalent”65. У одному 

дослідженні66 було встановлено, що під час цієї процедури адвокати витрачають 

лише двадцять відсотків свого часу на виявлення упереджених і неупереджених 

присяжних, а інші вісімдесят – на налаштовування присяжних на свій бік, а також 

на те, щоб сугестувати їм певні думки, ідеї та установки, які б у майбутньому 

могли би спрацювати на їхню користь, як, наприклад, Джейк Брігенс із 

юридичного трилеру “A Time to Kill” (‘Час убивати’)67:  

He glanced at his notes. His first question was a bombshell. 

“Ladies and gentlemen, do any of you believe that the insanity defense should not be 

used under any circumstances?” They squirmed a little, but no hands. He caught them 

off-guard, right off the bat. Insanity! Insanity! The seed had been planted. 

“If we prove Carl Lee Hailey was legally insane when he shot Billy Ray Cobb and Pete 

Willard, is there a person on this panel who cannot find him not guilty?” 

The question was hard to follow-intentionally so. There were no hands. A few wanted to 

respond, but they were not certain of the appropriate response. 

Jake eyed them carefully, knowing most of them were confused, but also knowing that for 

this moment every member of the panel was thinking about his client being insane. That’s 

where he would leave them. 

“Thank you,” he said with all the charm he had ever mustered in his life. “I have nothing 

further, Your Honor.”. 
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Метафоризація стилю юридичного трилеру 

У тексті американського юридичного трилеру виділено такі випадки 

використання концептуальних метафор: «СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ СПОРТ ТА ГРА», 

«СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ ВІЙНА», «СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ ТЕАТР», «СУДОВИЙ ПРОЦЕС – 

ЦЕ ЦИРК», які в юридичних трилерах структурують інформацію про американський 

судовий процес. Розглянемо кожну із запропонованих метафоричних моделей 

окремо. 

 СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ СПОРТ ТА ГРА  

Судова справа уподібнюється декільком видам спорту та іграм: національній 

американській грі – бейсболу, боксерському поєдинку, марафонському забігу, 

рибалці, грі у гольф. 

У залі суду в юридичних трилерах панує така сама напружена атмосфера, як 

на змаганнях із бейсболу, через бажання перемогти та випередити суперника, і 

врешті-решт виграти гру. Учасники судового засідання подібні гравцям у бейсбол, 

котрі відбивають удари м’яча та нападають на суперника (hardball tactics ‘жорстка 

тактика’, soft pitch ‘м’яке поле, битум’, the players ‘гравці’, fastball ‘м’яч’), 

наприклад: He started with this question and this juror because it was an easy warm-up, 

a soft pitch to show the others how painless it was to raise one’s hand and discuss 

matters68. In response to the growing assault from the courts, the Big Four had created a 

pool of money known simply as The Fund… The Fund was used for hardball tactics in 

lawsuits…69 He froze his face into a mask of non-commitment, and as Harkin droned on 

he began to take in the rest of the players.70 It wasn’t until the fourth day of jury selection 

that yet one more Freeman fastball came whistling at my head. We were nearing 

completion of the panel and it was one of those rare times when both prosecution and 

defense were happy with the jury’s makeup, but for different reasons.71 

Учасники судового процесу мають за мету «забити гол» (to score a few minor 

points) і переманити присяжних у свою «команду» (on board), наприклад: He was 

not about to argue science with a scientist, but he hoped to score a few minor points with 
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the jury.72 If Mason scored a point, no one noticed.73 All three of the blacks – Lonnie, 

Angel, and Loreen – were solidly on board.74  

У юридичному трилері суд також асоціюється з боксерським поєдинком (to 

spar ‘боксувати’, to be on the ropes ‘опинитися на канатах’, to land a punch 

‘отримати удар кулаком’), під час якого гравець може отримати удар у ніс (blow the 

nose); марафонським забігом (marathon) і грою у гольф (tee it up), наприклад: Rohr 

sparred with her politely for an hour on cross but didn’t land a serious punch.75 The New 

York financial press had suddenly declared the defense to be on the ropes and was openly 

concerned about a plaintiff ’s verdict.76 I take a second blow to the nose.77 Why sit 

around the motel room when they could be sitting in the jury box trying to finish the 

marathon?78 Given an even playing field, we’re ready to tee it up tomorrow.79  

У тексті юридичного трилеру судовий процес часто асоціюється з азартними 

іграми, наприклад, грою у рулетку, де приймаються ставки (the stakes) і де 

крутиться колесо рулетки (a roulette wheel), наприклад: He ran U-Tab, as it was 

formerly known, an abbreviation for an old company… The lawsuit at hand was Wood v. 

Pynex, so the roulette wheel had placed Jankle on the hot seat.80 The costs were much 

greater this time, but so were the stake.81  

Судовий процес асоціюється з тими, хто вижив (the survivors) та не вижив 

(the spoils) у грі без правил (a game with no rules) та у важкому поєдинку (skirmish), 

наприклад: The survivors of dead people out there were actually suing and asking for 

huge sums of money….82 In a game with no rules, it was a widely held axiom that people 

with handicaps and disabilities made great plaintiff’s jurors because they better 
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understood the meaning of suffering.83 The trial would be a gentle skirmish compared to 

the throat-cutting that would ensue if they got their verdict, and their spoils.84  

Варто зауважити, що судове засідання уподібнюється рибалці (fishing), де 

адвокати вивуджують на вудочку необхідну для себе та свого клієнта інформацію 

(to bob ‘вудити’, drop a line in the water ‘кинути лінь у воду’), зондують ґрунт для 

успішного ходу судової справи (to have a fishing expedition ‘проводити зондування 

ґрунту,  пошук компрометуючих матеріалів’), наприклад: “All I’m doing is bobbing 

and weaving, trying to protect. I think tomorrow will be our round. And Wednesday we 

go for the knockout. I’ve got to go prepare.”85 “Yes, Your Honor. I would first like to say 

that Mr. Cross makes a good point about the fishing expedition. Mr. Opparizio’s 

testimony at trial, if allowed to proceed, would include a fair amount of fishing. Not all of 

it, mind you, but I would like to drop a line in the water. But this is only, Your Honor, 

because Mr. Opparizio and his defensive front have made it darn near impossible for the 

defense to conduct a thorough investigation of the murder of Mitchell Bondurant. Mr. 

Opparizio and his henchmen have thwarted all-”86  

Cудовий процес метафорично асоціюється із грою у карти (cards, a game of 

cards), де адвокати до останнього не хочуть розкривати свої карти (to tip one’s 

hand), аби отримати перемогу над своїм суперником; які іноді можуть приховати 

свою карту (have a card up one’s sleeve), щоб дістати її наприкінці гри й отримати 

перевагу над опонентом; яким необхідно передбачити наступний хід суперника 

заради своєї перемоги (anticipate the card), наприклад: 

 “Now here’s the kicker – he was playing my game.”  

“What do you mean?” 

“My offer was a million-six and Pinero leaves the state forever. Shaughnessey told them 

to take it, no arguments. The whole thing didn’t last thirty minutes.” 

“They rolled over, just like that?” 

“Just like that. I didn’t even give them the options, I never had to put a card on the 

table”87  
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“Did you see her throw anything into it?” 

Powell raised a hand. “Asked and answered, Your Honor.” 

Villars sustained him, but Freeman hadn't had his say yet, or he had another card to 

play. Hardy suspected the latter. Freeman had done it both ways in various trials in his 

career, and this time he was choosing the latter. He wasn't sure how things were going to 

break as the evidence accumulated, and he thought he would make more of an impression 

introducing things if indicated later on. He did not want to tip his hand.88  

“I began to think my client was going to sail through. But it never pays to think 

you’re safe until your client is off the stand and sitting next to you. Freeman had at least 

one card up her sleeve and she eventually played it.89  

“I needed to anticipate which cards Freeman would show and decide how I would 

play against them.90  

Судовий процес в американському юридичному трилері уподібнюється грі у 

рогатку (the sling, to load the sling with the proper stone, projectile), у хованку (a game 

of hide and seek), грі в кості (a game of dice), дротики (darts) та шахи (gambit), 

наприклад: Pretrial is when the sling is loaded with the proper stone and slowly the 

elastic is pulled back and stretched to its limit. Finally, at trial you let it go and the 

projectile shoots forward, unerringly at the target. The target is acquittal. Not guilty. You 

only hit that target if you have properly chosen the stone and pulled back carefully on the 

sling, stretching it as far as possible.91  

The preliminary hearing went from a full airing of the prosecution’s evidence to 

what is essentially a game of hide-and-seek. Few witnesses had to be called besides the 

lead investigator, hearsay was approved rather than discouraged and the prosecution 

need not offer even half of its evidence. Just enough to get by.92  
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…. If my client was willing to roll the dice, then so was I. It wasn’t my freedom at 

stake.93  

“Judge, what’s going on here? Counsel can’t just throw names around. I want an 

offer of proof that he isn’t just throwing darts at the list and picking out a name.”Perry 

nodded thoughtfully.94  

It would be an additional and natural dimension to the straw-man gambit. I began 

to believe it could work and my confidence began to rebuild. By the time delayed jury 

selection finally started, I had some momentum going and rolled it into the effort, actively 

looking for the jurors who might lend themselves to believing the new story I was going 

to spin for them.95 

З вище наведених прикладів можна дійти висновку, що судовий процес у 

американському юридичному трилері розглядається як певного роду, спорт та гра, 

де слід дотримуватися чітких правил, де успіх іноді передбачений, де перемога 

властива найсильнішому.  

 СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ ВІЙНА 

Історія Америки розвивалася таким чином, що на долю майже кожного 

покоління доводилася війна. Це стало причиною того, що військова лексика була та 

залишається джерелом метафоричної експансії на самих різних етапах розвитку 

цієї нації. Для характеристики судового процесу військова лексика знайшла своє 

відбиття і в тексті американського юридичного трилеру. У залі суду юридичного 

трилеру панує така сама напружена атмосфера, як і на війні. Тобто, тут панує 

бажання перемогти ворога, і врешті-решт виграти війну. Судова справа 

уподібнюється війні (war, warfare), полю битві (arena, war field) і безкінечним 

змаганням за перемогу у війні, наприклад: There were hugs and smiles and no small 

measure of self-congratulation because they had survived this little war and could now 

march proudly back into the arena with a decision they had rescued through sheer 

determination and the dogged pursuit of compromise. Their ordeal was over; their civic 

duty complete. They had served above and beyond.96  
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She doesnt have it yet, Jake said, enjoying the levity. I just met with some lawyers 

from the Rush firm and they basically promised a war.’97  

‘Look at what my lawyer is doing, and compare it to yours. Your boy is not in the 

game, Herschel. Lanier understands guerrilla warfare; your lawyer is a Boy Scout. Let’s 

join forces here.’98  

‘Being in the courtroom, in front of a jury, is like being in the arena, or on the 

field. The competition is fierce. The stakes are high. The gamesmanship is intense. There 

will be a winner and a loser. There is a rush of adrenaline each time the jury is led in and 

seated. here.’99  

Заради нанесення певного удару своєму супротивнику учасники війни 

можуть використовувати засідки (ambush) і військове озброєння (bombs, smoking 

guns), наприклад: This was his ambush, one he and Lester Chilcott had planned 

perfectly. Jake wanted to gush forth in some cogent and sensible argument, but brilliance 

failed him miserably at the moment.’100  

The courtroom was in a state of high alert, as if bombs were coming and the sirens 

were wailing.101 Lanier had been a courtroom brawler for thirty years, and he could not 

remember a more beautiful example of the smoking gun. But the question remained: How 

best to fire it?102  

Судовий процес метафорично асоціюється із кровавою різаниною (massacre, 

throat-cutting), кровопролиттям (bloodletting), перестрілкою (skirmish) і сутичкою 

(brawl, street brawl) між учасниками судового процесу (courtroom brawlers), 

наприклад: Before yesterday, I had caught myself looking forward to this initial 

skirmish. I wanted to see a good brawl between Drummond, the polished advocate, and 

Bruiser, the courtroom brawler.103 
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 Rohr's legendary temper was boiling, but he had long since learned to use it to his 

advantage. His occasional friend Cable kept his distance without holding his tongue. The 

spectators were treated to a loosely controlled brawl.104  

Sistrunk turned and looked smugly at Simeon and the family. He had just proven 

his backbone. He was fearless, could not be intimidated, and was ready for a street 

brawl. They had hired the right lawyer. Before he sat, he shot a glance at Herschel 

Hubbard, and with a smirk seemed to say, Game on, old boy.105  

‘Nobody wants to go through this massacre again.106  

The trial would be a gentle skirmish compared to the throat-cutting that would 

ensue if they got their verdict, and their spoils.107  

Jake and Harry Rex fled town. With Jake driving, they raced deep into the 

countryside, putting distance between themselves and the nightmare in the courtroom. 

They wouldn’t risk bumping into Lettie or Portia, or the other lawyers, or anyone, for 

that matter, who had just witnessed the bloodletting.108  

Учасники судового процесу уподібнюються досвідченим ветеранам 

(seasoned veteran), гладіаторам (gladiator), гранатометникам (bomb thrower), 

наприклад: These were all seasoned veterans of courtroom testimony… There wasn’t 

much to get from the state’s lineup and so our strategy was to observe and wait. To bide 

our time. We would simply go at them at trial where we stood the best chance. Two days 

later, I finally felt ready to return to the fray.109  

His most glorious moment had come and gone. The acquittal of Carl Lee Hailey 

was three years ago, and Jake sometimes feared he was now beyond his pinnacle. As 

always, though, he brushed those doubts aside and reminded himself that he was only 

thirty-five. He was a gladiator with many great courtroom victories before him.110  
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Jake’s world had been rattled the day before when he heard the news that Lettie 

had hired Booker Sistrunk, an infamous bomb thrower whose entry into this case would 

greatly complicate matters.111  

Багатовікова мілітаризація американської свідомості призвела до того, що 

автори САЮТ широко використовують військові метафори для опису судового 

засідання. Вище наведені приклади свідчать про широке поширення військових 

метафор в САЮТ, які висвітлюють усі недоліки та зворотну сторону судового 

процесу. На сторінках САЮТ головні герої постійно ведуть між собою війну 

заради отримання перемоги у судовому процесі. Вони нападають, обороняються, 

захоплюють стратегічні висоти, використовують необхідні для бойових дій засоби. 

Велика кількість військових метафор у САЮТ говорить про лексичну 

незамкненість військової лексики у загальнолітературній мові. 

 СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ ТЕАТР 

Для американців театр постає як засіб морального виховання та як один із 

різновидів розваг. Основою театральної вистави є драма, що визначає художні 

можливості й ідейне спрямування театру. При цьому поняття «театр» літературний 

твір переводить в область сценічної дії і специфічної театральної образності ‒ 

характери, конфлікти драми втілюються в живих особах, вчинках. Найважливіший 

художній засіб, який театр бере від драми, – слово, підкоряється законам 

драматичної дії. В одних випадках мова може виступати як засіб побутової 

характеристики персонажа, в інших – розкривати через словесну тканину ролі 

складні конфлікти свідомості й психології героя.112  

Те саме відбувається при метафоризації авторами американського ЮТ 

судового процесу, який уподібнюється театральному мистецтву (theatrics) і сцені 

(stage), на якій відбувається певна драматична дія (drama), де кожному 

актору / зірці (actor / star) відведена своя роль (role) і свій сценарій (script). Не 

дарма ЮТ ще називають “courtroom drama” (‘судова драма’). Наприклад: 

 Durr had spent most of the past thirty years looking at and speaking to juries. He 

found courtrooms to be relaxing places because they were stages - no phones, no foot 
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traffic no secretaries scurrying about - everyone with a role, everyone following a script 

with the lawyers as the stars.113  

Drama finally arrived when Booker Sistrunk and his entourage crowded through 

the door and clogged the aisle and swept into the courtroom as if it had been reserved for 

them. Arm in arm with Lettie, he led his crowd down the aisle, scowling at everyone else, 

daring anyone to speak, and, as always, looking for conflict.114  

Jake paused for a little drama so the jurors could fully absorb the visual of Lettie 

and her boss praying, instead of doing what most folks thought they had been doing.115  

The judge rapped his gavel. “Mr Hardy, we’ve gone over this in voir dire.” Hardy 

stopped, consciously slowing himself down. Not exactly given to theatrics, he suddenly 

found it completely natural to point at Andy Fowler.116  

Having spent the last thirty years in courtrooms, Drummond is a superb actor. I 

know instantly that he's never seen this letter. His client didn't include it in the file. It hits 

him hard.117  

Hardy found himself liking the guy and warned himself to watch it. If he was good 

at trial, he was by definition – like Pullios – a good actor. You could admire the 

technique, but beware of the man.118  

Jake was impressed with his opponents. Later, in his office, he explained to Lettie 

and Portia that both Lanier and Rush were basically acting. They were presenting 

themselves as friendly guys who really liked Lettie and were just searching for the truth. 

They wanted Lettie to trust them, so that at the trial she might drop her guard.119  

У театрі актори можуть мати свого дублера, те саме може відбуватися і у 

судовій залі, де адвокати мають своїх помічників-дублерів (understudy), як у 

наступному прикладі: ‘Every trial has a main event. A witness or a piece of evidence 
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that becomes the fulcrum upon which everything swings one way or the other. In this 

case the main event was billed as Regina Campo, victim and accuser, and the case would 

seem to rest upon her performance and testimony. But a good defense attorney always 

has an understudy and I had mine, a witness secretly waiting in the wings upon whom I 

hoped to shift the weight of the trial.’120  

Отже, судовий процес постає як дійство театрального характеру, у якому 

адвокати уподібнюються акторам, головною метою яких є виконати свою роль 

згідно свого сценарію, здійснити необхідний емоційний, психологічний вплив на 

колегією присяжних, переманити їх на свою сторону. 

 СУДОВИЙ ПРОЦЕС – ЦЕ ЦИРК 

Судовий процес уподібнюється цирку (circus), клоунаді з адвокатами у 

якості головних циркачів. Автори американських ЮТ показують, що все, що 

відбувається у судовій залі, є клоунада на арені цирку. Циркова арена, так само, як 

і судова зала, розділена на дві зони: зал глядачів і сцена. Кожному учаснику 

циркового шоу відведено свою роль: публіка – спостерігає за шоу, клоуни – 

розважають публіку. Так, адвокати – це головні клоуни. Чим більше емоцій та 

азарту вони проявляють у процесі спілкування з публікою (колегією присяжних), 

тим вищий є їхній професійний рівень як клоуна, тим більше вони подобаються 

публіці й отримують її прихильність. Тут потребується спеціальна техніка 

спілкування, де кожен клоун намагається завоювати увагу та приязнь аудиторії 

завдяки яскравому шоу (showtime, show, show trial), розвагам (fun, charade) і навіть 

параду (parade) тощо. Наприклад: ‘He won’t because this case will be too much fun. 

The largest estate he’ll ever see, a packed courtroom, high drama, and, if there’s a jury, 

then Atlee gets to preside over the circus while hiding behind its verdict.’121  

‘Finally, it was showtime. Wendall Rohr, wearing apparently the same gray 

checkered sports coat, white vest, and red-and-yellow bow tie, stood and walked to the 

railing to address his audience.’122  

‘Buckley watched this parade and could barely suppress his suspicion. For twelve 

years he had faced juries in this part of the world. He could pick them, read them, predict 
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them, talk to them and lead them, for the most part, and he knew in an instant that Booker 

Sistrunk and his Big & Black & Bad routine would not fly in this courtroom.’123  

‘Defense counsel didn’t seem to take a breath. ‘This hurry-up show trial is clearly 

motivated by state’s counsel enjoying the publicity of this high profile -’ ‘Your Honor, I 

object!’124  

"I trust, Mr.Powell, that you are ready with your next witness." "I am, Your 

Honor." "All right, then, let's get this show on the road."125  

‘Your Honor, before we continue with this charade, I’d like to move to have all 

charges against my client dismissed due to procedural error."126  

‘A preliminary hearing is a routine step on the way to a trial. It is one hundred 

percent the prosecution’s show."127  

На цирковій арені адвокати постають як жонглери або фокусники (juggler), 

маги (courtroom magician), маніпулятори (manipulator), інтригани (schemer), які 

використовують різні трюки (courtroom ploys), щоб колегія присяжних потрапила 

на їхній гачок, наприклад: ‘Marty Vail at thirty-two: legal enfant terrible for the 

upcoming eighties. In his hands, the law is a juggler’s ball.128  

‘Lanier was being revered as a courtroom magician, able to pull rabbits out of 

hats  in spite of the rules of evidence’.129  

‘And while Buckley was quite skilled in the courtroom and smooth on his feet, he 

was not overly bright, not a crafty manipulator or a clever schemer. Not at all like Wade 

Lanier, who seemed to be always one step ahead. Jake was convinced Lanier would do 

anything, lie, cheat, steal, cover up, whatever it took to win at trial, and he had the 

experience, quick wit, and bag of tricks to do so.’130  
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https://royallib.com/book/Grisham_John/sycamore_
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‘I pause here to check something on my desk. It's just a little courtroom ploy I've 

sort of learned to allow juicy testimony to hang in the air before moving on.’131  

Можна вважати, що в тексті американського ЮТ метафора належить не 

одній людині, а накопичує власний і колективний досвід, тобто представляє 

культурний досвід нації. Американський судовий процес – це, з одного боку, 

жорстока війна, у якій адвокати воюють один проти одного заради отримання 

необхідного для них вердикту; з іншого боку, – це свого роду спортивна гра, у якій 

судова зала постає у вигляді ігрового поля, де обвинувачення та захист постають як 

дві спортивні команди, кожна з яких має за мету отримати перемогу. Судовий 

процес також постає як театр і циркове шоу, метою якого є використати весь свій 

талант і всі можливі трюки для створення емоційного шоу або вистави, створити 

невимушену атмосферу та врешті решт підкорити собі / завоювати прихильність 

колегії присяжних. 

                                                 
131 Grisham J. The Rainmaker. URL: https://royallib.com/book/Grisham_John /the_rainmaker. 

html  

https://royallib.com/book/Grisham_John%20/the_
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ДОДАТОК Г 

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ТА 

ПРАГМАЛІНГВІСТИКИ: ТЕОРІЯ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 

Комунікативна лінгвістика (далі КЛ)132 є напрямом сучасної науки про 

мову, предметом якого є процеси спілкування людей із використанням живої 

природної мови, а також з урахуванням усіх наявних складових комунікації 

(фізичних, фізіологічних, психологічних, соціальних, контекстних, ситуативних та 

ін.)133.  

Головним поняттям КЛ є вербальна комунікація як цілеспрямований 

процес інформаційного обміну за допомогою певної семіотичної системи, як 

цілеспрямована лінгвопсихоментальна діяльність адресанта й адресата у процесі 

інформаційного обміну та впливу на співрозмовника за допомогою знаків 

природної мови134. У процесі вербальної комунікації відбувається певний 

інформаційний обмін, який передбачає передачу різних змістів: денотативного, 

конотативного та прагматичного, результатом якого є вплив на адресата, метою 

якого є коригування актуальної поведінки адресата, зміна структур і сценаріїв 

свідомості, психологічних станів, оцінок, а також зміна в думках, почуттях і 

поглядах135.  

 

Теорія мовленнєвих актів 

Вихідним положенням КЛ є те, що мінімальною одиницею комунікації 

(дискурсу) вважається мовленнєвий акт (далі МА)136, який розуміють як 

                                                 
132 Бацевич Ф.С. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2003. 281 с.; Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004. 343 

с.; Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. Воронеж : Изд-во ВГТУ, 2000. 210 с.; 

Черногрудова Е. П. Основы речевой коммуникации : учебное пособие. Москва : Экзамен, 2008. 96 

с.; Dӧnninghaus S. Sprechakt und Kommunikationsgenre (Theoretische Aspekte der sprachlicher 

Interaktion) // Beitrӓge der Europӓischen Linguistik (POLYSLAV) 4. München, 2001. S. 316–325.; 

Sperber  D. Relevance: Communication and Cognition. Oxford, Cambridge : Blackwell, 1990. 279 p.   
133 Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004. 343 с.; 
134 Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: 

Теория речевых актов. Москва, 1986. С. 170–194. 
135 Серль Дж.Р, ibid. 
136 Шевченко І.С. Мовленнєвий акт і дискурс в когнітивно-прагматичному та історичному ракурсі. 

Переклад у наукових дослідженнях представників Харківської школи: кол. монографія. Вінниця: 

Нова книга, 2013. С. 117–134. 
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взаємодію мовця і слухача для досягнення певних перлокутивних цілей мовця 

шляхом конструювання ними дискурсивного значення в ході спілкування137. 

Мовленнєвий акт визначається як: 1) базова одиниця вербальної комунікації; 

інтенційно й ситуаційно зумовлене, граматично й семантично організоване 

висловлення, що супроводжується відповідними діями мовця, спрямованими на 

адресата та його реакцію138; 2) мінімальна основна одиниця мовленнєвого 

спілкування, у якій реалізується певна комунікативна мета і здійснюється вплив на 

адресата139; 3) цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з 

принципами та правилами мовленнєвої поведінки, що є характерними для певного 

суспільства; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

досліджується в межах прагматичної ситуації, тобто з урахуванням особистостей 

адресанта й адресата, контексту та ситуації спілкування, специфіки комунікації та 

її чинників140.  

Теорія мовленнєвих актів (speech act theory) бере свій початок у працях 

визначного британського філософа мовознавства і логіка Джона Л. Остіна, який 

виклав основні ідеї теорії мовленнєвих актів у курсі лекцій у Гарварді 1955 року, 

які пізніше були опубліковані у праці “How to Do Things with Words” (‘Слово як 

дія’)141 у 1962 році. На той час ідеї Дж. Остіна перекликалися з положеннями 

В. фон Гумбольдта, Ш. Баллі, Е. Бенвеніста, К. Бюлера, Л. Вітгенштейна. Як і вони, 

Дж. Остін розглядав мову в аспекті її діяльнісності й телелогічності: мовлення є 

знаряддям здійснення цільової настанови мовця в діяльнісній ситуації МА142 та 

досягненням певної комунікативної мети, інструментом реалізації інтенцій мовця в 

процесі мовленнєвої дії. У подальшому ці ідеї були розвинені, удосконалені та 

переосмислені учнем Дж. Остіна, американським філософом і логіком 

                                                 
137 Шевченко І.С. ibid. 
138 Селіванова О.О.  Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля. Київ, 

2006. 716 с. 
139 Арутюнова Н.Д. Речевой акт. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва : Сов. 

энциклопедия, 1990. С. 412–413. 
140 Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004. 343 с.. 
141Austin J.L. How to do Things With Words. Oxford: Clarendon Press, 1962. URL: 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2271128/compon.pdf (дата звернення: 23.05.2018). 
142 Теорія мовленнєвих актів. Принципи і закономірності діалогічної взаємодії. URL: http://teoriya-

movlennyevix-aktiv-principi-i-zakonomirnosti (дата звернення: 21/02/2018). 
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Дж. Р. Серлем у праці “What is a Speech Act?” (‘Що таке мовленнєвий акт?’)143. 

Загалом, основи теорії МА було закладено у працях лінгвістичних філософів 

Дж. Остіна та Дж. Серля. Дослідження продовжили Д. Вундерлих, Дж. Н. Ліч, 

Т. ван Дейк, В. В. Богданов, К. Бах, Г. Г. Почепцов, Ю. Д. Апресян, 

Н. Д. Арутюнова, О. В. Падучева та інші науковці. Сьогодні цими питаннями 

опікуються В. І. Карабан, І. П. Сусов, І. С. Шевченко, А. М. Приходько, 

Л. Р. Безугла, Д. Робінсон, Дж. Каттінг, М. Аріель і низка інших як українських, так 

і зарубіжних дослідників144.  

Однією з найважливіших проблем лінгвопрагматики є класифікація 

мовленнєвих актів, де спостерігається неоднакова кількість класів МА, що 

виокремлюються дослідниками, «однією з причин чого є різний ступінь абстракції 

при виокремленні тієї або іншої групи мовленнєвих дій»145. Втім, незважаючи на 

різну кількість класифікацій МА, їх можна вважати універсальними, так як вони 

присутні у кожній мові146. 

Дж. Остін виокремив три складові МА: локуцію, іллокуцію та перлокуцію. 

Локуція (англ. locution ‘мовний зворот’) – побудова висловлювання, що володіє 

фонетичною, лексико-граматичною та семантичною структурами, якому 

притаманне значення. За реалізацію його звукової структури відповідає 

фонетичний акт, лексико-граматична структура реалізується у фатичному акті, а 

семантична структура – в ретичному акті. Інакше кажучи, це акт говоріння з 

використанням мовних засобів. Іллокуція (лат. il- < in ‘в, всередині’) – втілення у 

висловлюванні певної комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає 

висловлюванню конкретної спрямованості (наприклад, інформування, наказ, 

попередження). Перлокуція (лат. per- ‘за допомогою’) – навмисний вплив на 

адресата задля досягнення певного результату, мети (спонукання, залякування, 

подив)147. МА постають як трирівнева сполука, у якій поєднуються мовні засоби, 

мета висловлювання та результат висловлювання. Перлокуція у цій тріаді виступає 
                                                 
143 Searle John R.  What is a speech act? In: “Philosophy in America”, ed. Max Black, London, Allen and 

Unwin, 1965, P.  221–239. 
144 цит. за: Шевченко И.С. Историческая динамика прагматики предложения: английское 

вопросительное предложение 16-20 вв.: монография. Харьков : Константа, 1998. C. 118. 
145 Мелкумова Т. Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наукових праць серія : Філологія. Харків 

2015. № 1152, вип. 72. С. 168-171. 
146 Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. Москва : «Восток - Запад», 2006. 200 с. 
147 Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. Москва : «Восток - Запад», 2006. 200 с.  
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як мовленнєвий вплив на думки та почуття аудиторії, а завдяки цьому на справи та 

вчинки людей, «той аспект МА, який виокремлював ще Аристотель у своїй теорії 

риторики»148.  

Дж. Остін ґрунтує свою класифікацію МА на класифікації перформативних 

дієслів, тобто таких, які при використанні їх у формі першої особи однини 

теперішнього часу наказового способу дійсного стану виступають як ядерні 

елементи експліцитних перформативних висловлювань149. Загалом, перформативом 

уважається висловлювання, еквівалентне дії, вчинку. Живе спілкування людей у 

своїй основі перформативне, а окремі МА, які в ньому формуються, мають 

прихований перформативний характер. Перформативи пов’язують пропозиційний 

зміст висловлювання з конкретними умовами спілкування, соціальними ролями 

його учасників150. Дж. Остін виділяє п’ять класів перформативних дієслів, які 

відповідають п’яти типам іллокутивних актів: 1) вердиктиви (дія на зразок 

винесення вироку, позитивної чи негативної оцінки); 2) екзерситиви (призначення 

на посаду, наказ, примушення, попередження, порада, заборона); 3) комісиви 

(обіцянка й інші зобов’язання, наприклад клятва, присяга); 4) бехабітиви (акти, 

пов’язані із суспільною поведінкою людей); 5) експозитиви (акти, у яких мовець 

характеризує свою участь у дискусії, суперечці або бесіді)151. Однак, класифікація 

МА Дж. Остіна піддалася різкій критиці з боку інших дослідників. Її основним 

недоліком уважались нерозробленість перлокутивного складника мовного акту, 

ототожнення іллокутивного й мовного акту, орієнтація лише на іллокуцію, 

перлокуція ж передбачала лише позитивний результат, тобто досягнення мети 

мовця, що часто розходиться з реальністю152.  

Найбільш послідовно її критикував Дж. Серль, який пропонував 

розмежовувати класи перформативних дієслів та іллокутивних актів. Він 

                                                 
148 Ковалева Е.И. Когнитивно-прагматический аспект теории речевого акта: от риторики 

Аристотеля к современным положениям. URL: https://www.vestnik-mgou.ru/Articles/1254 (дата 

звернення: 12.03.2017). 
149 Мелкумова Т. Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наукових праць серія : Філологія. Харків 

2015. № 1152, вип. 72. С. 168-171. 
150 Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004.  343 с. 
151 Остин Дж.Л. Слово как действие. Новое в зарубежной лингвистике, вып. 17: Теория речевых 

актов. 1986. С. 22–130. 
152 Селіванова О.О.  Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля- К, 

2006. 716 с. 
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запропонував розглядати МА як мінімальну одиницю комунікації, головною 

ознакою якої є досягнення комунікативної мети шляхом здійснення 

комунікативного впливу на адресата153. Дослідник виокремлює п’ять класів МА: 

1) репрезентативи (або асертиви) – зобов’язують мовця нести відповідальність за 

стан речей та істинність висловлювання; 2) директиви – є спробою мовця змусити 

слухача зробити дещо; 3) комісиви – зобов’язують виконати певні дії в 

майбутньому або дотримуватися певної лінії поведінки; 4) експресиви – виражають 

психологічний стан мовця, характеризують міру його відвертості; 5) декларативи – 

встановлюють відповідність між пропозиційним змістом висловлювання та 

реальністю154. Запропонована Дж. Серлем класифікація є незалежною від 

конкретної мови, вона постає найбільш репрезентативною і певною мірою 

загальноприйнятою.  

У 80-х роках XX ст. продовжуються наукові доробки теорії мовленнєвих 

актів у контексті концепції Дж. Серля, що засвідчується чималою кількістю 

створених класифікацій (Д. Вундерліх, В. В. Богданов, Ю. Д. Апресян, 

В. І. Карасик, Дж. Ліч, Г. Г. Почепцов та ін.), серед яких здобутки українських 

дослідників мають важливе значення.  

Г. Г. Почепцов155, засновник української школи прагматики, надав ґрунтовні 

класифікації МА у вітчизняному мовознавстві, спираючись на лінгвістичну теорію 

речення, розмежовуючи структурний, семантичний і прагматичний аспекти. 

Центром уваги дослідника є комунікативна інтенція, яка виступає комунікативно-

інтенціональним змістом речення. Прагматичні типи речень розмежовуються на 

основі спільності «ефектів знаків», тобто реакцій адресата. За характером 

прагматичного компоненту Г. Г. Почепцов виокремлює такі типи МА: константив 

(ствердження), промісив (пропозиція-обіцянка), менасив (пропозиція-погроза), 

перформатив (не повідомляє про щось, а здійснює перформативний акт мовлення), 

директив: ін’юнктив (пропозиція-наказ), реквестив (пропозиція-прохання); 

                                                 
153 Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у 

дискурсі британського та українського парламентів. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/andle 

/123456789 /3529/ (дата звернення: 11.08.2017). 
154 Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004.  343 с. 
155 mПочепцов Г.Г, Иванова И.П., Бурлакова В.В. Теоретическая грамматика современного 

английского языка: уч. пособие для студентов. Москва : Высшая шк., 1981. С. 64–281. 
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квестив (питальне речення)156. Будуючи свою класифікацію, Г. Г. Почепцов 

зазначає, що зміст речень, що актуалізується в МА, не може обмежитися лише 

лексичною та граматичною інформацією, яка формує їхню семантику, він повинен 

містити комунікативно-інтенціональний або прагматичний аспект, тобто дослідник 

пропонує виокремлювати в семантичній структурі речення дві величини: 

прагматичний компонент і пропозицію: перший відображає комунікативну 

інтенцію речення, другий – його когнітивний зміст157.  

П. В. Зернецький158 запропонував здійснювати аналіз МА у межах дискурсу, 

а не ізольовано. Дослідник застосовує критерій поетапної (бінарної) класифікації 

МА, виходячи з основних компонентів ситуації спілкування, до яких належать: 

адресант, адресат, повідомлення й мета спілкування159. Застосовуючи ці 

компоненти в основі поділу, П. В. Зернецький виділяє: адресант-, адресат-, 

міжособистісно- та когнітивно-орієнтовані МА. Клас адресант-орієнтованих МА, 

окрім перформатива, був доповнений МА націлених мовленнєвих дій, який 

дослідник поділив на промісив і менасив. До класу адресат-орієнтованих МА, окрім 

традиційного квестива, було додано підклас МА-побажань, який, своєю чергою, 

поділяється на ін’юнктиви та реквестиви. До міжособистісно-орієнтованих МА 

віднесено імпозитиви, які вживають для вираження претензій, незадоволення, та 

сатисфактиви, які вживають для вираження схвалення та задоволення в ситуаціях 

міжособистісного спілкування160.  

За своєю експліцитністю та імпліцитністю вираження всі МА поділяються 

на тих, що виражають інтенцію адресанта безпосередньо (прямі), та на мовленнєві 

дії, які втілені у форму іншого МА (непрямі). Першим, хто висунув перспективну 

ідею існування прямих і непрямих МА, був Дж. Серль161, який розумів під 

                                                 
156 Почепцов Г.Г. ibid. 
157 Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у 

дискурсі британського та українського парламентів. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/andle 

/123456789 /3529/ (дата звернення: 11.08.2017). 
158 Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л., Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів 

у дискурсі британського та українського парламентів; Зернецький П.В.  Речевое общение на 

ангийском языке / П.В. Зернецкий. – К. : Либідь, 1992. C.61 
159 Зернецький П.В.  Речевое общение на ангийском языке. Киев : Либідь, 1992. 143 с. 
160 Зернецький П.В., Рябоконь Г.Л. Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у 

дискурсі британського та українського парламентів. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/andle 

/123456789 /3529/ (дата звернення: 11.08.2017). 
161 Серль Дж. Р. Косвенные речевые акты. Перевод с англ. Н.В. Перцова, Новое в зарубежной 

лингвистике: Вып. 17 : Теория речевых актов. Москва : Прогресс, 1986. 424 с. 
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непрямими МА такі, іллокутивна мета яких не знаходить прямого відображення у 

мовній структурі висловлення МА.  

За своєю конвенціональністю / неконвенціональністю виділяють два типи 

непрямих МА. До першого типу (який Н. Ф. Гладуш162 називає «прагматично 

експліцитними непрямими МА») відносять непрямі висловлювання, які легко 

розпізнаються як такі, що мають непряме значення, при цьому для свого 

прочитування вони майже не потребують підтримки з боку контексту, є 

ритуальними й етикетно-закріпленими формами спілкування. До другого типу 

непрямих МА (які Н. Ф. Гладуш називає «прагматично імпліцитними непрямими 

МА») відносять неконвенціональні МА. Ідентифікація їх значення часто стає 

результатом сукупності факторів: пропозиційного змісту висловлювання, знання 

особливостей ситуації спілкування, індивідуальних характеристик мовця й 

адресата, пресупозиційних факторів, а також загальних знань комунікантів. Під 

останніми маються на увазі і знання про принципи спілкування (зокрема, 

постулати П. Грайса), і різні «енциклопедичні» знання про реальний світ.  

Врахування всіх компонентів МА (локутивного, іллокутивного та 

перлокутивного) дозволяє виділити також три види імплікації у непрямих МА: 

локутивну, іллокутивну та перлокутивну163. 

Отже, дослідження МА потребує врахування їхньої прозорості 

(експліцитності) та прихованості (імпліцитності). 

 

Комунікативна стратегія і комунікативна тактика 

Комунікативна стратегія (далі КС) мовця полягає у доборі мовних засобів 

комунікації, виборі тональності спілкування, формуванні сприятливої атмосфери 

взаємодії комунікантів, у виборі комунікативних намірів [103, c. 8] тощо.  

Поширеною є процедура наукового тлумачення поняття «комунікативна 

стратегія» з позицій психолінгвістичного підходу, у якому наголошується на 

маніпулятивній складовій поняття «стратегія» і враховується інтенційний стан 

комуніканта, його стратегічна програма, усвідомлення плану мовленнєвих дій 

                                                 
162 Гладуш Н.Ф. Основи прагматичної таксономії непрямих мовленнєвих актів. URL:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user. Дата звернення (11.10.2018).  

163 Безуглая Л.Р. Когнитивно-семантические основы иллокутивной импликации. Вісник 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2005. № 649. С.12–17. 
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адресанта, що зумовлює виникнення психологічної основи впливу у процесі 

комунікації. При цьому під КС розуміється «усвідомлення ситуації у цілому, 

визначення напрямку впливу та його організації», «розгорнута у часі настанова 

суб’єкта на спілкування»164. У межах психолінгвістичного підходу КС виявляється 

своєрідним обміном інтенційних станів адресанта, який сприяє виникненню 

психологічної основи вербального впливу. 

З позиції когнітивного підходу КС розглядають як зорієнтованість адресанта 

на результативність та ефективність процесу комунікації, що у подальшому 

передбачає вплив одного комуніканта на модель світосприйняття іншого. Цей 

підхід збігається із роздумами Т. ван Дейка165, який характеризує КС передусім як 

властивість когнітивних планів, які є загальною організацією певної послідовності 

дій і включають мету взаємодії. Керуючись стратегією, мовець відповідно 

узгоджує з нею свої мовленнєві ходи в процесі спілкування, при цьому на кожній 

стадії мовленнєвого процесу він відбирає ті засоби, які спрямовані на 

максимальний внесок для здійснення стратегічного плану166. Таким чином, у 

ракурсі когнітивного підходу КС виступає певним когнітивним процесом, 

кінцевою метою якого є «корекція моделі світу адресата»167.  

У руслі прагматичного підходу розглядається діяльнісна складова КС, 

основу якої складає категорія результативності / ефективності й окреслення 

стратегії як «ефективних шляхів досягнення комунікативних цілей»168, «сукупності 

запланованих мовцем і реалізованих у ході комунікативного акту теоретичних 

ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети»169. 

Вважаємо за доцільне брати до уваги всі зазначені вище підходи задля 

окреслення поняття КС. Виходячи з цих положень, у дисертаційному дослідженні 

розуміємо поняття КС як реалізацію інтенцій мовця у межах комунікативного 

процесу, що визначає вибір адресантом певних мовних засобів і дозволяє йому 

                                                 
164 Веретенкина Л. Ю. Стратегия, тактики и приемы манипулирования. Лингвокультурологические 

проблемы толерантности : тез. докл. Междунар. науч. конф., Екатеринбург. 2001. С. 177–179. 
165 Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. Москва : Прогресс, 1989. 312 с. 
166 Дейк, ibid., с.112. 
167 Дейк, ibid., с.116. 
168 Почепцов Г. Теория коммуникации. Киев : Релф-бук, Ваклер,  2001. 651 с. 
169 Клюев Е. Теория коммуникации: успешность речевого взаимодействия. Москва : Рипол 

Классик, 2002. С. 17. 
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моделювати картину світу та керувати свідомістю адресата максимально гнучким 

та ефективним способом задля досягнення необхідного результату. 

Натомість, під «комунікативною тактикою» (далі КТ) розуміють зумовлені 

стратегією мовленнєві кроки, що в сукупності дають змогу досягти головної 

комунікативної мети170. Відтак, суголосною з науковцями171 є думка, що 

комунікативна тактика сприяє реалізації комунікативної стратегії. За такого 

підходу КТ постає як «підпорядковані комунікативній стратегії конкретні способи 

здійснення інтенційно-стратегічної програми комунікації172. Кожна тактика 

спрямована на певні аспекти моделі світу адресата та його психіки (знання, оцінки, 

бажання). Підштовхування адресата до необхідних рішень чи дій має за мету певне 

корегування його моделі світу і психологічних параметрів. Суть використання 

конкретної тактики полягає в тому, щоб змінити конфігурацію цих параметрів у 

необхідному руслі: підсилити певні бажання, змінити оцінку, трансформувати 

образ певної ситуації173. Таким чином, тактики, з одного боку, є способом 

мовленнєвого впливу, чиєю метою є корекція моделі світу та настанов адресата, а з 

іншого, – способом реалізації стратегії. У той час коли КС співвідноситься з 

комунікативною метою (стратегічний результат, на який націлений 

комунікативний акт), КТ – із набором комунікативних намірів або завдань 

(сукупністю тактичних ходів на шляху до реалізації мети). Саме тактики 

виступають дійсно доступними для дослідження одиницями, які, вірогідно, є 

практичним інструментом мовця174.   

Слід враховувати той факт, що вибір конкретної комунікативної стратегії і 

відповідної тактики у межах певної стратегії залежить від низки прагматичних 

факторів – рівня знайомства комунікантів, їхньої статі, соціальних ролей, 
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Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва : USSR, 2003. 284 с.; 

Иссерс О. С. Коммуникативный успех как прогнозируемая категория. Культурно-речевая 

ситуация в современной России : сб. научных трудов. Екатеринбург : Урал. ун-т, 2000. 379 с.; 
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172 Селіванова О.О.  Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля- К, 

2006. 716 с. 
173 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи : монография. Омск : Омск. 

Гос. Ун-т, 1999. С. 114. 
174 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи : монография. Омск : Омск. 

Гос. Ун-т, 1999. С. 117. 
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національно-культурної специфіки поведінки мовної особистості175, іллокутивних 

компонентів176, адресантно-адресатних відношень177, ступеню сугестабельності 

об’єктів впливу (вік, соціальний стан, ступінь досвідченості, рівень критичного 

мислення тощо), мовної особистості адресанта (зовнішній вигляд, досвід роботи, 

рівень володіння мови, картина світу тощо), а також від комунікативної ситуації178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Верещагин Е. М. В поисках новых путей развития лингвострановедения : концепция 

речеповеденческих тактик. Москва : Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина, 1999. 84 с.; 

Михальская А.К., Риторика и речевое поведение в массовой коммуникации: опыт обобщающей 

модели. Проблемы речевой коммуникации : межвуз.сб.науч.тр. СГУ. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 

2003. С. 167-185. 
176 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва : Русские словари, 1997. 412 c. 
177 Бєлова А.Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематик. Мовні і концептуальні 

картини світу : зб. наук. праць. Київ : Логос, 2004. С.11-16. 
178 Катермина В.В. Сафронова Т.С. Механизмы суггестивного воздействия в юридическом 

дискурсе.  Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. 2017. 

Т. 16,  №3. С. 142-152; Саидгасанова Э.У. Коммуникативные стратегии и тактики воздействия и 

языковые средства их реализации в текстах обращений граждан. Тинчуринские чтения : материалы 

докл. VI Междунар. молодеж. науч. конф. : в 4 т. Казань : Казан. гос. энерг. ун-т, 2011.  Т. 4. С. 86-

87.  

 



 325 

ДОДАТОК Д 

ТИПОЛОГІЯ ВЕРБАЛЬНИХ МАРКЕРІВ СУГЕСТІЇ  

В СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТРИЛЕРАХ 

Таблиця Д.1 

Корпус сучасних американських юридичних трилерів 

Автори 

аналізованих художніх 

текстів 

Аналізовані художні тексти 

Обсяг 

проаналізованого 

матеріалу 

(кількість сторінок) 

John Grisham 

Джон Грішем  

“A Time to Kill” 

(‘Час вбивати’) 
481 

“Sycamore Row”  

(‘Кленовий ряд’) 
444 

“The Runaway Jury” 

(‘Вирок за гроші’) 
377 

“The Rainmaker” 

(‘Золотий дощ’) 
312 

John Lescroart 

Джон Лескроарт 

“Hard Evidence” 

(‘Беззаперечні докази’) 
464 

“The 13th Juror” 

(‘Тринадцятий присяжний’) 
473 

Jillianne Hoffman 

Джиліан Гофман 

“Plea of Insanity”  

(‘Довід про неосудність’) 
412 

Randy Singer 

Ренді Сінгер 

“By Reason of Insanity” 

(‘З причини неосудності’) 
328 

Steve Martini 

Стів Мартіні 

“Compelling Evidence”  

(‘Переконливі докази’) 
407 

“Shadow of Power” 

(‘Тінь влади’) 
200 

Scott Turow 

Скот Туроу 

“Innocent” 

(‘Невинуватий’) 
345 

“Presumed Innocent” 

(‘Презумція невинуватості’) 
365 

William Bernhardt 

Уільям Бернхардт 

“Perfect Justice” 

(‘Повне правосуддя’) 
266 

Scott Pratt 

Скот Прат 

“In Good Faith” 

(‘Об’єктивні докази’) 
241 

“An Innocent Client” 

(‘Невинуватий клієнт’) 
226 
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Закінчення таблиці Д.1 

 

Автори 

аналізованих художніх 

текстів 

Аналізовані художні тексти 

Обсяг 

проаналізованого 

матеріалу 

(кількість сторінок) 

Michael Connelly 

Майкл Коннелі 

“The Brass Verdict” 

(‘Твердий вирок’) 
338 

“The Fifth Witness” 

(‘П’ятий свідок’) 
386 

“The Lincoln Lawyer” 

(‘Лінкольн для адвоката’) 
348 

Mark Gimenez 

Марк Гіменез 

“The Colour of Law” 

(‘Колір закону’) 
167 

Разом  6580 
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Таблиця Д.2 

Корпус проаналізованих текстових фрагментів  

із сучасних американських юридичних трилерів 

Аналізовані 

художні 

тексти 

Вступна 

промова 

адвоката 

обвинувачення 

(ВПАО) 

Вступна 

промова 

адвоката 

захисту 

(ВПАЗ) 

Заключна  

промова 

адвоката 

обвинувачення 

(ЗПАО) 

Заключна  

промова 

адвоката 

захисту 

(ЗПАЗ) 

Кільк. Стор. Кільк. Стор. Кільк. Стор. Кільк. Стор. 

J. Grisham 

A Time to Kill 
1 3 1 4 1 3 1 5 

J. Grisham 

Sycamore Row 
1 5 1 6 1 4 1 4 

J. Grisham 

The Runaway 

Jury 

1 2 1 2 1 3 1 2 

J. Grisham 

The Rainmaker 
1 2 1 3 1 3 1 5 

J. Lescroart 

Hard Evidence 
1 5 1 5 1 4 1 2 

J. Lescroart 

The 13th Juror 
1 6 1 8 1 2 1 4 

J. Hoffman 

Plea of Insanity 
1 3 1 2 1 3 1 6 

R. Singer 

By Reason of 

Insanity 

1 5 1 3 1 3 1 5 

S. Martini 

Compelling 

Evidence 

1 4 1 5 1 6 1 5 

S. Martini 

Shadow of 

Power 

1 5 1 3 1 4 1 3 

S. Turrow 

Innocent 
1 3 1 2 1 4 - - 

S. Turrow 

Presumed 

Innocent 

1 2 1 3 1 3 1 4 

W. Bernhardt 

Perfect Justice 
1 4 1 2 1 7 1 5 
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Закінчення таблиці Д.2 

 

Аналізовані 

художні 

тексти 

Вступна 

промова 

адвоката 

обвинувачення 

(ВПАО) 

Вступна 

промова 

адвоката 

захисту 

(ВПАЗ) 

Заключна  

промова 

адвоката 

обвинувачення 

(ЗПАО) 

Заключна  

промова 

адвоката 

захисту 

(ЗПАЗ) 

Кільк. Стор. Кільк. Стор. Кільк. Стор. Кільк. Стор. 

S. Pratt 

In Good Faith 
1 2 1 4 1 3 1 4 

S. Pratt 

Innocent Client 
1 2 1 3 - - 1 3 

M. Connelly 

The Brass 

Verdict 

1 4 1 4 1 4 1 3 

M. Connelly 

The Fifth 

Witness 

1 3 1 5 1 3 1 3 

M. Connelly 

The Lincoln 

Lawyer 

1 2 1 4 1 3 1 4 

M. Gimenez 

The Colour of 

Law 

1 4 1 5 - - 1 4 

Усього 19 66 19 73 17 62 18 71 
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Таблиця Д.3 

Лексико-семантична класифікація вербальних маркерів сугестії  

в сучасних американських юридичних трилерах 

Аналізовані художні 

тексти 

Маркери прямої номінації 

Субстантивна 

пряма номінація 

Ознакова 

пряма номінація 

Процесуальна 

пряма номінація 

Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

J.Grisham. 

A Time to Kill 
256 4,6% 202 3,7% 257 5,5% 

J. Grisham 

Sycamore Row 
352 6,4% 366 6,8% 168 3,6% 

J. Grisham 

The Runaway Jury 
274 5,0% 269 5,0% 182 3,9% 

J. Grisham 

The Rainmaker 
342 6,2% 308 5,7% 275 5,9% 

J. Lescroart 

Hard Evidence 
128 2,3% 401 7,4% 304 6,6% 

J. Lescroart 

The 13th Juror 
305 5,5% 168 3,1% 354 7,6% 

J. Hoffman 

Plea of Insanity 
187 3,4% 256 4,8% 222 4,8% 

R. Singer 

By Reason of Insanity 
402 7,3% 206 3,8% 229 4,9% 

S. Martini 

Compelling Evidence 
287 5,2% 316 5,9% 186 4,0% 

S. Martini 

Shadow of Power 
334 6,0% 229 4,2% 302 6,5% 

S. Turrow 

Innocent 
117 2,1% 182 3,4% 402 8,7% 

S. Turrow 

Presumed Innocent 
229 4,1% 504 9,4% 354 7,6% 

W. Bernhardt 

Perfect Justice 
252 4,6% 163 3,0% 102 2,2% 

S. Pratt 

In Good Faith 
406 7,3% 274 5,1% 269 5,8% 

S. Pratt  

Innocent Client 
328 5,9% 269 5,0% 288 6,2% 

M. Connelly 

The Brass Verdict 
502 9,1% 386 7,2% 241 5,2% 
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Закінчення таблиці Д.3 
 

Аналізовані художні 

тексти 

Маркери прямої номінації 

Субстантивна 

пряма номінація 

Ознакова 

пряма номінація 

Процесуальна 

пряма номінація 

Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

M. Connelly 

The Fifth Witness 
448 8,1% 209 3,9% 254 5,5% 

M. Connelly 

The Lincoln Lawyer 
106 1,9% 290 5,4% 106 2,3% 

M. Gimenez 

The Colour of Law 
274 5,0% 391 7,3% 141 3,0% 

Усього 5529 100% 5389 100% 4636 100% 
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Таблиця Д.4 

Семантико-стилістична класифікація вербальних маркерів сугестії  

в сучасних американських юридичних трилерах 

Аналізовані 

художні тексти 

Маркери непрямої номінації 

метафори  парафрази  евфемізми    порівняння епітети 

Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

J.Grisham. 

A Time to Kill 
44 6,3 18 8,0 8 6,9 12 10,8 17 7,4 

J. Grisham 

Sycamore Row 
56 8,1 9 4,0 6 5,2 5 4,5 11 4,8 

J. Grisham 

The Runaway Jury 
12 1,7 0 0,0 2 1,7 1 0,9 0 0,0 

J. Grisham 

The Rainmaker 
41 5,9 16 7,1 11 9,5 8 7,2 22 9,5 

J. Lescroart 

Hard Evidence 
63 9,1 22 9,8 4 3,4 11 9,9 13 5,6 

J. Lescroart 

The 13th Juror 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 2,6 

J. Hoffman 

Plea of Insanity 
54 7,8 15 6,7 12 10,3 4 3,6 9 3,9 

R. Singer 

By Reason of 

Insanity 

31 4,5 12 5,4 9 7,8 8 7,2 18 7,8 

S. Martini 

Compelling 

Evidence 

67 9,7 9 4,0 14 12,1 5 4,5 14 6,1 

S. Martini 

Shadow of Power 
51 7,4 18 8,0 16 13,8 12 10,8 26 11,3 

S. Turrow 

Innocent 
18 2,6 0 0,0 0 0,0 4 3,6 0 0,0 

S. Turrow 

Presumed Innocent 
0 0,0 6 2,7 3 2,6 2 1,8 8 3,5 

W. Bernhardt 

Perfect Justice 
22 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 3,9 

S. Pratt 

In Good Faith 
0 0,0 8 3,6 4 3,4 3 2,7 0 0,0 

S. Pratt 

Innocent Client 
21 3,0 10 4,5 4 3,4 0 0,0 13 5,6 

M. Connelly 

The Brass Verdict 
51 7,4 21 9,4 8 6,9 12 10,8 16 6,9 

M. Connelly 

The Fifth Witness 
62 8,9 15 6,7 7 6,0 9 8,1 18 7,8 

M. Connelly 

The Lincoln Lawyer 
44 6,3 18 8,0 3 2,6 6 5,4 12 5,2 

M. Gimenez 

The Colour of Law 
56 8,1 27 12,1 5 4,3 9 8,1 19 8,2 

Усього 693 100 224 100 116 100 111 100 231 100 
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Таблиця Д.5 

Розподіл різнорівневих вербальних маркерів сугестії  

у промовах адвокатів процесуальних сторін 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип промови 

Фонетичні 

маркери сугестії 

Морфологічні 

маркери сугестії 

Синтаксичні 

маркери сугестії  

Лексико-

семантичні 

маркери сугестії 

Кількість  
Частка 

(%) 
Кількість  

Частка 

(%) 
Кількість  

Частка 

(%) 
Кількість  

Частка 

(%) 

Вступна 

промова 

адвоката 

обвинувачення 

235 21,6 473 27,1 389 22,1 3776 22,3 

Заключна 

промова 

адвоката 

обвинувачення 

277 25,5 422 24,2 501 28,5 4204 24,8 

Усього 512 47,1 895 51,3 890 50,6 7980 47,1 

Вступна 

промова 

адвоката 

захисту 
261 23,0 304 17,4 515 29,3 4183 24,7 

Заключна 

промова 

адвоката 

захисту 

315 29,0 546 31,3 353 20,1 4758 28,1 

Усього 576 52,9 850 48,7 868 49,4 8941 52,8 

Разом 1088 100 1745 100 1758 100 16921 100 

Загальна 

кількість 
21512 
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Таблиця  Д.6 

Типологія різнорівневих вербальних маркерів сугестії  

у промовах адвокатів процесуальних сторін 

в сучасних американських юридичних трилерах 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

Фонетичні  маркери сугестії 

паузи  48 1,0 24 0,4 19 0,4 87 1,5 

ритм, створений:         

переліком 

простих речень 
187 3,8 253 4,7 81 1,5 154 2,6 

переліком 

однорідних членів 

речення 

- - - - 119 2,3 74 1,2 

парцеляцією - - - - 42 0,8 - - 

Разом     242 4,6 228 4,8 

Усього 235 4,9 277 5,1 261 4,9 315 5,3 

Усього у ВП і ЗП 512, 4,9% 576, 5,1% 

Морфологічні  маркери сугестії 

Дієслівна категорія модальності: 

модальні слова 139 2,9 69 1,3 - - - - 

модальні дієслова - - 117 2,2 - - - - 

фрази з 

предикатами 

пропозиційного 

відношення / 

епістемічна 

модальність / 

вставні 

конструкції 

291 6,0 94 1,7 213 4,1 232 3,9 

Разом 430 8,9 280 5,2 213 4,1 232 3,9 
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Продовження Таблиці Д.6 

 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

Дієслівна категорія способу: 

умовного 43 0,9 58 1,1 91 1,7 31 0,5 

наказового - - 84 1,6 - - 283 4,7 

Разом 43 0,9 142 2,6 91 1,7 314 5,2 

Усього 473 9,7 422 7,8 304 5,8 546 9,1 

Усього у ВП і ЗП 895, 8,7 % 850, 7,6 % 

Синтаксичні  маркери сугестії 

риторичні питання  26 0,5 192 3,6 49 0,9 28 0,5 

повтори:          

анафоричний 117 2,4 118 2,2 - - - - 

епіфоричний 89 1,8 - - 95 1,8 - - 

контактний 52 1,1 - - 69 1,3 - - 

дистантний 77 1,6 - - - - - - 

рамковий 28 0,6 - - - - - - 

Разом 363 7,5 118 2,2 164 3,2 - - 

синтаксичний 

паралелізм 
- - 164 3,0 268 5,1 152 2,5 

градація - - 21 0,4 34 0,6 173 2,9 

інверсія - - 6 0,1 - - - - 

Усього 389 7,9 501 9,3 515 9,8 353 5,9 

Усього у ВП і ЗП 890, 8,6 % 868, 7,7 % 
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Продовження Таблиці Д.6 

 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

Лексико-семантичні маркери сугестії 

ВМС прямої номінації 

Група прямої субстантивної номінації 

конкретні загальні іменники: 

негативно-марковані 456 9,4 235 4,3 294 5,6 - - 

нейтральні - - - - - - 360 6,1 

Разом 456 9,4 235 4,3 294 5,6 360 6,1 

займенники 234 4,8 196 3,6 268 5,1 312 5,2 

іменники-терміни 375 7,7 893 16,5 486 9,2 441 7,4 

абстрактні загальні іменники: 

негативні 55 1,1 - - 312 5,9 20 0,3 

позитивні 34 0,7 258 4,8 211 4,0 11 0,2 

Разом 89 1,8 258 4,8 523 10,0 31 0,5 

герундій 

(нейтральне 

значення) 

21 0,4 19 0,4 - - - - 

субстантивовані 

прикметники 

(негативне значення) 

12 0,2 26 0,5 - - - - 

Усього 1187 24,4 1627 30,1 1571 29,9 1144 19,1 

Усього у ВП і ЗП 2814, 27,4 % 2715, 24,2 % 
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Продовження Таблиці Д.6 

 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

Група прямої процесуальної номінації 

прості дієслівні 

присудки у формі 

минулого часу в 

активному / 

пасивному стані 

948 19,5 346 6,4 248 4,7 749 12,5 

складні іменні 

присудки у 

минулому часі 

365 7,5 - - - - - - 

прості дієслівні 

присудки у формі 

теперішнього 

доконаного часу 

Present Perfect 

- - 421 7,8 - - 574 9,6 

складні дієслівні 

модальні присудки 

із складними 

додатками (Complex 

Object) 

- - 259 4,8 - - - - 

прості дієслівні 

присудки у 

майбутньому часі в 

активному чи 

пасивному стані 

- - - - 277 5,3 - - 

складні дієслівні 

модальні присудки в 

активному чи 

пасивному стані 

- - - - 321 6,1 - - 
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Продовження Таблиці Д.6 

 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

прості дієслівні 

присудки у формі 

теперішнього часу із 

складним додатком 

(Complex Object) 

- - - - - - 128 2,1 

Усього 1313 27,0 1026 19,0 846 16,1 1451 24,3 

Усього у ВП і ЗП 2339, 22,7 % 2297, 20,4 % 

Група прямої ознакової номінацї 

Експресивно-оцінні прикметники: 

негативно-марковані 395 8,1 481 8,9 568 10,8 889 14,9 

позитивно-

марковані 
180 3,7 329 6,0 342 6,5 537 9,0 

Разом 575 11,8 810 15,0 910 17,3 1426 30,0 

експресивно-оцінні 

прислівники 
234 4,8 329 6,1 184 3,5 175 2,9 

експресивно-оцінні 

дієприкметники 

теперішнього і 

минулого часу 

146 3,0 265 4,9 204 3,9 131 2,2 

Усього 955 19,6 1404 26,0 1298 24,7 1732 29,0 

Усього у ВП і ЗП 2359, 23,0 % 3030, 27,0 % 

Усього ВМС прямої 

номінації 
3455 71,0 4057 75,1 3715 70,6 4327 72,4 

Усього у ВП і ЗП 7512, 73,1 % 8042, 71,5 % 
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Продовження Таблиці Д.6 

 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

ВМС непрямої номінації: 

Метафори:         

- що створюють 

негативне ставлення 

до АЗ 

54 1,1 86 1,6 - - - - 

- що створюють 

негативне ставлення 

до підсудного 

37 0,8 61 1,1 - - - - 

- що створюють 

негативне ставлення 

до АО 

- - - - 73 1,4 183 1,9 

- що викликають 

співчуття до 

підсудного 

- - - - 48 0,9 - - 

- що 

характеризують дії 

третьої особи 

- - - - - - 151 1,5 

Разом 91 2,0 147 2,7 121 2,3 334 3,4 

Усього у ВП і ЗП 238, 2,3 % 455, 4,0 % 

Парафраза:         

- що підвищує 

статус клієнта АО 
62 1,3 - - - - - - 

- що понижує 

статус відповідача 
43 0,9 - - - - - - 

- що понижує 

статус позивача 
- - - - 116 2,2 - - 

Разом 105 2,2   116 2,2   

Усього у ВП і ЗП 105, 1,0% 116, 1,0% 
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Закінчення Таблиці Д.6 

 

Тип вербального 

маркеру сугестії 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) Вступна промова (ВП) Заключна промова (ЗП) 

Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

евфемізми: 111 2,3   - - - - 

Усього у ВП і ЗП 111, 1,1 %  

епітети - - - - 231 4,4 - - 

Усього у ВП і ЗП  231, 2,1 % 

порівняння 14 0,3 - - - - 97 1,6 

Усього у ВП і ЗП 14, 0,1 % 97, 0,9 % 

Усього ВМС 

непрямої номінації 
321 6,6 147 2,7 468 8,9 431 7,2 

Усього у ВП і ЗП 468, 4,5 % 899, 8,0 % 

Усього лексико-

семантичні  ВМС 
3776 77,5 4204 77,8 4183 79,5 4758 79,7 

Усього у ВП і ЗП 7980, 77,6 % 8941, 79,5 % 

Усього ВМС на всіх 

рівнях мови 
4873 100 % 5404 100 % 5263 100 % 5972 100 % 

Усього у ВП і ЗП 10 277 11 235 

Усього одиниць 

аналізу 
21 512 
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ДОДАТОК Е 

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЕРБАЛЬНОЇ 

СУГЕСТІЇ У ПРОМОВАХ АДВОКАТІВ СТОРІН В СУЧАСНИХ 

АМЕРИКАНСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТРИЛЕРАХ 

Таблиця Е.1 

Комунікативно-прагматичні параметри промов адвокатів процесуальних сторін 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип промови 

Комунікативна 

тактика 

Вербальні маркери сугестії 

ВМС на 

лексико-

семантичному 

рівні 

ВМС на 

морфологічному 

рівні 

ВМС на 

синтаксичному 

рівні 

ВМС на 

фонетичному 

рівні 

Кільк 
Частка 

(%) 
КР  

Частка 

(%) 
КР 

Частка 

(%) 
КР  

Частка 

(%) 
КР  

Частка 

(%) 

Вступна 

промова 

адвоката 

обвинуваченя 

206 20,5 3990 24,6 512 29,4 471 26,7 117 10,7 

Заключна 

промова 

адвоката 

обвинуваченя 

237 23,6 3621 22,5 383 21,9 419 23,9 395 36,4 

Усього 443 44,1 7980 47,1 895 51,3 890 50,6 512 47,1 

Вступна 

промова 

адвоката 

захисту 

312 31,1 3123 18,4 472 27,0 512 29,1 270 24,8 

Заключна 

промова 

адвоката 

захисту 

249 24,8 5818 34,5 378 21,7 356 20,3 306 28,1 

Усього 561 55,9 8941 52,9 850 48,7 868 49,4 576 52,9 

Разом 1004 100 % 16921 100% 1745 100% 1758 100% 1088 100% 
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Таблиця Е.2 

Типологія комунікативних тактик у промовах адвокатів процесуальних сторін 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип комунікативної 

тактики 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова Заключна промова Вступна промова Заключна промова 
Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

Комунікативна стратегія доказу абсолютної вини підсудного Комунікативна стратегія доказу невинуватості підсудного 

КТ деталізації 

скоєного злочину 
67 32,5       

КТ професійної 

самопрезентації 
54 26,2   75 24,1   

КТ негативної 

презентації 

підсудного 

35 17,0 33 14,0     

КТ апеляції до 

почуттів 
26 12,6     89 35,8 

КТ позитивної 

презентації 

позивача 

16 7,8       

КТ компліменту 8 3,9 4 1,7   12 4,8 

КТ аргументації   72 30,3     

КТ дискредитації 

опонента 
  61 25,8 81 26,0 68 27,4 

КТ 

контраргументації 
  48 20,2     

КТ впливу на 

мішені присяжних 
  19 8,0     

КТ переакцентуації     63 20,1   
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Закінчення Таблиці Е.2 
 

Тип комунікативної 

тактики 

Промови адвоката обвинувачення Промови адвоката захисту 

Вступна промова Заключна промова Вступна промова Заключна промова 
Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) Кількість  Частка (%) 

КТ позитивної 

презентації 

підсудного 

    45 14,4   

КТ заклику до 

присяжних 

виконати свій 

обов’язок 

    31 10,0 28 11,2 

КТ негативної 

презентації 

позивача 

    17 5,4   

КТ аналогії       37 14,8 

КТ вибачення       15 6,0 

Усього 206 100 237 100 312 100 249 100 
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Таблиця Е.3 

Вербалізація комунікативних тактик у вступних промовах адвокатів обвинувачення 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип 

комунікативної 

тактики 

ВМС на лексико-

семантичному рівні 

ВМС  

на морфологічному рівні 
ВМС  

на синтаксичному рівні 

ВМС  

на фонетичному рівні 
Кількість КР  Частка (%) Кількість КР  Частка (%) Кількість КР  Частка (%) Кількість КР  Частка (%) 

КТ деталізації 

скоєного 

злочину 
1358 36% 116 25% 106 27% 54 23% 

КТ професійної 

самопрезентації 
1112 29% 96 20% 82 21% 42 18% 

КТ негативної 

презентації 

підсудного 

686 18% 84 18% 64 16% 41 17% 

КТ апеляції до 

почуттів 
422 11% 62 13% 62 16% 37 16% 

КТ позитивної 

презентації 

позивача 

124 3% 60 13% 40 10% 34 14% 

КТ компліменту 74 2% 55 12% 35 9% 27 11% 

Разом 3776 100% 473 100% 389 100% 235 100% 
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Таблиця Е.4 

Вербалізація комунікативних тактик у заключних промовах адвокатів обвинувачення 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип 

комунікативної 

тактики 

ВМС на лексико-

семантичному рівні 

ВМС  

на морфологічному рівні 
ВМС  

на синтаксичному рівні 

ВМС  

на фонетичному рівні 
Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

КТ аргументації 13 29% 101 24% 138 28% 74 27% 

КТ дискредитації 

опонента 
809 19% 89 21% 93 19% 68 25% 

КТ 

контраргументації 
638 15% 74 18% 74 15% 55 20% 

КТ негативної 

презентації 

підсудного 

546 13% 62 15% 69 14% 36 13% 

КТ впливу на 

мішені 

присяжних 

540 13% 54 13% 65 13% 32 12% 

КТ компліменту 465 11% 42 10% 62 12% 12 4% 

Разом 4204 100% 422 100% 501 100% 277 100% 
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Таблиця Е.5 

Вербалізація комунікативних тактик у вступних промовах адвокатів захисту 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип 

комунікативної 

тактики 

ВМС на лексико-

семантичному рівні 

ВМС  

на морфологічному рівні 
ВМС  

на синтаксичному рівні 

ВМС  

на фонетичному рівні 
Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

КТ 

дискредитації 

опонента 
1224 29% 92 30% 162 31% 68 26% 

КТ професійної 

самопрезентації 
826 20% 74 24% 98 19% 62 24% 

КТ 

переакцентуації 
731 17% 48 16% 96 19% 51 20% 

КТ позитивної 

презентації 

підсудного 

526 13% 32 11% 64 12% 36 14% 

КТ заклику до 

присяжних 

виконати свій 

обов’язок 

482 12% 30 10% 52 10% 32 12% 

КТ негативної 

презентації 

позивача 

394 9% 28 9% 43 8% 12 5% 

Разом 4183 100% 304 100% 515 100% 261 100% 
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Таблиця Е.6 

Вербалізація комунікативних тактик у заключних промовах адвокатів захисту 

в сучасних американських юридичних трилерах 

 

Тип 

комунікативної 

тактики 

ВМС на лексико-

семантичному рівні 

ВМС  

на морфологічному рівні 
ВМС  

на синтаксичному рівні 

ВМС  

на фонетичному рівні 
Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

Кількість 

КР  

Частка 

(%) 

КТ апеляції до 

почуттів  
1306 27% 151 28% 94 27% 82 26% 

КТ 

дискредитації 

опонента 

862 18% 136 25% 66 19% 75 24% 

КТ аналогії 824 17% 83 15% 57 16% 73 23% 

КТ заклику до 

присяжних 

виконати свій 

обов’язок  

736 15% 72 13% 56 16% 54 17% 

КТ вибачення 584 12% 64 12% 42 12% 21 7% 

КТ 

компліменту 
446 9% 40 7% 38 11% 10 3% 

Разом 4758 100% 546 100% 353 100% 315 100% 

 


