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                                                          АНОТАЦІЯ 

     Шевченко О.І. Телеологічна лінгвосеміотика: евристика та онтологія (на 

матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Запорізький 

національний університет. – Запоріжжя, 2020.  

     На основі виконаного дослідження започатковано нову галузь лінгвістики – 

телеологічну лінгвосеміотику, яка ґрунтується на семіотико-імовірнісних та 

феноменологічних теоретико-методологічних засадах. Телеологічну 

лінгвосеміотику постульовано як галузь лінгвістики й семіотики, предметом котрої 

є детермінована категорією телеологічності смислоутворювальна взаємодія мовних 

знаків з фактами дійсності чи з іншими мовними знаками. У дисертації 

запропоновано новий семіотико-імовірнісний підхід до розгляду категорії 

телеологічності (Телосу) і семіозису як механізму її реалізації в англомовному 

публіцистичному дискурсі. 

     Доведена доцільність евристичної методології для дослідження телеологічних 

аспектів означення текстуально відображених фактів дійсності, коли кінцевий 

результат виявлення ціннісно-цільового підґрунтя текстового концепту або смислу 

окремого висловлення неможливо встановити емпіричними засобами, а лише на 

основі гіпотетичних процедур, тобто, – імовірнісно.      

     Виявлено, що англомовний публіцистичний текст як знакова сутність має 

специфічні онтологічні характеристики, які зумовлюють необхідність його 

розгляду у телеологічній парадигмі. Дослідження побудовано на врахуванні 

принципової відмітної риси публіцистичного тексту (на відміну від художнього як 

уявної реальності) як такого, що відображає суспільно значущі процеси реальної 

дійсності. Це уможливило залучення до його аналізу телеологічні за своєю 

сутністю критерії життєвої значущості для мовця. Відповідно, учасників 

дискурсивного процесу розглянуто як суб’єктів моральності і соціоетичних 

конвенцій, а мовленнєву дію (висловлення, текст і його розуміння) як моральний 

вчинок.  
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     Визначальним телеологічним чинником дискурсивного семіозису, що втілює 

феноменологічне поняття інтенціональності і зумовлює виокремлення певного 

мовного репрезентанта факта дійсності як телеологічно релевантного, є 

телеологічна домінанта – ментальна структура у вигляді суб’єктивованого 

ідеального образу дійсності, узгодженого з дискурсивним феноменологічним 

полем і системою морально-етичних норм. Телеологічна домінанта забезпечує 

індивідуалізовану специфіку телеологічної атрибуції смислу мовним 

репрезентантам фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі.  

     Евристичний категоріальний і поняттєвий апарат є основою запропонованої у 

цьому дослідженні семіотико-імовірнісної методології, котра уможливлює 

дослідження телеологічного підґрунтя динамічних семіотичних процесів в 

англомовному публіцистичному дискурсі, яким властива імовірнісність і 

нелінійність, що і зумовило необхідність застосування нових підходів і 

інтегративної новітньої методології. 

     В основу пропонованої наукової праці покладена кантіанська концепція 

неможливості розуміння певного явища без опори на низку базових онтологічних 

категорій, основні серед котрих – це каузальність, процесуальність, предметність 

(матеріальне втілення дійсності), час, простір. У цьому дослідженні зазначені 

онтологічні категорії здобувають особливу методологічну значущість, оскільки 

каузальність у мережі міжкатегоріальних зв`язків виявляє інгерентну 

приналежність до телеологічної парадигми, в якій мета розглядається як наслідок 

причинних зв’язків.  

     Реалізацію категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

розглянуто у двох площинах: а) на рівні текстуально відображеної комунікативної 

взаємодії як наочне віддзеркалення регулятивної функції категорії телеологічності; 

б) у плані телеологічно зумовленої імовірнісної реалізації категорії телеологічності 

у перебігу дискурсії як сприйнятті, розумінні, осмисленні й означенні мовних 

репрезентантів фактів дійсності адресатом-читачем. 

     Феноменологічне конституювання текстуально відображеної дійсності, 

осмислення й означення фактів дійсності в англомовному публіцистичному 
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дискурсі є телеологічно детермінованим і евристичними. Означення текстуально 

відображеної реальності здійснюється у формі вторинної семіотизації. Суть 

вторинного означення полягає у ресеміотизації адресатом уже означеного й 

відображеного адресантом факту дійсності. Ресеміотизація є за своєю сутністю 

результатом продуктивного мислення – телеологічної рефлексії як екстраполяції 

текстуально відображеного факта дійсності у нову ціннісно-цільову систему. 

     Категорію телеологічності (Телос) досліджено із залученням категоріально-

понятійного апарату теорії індуктивної інференції Т. Баєса та нечіткої логіки. 

Англомовний публіцистичний дискурс розглянуто як складну адаптивну систему 

телеологічно узгоджених різнорівневих знакових структур, підпорядкованих 

фінальній меті (Телосу), втіленій у дискурсії як доцільній діяльності. Поняття 

“Телос” розглянуто як таке, що виходить за межі текстового концепту як 

відображення авторського конституювання реальності. Телос як дискурсивна 

категорія телеологічності є каталізатором феноменологічного конституювання 

текстуально відображеної реальності читачем і визначення імовірнісного вектору 

евристичного осмислення і означення сукупності мовних репрезентантів фактів 

дійсності з виходом у позатекстовий семіотичний простір як складник 

дискурсивного феноменологічного поля.  

     З огляду на телеологічно зумовлену варіативність актуалізації текстового 

концепту або смислу висловлення, у цій роботі введено поняття “феноменологічний 

потенціал тексту” як одне із ключових для дослідження дискурсивних 

особливостей реалізації категорії телеологічності. Актуалізація феноменологічного 

потенціалу англомовного публіцистичного тексту як цілісної єдності змістових 

характеристик мовних репрезентантів фактів дійсності, здійснюється у вигляді 

їхнього евристичного осмислення і означення у взаємодії телеологічних домінант 

адресата й адресанта. Здійснено аналіз мовних засобів реалізації категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі, зокрема, розглянуто 

телеологічну лексику у складі телеологічних експонентів, експліковані і приховані 

телеологічні експоненти, телеологічні дескрипції і асинтаксичні приховані 

телеологічні експоненти. 
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     Введено лінгвістично релевантне поняття “нечітка семіотична множина”, що 

позначає елементарну телеологічно й концептуально організовану асинтаксичну 

семіотичну структуру, в якій нерозривно співвіднесені суто нелінійна 

(схематична) специфіка феноменологічного конституювання дійсності у вигляді 

об’єму семіотичної множини елементів, і лінійна у вигляді повної множини мовних 

репрезентантів фактів дійсності. Нечіткі семіотичні множини мовних 

репрезентанти фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі являють 

собою телеологічно детерміновану відкриту динамічну структуру у вигляді 

організованої за принципами кореляції множини семіотичних одиниць. Нечітку 

семіотичну множину розглянуто як прихований асинтаксичний телеологічний 

експонент, що належить царині імпліцитної телеології. 

     У термінах телеологічної лінгвосеміотики англомовний публіцистичний текст 

постає макротелеологічним експонентом, де постульована концепт-ідея виконує 

функції експланандума (пояснюваного елемента), а текст як універсальна множина 

семіотичних одиниць виступає у функції експлананса (мовної репрезентації 

пояснювального чинника). Елементарні експліцитні і приховані телеологічні 

експоненти як складники макротелеологічного експонента у сукупності виконують 

аргументативну функцію щодо ціннісно-цільової валідності текстового концепту 

або окремого висловлення. Формуванню нечітких семіотичних множин властивий 

феномен ізотопії, що виявляється у рекуренції сем цілепокладання або рекуренції 

телеологічно і тематично об`єднаних лексичних одиниць, котрі не мають 

інгерентної семи цілепокладання, але виконують функції елементів асинтаксичного 

прихованого телеологічного пояснення. 

     Нечіткі множини семіотичних елементів є залученими до загальної системи 

телеологічно зумовлених семіотичних зв’язків в англомовному публіцистичному 

дискурсі, котрі виявляються за допомогою логічних операцій об’єднання, 

доповнення, перехрещення. Кількісні характеристики нечітких семіотичних 

множин як мовних засобів репрезентації телеологічності виражають ступінь 

ціннісно-цільової узгодженості множини або її компонентів з текстовим 

концептом. Інтегроване кількісне вираження змістових характеристик сукупності 
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нечітких семіотичних підмножин як складників феноменологічного поля тексту 

(універсальної множини семіотичних одиниць) визначено як коефіцієнт 

концептуально-семіотичної телеологічності (ККСТ) множини. 

     Внаслідок феноменологічної редукції і феноменологічного конституювання 

дійсності мовцем, що виявляється у семіотичних процесах діаграматичної 

структурації й алегоризації, мовні репрезентанти фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному дискурсі організуються у мінливу канву нескінченних нечітких 

семіотичних підмножин. Цей процес здійснюється відповідно до диспозиційної 

налаштованості, спонукань, мотивів мовців при узгодженні з категорією 

телеологічності (Телосом), яка забезпечує морально-етичну і ціннісно-цільову 

збалансованість перебігу семіозису в англомовному публіцистичному дискурсі. 

    Результати і висновки дослідження можуть бути використані у навчальній роботі 

(у нормативних курсах із загального мовознавства, розділи “Семіотика”, 

“Лінгвістична прагматика”, “Знакова природа мови”), “Стилістика англійської 

мови” (розділ “Стилістична семасіологія”, “Стилістика декодування”); у розробці 

та впровадженні нових спецкурсів з лінгвосеміотики, лінгвістики тексту, 

дискурсології, інтерпретації тексту; у навчально-методичній роботі (при укладанні 

підручників, навчальних та методичних посібників із лінгвосеміотики, 

дискурсології, когнітивної лінгвістики, лінгвістичної прагматики). 

     Ключові слова: телеологія, телеологічний експонент, феноменологія, 

феноменологічна редукція, феноменологічне конституювання, феноменологічне 

поле дискурсу, семіозис, інференція, дійсність, імовірність, нечітка логіка, нечітка 

семіотична множина, асинтаксичний семіотичний експонент. 

                                                    SUMMARY 

     Shevchenko O.I. Teleological linguistic semiotics: heuristics and ontology (based on 

the English publicistic discourse). – Manuscript. Thesis for a Doctoral Degree in 

Philology: Speciality 10.02.04. – Germanic languages. – Zaporizhzhya National  

University, Zaporizhzhya, 2020. 

     A new branch of linguistics – teleological linguistic semiotics – has been originated. 

Teleological linguistic semiotics deals with linguistic means of realization of the 
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teleological category in discourse with reference to the facts of reality as a sense 

generating phenomenon and is based on the heuristic principles and methods of semiotics 

and phenomenology. A semiotic heuristic approach has been developed for the analysis 

of the teleological category (Telos) and semiosis as the mechanism of its realization in 

the English language publicistic discourse. 

     Heuristic methods have proved to be relevant in revealing the teleological specificity 

of attribution of meaning to the facts of reality in the text in cases when traditional 

empirical means fail in determining the underlying evaluative and purpose related 

characteristics of the concept of the text.  

     It has been established that the English language publicistic text as a semiotic entity 

possesses specific ontological attributes that predetermine the importance of its scrutiny 

in the teleological paradigm. Given that the publicistic text (as opposed to belles-lettres) 

is characteristically focused on social issues of real life, the essentially teleological notion 

of “existential significance” as an ultimate criterion of meaning for an author and a reader 

is deemed applicable for its analysis. Hence, discourse participants are regarded as 

subject to moral laws and social and ethic conventions, and a speech act (an utterance, a 

text and its comprehension) is qualified as a moral deed.  

     A teleological dominant – a mental structure as an embodiment of the 

phenomenological idea of intentionality and a subjective idealized image of the world – 

is viewed as a definitive purpose-related factor of discourse semiosis. A teleological 

dominant, being correlated with the discourse phenomenological field and the system of 

moral and ethical norms, determines the identification of a certain lingual representation 

of the fact of reality as teleologically relevant. It outlines individualized tentative vectors 

of teleological attribution of sense to the lingual representations of the facts of reality in 

the English language publicistic discourse.  

     The heuristic apparatus of categories and notions serves as a basis for the semiotic 

probabilistic methods applied in this thesis. It facilitates the investigation of underlying 

teleologically determined dynamic semiotic processes of non-linear and tentative nature.     

The Kantian tenet about the impossibility of understanding the essence of a certain 

phenomenon without relying on the series of the basic ontological categories – cause, 
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process, substance, time, space – serves as a conceptual basis for this research. The 

methodological significance of these categories for this research is understandably 

obvious since causality within the system of ties with other ontological categories reveals 

its inherent relevance to the teleological domain where purpose is viewed as the 

consequence of causal links.  

     The teleological category realization in the English language publicistic discourse is 

looked into from the dual plane perspective: a) the plane of textually mirrored 

communicative interaction which presumably demonstrates the regulatory function of the 

teleological category; b) the plane of teleologically determined tentative realization of the 

teleological category in the process of evolvement of discourse as perception, 

comprehension, contemplation and signification of the lingual representations of the facts 

of reality by the reader.  

     Phenomenological constituting of the textually reflected reality, contemplation and 

signification of the lingual representations of the facts of reality in the English language 

publicistic discourse are teleologically determined and heuristic. The signification of the 

textually reflected reality is carried out as a secondary signification or rather 

resignification by the reader of the presignified fact of reality. The phenomenon of 

resignification is essentially the manifestation of productive thinking as teleological 

contemplation and transfer of textually reflected fact of reality into another evaluative 

purpose related system. 

    The teleological category is analyzed with the application of the apparatus of 

categories and principles of the Bayesian inductive inference theory and fuzzy logic. The 

English language publicistic discourse is postulated as a complex adaptive system of 

teleologically coordinated semiotic structures of different types and determined by the 

ultimate purpose (Telos) of discourse as purposeful activity. The notion “Telos” exceeds 

the boundaries of the concept of the text that specifically reflects the teleologically 

determined constituting of reality by the author. Conversely Telos as a discourse category 

functions as a driving force of phenomenological constituting of textually reflected 

reality by the reader and stimulates heuristic vector of contemplation and signification of 
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lingual representations of reality with the exit into the outside extratextual semiotic 

universe as a component of a discourse phenomenological field.  

     Given the assumption as to the teleologically determined variability of the 

comprehension of the concept of the text or the meaning of a separate utterance, a new 

term “phenomenological potential of the text” has been introduced serving as a key 

notion for the investigation of the discourse realization of the teleological category. The 

phenomenological potential of the English language publicistic text as an integral unity of 

lingual representations of facts of reality is realized in the process of their heuristic 

contemplation and signification by the author and the reader with reference to their 

respective teleological dominants.  

     The analysis of the lingual means of the teleological category realization in the 

English language publicistic discourse has been conducted with special attention to 

teleological words and phrases as components of teleological exponents, explicit and 

covert teleological exponents, teleological descriptions and asyntactic covert teleological 

exponents. In terms of teleological linguistic semiotics the English language publicistic 

text is viewed as a macroteleological exponent, where the postulated concept functions as 

an explanandum (a component being explained), and the text as a universal set of 

semiotic elements functioning as an explanance (lingual representation of the explaining 

factor).  The whole complex of explicit and covert teleological exponents in the text as 

elements of the macroteleological exponent fulfil the argumentative function as to the 

evaluative and purpose related validity or the concept of the text or a separate utterance.  

     The notion of a linguistically relevant “fuzzy semiotic set” denoting an elementary 

teleologically and conceptually aggregated asyntactic semiotic structure has been 

introduced. It demonstrates an inseparable unity of the non-linear (schematic) mode of 

phenomenological constituting of reality as the volume of the semiotic set, and linear as 

the total (universal) semiotic set of lingual representations of facts of reality. Fuzzy 

semiotic sets of lingual representations of facts of reality in the English publicistic 

discourse are viewed as a teleologically determined open dynamic structure organized 

according to the correlation principles. A fuzzy semiotic set is postulated as a covert 

asyntactic teleological exponent, belonging to the domain of covert teleology.  
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     The recurrence of purpose related teleological words with inherent purpose related 

semantic components in their structure and recurrence teleologically determined and 

thematically conjoint words and phrases with no inherent purpose related semantic 

components, but functioning as elements of asyntactic covert exponents, is a 

characteristic feature of fuzzy semiotic sets aggregation.   

     Fuzzy semiotic sets are incorporated into the whole system of teleologically 

determined semiotic ties in the English language publicistic discourse, which are revealed 

through the logical operations of merger, addition, cross-reference. The quantitative 

characteristics of fuzzy semiotic sets as lingual means of representation of the 

teleological category in the English language publicistic discourse express the degree of 

evaluative and purpose related coordination of the set or its components with the concept 

of the text. The integrated quantitative expression of the content characteristics of the 

totality of fuzzy semiotic sets as components of the phenomenological field of the text 

(universal semiotic set) is defined as the conceptual and semiotic teleological relevance 

coefficient (CSTRC). 

     As a result of phenomenological reduction and phenomenological constituting of 

reality in the form of digrammatic structuring and allegorization, lingual representations 

of facts of reality in the English publicistic discourse aggregate into the intricate lace of 

infinite fuzzy semiotic subsets. This process is enacted with the reference to the 

dispositions, aspirations, motives of the discourse participants in coordination with the 

teleological category (Telos), which secures the evaluative, moral and purpose related 

balance of semiosis in the English language publicistic discourse.  

         The results and conclusions of this research can be used in the courses of general 

linguistics (classes of semiotics, linguistic pragmatics), “The English language stylistics” 

(classes “Stylistic semasiology”), in the development of innovative courses of linguistic 

semiotics, text linguistics, discourse studies, text interpretation. 

     Key words: teleology, teleological exponent, phenomenology, phenomenological 

reduction, phenomenological constituting, phenomenological field of discourse, semiosis, 

inference, reality, probability, fuzzy logic, fuzzy semiotic set, asyntactic teleological 

exponent. 
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                                                      ВСТУП 

     Виконане дослідження спрямоване на виявлення семіотико-імовірнісних 

чинників, засобів, способів і механізмів реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі. Телеологічність у пропонованому 

дослідженні розглянуто невіддільно від онтології як науки про природу буття і, 

зокрема, про категоріальну структуру реальності [126; 127; 682; 754, с. 634] та 

евристики, об’єктом якої є продуктивне творче мислення [101; 80; 238, с. 311; 247, 

с. 674;  362, с. 532; 1978 : 559].  

     Категорія телеологічності є пріоритетною для пропонованого дослідження, 

оскільки з усіх живих істот лише людина здатна осягнути діалектичне протиріччя 

між життєвою значущістю факту реальності для неї і потребою виконувати 

моральні канони, з котрими HOMO SAPIENS має узгоджувати засоби реалізації 

своєї мети задля забезпечення подальшого існування. Залучення морально-

етичного складника до процесу цілепокладання визначає специфіку так званої 

“телеології людини” (human teleology) [891, с. 58]. Відтак, мовець у координатах 

“адресант – адресат” розглядається у термінах телеологічної лінгвосеміотики як 

суб’єкт моральності, як моральна істота, а мовленнєва дія (висловлення і його 

розуміння) – як моральний вчинок. 

     Вибір англомовного публіцистичного дискурсу як об’єкта дослідження 

зумовлений тим, що публіцистичний текст є онтологічно пов’язаним з категорією 

телеологічності, оскільки, на відміну від уявної дійсності художнього тексту, він 

відображає реальний світ, що потребує залучення до сфери сприйняття і 

осмислення тексту телеологічні за своєю сутністю критерії життєвої значущості, 

зокрема, ціннісно-цільові постулати моральної телеології.  

     Семіотичні, лінгвокультурні, лінгвокогнітивні, прагматичні аспекти актуалізації 

змістових характеристик мовних одиниць, що є релевантними для цієї наукової 

праці, висвітлювали такі відомі лінгвісти, як, наприклад, М.Ф. Алефіренко, О.А. 

Бабелюк, А.Д. Бєлова, Л.Р. Безугла, І.А. Бехта, В.З. Дем’янков, С.М. Єнікєєва, Ю.А. 

Зацний, І.М. Колегаєва, Ю.М. Лотман, Н.П. Неборсіна, А.М. Приходько, Г.І. 

Приходько, І.І. Сєрякова, І.С. Шевченко, U. Eco, J. Johansen, T.A. Sebeok, E. 
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Taborsky, T. Todorov, Dijk T.A. van. 

     Хоча телеологічність визнають однією з основних рис дискурсу і, відповідно,  

творчого процесу (Р. О. Якобсон, О.П. Скафтимов, В.М. Півоєв, О.О. Потебня, 

Д.М. Разєєв, V.N. Alexander, F. Dretske, D. Papineau, J. von. Uexkull, A. Woodfield, L. 

Wright), системного дослідження телеологічних характеристик англомовного 

публіцистичного дискурсу ще не було здійснено. 

     Залучення категоріально-понятійного апарату телеології до дослідження 

англомовного публіцистичного дискурсу узгоджується з лінгвістичною 

проблематикою аргументації (А.Д. Бєлова), оскільки, відповідно до базового 

телеологічного принципу: будь-яка доцільна діяльність має бути аргументованою і 

обгрунтованою засобами так званих “телеологічних пояснень” [890, с. 15]. 

Пріоритетність телеологічних за своєю сутністю ціннісно-цільових аспектів 

публіцистичного дискурсу як предмета цього дослідження є зумовленою 

зосередженістю постнекласичної науки сьогодення на аксіологічних 

характеристиках осмислення дійсності (Д.М. Разєєв, С.Б. Кримський, Л.І 

Сидоренко, В.С. Стьопін, В.В. Кизима, Ю.О. Мєлков, Г.І. Приходько, І.З. 

Цехмістро, R. Putnam). 

     Пропоноване дослідження грунтується на інтегративному застосування 

фундаментальних постулатів телеології, евристики, когнітивістики, семіотики, 

феноменології, що дозволяє під новим кутом зору дослідити динаміку семіотичних 

процесів і, зокрема, тлумачити семіозис як евристичний механізм реалізації 

категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. Дискурсивну 

реалізацію категорії телеологічності розглянуто невіддільно від провідних 

принципів феноменології – інтенціональності і “монадної єдності” (сукупності 

“форм”) значущих зв’язків (F. Brentano, E. Husserl, І.Н. Горєлов, S. Crowell, K. Ray). 

     Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена, з одного боку, 

важливістю наукового осмислення телеологічних чинників, механізмів і засобів, 

що забезпечують евристичність, нелінійність, динаміку дискурсії, з іншого боку, 

відсутністю фундаментальних досліджень телеологічно релевантних аспектів 

семіозису як механізму евристичної реалізації категорії телеологічності в 
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англомовному публіцистичному дискурсі. Доцільність цієї наукової розвідки 

детермінована також потребою переосмислення методологічних принципів 

сучасних мовознавчих студій з огляду на фундаментальні світоглядні зрушення, 

спричинені новітніми досягненнями у пізнанні природи буття, життєдіяльності і, 

зокрема, комунікативної взаємодії.  

     Зосередженість на евристичних аспектах англомовного публіцистичного 

дискурсу зумовлена загальною тенденцією в сучасній науковій парадигмі до 

переходу від аналізу чітко структурованих систем, “чисто мовних явищ” до 

розгляду слабкоструктурованих мовних одиниць з розмитими межами і слабко- або 

неявно вираженими відношеннями між компонентами (І.Р. Пригожин, Ю.М. 

Караулов, В.С. Лук’янець, О.М. Кравченко, О.Я. Мороз, А.В. Беліченко, Л.В. 

Озадовська, R. Bod, J. Bub, F. Merrell, V. Dimitrov, V. Korotkich, B. Hodge, L.A. 

Zadeh). 

     Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. Дослідження 

виконане відповідно до теми наукових досліджень факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету “Когнітивно-дискурсивні аспекти 

функціонування мовних одиниць”. Тему дисертації затверджено науково-

технічною радою Запорізького національного університету (протокол № 4 від 20 

грудня 2007 року) та уточнено науково-технічною радою Запорізького 

національного університету (протокол № 9 від 22 березня 2018 року).  

     З огляду на те, що публіцистичний дискурс може бути представлений як складна 

динамічна цілісна система телеологічно узгоджених різнорівневих знакових 

структур, і враховуючи предикативну природу номінації як прихованого судження, 

метою цього дослідження є виявлення семіотико-імовірнісних чинників, мовних 

засобів і механізмів реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі.  

     З поставленої мети випливають такі основні завдання: 

- розробити категоріально-понятійний апарат телеологічної лінгвосеміотики; 

- висвітлити методологію телеологічної лінгвосеміотики та розробити методику 
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дослідження дискурсивної реалізації категорії телеологічності; 

- з‘ясувати сутнісні характеристики публіцистичного тексту як об’єкта наукового 

осмислення у телеологічній парадигмі; 

- визначити функції категорії телеологічності як регулятивного чинника 

розгортання семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі; 

- визначити мовні засоби реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 

- виявити лексико-семантичну, синтаксичну і асинтаксичну специфіку формування 

мовних телеологічних експонентів у перебігу дискурсії; 

- встановити телеологічно узгоджені семіотичні способи конституювання 

феноменологічного поля англомовного публіцистичного дискурсу; 

- висвітлити евристичні принципи телеологічно детермінованованої агрегації 

мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини;  

- розкрити закономірності телеологічної кореляції мовних репрезентантів фактів 

дійсності як елементів нечітких семіотичних множин.  

     Об’єктом дослідження є сучасний англомовний публіцистичний дискурс, 

зокрема, детерміновані категорією телеологічності мовні репрезентанти фактів 

дійсності.  

     Предметом дослідження є мовні засоби, способи, механізми і дискурсивні 

чинники реалізації категорії телеологічності.  

     Матеріалом дослідження слугує корпус англомовних публіцистичних текстів 

початку ХХІ століття (з 2000 по 2019 рік). Загальний обсяг вибірки містить 20270 

телеологічно релевантних мовних репрезентантів фактів дійсності у вигляді 

лексичних одиниць, словосполучень, контекстуальних блоків, що відображають 

базові онтологічні категорії дійсності, вилучених методом суцільної вибірки з 

28420 сторінок англомовних публіцистичних текстів. Джерелами фактичного та 

ілюстративного матеріалу слугували друковані та електронні періодичні джерела 

(Businessweek, Daily Mail, Express, Los Angeles Times, Metro, Mirror, Newsweek, 

Private Eye, Sunday Express, The Atlantic, The Boston Globe, The Daily Telegraph, The 

Economist, The Financial Times, The Guardian, The Independent, The // Intercept, The 
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New York Times, The Observer, The Sunday Times, The Telegraph, The Times, The 

Washington Post, Toronto Star, US News and World Report, USA Today). 

     Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає насамперед у тому, 

що  вона є першим у вітчизняному мовознавстві дослідженням телеологічно 

зумовлених семіотико-імовірнісних процесів в англомовному публіцистичному 

дискурсі та лінгвальних засобів, способів, механізмів і дискурсивних чинників 

реалізації категорії телеологічності у руслі феноменології й аксіології 

постнекласичної науки, з урахуванням раціональних, ірраціональних (чуттєвих), 

морально-етичних складників когніції.  

      Наукова новизна дисертації визначається також тим, що в ній уперше: 

 - започатковано новий напрям лінгвістичних досліджень і новітню галузь 

лінгвістики – телеологічну лінгвосеміотику, котра ґрунтується на евристичних 

семіотико-імовірнісних і феноменологічних теоретико-методологічних засадах. 

Об’єктом телеологічної лінгвосеміотики є мовні засоби реалізації категорії 

телеологічності, предметом – телеологічно детерміновані евристичні процеси 

семіозису як механізму реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 

- розроблено і впроваджено семіотико-імовірнісну методологію аналізу динаміки 

розгортання семантичних процесів у публіцистичному дискурсі із залученням 

методології Баєсової імовірності, методів нечіткої логіки і, зокрема, аналізу 

нечітких множин;  

- висунуто концепцію потенційності змістових характеристик англомовного 

публіцистичного тексту і введено у науковий обіг базові для семіотико-

імовірнісного дослідження дискурсивної реалізації категорії телеологічності 

поняття “текстове феноменологічне поле”, “феноменологічний потенціал 

тексту”, “дискурсивне феноменологічне поле”, “телеологічна атрибуція”, 

“телеологічний експонент”, “макротелеологічний експонент”, “феноменологічна 

редукція”,”феноменологічне конституювання” та розроблено і впроваджено 

поняття “нечітка семіотична множина”;   
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- схарактеризовані і систематизовані мовні засоби реалізації категорії 

телеологічності, що слугують телеологічними експонентами ціннісно-цільової 

валідності смислу висловлення або текстового концепту в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 

- виявлено лексико-семантичну, синтаксичну і асинтаксичну специфіку 

формування мовних телеологічних експонентів у перебігу дискурсії; 

- запропоновано і використано поняття “телеологічна домінанта” як ментальна 

структура у вигляді суб’єктивованого ідеального образу дійсності, що впливає на 

специфіку реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі; 

- висвітлено семіотико-імовірнісні характеристики телеологічної атрибуції як 

способу реалізації категорії телеологічності і евристичного феномена з 

урахуванням інтрасистемних зв’язків онтологічних категорій реальності і 

субстантивних ознак лінгвально репрезентованих фактів дійсності в 

англомовному публіцистичному тексті; 

- встановлено телеологічно узгоджені лінгвістично релевантні способи 

евристичного конституювання феноменологічного поля англомовного 

публіцистичного дискурсу на метакогнітивному та метаетичному рівні у 

координатах “адресант – адресат” як вторинної семіотизації й екстраполяції 

текстуально відображеного факту дійсності у нову ціннісно-цільову систему; 

- схарактеризовано семіотичні функції текстового феноменологічного 

(квазіперцептивного) поля як лінгвальної основи для евристичної діяльності у 

перебігу реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі; 

- виявлено лінгвальні й семіотико-імовірнісні особливості агрегації мовних 

репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини, які в англомовному 

публіцистичному дискурсі виконують функції прихованого асинтаксичного 

телеологічного експонента. Запропоновано поняття “коефіцієнт концептуально-

семіотичної телеологічності” (ККСТ) множини, що позначає інтегроване 

кількісне вираження змістових характеристик сукупності семіотичних підмножин 
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(універсальної множини семіотичних одиниць) та “телеологічна семіотична 

агрегація” для позначення процесу формування телеологічно зумовлених 

семіотичних множин; 

- визначено принципи телеологічно детермінованої логічної кореляції нечітких 

множин семіотичних елементів в англомовному публіцистичному дискурсі. 

     Теоретико-методологічною основою цієї розвідки слугували 

фундаментальні наукові дослідження мовознавчого, феноменологічного, 

семіотичного, психолінгвістичного, дискурсознавчого спрямування у їхньому 

інтегративному осмисленні і застосуванні. Базовою для цього дослідження є теза 

щодо об`єктивної необхідності залучення інтегративної новітньої методології у 

єдності евристичного, онтологічного, гносеологічного, епістемологічного, 

аксіологічного, психолінгвістичного аспектів для наукового осмислення 

дискурсивних процесів, що характеризуються нелінійністю, певною хаотичністю, 

дифузністю, і за визначенням є надзвичайно складними об’єктами для 

систематизації. Такий підхід відповідає традиціям “лінгвістичного повороту” в 

аналітичній філософії з його зосередженістю на утилітарних принципах 

комунікації (ordinary language principles) [105; 787; 828] і ключовим постулатам 

сучасної постнекласичної науки, зокрема, Київської філософської школи [262; 235; 

312; 566].  

     Пропоноване дослідження виконане у межах функціонального підходу, 

основним принципом якого є телеологічний принцип, відповідно до котрого мова 

розглядається крізь призму цілей, яким вона слугує [563; 425; 713, с. 49; 575]. 

Феномен телеологічності потрапляє до сфери інтересів імовірнісної логіки, котра, 

будучи сучасною формою індуктивної логіки, застосовує методи дослідження 

причинно-цільових зв’язків і визнана релевантною у лінгвістичній  парадигмі [247; 

276; 290; 328; 347; 371; 403; 438; 607; 642; 624; 666; 808; 880;  896]. 

     Евристичний категоріальний і поняттєвий апарат є основою запропонованої у 

цьому дослідженні семіотико-імовірнісної методології, котра уможливлює 

дослідження телеологічного підґрунтя динаміки семіотичних процесів в 

англомовному публіцистичному дискурсі, яким властива імовірнісність і 
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нелінійність, що і зумовило необхідність застосування нових підходів і 

інтегративної новітньої методології. Наші міркування грунтуються на тому, що 

евристика як наука, дотична до структурної лінгвістики, зосереджена на 

продуктивному творчому мисленні у ситуації невизначеності з опорою на вторинні, 

неточні регулятиви [101; 80; 238, с. 311; 247, с. 674;  362, с. 532; 624]. 

     Пропонована наукова праця виконана у руслі наукових напрямів, що 

постулюють: ідею смислового синтаксування [142, с. 143], феноменологічну 

концепцію інтенціональності сприйняття [153, с. 379], ідею конституювання 

реальності як єдності субстанціонального і каузального [706, с. 49; 709; 323, с. 290-

291; 653; 778], діалогічність при осмисленні тексту [31; 29; 50; 717], поняття 

“готовності” до сприйняття [80, с. 13]; концепцію інтенціональності у 

лінгвістичній прагматиці [36; 43; 584; 598], ідею номінативної та семантичної 

ізотопії [145; 714], принципи герменевтики фактуальності  (facticity) [693; 617; 

832], поняття “ідеології” як цілепокладального явища [180, с. 539; 684; 863].   

          Стрижневим для пропонованого дослідження є поняття імовірнісності, 

залучення і використання котрого грунтується: 

       - на не-детерміністських поглядах на закони життєдіяльності, перш за все на 

засадах теорій щодо тотальної доцільності буття [128; 563; 278; 273; 349; 380; 

381; 382; 410; 475; 550; 647; 678; 765; 766;  768; 783; 803; 980; 891]; 

      - на принципах теорії імовірності Баєса [624]; 

      - на законах індуктивної інференції [880]; 

      - на принципах нечіткої логіки [642; 896]; 

      -  на принципі невизначеності [694]; 

      - на аксіологічних аспектах знання як провідних постулатах постнекласичної 

наукової рефлексії [262; 235; 311; 380; 426; 441, 442]; 

      - на принципах феноменології [89; 707; 709; 143; 630]; 

      - на теорії продуктивного мислення [101]; 
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      - на постулатах проективних підходів, згідно з якими образи найяскравіше 

відображають диспозиції особистості і найліпше актуалізують мотиви [199; 283; 

287; 486; 828, с. 33].  

     В основу пропонованої наукової праці покладена кантіанська концепція 

неможливості розуміння певного явища без опори на низку базових онтологічних 

категорій, основні серед котрих – це каузальність, процесуальність, предметність 

(матеріальне втілення дійсності), час, простір. У цьому дослідженні зазначені 

онтологічні категорії здобувають особливу методологічну значущість, оскільки 

каузальність у мережі міжкатегоріальних зв`язків виявляє інгерентну 

приналежність до телеологічної парадигми, в якій мета розглядається як наслідок 

причинних зв’язків. 

     Реалізацію категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

розглянуто у двох площинах: а) на рівні текстуально відображеної комунікативної 

взаємодії як наочне віддзеркалення регулятивної функції категорії телеологічності; 

б) у плані телеологічно зумовленої імовірнісної реалізації категорії телеологічності 

у перебігу дискурсії як сприйнятті, розумінні, осмисленні і означенні фактів 

дійсності адресатом-читачем. 

     Методи дослідження. Вибір методів зумовлений метою, завданнями наукової 

праці та міждисциплінарністю об’єкта дослідження – англомовного 

публіцистичного дискурсу: загальнонаукові (спостереження за мовним матеріалом, 

аналіз та синтез, індукція і дедукція, зіставлення, абстрагування, узагальнення) та 

спеціальні (лінгвістичний аналіз, описовий метод, метод системно-структурного 

аналізу). Тим самим, основними методами аналізу обрано:  

- дискурс-аналіз (для семіотико-імовірнісного моделювання перебігу дискурсивної 

реалізації категорії телеологічності); 

- семіотико-імовірнісний аналіз (для виявлення імовірнісних алгоритмів реалізації 

категорії телеологічності); 

- методи нечіткої логіки, м’які і наближені обчислення (для виявлення 

закономірностей структурно-семантичної організації нечітких семіотичних множин 

як прихованих асинтаксичних телеологічних експонентів);  
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- контекстуальний аналіз (для виявлення впливу контекстуального оточення на 

динамізм змістових характеристик семіотичних одиниць в англомовному 

публіцистичному дискурсі); 

- системний аналіз, підгрунтям якого є загальна теорія складних систем (для 

розгляду англомовного публіцистичного дискурсу крізь призму принципу 

невизначеності); 

- метод декомпонування дискурсу як складної системи (для дослідження реалізації 

категорії телеологічності на декількох рівнях: на рівні мікроструктур (на рівні 

висловлень, фрагментів тексту), на рівні макроструктур у межах цілісного тексту 

(глобальний рівень, рівень семантичних макроструктур), на рівні формальних  

суперструктур (рівень інтертекстуальної взаємодії); 

- аналіз мовленнєвих актів (для аналізу комунікативно-функціональних 

характеристик дискурсивних конституентів у залежності від комунікативних 

настанов мовців);  

- метод редукування семіотичного простору публіцистичного тексту до базових 

імен денотатів (сутностей) із залученням принципів феноменології [89; 153; 161; 

162; 163; 143; 335; 484; 653; 693] (для евристичної ідентифікації телеологічного 

підгрунтя смислу окремих висловлень і текстового концепту); 

 - метод систематичної інтроспекції для евристичного розгляду лінгвальних 

виявлень диспозиційної налаштованості мовної особистості за допомогою 

авторефлексивного спостереження (для гіпотетичного аналізу телеологічно 

детермінованих дискурсивних семіотичних процесів, які виходять за межі тексту 

внаслідок метасеміотичного впливу дійсності) [288; 98, с. 326; 347, с. 224; 395]).  

     В основу концепції цього дослідження покладено гіпотезу, згідно з котрою 

англомовний публіцистичний дискурс може бути представлений як складна 

адаптивна система телеологічно узгоджених різнорівневих знакових структур, 

підпорядкованих фінальній меті (Телосу), втіленій у дискурсії як доцільній 

діяльності. Відповідно, у дискурсивній парадигмі у термінах телеологічної 

лінгвосеміотики публіцистичний текст постає макротелеологічним експонентом, 

котрий здобуває знакову сутність і зазнає подальшого осмислення адресатом-
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читачем. Актуалізація феноменологічного потенціалу англомовного 

публіцистичного тексту як цілісної єдності змістових характеристик мовних 

репрезентантів фактів реальності здійснюється у вигляді їхнього евристичного 

осмислення і означення у взаємодії телеологічних домінант адресата і адресанта. 

До сукупності мовних репрезентантів як елементів текстового феноменологічного 

(квазіперцептивного) поля і засобів реалізації категорії телеологічності належать: 

а) мовні одиниці з інгерентною семою телеологічності; б) власне телеологічні 

експоненти у функції телеологічного пояснення ціннісно-цільового підгрунтя 

постульованого текстового концепту або окремого висловлення; в) лексика, 

ситуативно співвідносна з понятійним полем цілепокладання; г) сукупність мовних 

репрезентантів фактів дійсності, котрі у публіцистичному тексті як цілісному 

утворенні відображають онтологічні категорії реальності. 

        Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, що 

винесені на захист: 

          1. Англомовний публіцистичний дискурс як знакова сутність має специфічні 

онтологічні характеристики, які зумовлюють необхідність його розгляду у 

телеологічній парадигмі: принципово відмітною рисою публіцистичного дискурсу 

(на відміну від художнього як уявної реальності) є те, що він відображає суспільно 

значущі процеси реальної дійсності і, відтак, уможливлює залучення до його 

аналізу телеологічні критерії життєвої значущості для мовця. 

     2. Розгортання семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі 

як складній адаптивній системі підкоряється регулятивному впливу категорії 

телеологічності. Реалізація категорії телеологічності здійснюється у вигляді 

каузальної і телеологічної атрибуції смислу мовним репрезентантам фактів 

дійсності.  

     3. Дискурсивна категорія телеологічності є каталізатором феноменологічного 

конституювання текстуально відображеної реальності і евристичного осмислення 

сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності як складників 

феноменологічного поля англомовного публіцистичного тексту; вона виступає 

ціннісно-цільовим критерієм аналізу “образа образу” або “інтерпретації 
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інтерпретації реальності” у пошуках причини і мети висловлення або 

постульованого адресантом-автором текстового концепту у зіставленні з ідеальним 

образом дійсності. 

     4. Дискурсивний семіозис – як механізм реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі і як евристичний процес виявляється в 

означенні мовних репрезентантів фактів дійсності у системі внутрішньотекстових 

семіотичних зв’язків (репродуктивний рівень осмислення тексту) і встановленні 

ціннісно-цільових метасеміотичних зв’язків з позатекстовими концептуальними 

структурами (евристичний продуктивний рівень осмислення публіцистичного 

тексту). 

     5. Визначальним телеологічним чинником дискурсивного семіозису, що втілює 

феноменологічне поняття “інтенціональність” і зумовлює виокремлення певного 

мовного репрезентанта факта дійсності як телеологічно релевантного, є 

телеологічна домінанта – ментальна структура у вигляді суб’єктивованого 

ідеального образу дійсності, узгодженого з дискурсивним феноменологічним 

полем і системою морально-етичних норм.  

     6. До мовних елементів, що слугують аргументативними засобами реалізації 

категорії телеологічності й засобами обгрунтування ціннісно-цільової валідності 

текстового концепту або авторського смислу висловлення, належать: а) мовні 

одиниці номінативного поля телеологічності, безпосередньо співвідносні з 

понятійним полем цілепокладання; б) телеологічні експоненти як еталонні логічно 

сформовані і синтаксично завершені пояснення морально-етичного і ціннісно-

цільового підгрунтя висловлення, фрагменту тексту, чи тексту загалом; б) мовні 

репрезентанти фактів дійсності у тексті як цілісному утворенні і евристично 

агреговані внаслідок феноменологічного структурування у нечіткі семіотичні 

множини у функції прихованого нелінійного (асинтаксичного) телеологічного 

експонента.  

     7. Сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному тексті формує феноменологічне (квазіперцептивне) поле тексту, 

котре у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики і у термінах нечіткої логіки 
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визначено як універсальну або повну множину семіотичних одиниць. Нечітка 

семіотична множина мовних репрезентанти фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному дискурсі як елементарна телеологічно й концептуально 

організована асинтаксична семіотична єдність являє собою відкриту динамічну 

структуру, що виконує функції прихованого асинтаксичного телеологічного 

експонента. 

     8. У термінах телеологічної лінгвосеміотики англомовний публіцистичний текст 

постає макротелеологічним експонентом, де постульована концепт-ідея виконує 

функції експланандума (пояснюваного елемента), а текст як універсальна множина 

семіотичних одиниць виступає у функції експлананса (мовної репрезентації 

пояснювального чинника); елементарні експліцитні і приховані телеологічні 

експоненти як складники макротелеологічного експонента у сукупності виконують 

аргументативну функцію щодо ціннісно-цільової валідності текстового концепту 

або окремого висловлення. 

     Теоретичне значення дослідження полягає: 

- у розробці і впровадженні семіотико-імовірнісної концепції дослідження 

реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі; 

- у розгляді телеологічних аспектів дискурсивного семіозису як втіленні 

евристичного феномена смислоутворення; 

- у започаткуванні новітньої мовознавчої галузі – телеологічної лінгвосеміотики;  

- у визначенні телеологічності як дискурсивної категорії і універсального чинника 

семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі;  

- у виявленні телеологічно зумовлених алгоритмів імовірнісного і нелінійного 

ґатунку у перебігу реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі.  

     Розробка й використання в дослідженні понять телеологічної домінанти, 

телеологічної атрибуції, нечіткої семіотичної множини, телеологічної 

семіотичної агрегації, телеологічного експонента, макротелеологічного 

експонента, асинтаксичного телеологічного експонента, коефіцієнта 

концептуально-семіотичної телеологічності (ККСТ) та подальший розвиток 



 34 

поняття “семіотична монада” у вигляді нечіткої семіотичної множини є внеском у 

лінгвосеміотику і теорію дискурсу. Запропонована у цій науковій праці концепція 

феноменологічного конституювання текстуально відображеної дійсності, 

постульовані поняття феноменологічного потенціалу текста, текстового і 

дискурсивного феноменологічного поля є внеском у теорію дискурсу, лінгвістику 

тексту, інтерпретацію тексту. 

     Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання матеріалів цього дослідження в навчальній і навчально-методичній 

роботі у сфері англістики: 

     - у навчальній роботі (у нормативних курсах із загального мовознавства: 

“Семіотика” (підрозділ 5.7 “Семіотика імовірнісної реалізації категорії 

телеологічності у феноменологічному полі англомовного публіцистичного 

дискурсу”); “Лінгвістична прагматика” (підрозділ 2.2 “Телеологічний метод 
дослідження англомовного публіцистичного дискурсу: телеологія vs прагматика”); 

“Знакова природа мови” (підрозділ 1.5 “Дійсність як знак у телеологічній 

парадигмі”); “Стилістика англійської мови” (підрозділ 1.2 “Сучасні підходи до 

дослідження публіцистичного дискурсу”); “Стилістика декодування” (підрозділ 1.3 

“Категорія телеологічності як смислоутворювальна сутність в англомовному 

публіцистичному дискурсі”, підрозділ 1.4 “Англомовний публіцистичний дискурс 

як телеологічно детермінована евристична семіотична діяльність”, підрозділ 5.6 

“Телеологічна атрибуція в англомовному публіцистичному дискурсі”); 

     - у розробці та впровадженні нових спецкурсів з телеологічної лінгвосеміотики 

(підрозділ 1.1 “Витоки, поняттєва база та лінгвістична релевантність телеології”, 

підрозділ 6.1 “Феноменологічне конституювання як евристичний спосіб 

формування асинтаксичних мовних структур”); лінгвістики тексту (підрозділ 5.1 

“Текст  як  феноменологічне (квазіперцептивне) поле”); дискурсології (підрозділ 

5.2 “Дискурсивне феноменологічне поле”, підрозділ 5.3 “Телеологічна домінанта у 

феноменологічному полі дискурсу”, підрозділ 5.5 “Диспозиційна природа 

реалізації категорії телеологічності у дискурсі”), інтерпретації тексту (підрозділ 1.6 

“Феноменологічний потенціал англомовного публіцистичного тексту”); сучасних 
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методів дослідження в лінгвістиці (підрозділ 2.3 “Евристичний методологічний 

арсенал розгляду категорії телеологічності”, підрозділ 2.4 “Методи дослідження 

телеологічності як дискурсивної категорії нелінійної природи”, підрозділ 6.5 

“Нечіткі семіотичні множини як приховані асинтаксичні телеологічні експоненти”; 

   - у навчально-методичній роботі (при укладанні підручників, навчальних та 

методичних посібників із лінгвосеміотики, дискурсології, когнітивної лінгвістики, 

лінгвістичної прагматики). 

    Апробацію теоретичних положень та результатів наукового дослідження 

здійснено на 34 наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та 

круглих столах, у тому числі: 19  міжнародних, проведених в Україні: “Актуальні 

проблеми державного управління і місцевого самоврядування” (Запоріжжя, 2001, 

2002); “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 

Харків, 2002); “Наука і освіта” (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, 2003); “Наука 

і освіта ‘2004’” (Дніпропетровськ, 2004); “Мова і культура” (Київ, 2006, 2007, 2009, 

2009); “Мови і світ: дослідження та викладання” (Кіровоград, 2008, 2010); 

“Міжкультурні комунікації: ноосферна парадигма в мові” (Алушта, 2008); 

“Потенційні шляхи розвитку науки” (Київ, 2019) ; “Іноземна філологія у ХХІ 

столітті” (Запоріжжя, 2008, 2009, 2011; 2010, 2012; 2013; 2019); 13  всеукраїнських 

наукових конференціях: “Тиждень науки” (Запоріжжя, 2003); “Дні науки” 

(Запоріжжя, 2004, 2005, 2006); “Сучасна англістика: стереотипність та творчість” 

(Харків, 2006); “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2008); “Каразінські 

читання: людина, мова, комунікація” (Харків, 2008); “Германістика у ХХІ столітті: 

когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” (Харків, 2010); “Пріоритети германського 

та романського мовознавства” (Луцьк, 2008, 2009, 2011);  “Язык и мир” (Ялта, 

2009); “Мова та лінгвокультурна комунікація” (Бердянськ, 2010); 2 зарубіжних 

міжнародних конференціях: “В мире науки и искусства: вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологии” (Новосибірськ, 2014); “В мире науки и 

искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” (Новосибірськ, 

2014); 

     Здобутки дисертаційного дослідження були також обговорені на щорічних 
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звітних конференціях Запорізького національного університету та на засіданнях 

кафедри теорії та практики перекладу (2008-2019). Результати дослідження 

апробовано автором під час викладання навчальних дисциплін “Жанрові теорії 

перекладу” та “Актуальні проблеми перекладознавства” у Запорізькому 

національному університеті. 

     Публікації. Основні теоретичні положення й результати дисертаційного 

дослідження відображено у 47 публікаціях автора, у тому числі: 3 одноосібних 

монографіях, 36 статтях, з яких 29 опубліковано у фахових виданнях України, 7 – у 

закордонних академічних виданнях, 1 – тези спецкурсу, що додатково 

відображають наукові результати дисертації, а також у 7 тезах доповідей на 

наукових конференціях. Загальний обсяг наукових публікацій із проблематики 

дослідження складає  61,4 др. арк. 

     Загальний обсяг дисертації. Обсяг основного тексту дисертації становить 388 

сторінок. Загальний обсяг дисертації становить 518 сторінок (у тому числі 5 

таблиць, 12 рисунків, 4 схеми, 5 додатків). Бібліографія містить 1065 джерел, із них 

899 позицій – праці вітчизняних та зарубіжних авторів (329 – іноземними мовами), 

і 166 позицій – джерела ілюстративного матеріалу. 

     Структура дисертації зумовлена основною метою і завданнями дослідження і 

складається зі вступу, шести розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу, додатків, списку скорочень і 

символів.  

     У вступі обгрунтована тема, висвітлена актуальність, мета, основні завдання, 

об’єкт і предмет дисертаційного дослідження, визначена його теоретична новизна і 

практична значущість, сформульовані основні положення, що винесені на захист, 

окреслено особистий внесок, апробацію результатів дослідження та їхнього 

висвітлення у публікаціях, обсяг і структура дисертації. 

     У першому розділі наведені теоретичні засади дослідження категорії 

телеологічності і дискурсивного семіозису як механізму її реалізації в 

англомовному публіцистичному дискурсі. Висвітлено лінгвістичну релевантність 

телеології, сучасні підходи до дослідження публіцистичного дискурсу, евристичну 
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і аргументативну сутність реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі. Обгрунтовано поняття “феноменологічний потенціал” 

англомовного публіцистичного тексту та висвітлено інтердисциплінарні 

взаємозв’язки телеології, прагматики, дискурсології, семіотики, когнітивної 

лінгвістики крізь призму завдань телеологічної лінгвосеміотики. Дискурс і 

дійсність розглянуто як такі, що є семіотично опосередкованими механізмами 

референції,  реальність визначено як сукупність фактів, котрі здобувають мовну 

репрезентацію у публіцистичному тексті. Поняття “факт” використано у 

релевантному для дослідження дискурсивної реалізації категорії телеологічності 

значенні як елементарна одиниця вияву дійсності. 

     Другий розділ присвячено висвітленню теоретичного підгрунтя евристичної 

методології телеологічної лінгвосеміотики. Розкрита ціннісно-цільова сутність 

телеологічного методу. Окреслено евристичний методологічний арсенал 

дослідження категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Запропоновано семіотико-імовірнісну методологію аналізу телеологічності як 

дискурсивної категорії нелінійної природи. Дискурсивну реалізацію категорії 

телеологічності постульовано як імовірнісний процес, що грунтується на законах 

продуктивного мислення. Залучено семіотико-імовірнісні принципи моделювання 

евристичної діяльності і, зокрема, феноменологічне конституювання, що базується 

на визнанні невіддільної єдності субстанціональності і каузальності виявів 

реальності.  

     У третьому розділі схарактеризовано лінгвальні засоби реалізації категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. Запропоновано і 

застосовано поняття “телеологічний експонент”, обґрунтована його лінгвістична 

релевантність. Надано визначення і виявлені функціональні характеристики 

лексичних, синтаксичних і прихованих телеологічних експонентів в англомовному 

публіцистичному тексті. Окремо розглянуті телеологічні дескрипції як підтип 

прихованих телеологічних експонентів. 

     Четвертий розділ присвячено аналізу текстового (репродуктивного) рівня 

реалізації категорії телеологічності. Зокрема, схарактеризовано спосіб реалізації 
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категорії телеологічності як квазіперцептивної діяльності у феноменологічному 

полі англомовного публіцистичного тексту. Здійснено аналіз конвенційних 

аспектів феноменологічного поля англомовного публіцистичного тексту. 

Висвітлено закономірності телеологічно детермінованої актуалізації 

феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного дискурсу.    

Розглянута реалізація категорії телеологічності у мережі базових онтологічних 

категорій реальності, репрезентованих мовними засобами в англомовному 

публіцистичному дискурсі. Зокрема, схарактеризована процесуальність як 

дискурсивний чинник реалізації категорії телеологічності. Виявлені семіотичні 

особливості соматики як чинника реалізації категорії телеологічності. 

Схарактеризована роль мовних репрезентантів категорії локативності у 

дискурсивному семіотичному просторі як семіотичного фактора реалізації категорії 

телеологічності. Розглянуті семіотичні функції мовних репрезентантів  категорії 

темпоральності у перебігу реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі.  

    У п’ятому розділі висвітлений дискурсивний (продуктивний) рівень реалізації 

категорії телеологічності, розглянута її евристична сутність. Розглянута роль 

телеологічної рефлексії як чинника евристичного формування телеологічного 

експонента. Висвітлена диспозиційна природа категорії телеологічності у дискурсі 

і телеологічно детерміновані особливості імовірнісної реалізації категорії 

телеологічності у феноменологічному полі англомовного публіцистичного 

дискурсу. Виявлено функції телеологічної домінанти та телеологічної атрибуції у 

перебігу реалізації категорії телеологічності. Систематизовані дискурсивні 

трансформації канонічної структури і семантики синтаксичних телеологічних 

експонентів. Висвітлена варіативність реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі як вияв дії принципу невизначеності. 

     У шостому розділі здійснено семіотико-імовірнісний аналіз реалізації категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. Введено і застосовано 

поняття “нечітка семіотична множина” як телеологічно детермінована 

асинтаксична мовленнєва структура. Висвітлено функції феноменологічної 
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редукції у дискурсивній площині як способа формування нечітких семіотичних 

множин. Постульовано і обгрунтовано тезу щодо нечітких семіотичних множин як 

прихованих асинтаксичних телеологічних експонентів. Виявлено ціннісно-цільове 

підгрунтя формування асинтаксичних нечітких семіотичних множин. Розглянуто 

властивості ізотопії як способу номінативного наповнення асинтаксичних нечітких 

семіотичних множин. Розроблено систему телеологічних кореляцій семіотичних 

елементів у складі нечітких семіотичних множин в англомовному публіцистичному 

дискурсі. 

     У загальних висновках наведено підсумок наукового осягнення проблеми 

телеологічності англомовного публіцистичного дискурсу і окреслено перспективи 

подальшого дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО 

ДИСКУРСУ У ПАРАДИГМІ ТЕЛЕОЛОГІЧНОЇ ЛІНГВОСЕМІОТИКИ 

1.1  Витоки, поняттєва база та лінгвістична релевантність телеології 

     У гносеологічному сенсі телеологія (з грецької: телос (telos – мета), логос (logos 

– причина, пояснення) [853]) грунтується на принципах доцільності 

життєдіяльності й розглядається як сукупність способів пізнання (у тому числі 

форм наукового пояснення), в яких використовується категорія цілі [380, с. 10; 299, 

с. 194; 302, с. 4; 479; 483; 737; 767; 811]. Аристотелівське тлумачення поняття 

“телеологія” зосереджене на нагальній необхідності максимально повного 

пояснення будь-чого і має враховувати його кінцеву причину – ціль, задля якої річ 

існує або задля якої була створена [853; 586; 589; 722; 731, с. 138; 766; 802].  

    Кантіанська концепція телеології як принципу “доцільності у природі” (Тут і 

далі переклад наш – О. Ш.) [728; 705], та “систематичної єдності з точки зору 

цілей” [215, с. 43] відповідає постулату цілісності (єдності) семіотичного простору 

і вказує на метастатус категорії телеологічності. Поняття “Телос” у контексті 

античної міфології О.О. Потебня тлумачив як “кінець, ціль, ідеал” [365, с. 385].  

     У широкому сенсі предметом телеології як науки з надзвичайно широкою 

концептуальною базою, що охоплює поняттєвий апарат феноменології, гносеології, 

епістемології, теології, моралі, постає питання, чи має певна річ чи явище мету або 

діє задля досягнення мети, і, якщо так, то якою є ця мета [890, с. 1, 3; 593].  

     На відміну від аксіоматичних детерміністських підходів класичної логіки, що 

базуються на жорстких логічних дедуктивних принципах та на каузальних 

відношеннях як підґрунті осмислення фактів реальності [див. 479], логічною 

основою телеології, спрямованої на мету, є імовірнісні за природою індуктивні 

логічні принципи у руслі так званого постнекласичного раціоналізму, який 

охоплює постіндустріальну та постмодерну специфіку осягнення дійсності [21; 

235; 311; 338; 342, с. 221; 380, с. 10; 441; 678].  

     Поєднання антропоцентричності й системоцентричності визнається 

найперспективнішим виявом інтегративного підходу до дослідження мовних 

одиниць і таким, що відповідає сучасним вимогам [2, с. 400; 114; 167; 169; 265; 266; 
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509;]. Відтак, оскільки будь-яка система підкоряється телеологічним поясненням 

[586; 608, с. 868; 890, с. 15], дискурс, будучи складною адаптивною системою, є 

подібним чином сприйнятливим до розгляду в межах телеологічної парадигми і до 

нього може бути застосований дослідницький понятійний апарат телеології.  

     Телеологічний аналіз є релевантним у дискурсології, оскільки передбачає 

“аналіз засобів у термінах цілепокладання” та врахування ролі і внеску елементів 

певної системи до її оптимального функціонування для досягнення певної мети 

[585; 608, с. 868; 750]. Деякі питання лексико-синтаксичних засобів вираження 

цілеспрямованості здобули висвітлення у лінгвістичних розвідках [10; 14; 48; 112; 

113; 119, 120, 121; 195; 260; 306; 308; 379; 450; 480; 497; 782]. Проте, масштабність 

дискурсології загалом і телеологічних аспектів смислоутворення в парадигмі 

телеологічної лінгвосеміотики в англомовному публіцистичному дискурсі, 

потребують виходу за межі вивчення власне канонічної лексико-синтаксичної 

проблематики цілеспрямованості. 

     Відповідно до постнекласичного типу раціональності розширюється поле 

осмислення публіцистичного тексту у плані неухильного узгодження з ціннісно-

цільовими категоріями його змістових характеристик. Морально-етичні цінності й 

мета постають взаємопов’язаними у контексті принципів кантіанської моральної 

телеології і сучасної аксіології постнекласичної науки [2; 7; 426; 498; 593; 715; 

744], а мета є епістемологічним концептом і категорією-орієнтиром мисленнєвої 

діяльності [380, с. 10]. Постнекласична світоглядна парадигма, на відміну від 

класичної, ґрунтованої на детермінізмі некласичної науки з її абсолютизацією 

некерованого хаосу у теорії ризоми [155; 640], припускає наявність певної 

організуючої сили [371] або “скрепу”, що забезпечує збалансованість, “гармонію 

естетичного смислоутворення” [330]), який би тримав процеси осмисленя 

реальності в межах раціонального. 

     Ціннісні категорії морально-етичного ґатунку, на нашу думку, виконують 

функцію стримуючої ентелехії (термін використано за [248, с. 119], порівн. 

“споглядач” (критик) [27, с. 491; 590]) як чинника доцільності, що встановлює певні 

морально-етичні обмеження у розгортанні процесів дискурсивної реалізації 
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категорії телеологічності. В англомовному публіцистичному тексті цей 

телеологічно зумовлений феномен здобуває актуалізацію мовними засобами 

телеологічних експонентів, що експлікують цілепокладальний складник 

висловлення і текстового концепту. Текстовий концепт у цьому дослідженні 

розглянуто як знаковий феномен, що підлягє осмисленню і означенню і відповідає, 

з одного боку, поняттю “семіотичної концептуальної структури” [673] з іншого – 

поняттю “розмитого, нечіткого” концепту (“fluid concept”) [699]. 

     Характерною рисою сучасних мовознавчих наукових розвідок є зосередженість 

на інтенціональних (феноменологічних), прагматичних, мотиваційних, 

цілепокладальних аспектах дискурсу як найважливіших критеріях визначення 

смислу [452, с. 14; 449; 517; 43; 61; 63; 78; 79; 369; 446; 518; 555; 569; 573; 584; 602; 

621; 622; 631; 639; 660; 665; 686; 714; 730; 734; 745; 820; 833; 840; 854; 850]. Для 

осягнення публіцистичного тексту розуміння настанов, підтексту, смислу і, врешті 

решт, мотиву, який безпосередньо пов’язаний з феноменом цілепокладання, є 

основним завданням [297, с. 235; 613].  

     Результати наукових розвідок мовленнєвої діяльності у лінгвістиці, 

когнітивістиці, семіотиці [60; 94; 98; 99; 139; 186; 191; 202; 241; 282; 363; 407; 557; 

558; 670] і аналіз емпіричного матеріалу у межах пропонованого дослідження 

надають підстави для висунення гіпотези щодо регулятивної пріоритетності 
телеологічного начала в англомовному публіцистичному дискурсі.  

     Телеологічна проблематика в наш час активно розробляється у різних видах 

гуманітарного знання. У сучасній науці досить чітку окресленість здобув так 

званий “цільовий підхід” [213]. Зокрема, доведено право на існування: телеології 

культури [171; 172; 399]; телеології журналістики [490]; телеології права [218]; 

телеології політики [97; 257; 798; 842; 893; 894].  

     Окремі спроби обгрунтувати лінгвістичну релевантність телеології, зокрема 

розробки концепцій щодо телеологічності мови і літератури, здійснювались з часів 

Аристотеля до сьогодення [11; 563; 365; 30; 425, с. 131; 255, с. 151; 256; 417, с. 27; 

483; 568; 569; 570; 746; 837]. Про лінгвістичну релевантність телеології свідчать 

наукові доробки у комунікативно-функціональній парадигмі і, зокрема, 
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ономасіології у комунікативно-телеологічному аспекті [37, с. 29]. Доведеною є 

інгерентна телеологічність процесів мовної репрезентації дійсності [32, с. 5]. 

     Визнаною також є лінгвістична релевантність використання базового 

понятійного апарату телеології, зокрема, так званих “телеологічних пояснень” та 

“телеологічних дескрипцій” [586; 890, с. 15; 574; 770; 736; 769; 774]. Залучення 

зазначеної термінології до аналізу дискурсивних процесів відповідає також 

принципу експланаторності як такому, що відображає потребу не лише в описі 

лінгвального явища, а й в його поясненні як одному з провідних у сучасному 

мовознавстві [133, с. 20]. 

     Взагалі комунікацію, з огляду на її зумовленість метою, розглядають як 

“об’єктно спрямовану інтенціонально-телеологічну діяльність” [20, с. 3]. Ця теза 

була розвинута у парадигмі функціоналізму, котрий “як методологія... забезпечує 

аналіз номінативних результатів як телеологічно-діяльнісного продукта 

комунікації” [415, с. 46].  

     Проте, залишається нагальною необхідність подальшого пошуку і систематизації 

шляхів осягнення цього, здавалося б, очевидного, але надзвичайно ефемерного 

наукового феномена з огляду на: а) метакатегорійний статус Телосу, що вказує на 

його онтологічну фундаментальність; б) багатогранність і складність ціннісно-

цільових аспектів дискурсу; в) розмаїтість та контраверсійність поглядів щодо 

підходів до осмислення категорії телеологічності як мовознавчої проблеми. 

     З іншого боку, потреба у поглибленому розгляді мовних і мовленнєвих аспектів 

реалізації категорії телеологічності зумовлена тенденціями розвитку сучасної 

лінгвістики. У мовознавстві ХХІ століття акцент зміщується на пошук відповідей 

на запитання цілепокладального гатунку: ЧОМУ і ЗАДЛЯ ЧОГО з виокремленням 

ЧОМУ-лінгвістики і ЗАДЛЯ ЧОГО-лінгвістики [233, с. 91; 234; 2005; 111], що 

відповідає антропоцентричному, поліпарадигмальному та полідисциплінарному 

характеру сучасних лінгвістичних студій [160, с. 30; 305].  

     Зокрема, когнітивна лінгвістика за своєю природою є невіддільною від 

цілепокладання, оскільки саме вона зосереджена на пошуці відповіді на запитання 

“для чого/чому” [255, с. 151; 233, с. 91]. Телеологічність є однією з основних рис 
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творчого процесу і, зокрема, дискурсу (поряд з інтенціональністю, особистісністю, 

процесуальністю, діалогічністю) [563; 425, с. 131; 417, с. 27; 717; 746]. В.В. 

Виноградов взагалі говорив про телеологічний характер мови [103, с. 7, 68]. 

     Телеологічний етап дослідження мови визнано домінуючим і фінальним в 

антропоцентричній парадигмі і таким, що знаменує собою перехід від описовості, 

систематизації до розгляду цілепокладального складника комунікативної взаємодії 

[111, с. 61]. Телеологічні засади дослідження мови і мовлення розроблялися ще В. 

Гумбольдтом. Хоча В. Гумбольдт сам не вживав термін “телеологія”, його 

визначення мови як дії, що здійснюється за допомогою певних засобів для 

досягнення загальних і окремих цілей, реалізації намірів, спонукань, призначень, 

тенденцій, кваліфікується дослідниками як телеологічна концепція або 

телеологічне представлення мови [363, с. 68, 71, 72].  

     У мовознавстві звертали увагу на смислоутворювальну сутність телеологічності. 

М.М. Бахтін ототожнював мету із закладеним у тексті смислом, а текст розглядав 

як “композиційне телеологічне ціле”, структура якого постає “цільовою 

композицією” і у дослідженні потребує застосування “телеологічного методу” [30, 

с. 188, 275, 276, 277].  

     Розглядаючи фундаментальтні питання мовознавства, поетики, поетичної мови, 

В.М. Жирмунський використовував термін “художня телеологія”, а лінгвальні 

засоби й прийоми визначав як “художньо-телеологічне” явище, котре “є 

детермінованим своїм завданням” [193, с. 15-55]. При цьому, художнє завдання як 

мета постає “законом” використання словесного матеріалу [192, с. 436]. О.П. 

Скафтимов і Б.М. Енгельгардт наголошували на тому, що телеологія є основним 

принципом (телеологічним принципом) текстової організації [425, с. 23; 562, с. 61]. 

     Предметом телеології як філософії смислу є проблема розуміння смислу загалом 

та питання доцільності світу й життєдіяльності: смисл розглядають не лише під 

кутом гносеології (смисл як мета пізнавального процесу), але й у його 

функціонально-аксіологічному сенсі – крізь  відношення до потреб людини та 

суспільства, при поєднанні раціонального й ірраціонального та з урахуванням 

принципів аксіологіки (логіки цінностей) [349, с. 3, 4, 6; 310]. Саме зосередженість 
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на прагненнях людської спільноти та морально-етичних цінностях індивідуальної 

чи колективної свідомості демонструє спільність інтересів філософії, телеології й 

мовознавства у дослідженні комунікативної діяльності загалом і семантичних 

процесів у дискурсі, зокрема. 

     У межах парадигми телеологічної лінгвосеміотики Телос як дискурсивна 

категорія в англомовному публіцистичному дискурсі реалізується і виявляє свою 

смислоутворювальну функцію у процесі актуалізації цілепокладального начала 

окремих висловлень і текстового концепту загалом. Смислоутворювальна сутність 

категорії телеологічності у дискурсі зумовлена тим, що телеологічність виходить за 

межі суто авторського задуму на основі своєї онтологічної узгодженості з 

сукупністю так званих “додискурсивних” (термін [258, с. 141]) або, у термінології 

І.Н. Горєлова і Ю. Крістєвої, “довербальних” [142, с. 54; 139; 263] ціннісно-

цільових постулатів, крізь призму яких текстуально відображена дійсність здобуває 

осмислення й означення.  

     Відповідно, сприйняття й осмислення тексту як мовного відображення цілісної 

сукупності фактів дійсності є особистісним [55, с. 83], узгодженим з 

індивідуальною картиною світу з точки зору доцільності, моралі і етики, честі, 

порядності, гідності, а “людина завжди і у будь-яких умовах думає про себе..., чи 

пристойно це для неї, чи відповідає її честі” [125, с. 75]. 

     Телеологічність за своєю природою ґрунтується на ключовому понятті 

телеології (зокрема, телеосемантики [647; 761; 826; 831]) – феномені життєвої 

значущості як запоруки подальшого функціонування або біологічного існування 

певної живої істоти. У комунікативній взаємодії мовець піддає аналізу морально-

етичні альтернативи між життєвою значущістю факта реальності і потребою 

виконувати моральні канони, з котрими homo sapiens має згідно з постулатами 

моральної телеології узгоджувати реалізацію своєї мети задля забезпечення 

подальшої життєдіяльності. Саме цей аспект телеологічності є пріоритетним для 

пропонованого дослідження. 

     Лінгвосеміотику визначають як розділ лінгвістики й семіотики, що вивчає 

спільні й відмінні риси природної мови й інших знакових систем, мовні одиниці й 
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категорії, що утворюють знак. Об`єктом дослідження лінгвосеміотики є мовні 

знаки, що утворюють семіотичну систему; предметом – стосунки мовних знаків з 

означеними реаліями чи поняттями (семантика), іншими мовними знаками 

(синтактика) та суб`єктами мовлення (прагматика) [414, с. 120; 800; 801;  779; 716; 

720; 567; 651, с. 37]. У пропонованому дослідженні телеологічну лінгвосеміотику 

постульовано як галузь лінгвістики й семіотики, предметом котрої є детермінована 

категорією телеологічності смислоутворювальна взаємодія мовних знаків з 

означеними фактами дійсності, іншими мовними знаками. При цьому суміжні 

знакові системи (факти реальності) розглядаємо як такі, що у перебігу 

смислоутворення у дискурсі виконують стосовно мовного знака ціннісно-цільову 

компенсаторну чи трансформуючу функцію. 

     Масштабність лінгвістично релевантних завдань телеологічної лінгвосеміотики 

зумовлює залучення постулатів цілого комплексу теорій, об’єднаних людським 

чинником, зокрема, категорією телеологічності:  

- теорія людиновимірності Київської філософської школи, що грунтується на 

постнекласичних ідеях пріоритетності вищих цінностей з “установкою на пізнання 

не тільки буття сущого, але і буття як належного“, діяльнісне осмислення котрого 

“здійснюється на основі цілепокладання” [312, с. 67, 84; див. також 262; 18; 92; 204; 

235; 173; 196; 566].  

- телеологічна теорія, згідно з якою доцільність визнають як інгерентну рису 

буття та функціонування природи й суспільства [128; 215, 216; 563; 56; 213; 278; 

273; 349; 380; 381; 382; 399; 400; 410; 475; 479; 550; 647; 765; 766; 768; 783; 889; 

890; 891]; 

- теорія мовної гри, яка притаманна так званій “повсякденній” мові (ordinary 

language), у межах аналітичної філософії [105; 383]; 

- феноменологія, яка постулює тезу інтенціонального сприйняття дійсності і 

інтенціональності як базової властивості будь-якої свідомості, котру у 

феноменологічному сенсі розглядають як “монадну єдність” (сукупність “форм”) 

значущих зв’язків між діями та їхніми змістовими властивостями [611; 143; 153, с. 

379; 154; 418; 707, с. 108; 630, с. 17; 683, с. 659-660; 577; 743; 827, с. 49; 830]. 
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Принагідно зазначимо, що монадність позначає втілення динамізму і 

плюралістичності осмислення дійсності крізь призму духовності у вигляді 

“заперечення усякої абсолютизації” [262, с. 188; 670], і використано у цьому 

дослідженні для обгрунтування поняття “нечітка семіотична множина”; 
-  теорія прагматизму як філософська течія, що постулює багатогранність проявів 

дійсності й плюралістичність індивідуальних картин світу [164; 165; 350; 352]; 

- холістична, що є опосередкованою телеологічними засадами осягнення 

семіотичного універсуму як цілісного феномену, і є дотичною до постнекласичної 

наукової рефлексії, зокрема, філософії тотальності [235] та теоантропокосмічної 

теорії [150; 86; 587; 692], яка орієнтована на ідеал цілісного знання;   

- діяльніснісне теоретичне підгрунтя, згідно з яким, вивчаючи психологічні 

особливості атрибуції смислу явищам навколишнього середовища, враховують 

зумовленість свідомості людини зовнішнім світом і внутрішньорефлекторним 

досвідом [94; 201; 448; 2009; 457; 701; 709; 757; 759; 794; 855]; 

- теорія складних систем, яка є релевантною для дослідження мови й мовлення як 

відкритої адаптивної складної нелінійної системи [371; 485]; нелінійні аспекти 

наукового мислення, зокрема, телеологію, залучають як цільового складника 

наукової рефлексії до аналізу адаптивних систем [570, с. 1]. 

- когнітивно-дискурсивна теорія, яка, з одного боку, спрямована на дослідження 

способів концептуалізації й категоризації певною мовою дійсності та внутрішнього 

рефлексивного досвіду, з іншого боку – на всеосяжний опис і характеристику 

мовленнєвого спілкування людей у специфічних і стандартних комунікативних 

ситуаціях з урахуванням соціальних, культурних, когнітивних, психологічних, 

етнічних та інших чинників [3; 7; 8; 77; 87; 92; 96; 211, с. 51; 236; 266, с. 90; 357; 

370; 414, с. 365, 625; 440; 499; 503; 718; 719; 887, с. 91, 117]; 

     - функціонально-комунікативна теорія (прагматична), яку розглядають як галузь 

семіотики [321; 350; 90; 354; 377; 449, с. 15; 514; 515, с. 261; 603, 897]. 

Підкреслимо, що у межах функціонального підходу основним є телеологічний 

принцип, відповідно до котрого мову досліджують відповідно до цілей, яким вона 

слугує [713, с. 49].  
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        1.2 Сучасні підходи до дослідження публіцистичного дискурсу 

     Уявлення про роль мови у публіцистиці змінювалися на протязі історії. Півтори 

тисячі років тому Аристотель і Платон підкреслювали нерозривний зв'язок 

політики, етики і риторики [580; 807]. З ростом демократизації суспільства, 

зростала і значущість ціннісно-цільового складника у публіцистичному дискурсі.  

     У цьому дослідженні використано поняття “публіцистичний текст” (лат. 

publicus: суспільний; англ. publicist: журналіст, котрий пише про політику і 

суспільні справи [872]). Публіцистика має телеологічну сутність. Зокрема, 

публіцистику визначають як різновид літератури, що “висвітлює, узагальнює, 

оцінює актуальні проблеми сучасності у періодиці або в окремих виданнях... для 

впливу на широке коло реципієнтів, яких можуть залучати до діалогу про актуальні 

питання сучасності... Задля цього факти вводять у потрібний причинно-

наслідковий контекст” [239, с. 296].  

     Саме з огляду на останню тезу щодо властивої публіцистичному тексту 

наявності причинно-наслідкового контексту, публіцистичні тексти кваліфікуємо як 

такі, що потребують розгляду у царині телеологічної наукової проблематики, 

оскільки для них характерним є аргументований виклад ціннісно-цільового 

(телеологічного) підгрунтя висвітлених у тексті фактів реальності. 

     Досить умовно з огляду на багатогранність суспільної проблематики жанрове 

розмаїття публіцистичних текстів поділяють на: 

      - соціальний, політико-ідеологічний, морально-етичний, аналітичний жанр 

публіцистики [239, с. 297; 168; 867; 868].  

     - публіцистичні тексти, лінгвістична специфіка котрих позначена такою 

характеристикою як синкретизм – невіддільною єдністю використання наукових, 

раціонально-понятійних, так і художніх, емоційно-аксіологічних образних засобів 

[378, с. 3].  

     Матеріалом цього дослідження є зазначені вище різновиди публіцистичних 

текстів. Ми обмежуємо коло дослідженого матеріалу періодикою, але не 

обмежуємося політичними текстами царини “політичної лінгвістики” [див. напр. 
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547;  67; 100; 461; 462; 878; 883], хоча і приділяємо їм увагу як політико-

ідеологічному типу публіцистики.  

     Визначенню особливостей семантики, прагматики, семіотики, архітектоники 

публіцистичного дискурсу з точки зору його утворення і сприйняття приділяли 

увагу вітчизняні та зарубіжні лінгвісти [47; 81; 84; 91; 158; 159; 194; 232; 250; 270; 

304; 392; 420; 427; 431; 507; 547; 644; 655; 659; 660; 698; 749; 867; 868; 866; 878 

879].  

     Зокрема, публіцистичний текст розглядали з точки зору:  

- його жанрової специфіки [74; 115; 178; 249, с. 51; 420, с. 288; 469; 664; 747; 

752; 771; 772]; 

- структури [75; 355; 420; 661; 849; 864; 865]; 

- методології аналізу [240; 309; 337; 420, с. 299; 444; 591; 656; 669; 681; 819; 

869; 885; 884; 887]; 

- прагматичних особливостей [43; 44; 73; 88; 104; 136; 137; 264; 317; 319; 388; 397; 

411; 419; 431; 482; 504; 605; 612; 687; 878$ 879; 626]; 

      - дискурсивної специфіки публіцистики [110; 23; 249; 324; 326; 420, с. 56; 447; 

501, с. 75; 493; 494; 495; 657, 2003; 649; 667; 878]; 

      - лексико-семантичних та граматичних властивостей [70; 83; 131; 147; 320; 443; 

445; 339; 501; 658; 677; 723; 741; 882; 895]; 

      - семіотичних характеристик [159; 404; 547],  

      - стилістичних аспектів [179; 184; 223; 229; 298; 387].  

     Однак до цього часу пріоритетною була егоцентрична специфіка 

публіцистичного дискурсу. Морально-етична сторона комунікації, у центрі якої 

була б його ціннісно-цільова налаштованість, виступала як супровідна або 

периферійна. Поза межами аналізу залишалась морально-етична сторона 

комунікації заради загального “БЛАГА”. Саме той телеологічний за сутністю 

аспект, котрий є перешкодою на шляху до цинічного (post-truth) нехтування 

нормами моралі і використання принципу “мета виправдовує засоби її досягнення”.                                                                     

     На відміну від зазначеного вище підходу публіцистичний текст у цьому 

дослідженні розглянуто як семіотичний простір, котрий відображає ідеальний 
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ціннісно-цільовий образ дійсності у свідомості мовця у вигляді фінальної мети 

(Телосу) життєдіяльності і комунікативної діяльності зокрема. 

     Публіцистичний дискурс є особливо чутливим до ціннісно-цільових, 

особистісних маніпулятивних факторів, які розглядаються в рамках 

антропоцентричного підходу в лінгвістиці [454; 245; 266; 82; 175; 205; 460; 481; 

824; 875]. Для нього є властивим широке використанням лексики з чітко 

вираженим ідеологізованим семантичним навантаженням. Зокрема, семантична 

структура лексики англомовного публіцистичного дискурсу відрізняється: 

рухомістю, суб’єктивованістю, чутливістю до політичних переконань, того, хто 

говорить, чутливістю до суспільно-політичних змін.  

      Відтак, у лексиконі публіцистики в онтогенезі закладений потенціал 

неоднозначного тлумачення [390; 696; 782], зумовленого чинниками 

телеологічного гатунку. Найрельефніше виявляється у публіцистичному дискурсі 

телеологічно детермінована розбіжність суб’єктивного сприйняття текстуально 

відображених фактів реальності адресатом відповідно до особистого ідеального 

образу дійсності і власних переконань.  

     Нагальна потреба у дослідженні дискурсивної реалізації категорії 

телеологічності зумовлена тим, що публіцистичний текст є “дискурсивним” за 

своєю  природою, оскільки він передбачає інтерактивність з реальною дійсністю, 

автором, адресатом, інтертекстом [420]. Це зумовлює семантичний динамізм, 

упередженість, рухливість і суб’єктивованість семантичного навантаження лексики 

публіцистичного дискурсу.  

     Фактори, наведені вище, якщо зважати на динаміку процесів смислоутворення, 

не вичерпують усього спектру чинників впливу на актуалізацію змістових 

характеристик публіцистичного тексту. На нашу думку, таким категоріальним 

поняттям, яке може враховувати динаміку і усе розмаїття смислоформуючих 

чинників і внутрішньосистемних смислових зв’язків у публіцистичному дискурсі 

може бути категорія телеологічності.  

     Зазначена теза підкріплена результатами розвідок провідних лінгвістів, які 

свідчать, що “суттєві результати в сучасних дослідженнях мови навряд чи можуть 
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бути здобуті шляхом вивчення чисто мовних явищ” [225, с. 11]. Очевидно, що нове 

розуміння природи мови і мовлення потребує нового погляду на систему стосунків 

реальність – мислення – мовлення в англомовному публіцистичному дискурсі, з 

огляду на тектонічні зрушення у царині базових світоглядних переконань людства.  

     По-перше, все, що стосується ключових принципів буття, – стосується мовної 

особистості, зокрема, у сучасному антропоорієнтованому мовознавстві, оскільки 

природна мова людства розглядається як духовний “адекват” дійсності [473].  

      По-друге, у постіндустріальну епоху стає очевидною нагальна необхідність 

розгляду публіцистичного дискурсу не тільки на основі суворої логіки та 

раціональності, але також і крізь призму життєвого досвіду, мудрості, споглядання 

на принципах кордоцентричності, які грунтуються на “осягненні істини не 

розумом, а серцем – джерелом почуттів і моральності, витоком духовності” [412, с. 

237]. Зокрема, світоглядні зміни надають вченим підстави для кваліфікації ХХІ 

століття як “post-truth” епохи, тобто часу панування у публіцистичному дискурсі 

афективної нещирості, нехтування фактами заради досягнення мети будь-якими 

засобами [733; 773; 810; 638].  

     Для відображення новітніх тенденцій у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі введено термін “політична телеологія” (political 

teleology) [894, с. 88]. Спрямованість телеології на досягнення найвищих ідеалів із 

застосуванням способів, котрі відповідають універсальним законам моралі та 

етики, відрізняє її від егоцентричного за своєю природою прагматизму [852]. 

     Мовознавці відчувають нагальну потребу заповнити небезпечний морально-

етичний вакуум, виступаючи проти егоцентричного розуміння цілепокладання у 

публіцистичному дискурсі і пропонуючи “онтологічний поворот” до базових 

універсальних вищих цінностей, що і здобуло віддзеркалення в окремих наукових 

працях [221; 95; 253; 310; 340; 342; 373; 376; 422; 455; 500; 148; 588; 628; 629; 633; 

678; 690; 693; 700; 746; 754; 781; 790; 812; 816; 828; 844; 858; 894]. Проте, 

глибокого дослідження цієї надзвичайно багатогранної проблеми, що потребує 

широкого залучення категоріально-понятійного апарату суміжних наук, ще не було 

здійснено. 
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     У пошуках істини і смислу у публіцистичному дискурсі значущість також 

здобувають аспекти буття, які здебільшого належать до царини інтуїтивного 

пізнання і базуються на глибинних шарах свідомості, поряд з її ірраціональними 

(чуттєвими) складниками, котрі здатні осягнути неявно виражені, нечіткі, розмиті 

вияви динамічної дійсності [53; 209; 583; 619; 625; 663; 670].  

 

     1.3 Категорія телеологічності як смислоутворювальна сутність в 

англомовному публіцистичному дискурсі  

          Категорія телеологічності визначає особливості реалізації інших 

дискурсивних категорій, оскільки усі інші категорії підкоряються Телосу як 

“смислопокладальній” сутності [146, с. 147]. У цьому дослідженні категорію 

телеологічності постульовано чинником самоорганізації публіцистичного дискурсу 

як динамічної складної системи і як вияв релевантності у дискурсології ідей Г.В 

Лейбніца стосовно наперед заданої гармонії [279, с. 413; 280]. На об’єктивність 

існування категорії телеологічності вказують дослідження, що відображають роль 

цілепокладального компонента у текстоутворенні і дискурсі [222, с. 201].  

     Розглядаючи дискурсивні аспекти категорії телеологічності, ми виходимо з того, 

що категорія - (грец. – kategoria: обвинувачення, ознака [873]) – це загальне 

поняття, котре відображає універсальні властивості, відношення об’єктивної 

дійсності, закономірності природних і духовних явищ [238, с. 467]. З точки зору 

когнітивної теорії категоризації категорія є “когнітивною структурою, 

концептуальним класом, що складається з елементів – членів категорії, об'єднаних 

“родинною подібністю”” [255, с. 151].  

     Саме з цієї причини очевидною постає доцільність розмежування Телосу як 

морально-цільової категорії у дискурсі і мети як узагальненого мовного 

репрезентанта або, за термінологією Рош, прототипа – “одиниці, що найбільшою 

мірою виявляє властивості, спільні з іншими одиницями цієї групи” [823, с. 29]. 

Мета як прототип і як узагальнювальний лексичний репрезентант у своїй 

семантичній структурі відображає аспекти моральності у латентному потенційно 



 53 

імплікованому сенсі, в той час як для Телоса морально-цільовий складник є 

пріоритетним, постає ядром його семантичної структури. 

        У дискурсивній площині категорія телеологічності за сутністю і 

дискурсивними функціями відповідає поняттю суперструктури [453, с. 41] з 

концептуальним глобальним значенням, яке задає семантичні, синтаксичні і 

композиційні характеристики дискурсу. Відповідно, поняття семіотичної множини, 

що використовується у цьому дослідженні у парадигмі телеологічної 

лінгвосеміотики, може бути ототожненим з поняттям макроструктури як 

семантичним змістом категорії телеологічності, що входить до суперструктури. 

     Категорія телеологічності є визначальною в евристичному формуванні 

семіотичних процесів у дискурсі. Смислоутворення у публіцистичному дискурсі як 

втіленні знакової діяльності є невіддільним від феномену цілепокладання, оскільки 

висловлення, мовні репрезентанти фактів дійсності виступають як елементарні 

доцільні комунікативні дії [686, с. ix, 12, 13; 134, с. 62; 436; 552, с. 163], а власне дії 

– як “квазітекст” [268, с. 237]. 

     Виходячи з діяльнісної природи дискурсу, деякі лінгвісти розглядають його 

взагалі як смислопороджувальну категорію [3], а смислоутворення визначають як 

фундаментальне питання семіотики і як непередбачуваний феномен (у нашому 

розумінні – евристичний ) [294, с. 640; Соловьёва 2005].  

     Евристика (heuristics, грецьк. heuriskein: англ. to find, discover - знаходжу, 

відкриваю [872] грунтується на продуктивному творчому мисленні [101; 80; 238, с. 

311; 247, с. 674;  362, с. 532; 599; 857]. Евристика як наука є дотичною до 

структурної лінгвістики, котра базується на усвідомлених і неусвідомлених 

процесах (інсайтах) досягнення мети як вирішення  проблеми з опорою на 

постулати психології, теорії інформації та штучного інтелекта [362, с. 532, 533; 597; 

688]. Зокрема, евристика “вивчає творчість..., особливо коли йдеться про 

розв’язання проблем у ситуації невизначеності з використанням вторинних, 

неточних... регулятивів” [238, с. 311].  

     У цьому дослідженні дискурсивної реалізації категорії телеологічності у 

парадигмі лінгвосеміотики ми виходимо з того, що метою евристики є побудування 
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моделей здійснення процеса творчого пошука вирішення завдань. Відповідно, 

найбільш релевантною вихідною науково-методологічною основою дослідження 

імовірнісних телеологічних аспектів смислоутворення в англомовному 

публіцистичному дискурсі вважаємо структурно-семантичну модель, що 

грунтується на селективності сприйняття і на виявленні структури семантичних 

зв’язків між компонентами у межах виокремлених множин, котрі формуються “з 

точки зору поставленої мети” [362, с. 533]. Зокрема селекція автором фактів 

дійсності для відображення у публіцистичному тексті відповідає феноменологічній 

концепції “інтенційності” сприйняття [611; 153, с. 379].  

     Власне сама природа сприйняття, осмислення і означення реальності має 

евристичну семіотичну сутність, оскільки “будь-яке наше сприйняття має 

значення” [116, с. 193], а семіотика як наука про роль знаків у житті суспільства 

[Соcсюр 1977] є невіддільною від онтології [588] та грунтується на евристичних 

принципах продуктивного мислення. 

      Смислоутворювальна функція категорії телеологічності у публіцистичному 

дискурсі нами розглянута як вияв і результат семіозису – “процесу, в котрому щось 

функціонує як знак” [321, с. 39] або як діяльність у вигляді означування 

(сигніфікації) фактів дісності у нерозривній єдності знака, його об’єкта та 

інтерпретанти [318, с. 376, 377]. Смислоутворення у процесі осмислення 

публіцистичного тексту постає результатом взаємодії суб’єкта мовлення і адресата 

[17, с. 151-152; 69; 227; 343]. Розглядаючи інтертекстуальні та інтердискурсивні 

аспекти смислоутворення, використовують також поняття текстотворення, яке 

розуміють як “знакову діяльність” – семіозис (осмислення і семантизацію) [315, с. 

24-25, 32, 35; 525], та як динамічні аспекти поетики тексту, як взаємодію 

ментальних структур, картин світу продуцента і реципієнта тексту [434; 670; 847; 

851].  

     У сучасній лінгвістиці є постульованим поняття “семіозис дискурсу” як 

багатоярусної і багатокомпонентної моделі, де текст розглядається як цілісний 

знак, що припускає множинну інтерпретацію адресатом-читачем відповідно до 

його настанов [415, с. 79, 80; 405; 406; 9; 528; 613; 764; 777; 806]. За своєю сутністю 
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зазначений феномен відповідає поняттю смислоутворення. Процес і результат 

смислоутворення розглядається як актуалізація феноменологічного потенціалу 

тексту, внаслідок чого формується так звана “метареальність” (термін введено О. 

Кагановською [211, с. 50]) як втілення ідейно-художнього осмислення.  

     Смисл тлумачать як “когнітивну основу лексичних і граматичних значень 

мовних одиниць і їхніх реалізацій у складі семантичних комплексів” [72, с. 318]. 

Попри лаконічність, це визначення, зосереджуючись на когнітивній основі 

формування смислу і на його залежності від семантичних зв’язків в межах певних 

структур, не закриває можливість залучення у процесі дослідження дискурсивного 

смислоутворення екстралінгвальних і позатекстових чинників (психологічних, 

ціннісних, мотиваційних), які містяться у надрах свідомості мовця і втілюють так 

званий “суб’єктивний компонент дискурсу” [315, с. 47]. У цілепокладальному сенсі 

у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики вважаємо релевантним і сприйнятним 

для пропонованого дослідження тлумаченя поняття “смисл” як мети, а значення (у 

нашому розумінні – мовних репрезентантів фактів дійсності) як способу (її 

досягнення) [413, с. 170]. 

     Категорія телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі здобуває 

реалізацію у семіотичних процесах, що виходять за межі текстуально відображеної 

дійсності, постаючи телеологічно зумовленим симбіозом текстової й 

позатекстової реальності, коли засобами референційних механізмів залучаються 

факти дійсності як складники семіотичного універсуму. Факти позатекстової 

реальності як “світу насиченої символами усної пам’яті” [314, с. 80] мнемонічно 

пов’язані з текстом і зумовлюють певний асоціативний ряд у свідомості читача з 

безумовною опорою на морально-етичний складник свідомості, що належить 

царині телеології.  

     Відповідно, дійсність знаходить своє відображення у свідомості людини у 

вигляді означеної дійсності [288; 281, с. 122], котра у дискурсі є не лише 

репрезентованою, а й конструйованою [325, с. 446-447; 347, с. 283; 630, с. 17; 655, с. 

64; 660; 710] або  конституйованою як єдність субстанціонального і каузального 

[706, с. 49; 709]. 
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     Оскільки “семантичний поділ” дійсності визначається потребами і системою 

цінностей мовця [80, с. 65; 430, с. 111], знакам як засобам означення дійсності 

властива амбівалентність: вони одночасно виконують подвійну функцію 

репрезентації та евалюації [860, с. 248] і таким чином виявляють телеологічну 

сутність, бо мета є невіддільною від ціннісного морального вибору [380, с. 10; 585; 

727; 890, с. 5; 891, с. 58]. 

     У контексті дослідження категорії телеологічності телеологічна 

лінгвосеміотика забезпечує зв’язок з дисциплінами лінгвістичного, 

лінгвофілософського, логікофілософського, психолінгвістичного, психологічного 

плану, для котрих проблема продукування смислу є предметом розгляду у межах 

відповідних парадигм [8; 346; 360; 386; 404; 456; 505; 549; 652; 739, с. 1; 835; 836; 

861].  

      У феноменології розуміння смислоутворення (sense constitution) грунтується на 

суб’єктивності, інтенціональності і передбачає атрибуцію смислу фактам дійсності 

крізь призму життєвого досвіду, оскільки в основі будь-якого витвору, що 

ґрунтується на образності, лежить органічний зв’язок з дійсністю [706, с. 49; 12, с. 

28; 548, с. 6; 759; 832; 899]. Зазначимо, що мову розглядають як “адекват” 

дійсності, як окремий випадок (хоч і доволі специфічний) у системі буття загалом 

[363, с. 59; 473; 834].  

     Відтак, будь-яке конституювання дійсності полягає у наділенні смислом (“all 

objective constitution is sense-bestowal”) і будь-яке смислоутворення має 

розглядатися крізь його відношення до імплікованих смислів, які “походять від 

попередніх наділень смислом” [848, с. 159].  

     Відповідно до постулатів феноменологічної парадигми, у цьому дослідженні 

мовні знаки розглянуто як факти дійсності, як ті ж самі “речі “світу речей” [303, с. 

11], котрі у процесі сприйняття й осмислення, зазнають означення або 

переозначення. Власне дискурсивний процес розглядаємо як “означення 

…мінливих знаків” [347, с. 283]. Вважаємо, що в англомовному публіцистичному 

дискурсі ресеміотизація здійснюється на основі авторефлексії як “продукуванні 

нового смислу на основі минулого досвіду, аналізу причини думки” [347, с. 224], 
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рефреймінгу [416, с. 73], “метакогнітивної” діяльності [98, с. 326], зосередженої на 

певних постульованих автором висновках та настановах, або як “мисленнєвий 

діалог” [66]. 

     Розглядаючи реалізацію категорії телеологічності у дискурсі, ми виходимо з 

того, що смислоутворення передбачає перетворення декларативного знання у 

процедурне. Декларативне знання є констатацією певного факту, воно складається 

з пропозицій [763, с. 196]. Пропозиції у цій роботі кваліфіковано як мовні 

репрезентанти фактів дійсності. У традиційній лінгвістичній термінології вони 

можуть бути еквівалентними як синтаксично завершеним словосполученням, так і 

окремим лексичним номінаціям, що мають предикативну природу прихованого 

судження.  

    Для пропонованого дослідження важливим є положення про те, що сукупність 

декларативних знань утворює мережу (networks), а процедурне знання внаслідок 

аналізу причинно-цільових стосунків між елементами “мережі” дає відповідь на 

запитання, як доцільно виконати певну дію [763, с. 196]. Відтак, доходимо 

висновку, за своєю природою процедурне знання є:  

а) телеологічним, оскільки воно зосереджене на забезпеченні досягнення певної 

мети у вигляді виконання певного завдання або вирішення проблеми; 

б) евристичним, оскільки репрезентує продуктивне мислення. 

      У цьому дослідженні постульовано тезу, що процедурне знання здобуває мовну 

реалізацію в англомовному публіцистичному дискурсі у вигляді мережі мовних 

репрезентантів (номінацій, синтаксично завершених словосполучень,  текстових 

фрагментів) у функції телеологічних експонентів.  

     Вважаємо, що феноменологічною ланкою, що зв’язує суто семіотико-

імовірнісні, лінгвістичні й телеологічні аспекти реалізації категорії телеологічності, 

є саме референційна сутність смислоутворення як феномену встановлення 

ціннісно-цільового зв’язку між: 

 а) мовними репрезентантами фактів дійсності як елементами декларативного 

знання – текстуально відображеними об’єктами, явищами, подіями; 
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б) ціннісно-цільовою системою (телеологічною домінантою) мовця, що детермінує 

специфіку утворення процедурного знання (див. підрозділ 5.3).  

     Досить глибоко проблема смислоутворення у перебігу комунікативної 

взаємодії розглядалася у межах конструктивістського підходу і герменевтичної 

парадигми, в яких осмислення дійсності постає не стільки як переробка інформації 

і видобування смислів (information processing), а скоріше як “утворення смислів” 

[615, с. 2] завдяки евристичним операціям.  

      Близька до цього погляду на смислоутворення позиція О. Потебні, котрий 

стверджував, що слово є “не стільки вираженням, скільки засобом утворення 

думки” [365, с. 183]. Більше того, слово лише частково забезпечує наявність 

стимулів для розгортаня процесу смислоутворення. Для цього потрібна також 

опора на комунікативне середовище для утворення ситуації, котра б сприяла 

реалізації неявних смислів. Значний змістовий потенціал англомовного 

публіцистичного тексту як вторинної реальності, що сприймається читачем, 

міститься поза текстом у вигляді досвіду, асоціацій, освіти, ерудиції компетенції, 

настанов, невербальних чинників [520; 521; 540; 541]. Зокрема, Ф. Растьє висував 

тезу культурної зумовленості смислу [385, с. 79]. 

     Розглядаючи телеологічно зумовлені процеси смислоутворення в англомовному 

публіцистичному дискурсі, ми спираємося на тезу, що узагальнено текстовий 

концепт у згорнутому вигляді (“еліптично”) відображає особливості індивідуально-

авторського світосприйняття і постає “питально-відповідною сутністю”, до якої 

текст виступає як відповідь “на запитання концепту” і зумовлює вихід семантичних 

процесів у позатекстову реальність [211, с. 50, 54].  

     Функціонально-біологічні аспекти смислоутворення у координатах 

телеологічності було досліджено у межах започаткованої нещодавно галузі 

телеології – телеосемантики, яка на біологічних принципах розглядає осмислення 

і означення дійсності з опорою на перцептивний досвід у вигляді відповідної 

реакції [761, с. 149]. Телеосемантика ґрунтується на постулатах антропоморфізму, 

функціоналізму та натуралізму і зосереджена на особливостях сприйняття 

змістових параметрів (content) носіїв інформації відповідно до актуальних потреб і 
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спонукань індивідуума (разом з біологічно детермінованими) [768, с. 4, 5, 6, 9, 10, 

20; 783, с. 54; 784]. Телеосемантику постульовано як теорію смислу, що залучає 

поняття біології та етіології для пояснення принципів надання смислу фрагментам 

реальності, які виявляють себе у вигляді конфігурацій об’єктів дійсності 

(configurations, arrangements of entities of matter), крізь призму уподобань, вірувань 

або переконань (beliefs) [647, с. 71, 8; див. також 595, с. 82, 110; 818].  

     Телеосемантика є близькою до орієнтованої на мету так званої “семантики 

успішності” (задоволення потреб – success semantics). Симбіоз телеосемантики і 

семантики задоволення потреб досліджував Д. Папіно [797, с. 175-188].     Проте, 

телеологічні принципи осмислення світу людиною не можуть обмежуватися лише 

біологічною та функціональною доцільністю. Навіть прихильники натуралістичних 

концепцій у телеології погоджуються з тим, що телеосемантична парадигма 

неухильно виводить дослідника на когнітивні механізми людської свідомості [212, 

с. 58; 334, с. 142; 586, с. 1; 768, с. 3, 20; 876].  

     Мовна особистість як істота, що постає елементом не лише біологічного, а й 

інтелектуального, соціоетичного і духовного простору (ноосфери), співвідносить у 

цілеспрямованій комунікативній діяльності у дискурсі біологічне начало 

інстинктивної царини з моральними нормами, що належать сфері так званої 

“моральної” телеології у межах розробленої І. Кантом етики [727].  Натуралізм 

минулих підходів до телеологічної проблематики вважають подоланим, а 

епістемологічна цінність телеологічного принципу для науки є доведеною [213; 

380, с. 11], що надає підстави для залучення моральних аспектів телеології до 

дослідження процесів смислоутворення в англомовному публіцистичному дискурсі 

в лінгвокогнітивній і семіотичній площині.  

     Проте, релевантність для цього дослідження функціонально-біологічного 

погляду на телеологічність забезпечується тим, що телеосемантичні теорії 

враховують перцептивний досвід як основу забезпечення доцільності дій живої 

істоти. Перцептивний досвід зумовлює певні репрезентаційні й аперцепційні [476, 

с. 600] схеми сприйняття і осмислення фактів дійсності. Ці схеми (representational 

framework [761, с. 160]) є телеологічно зумовленими, оскільки об’єкт спонукання 
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чи явище як мета не можуть розглядатися поза межами системи ціннісно-цільових 

координат.  

     На нашу думку, репрезентаційні схеми сприйняття матеріалізуються в 

англомовному публіцистичному дискурсі у процесі смислоутворення у вигляді 

єдностей знакових одиниць – “мовленнєвих ланцюгів у складі цілого тексту” як 

виявів особистісного смислу [55, с. 84]. Наповнення цих семіотичних цілісних 

конфігурацій компонентами відбувається згідно з принципами нелінійного 

сприйняття фактів дійсності. Це пов’язано з тим, що текстуальне відображення 

дійсності як результат перцептивних і логічних операцій у вигляді сформованого 

концепту ініціює при його сприйнятті на основі принципу синестетичного 

ізоморфізму так зване нелінійне, багатомірне “об’ємне мислення” [12, с. 77].  

     Нелінійне осмислення концепту забезпечує цілісність його сприйняття як 

багатогранного феномену, “актуалізуючи у процесі мисленнєвої діяльності різні 

ознаки у їхній сукупності” [361, с. 78]. Розглядаючи явище телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі, ми виходимо з того, що процеси 

осмислення текстуально віддзеркаленої дійсності здійснюються за аналогіями зі 

структурною і смисловою організацією реальності [718, с. 185], а саме відповідно 

до принципу “синестетичного ізоморфізму” реальній дійсності, тобто, за 

правилами, аналогічними до закономірностей осягнення реальної дійсності [12, с. 

77; 564, с. 255, 256; 625]. Принагідно зазначимо, що мовознавці кваліфікують 

другу, словесну, сигнальну систему “принципово однорідною” з першою [55, с. 85]. 

   Щодо принципів агрегації семіотичних елементів у процесі смислоутворення у 

публіцистичному дискурсі у певні динамічні концептуально і телеологічно 

зумовлені угрупування, то вони базуються на численних семіотичних, 

структуральних і психокогнітивних концепціях цілісності, структурованості і 

дискретності образу, що постулюють тезу схематичності сприйняття дійсності у 

вигляді патернів, схем, сценаріїв, образ-схем [99, с. 62; 274; 670; 689].  

     Введене у цьому дослідженні поняття нечіткої семіотичної множини 

ґрунтується на схематичних законах світосприйняття і розглядається як складний 

знак, утворення якого у процесі смислоутворення базується на евристичних 
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логічних принципах індуктивної інференції та на феномені так званого 

семіологічного парадоксу (термін введений Р. Бартом для позначення явищ 

семіотизації і десеміотизації у комунікативній взаємодії [28, с. 62]). 

     Нечіткі семіотичні множини являють собою телеологічно й концептуально 

зумовлені цілісні угрупування знакових елементів. Саме завдяки цим 

угрупуванням розширюється семантичний дискурсивний простір як втілення 

смислоутворення, залучаються ситуативні складники дискурсії, реалізуються 

неявні семантичні конструкти і актуалізуються когнітивні інференції на основі 

осмислення і врахування дескриптивних конструктів і концептуальних архетипів. 

Вони постають засобами “розширення” дискурсивного простору у позатекстову 

дійсність (“incrementing the discourse space” [742, с. 264]) і таким чином 

забезпечують реалізацію категорії телеологічності. За змістовими 

характеристиками монадоподібні нечіткі семіотичні множини являють собою 

відкриту систему, властиву монадам, котрі завжди виявляють “відностну 

нескінченність з певним змістом” [553, с. 159].   

     У структурі телеологічно й концептуально організованих семіотичних знакових 

угрупувань найважливішою постає не стільки реалізація змістових  параметрів 

окремих знакових елементів, скільки відношень між ними.      Зазначені семіотичні 

структурні єдності втілюють у дискурсі нелінійні принципи смислоутворення на 

основі лінгвістично застосованої феноменологічної редукції [89, с. 64-65] як 

“смислового синтаксису” або “смислового синтаксування” [142, с. 143]. Це 

глибинні довербальні механізми організації смислової структури, котрі 

формуються у корі головного мозку під впливом невербальних і вербальних 

імпульсів, утворюючи комплекс зв’язків, що характеризуються цілісністю, 

симультанністю. Вони можуть не виводитись на поверхню – не вербалізуватися, 

проте їхня наявність доведена експериментально за допомогою технічних засобів 

[142, с. 143].  

     З точки зору дискурсивної семантики це дослідження зосереджене на виявленні 

способів актуалізації таких телеологічно релевантних онтологічних глибинних 

змістових витоків дискурсу, які називають неочевидними, неявними смислами 
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[221, с. 192; 333, с. 15]. Власне сам семіотичний аналіз за визначенням є 

зосередженим на неочевидних, проте, верифікованих смислах, котрі сприяють 

виявленню так званого “семантичного ядра” [333, с. 11]. 

     Принагідно зазначимо, що нелінійні аспекти смислоутворення спираються на 

екстралінгвістичне підгрунтя, оскільки для лінгвіста важливо у “коловороті 

кодових переходів” виявити найефемернішу ланку – “людську думку, внутрішнє 

мовлення” [191, с. 29]. Для дослідження смислоутворення у дискурсі концепція 

М.І. Жинкіна про кодові переходи, також теорія Л.С. Виготського про фазове 

породження мовлення [117], теорія подвійного кодування А. Паівіо [792], мають 

надзвичайне значення, вони розширюють уявлення про межі інтерпретації 

змістових параметрів тексту і надають підстави для постулювання поняття 

“феноменологічний потенціал тексту”. 

     Аналіз телеологічних аспектів смислоутворення у цьому дослідженні також 

ґрунтуються на тезі щодо цілісної реалізації смислу, який є не стільки сумою 

знаків, а скоріше виявом стосунків між ними [51, с. 88]. Цю ідею по відношенню до 

поняття тексту як “зрощеної цілісності” розвиває У. Еко і висуває концепцію 

“cеміотичної стратегії”, яка може бути виявленою на підставі аналізу певних 

мовних конвенцій, що об’єктивуються у “внутрішній зрощеності тексту” [181, с. 

562; 182].  

     Зосередженість пропонованої дисертації скоріше на метасеміотичному 

релятивному ніж на субстантивному аспекті семіотичних явищ, що забезпечують 

реалізацію категорії телеологічності, уможливлює наукове осягнення глибинного і 

неявного у смислоутворенні, зумовлює необхідність залучення імовірнісного, 

інтуїтивного, дифузного до сфери дослідження мовленнєвотворчої діяльності. 

Поняття дискурсу поряд з так званим “видимим” текстуальним втіленням містить 

“невидимого” ірраціонального, афективного, інтуїтивного складника свідомості 

мовця [347, с. 238], оскільки лінгвальні аспекти телеологічності виходять за межі 

раціоналістичних уявлень про цілепокладання. Про це свідчать здобутки та 

концепції наук філософського, психологічного, соціологічного, морально-етичного 

напряму, які неявно залучаються до осмислення телеологічних аспектів комунікації 
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[128, с. 185; 727; 102; 278]. Саме вони формують світоглядні основи 

смислоутворення у дискурсі.  

     Нагальна необхідність дослідження телеологічно зумовлених дифузних аспектів 

смислу англомовного публіцистичного дискурсу пояснюється також новою 

постіндустріальною специфікою світосприйняття, у фокусі якого постає прихована 

“внутрішня сторона існування”, елементи невизначеності, майже невловимі грані 

дійсності, які здобувають імовірнісний характер [403, с. 557; 40; 41]. Імовірнісні 

вектори розгортання процесів смислоутворення, враховуючи випадки телеологічно 

зумовленого індивідуалізованого, неканонічного сприйняття текстового концепту, 

відмінного від усталених універсальних моральних, соціальних та 

культурноспецифічних конвенцій, також є невіддільними складниками семіотико-

імовірнісних процесів у перебігу реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі.  

 

1.4 Англомовний публіцистичний дискурс як телеологічно детермінована 

евристична семіотична діяльність 

     Комунікативну взаємодію розглядають як семіотичну діяльність [829; 881, с. 

300, 435], яка входить до більш широкого поняття символічного інтеракціонізму 

[606]. Стосовно смислоутворення і дискурсу використовують також поняття 

“знакова діяльність”, яке охоплює процеси “семантизації (позначення, тобто 

семіозис) і осмислення” [315, с. 24-25].  

     У публіцистичному дискурсі означення фактів дійсності адресантом і 

осмислення тексту адресатом здійснюється: 

     - на основі базового для телеології принципу життєвої значущості 

(“необхідності”) факту дійсності для мовної особистості (у термінах 

телеосемантики й психолінгвістики йдеться власне про виживання істоти [284, с. 

39; 768, с. 1; 797, с. 175; 861]);  

     - відповідно до властивого лише HOMO SAPIENS телеологічно детермінованого 

усвідомленого співвіднесення осмислюваного явища з нормами моралі та 

етичними регулятивами  комунікативної взаємодії; 
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     - як вияв “метакогнітивної функції” [98, с. 326], що спрямована на виявлення 

ціннісно-цільового підгрунтя висновків адресанта-автора стосовно фактів дійсності.  

     Подібним чином процес семіотизації фактів дійсності: подій, предметів, явищ 

навколишнього світу узгоджується з принципово важливою для цього дослідження 

тезою про загальну мотиваційну значущість і телеологічну зумовленість атрибуції 

смислу – “приписування” смислу (ascription) [870; 674; 757; 759; 760; 794] мовним 

репрезентантам текстуально відображених фактів дійсності. 

      Поняття “знак” у цьому дослідженні застосовано у феноменологічному сенсі як 

надзвичайно широку категорію, що має “предметну” сутність [15, с. 46] та 

ситуативну узгодженість і містить “природні ознаки речей” [604, с. 826; 653]. Знак 

постає феноменом, що демонструє безпосередній зв’язок з телеологічною 

поняттєвою сферою, оскільки він задає “програму діяльності і поведінки” того, хто 

його тлумачить [176, с. 44]. 

     У термінах евристики знак розуміємо також як каталізатор продуктивного 

мислення, смислоутворення і загалом креативності у мовленнєвій діяльності. 

Смислогенеруюча функція, закладена у знаці, зумовлена його принциповою 

смисловою дифузністю, розмитістю і залежністю від умов його використання та 

особистісного витлумачення. Принципово важливою постає теза про невіддільність 

знака від матеріального вияву дійсності: мовний знак також є “елементом 

довкілля” [421, с. 24]. За традиційним розумінням знак кваліфікують як 

“матеріальний, чуттєво сприйманий предмет, що вказує на інший предмет” [239, с. 

394].  

     Проте, додамо, знакові атрибути може здобувати й ідеальна субстанція у вигляді 

системи відношень між об’єктами, явищами, подіями. Більше того, семіотизація 

(означення) саме відношень між фактами реальності врешті решт має вирішальне 

значення у формуванні телеологічно зумовленого смислу висловлення, оскільки 

найсуттєвішими стосовно зору осягнення їхньої суті є не предмети, а зв'язки між 

ними [492, с. 207]. Власне і формальна логіка визначає змістову реалізацію знака як 

“матеріалізацію мисленнєвих образів” [247, с. 182, 183], що здійснюється крізь 
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систему відношень (референційної віднесеності) стосовно предметів, явищ, дій, 

подій, їхніх властивостей, звязків між ними. 

    В англомовному публіцистичному дискурсі мовні репрезентанти фактів 

дійсності як мовні “репрезентації ментальних презентацій” [303, с. 16] є 

результатом конституювання дійсності шляхом концептуалізації, семіотизації, 

семіозису. Семіотизація і семіозис є близькими за змістом поняттями,  що 

охоплюють спектр значень, пов’язаних із утворенням знаків і означуванням [4; 5; 6; 

322; 263; 239, с. 377; 293, с. 154, 259; 313, с. 576; 331, с.: 8; 38, с. 43; 491; 542; 560; 

561;  620; 800; 801; 838].  

     Зокрема, Ю. Крістєва для дослідження неексплікованих і динамічних глибин 

довербального смислу використовувала термін “означення тексту” у межах 

розроблюваного нею семаналізу поетичного тексту [263]. Поняття семіотизації і 

семіозису у цьому дослідженні розглянуті на евристичних теоретико-

методологічних засадах. Поняття “семіотизація” постульовано як мовленнєво-

мисленнєву операцію, що є ближчою до когнітивістики, ніж семіотики. А семіозис 

є скоріше належністю суто знакової теорії.  

     Семіотизацію у цій науковій праці визначено як мовленнєво-мисленнєву 

операцію означення, як атрибуції смислу об’єктам чи явищам дійсності. Логічним 

механізмом семіотизації постає умовивідна процедура інференції. Інференція за 

своєю природою ґрунтується на осмисленні ціннісно-цільових логічних зв’язків між 

мовними репрезентантами фактів реальності, що зумовлює релевантність її 

розгляду у контексті телеологічної проблематики дискурсу. 

     З точки зору діяльнісного підходу при розгортанні дії (разом з комунікативною) 

образ ситуації перетворюється у програму дії, остання – у саму дію, потім 

здійснена дія трансформується у новий образ [57, с. 65; 430, с. 128; 701] або у іншій 

термінології – декларативне знання як констатація певного факту трансформується 

у процедурне як вказівка щодо виконання певної дії [763, с. 196]. 

     Зазначений вище потенційно нескінченний циклічний процес у перебігу 

смислоутворення у дискурсі є втіленням взаємодії категорії телеологічності і 

категорії дискурсивного континууму. Природу взаємодії цих категорій можна 
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пояснити тим фактом, що у дискурсі не існує раз і назавжди усталеної відповіді на 

запитання “Чому?”, оскільки у причинно-цільових координатах воно є 

невіддільним від запитання “Для чого?” або “З якою метою?”. При осмисленні 

текстуально відображеної дійсності, здавалося б, знайдена відповідь на запитання 

“Чому?” миттєво трансформується у засновок для пошуку відповіді на запитання 

“З якою метою?”.  

     Недаремно каузальне (“causal”) питання “Чому?” вважають найважливішим з 

усих питань людства і в той же час “жахливим”, оскільки на нього неможливо 

знайти відповідь (“unanswerable”), будь-яка відповідь на нього “неминуче викликає 

невдоволеність наявними поясненнями” (“inexplicable”) [841]. На це вказує аналіз 

коментарів до англомовних публіцистичних текстів (див. Розділ 5). 

     Проте, потрібно зазначити, саме телеологічність як принцип ціннісно-цільового 

осмислення і означення реальності в англомовному публіцистичному дискурсі, з 

одного боку, постає рушійною силою нескінченних семантичних перетворень, з 

іншого – слугує обмежуючим чинником, що стримує перебіг смислотвірних 

процесів у межах цілераціональності. 

     Означення фактів дійсності є невіддільним від концептуалізації, яка базується 

на предметно-образному, чуттєвому началі утворення образу [368; 46; 65; 49, с. 38; 

68, с. 25-26]. Тісний зв’язок семіотизації й концептуалізації забезпечує 

перехрещуваність наукових прагнень семіотики й когнітивістики.  

     Семіозис у цьому дослідженні постульовано як наслідок селективного 

означення (семіотизації) фактів дійсності, як суто знаковий процес семіотично 

опосередкованих стосунків між елементами семіотичного універсуму. Він 

розглядається як споріднене із семіотизацією й невіддільне від семіотизації 

поняття. Але, на відміну від семіотизації як мовленнєво-мисленнєвого процесу, 

семіозис кваліфіковано як результат ціннісно-цільового осмислення дійсності, 

котрий виводить перебіг глибинних мисленнєвих процесів семіотизації на 

експліцитний рівень. Принагідно зазначимо, що деякі вчені розуміють семіозис як 

експліцитний складник процесу прирощування інформації [313, с. 576]. В 

психолінгвістиці семіозис визначають як “нейробіологічна здатність людини”, 
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реалізація якої здійснюється у процесі взаємодії “тіла, мозку й культури” [197, с. 5]. 

Смислоутворення в англомовному публіцистичному дискурсі нами розглядається у 

семіотико-імовірнісній площині як прояв і результат семіозису. 

     Дискурсивний семіозис розуміємо як механізм реалізації категорії 

телеологічності, коли “у процесі дискурсивного семіозису... на базі готових знаків 

(відбувається утворення) нового складного знаку” [415, с. 59]. У 

феноменологічному сенсі семіозис як механізм реалізації категорії телеологічності 

у дискурсі втілює процес перетворення ноумена у феномен внаслідок селективного 

означення (семіотизації) або відмінного від авторського переозначення 

(ресеміотизації) текстуально відображених фактів дійсності. Залежно від 

телеологічної домінанти мовної особистості мовні репрезентанти фактів дійсності 

можуть набувати пріоритетної семіотичної ваги або бути виведеними на 

периферію феноменологічного поля, чи навіть ігнорованими.   

     Семіозис у цьому дослідженні постульовано як процес селективного означення 

фактів дійсності, оскільки особистий світ є середовищем, яке селективно 

реконструюється і конституюється відповідно до потреб і відчуттів мовної 

особистості. Семіозис у єдності трьох аспектів – синтактики, семантики та 

прагматики – позначає: 

     - “процес, в якому щось функціонує як знак” [321, с. 39]; 

     - процес означення (сигніфікації) фактів дійсності у нерозривній єдності знака, 

його об’єкта та його інтерпретанти [318, с. 376, 377]. 

     Зазначимо, що діяльність щодо селекції означуваного, ототожнюють з 

мисленням як евристичним процесом, а передану адресату сукупність означених 

елементів – з повідомленням [191, с. 27].  

     Зіставлення реальної й текстуально відображеної дійсності за семіотичними 

параметрами (тобто вихід у позатекстовий простір засобами системи 

референційних зв’язків) відбувається відповідно до семіотико-імовірнісного 

тлумачення мовних засобів (зокрема, їхніх змістових характеристик) як другої 

сигнальної системи, що “заміщує реальні об’єкти і певною мірою дії з ними” [98, с. 

333]. Вихід у позатекстову реальність при сприйнятті тексту здійснюється з метою 
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пошуку тих реляційних зв’язків між явищами і предметами, які б слугували 

аргументативною основою означення, атрибуції смислу фактам текстуально 

відображеної дійсності.  

     Текстуальна репрезентація світу як феноменологічного поля знаходить 

підтвердження у вигляді явища голографічного сприйняття як “відображення 

фізичних процесів у свідомості” за тими ж законами організації, що і об’єкти 

реальної дійсності [12, с. 77]. Релевантність цієї тези у парадигмі публіцистичної 

дискурсивної проблематики також засвідчує ідея існування “організаційної” 

третьої сигнальної системи як каналу інформації [330; 129; 554, с. 234]. Вона 

здобуває мовну об’єктивацію в англомовному публіцистичному дискурсі у вигляді 

постульованих у цьому дослідженні асинтаксичних монадоподібних семіотичних 

утворень – нечітких семіотичних множин (див. Розділ 6). 

     Одним із визначальних постулатів для аналізу телеологічних аспектів 

комунікативної взаємодії як семіотичної діяльності в англомовному 

публіцистичному дискурсі є теза про нерозривність процесів породження і 

сприйняття висловлення у перебігу актуалізації змістових характеристик тексту. 

Це зумовлено неможливістю відокремлення двох начал комунікативного впливу – 

суб'єкта сприйняття і суб'єкта мовленнєвої діяльності [243; 398; 501; 637].  

     Осмислення і означення мовних репрезентантів фактів дійсності базується 

також на усвідомленні нероздільноcті понять “суб’єкт” і “об’єкт”, творення і 

сприйняття смислу [54, с. 105; 55]. Проте, зазначені семіотичні процеси у дискурсі, 

з огляду на їхній нелінійнійний характер, піддаються лише імовірнісному 

науковому осмисленню як стосунки між елементами будь-якої складної системи.  

 

     1.5 Дійсність як знак у телеологічній парадигмі 

     Текстуально відображена дійсність “складається з подій, постатей, їх висловлю-

вань і виражених ними духовних феноменів (уявлень, думок, переживань тощо)”; в 

той же час, будучи явищем відмінним від реальної дійсності, у термінах 

сприйняття і осмислення вона постає “рівнозначною довкіллю” [239, с. 566].       



 69 

      Ціннісно-цільова специфіка телеологічного методу для аналізу осмислення і 

означення текстуально відображених фактів дійсності у англомовному 

публіцистичному дискурсі вимагає у цьому дослідженні спиратись на умовний 

поділ семіотичного універсуму на дві так звані “макросеміотики” – “світ слів” у 

формі природних мов, і “значущий світ природи” як джерело немовних семіотик 

[144, с. 468]. 

     Реалізація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

зумовлена референційними зв’язками з дійсністю або “природою” [366; 367, с. 43-

45, 50; 378; 528; 536; 541; 544]. Відповідно до принципів символічного 

інтеракціонізму [606], дійсність як знаковий феномен є іманентно залученою 

механізмами референції до мовленнєвої взаємодії і може розглядатись як така, що 

виконує в англомовному публіцистичному дискурсі опосередковуючу семіотичну 

функцію. Відтак, телеологічність дискурсу нами розглянута невідокремлювано від 

онтології як науки про природу буття і, зокрема, про категоріальну структуру 

реальності [682; 754, с. 634; 680; 508]. 

     Онтологічний ракурс розгляду категорії телеологічності відображено у Розділі 4 

як селекція і осмислення базових онтологічних категоріальних матеріальних і 

абстрактних сутностей семіотичного простору реальності: об’єктів, живих істот, 

акціональних, часових і просторових виявів реальності. 

     Евристичне осягнення дійсності здійснюється засобами певних структурних 

єдностей, зокрема множин елементів [362, с. 533]. Осмислюючи світ, мовна 

особистість об’єднує властивості явищ реальності й формує певні ментальні 

структури. Така психологічна особливість світосприйняття транспонується на 

мовну об’єктивацію вражень, оскільки предмети сприймаються у вигляді певних 

цілісних утворень. Це потребує мовних відповідностей, які б відбивали властивості 

цих цілісних комплексів – “охоплюючих єдностей” [149].  

     Відтак, телеологічне витлумачення фактів дійсності уможливлює дослідження 

смислу на рівні цілісних “структурних утворень” як засобів його актуалізації [402, 

с. 248]. У термінах феноменології з проекцію на дискурсивну проблематику це 

явище можна розглядіти як результат “конституювання” [706, с. 49] або 
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“смислового синтаксування” [142, с. 143] сукупності мовних репрезентантів фактів 

дійсності. У цьому дослідженні поняття структурної єдності використовується для 

аналізу динаміки нелінійних семіотичних процесів у дискурсі у вигляді 

монадоподібних єдностей семіотичних елементів – нечітких семіотичних множин, 

котрі організуються у тематично і телеологічно агреговані сукупності.  

     Одним із ключових понять, використаних у цьому дослідженні, є “факт 

дійсності”. Дійсність виявляє себе у вигляді сукупності фактів [105]. Поняття 

“факт” у прийнятному для мовознавства сенсі використовують з огляду на те, що 

“мова, через свою логічну структуру, “зображає” “факти”, які утворюють світ” 

[166, с. 70]. У більш широкому розумінні поняття факту розглядається крізь призму 

постнекласичного періоду філософського осмислення у його співвіднесеності зі 

складниками дійсності й загальнокультурними цінностями [235, с. 38; 311; 342, с. 

221; 617; 814].  

     Термін “факт” відображає явища, події, об’єкти реальності, зокрема, стосунки 

між ними. У цьому дослідженні він використовується у значенні, запропонованому 

у парадигмі постнекласичної науки Ю.О. Мєлковим як діалектична єдність 

онтологічної (“одиниця дійсності” у вигляді елементарного явища або події,) і 

гносеологічної (“елемент знання”, базова одиниця системи і процеса пізнання) 

сутності [311, с. 11]. Семіотичну значущість факту дійсності підкреслював Л. 

Вітгенштейн, котрий кваліфікував його в онтологічній площині як інваріант 

об’єкта дійсності або предметної (фізичної) реальності, що позначає стан речей 

[105, с. 24].  

     Евристичність є інгерентною рисою осмислення і означення факту дійсності. 

Факту властива змістова дифузність, хоча власне сам факт забезпечує смислове 

навантаження висловлень. Однак, істиннісність або достовірність висловлень про 

факти дійсності також не може розглядається як беззаперечна даність. Їм властива 

скоріше змістова імовірнісність, оскільки висловлення про факти дійсності, 

враховуючи причинно-цільову природу людського пізнання, відзначаються 

гіпотетичністю та суб’єктивованістю витлумачення [551, с. 37; 688].  
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      Важливо зазначити, що у феноменології термін, близький до поняття дійсності, 

позначає “безпосереднє середовище життєдіяльності” (lifeworld – нім.: lebenswelt) 

як даний у суб’єктивних відчуттях (на відміну від наукового об’єктивізму) 

універсум індивідуального, соціального, перцептивного і діяльнісного буття [708, 

с. 111, 379]. У теорії комунікативної діяльності Ю. Габермаса термін “lifeworld” 

позначає безпосередній життєвий простір індивідуума, соціальні умови 

життєдіяльності [685, с. 153].  

     У герменевтичній перспективі Х-Г.Гадамер відокремлював світ як 

осмислюваний людиною або як такий, що здобуває мовне вираження (Welt), 

навколишній світ (Umwelt), середовище як соціальне поняття, як умови існування 

людини (Milieu). Для дослідження реалізації категорії телеологічності у парадигмі 

телеологічної лінгвосеміотики дісність є значущою у цих трьох іпостасях:     - 

відображений мовою світ (Welt); світ як природнє середовище, представлений 

сукупністю базових онтологічних категорій (Umwelt); світ як система соціальних 

зв’язків (Milieu) [118, с. 218]. 

     Для цієї роботи важливим є ще одне більш широке розуміння поняття Umwelt як 

особистого світу, як концепцію смислу, що походить з “локальних зв’язків” і 

розширює аналіз смислу за межі мовних знаків. Особистий світ є середовищем, яке 

селективно реконструюється і структурується відповідно до потреб і відчуттів 

мовної особистості. Виходячи з цього, розуміння особистого світу один одного 

буде лише частковим і неповним, оскільки “ми не можемо знати достеменно 

особистий світ (umwelt), систему смислів іншого” [862, с. 572; див. також 861].  

     Відтак, евристичні основи процесу смислоутворення є інгерентними для 

дискурсу. Принагідно потрібно зазначити, що особистий світ людини у термінах 

телеології за Якобом фон Юкскюллом, котрого відносять до класиків семіотики, є 

світом життєдіяльності (lebenswelt), і містить не тільки біологічні й фізичні 

фактори, але також культурні і, відповідно, морально-етичні [861].   

      У психології для позначення дійсності використовують близький за значенням 

термін “життєве поле особистості”, що містить сукупність індивідуальних 

цінностей, смислів, простір актуальної і потенційної діяльності у координатах 
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минулого, теперішнього і майбутнього [130, с. 46]. Для семіотизації дійсності, 

зокрема, при врахуванні  телеологічних параметрів, це поняття можна визнати 

одним із базових, оскільки безпосереднє середовище життєдіяльності забезпечує 

так званий “контекст релевантності” для комунікативних дій і мовців і постає 

основою смислових (“meaning”) параметрів дійсності [686, с. xvi, 25]. 

     Близьким до поняття дійсності є поняття природи (physis – у греків і natura – у 

римлян) як усього існуючого, цілого світу у нескінченному розмаїтті його проявів; 

воно використовується в новітній час поряд з поняттям діяльності як 

універсального пояснювального принципу [363, с. 14]. У цьому дослідженні 

постульовано тезу, що саме семіотизована дійсність виступає у функції метамови, 

що забезпечує можливість актуалізації розмаїття потенційних смислів.  

     Ще М.І. Жинкін привертав увагу до існування так званого прив’язаного до 

певної ситуації “механізму метамови”, котрий, залучаючи евристичні ресурси, 

компенсує брак наявних знакових засобів і надає можливість кількісно обмеженим 

семіотичним ресурсам актуалізовувати “нескінченну множину мислимих смислів” 

[191, с. 27]. Власне мовлення разом з сукупністю фактів реальної дійсності передає 

незрівнянно більше інформації, ніж суто вербалізований зміст. М.І. Жинкін 

наголошує, що думка (тобто смисл) міститься не у мові, а у мовленні, оскільки 

мовлення залучає інформацію: “а) про мову, б) про ту ділянку дійсності, про яку 

йдеться у мовленні, та в) про мовця у багатьох аспектах” [191, с. 29]. 

     У когнітивістиці дійсність розглядають у термінах відображеної у свідомості 

картини світу. Виокремлюють безпосередню і опосередковану картину світу. Саме 

опосередкована картина світу має пряме відношення до текстуально відображеної 

дійсності. Безпосередня (когнітивна) картина світу з її ментальними стереотипами, 

що зумовлюють розуміння й інтерпретацію дійсності, постає результатом прямого 

пізнання особистістю навколишньої дійсності; в той час як опосередкована 

картина світу, до якої відносять художню картину світу (художню дійсність – 

fictional world [799]) – це “результат фіксації концептосфери вторинними 

знаковими системами, котрі матеріалізують... безпосередню когнітивну картину 

світу” [361, с. 51, 53]. 
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     Проте у тлумаченні вторинної картини світу З.Д. Поповою і І.А. Стерніним 

можна вбачати певне ігнорування продуктивного мислення мовця, оскільки у 

цьому випадку читачеві відведено виключно пасивну роль у некреативному і 

некритичному сприйнятті змісту тексту. Можна погодитись з тим, що художня 

картина світу, що виникає у свідомості читача, утворюється мовними засобами і 

“відображає індивідуальну картину світу” автора [361, с. 56]. Але індивідуальна 

авторська репрезентація дійсності є також лише основою, матеріалом для 

подальшого осмислення і вторинного означення читачем (ресеміотизації, 

інтерпретації інтерпретації, осмислення образу образа) мовних репрезентантів 

фактів дійсності.  

     Оскільки текстуально відображена дійсність є двічі опосередкованою – мовою й 

індивідуально-авторською концептуальною картиною світу і втілюється шляхом 

відбору автором елементів змісту, мовних і образних засобів, вважаємо, що саме 

ресеміотизація як “атрибуція” [674]  відображеним фрагментам дійсності нових 

(індивідуально-адресатних) смислів втілює реалізацією процесу смислоутворення.  

     Дискурс і дійсність є семіотично опосередкованими механізмами референції. Ця 

взаємна зумовленість реалізується за допомогою інтрасистемних семантичних 

реляційних стосунків між елементами семіотичного універсуму завдяки 

“входженню” мовних явищ у дійсність подібно до інших (фізичних) складників 

реальності [89, с. 40]. Проте, у дослідженнях феноменологічного гатунку та 

психологічних розвідках підкреслюється дуалістична, амбівалентна, 

квазіінтелектуальна природа сприйняття навколишнього світу і його образного 

відбиття у свідомості мовця. З одного боку, сприйняття грунтується на 

“проксимальній стимуляції”, з іншого – на досвіді учасника комунікативного 

процесу [24, с. 25, 26]. 

     Дійсність як телеологічно зумовлена знакова сутність має такий 

феноменологічним потенціал, що обмежується лише телеологічною домінантою 

мовця. Ця теза є узгодженою з уже існуючими результатами досліджень механізмів 

цілепокладання, які свідчать про те, що “при послідовному розгортанні 

цілепокладаючого начала ...свідомість не стільки відображає об’єктивний світ, 
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скільки світ у свідомості є представленим як абсолютна потенція і можливість, 

здійснення якої залежить від самого суб’єкта” [511, с. 12].  

     Текстуально віддзеркалена дійсність як естетизоване відображення результатів 

раціонального й чуттєвого сприйняття реальності за своїм феноменологічним 

потенціалом у  публіцистичному дискурсі виходить за межі протокольної фіксації 

фактів реальності і їхніх властивостей. Феноменологічне конституювання 

текстуально відображеної дійсності, тобто телеологічно детермінований процес 

смислоутворення, починається саме з прагнення встановити значущі зв’язки між 

мовними репрезентантами фактів дійсності. 

 

1.6  Феноменологічний потенціал англомовного публіцистичного тексту  

     На основі концепції потенційності семантичних характеристик тексту у цьому 

дослідженні висунуто гіпотезу, згідно з якою категорія телеологічності як зумовлене 

фінальною метою (Телосом) осмислення, переосмислення, конституювання і 

реконституювання текстуально відображеної дійсності, здобуває реалізацію як 

засобами лінійної (мовної), так і нелінійної “схематичної” системи репрезентації.  

     Нелінійна система репрезентації пов’язана зі схематичною природою сприйняття, 

оскільки осмислення тексту грунтується на дуалізмі мислення як симбіозі 

лінгвальних і ментальних “схематичних” принципів репрезентації дійсності [860, с. 

98; 634, с. 19; 668; 697; 703]. Зазначимо, що більшість послідовників 

натуралістичних теорій смислу базовими визнають саме ментальні репрезентації 

[797, с. 175]. В той же час, дуалізм, чуттєво-перцептивну зумовленість виявляють 

також і семантичні процеси у мовленнєвій діяльності [281, с. 11], котрі природним 

чином екстраполюються на дискурсивні практики [467]. 

     У пропонованому дослідженні висувається ідея і використовується термін 

“феноменологічний потенціал” тексту як одне із ключових понять при дослідженні 

категорії телеологічності англомовного публіцистичного дискурсу. Поняття 

феноменологічного потенціалу тексту (у його антропоцентричній перспективі) 

розглядається як комплексне і телеологічно зумовлене:  
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- по-перше, у термінах психолінгвістичної теорії О.О. Потебні згідно з тезою про 

нетотожність висловленого і сприйнятого, оскільки естетичне сприйняття є радше 

продуктивним, ніж репродуктивним [367, с. 35, 40, 41];  

- по-друге, у руслі потенціалізму, відповідно до якого у кожній людині закладене 

прагнення здійснювати мовленнєву діяльність відповідно до своїх життєвих 

потреб, тобто згідно з принципом життєвої значущості для мовної особистості [6; 

149; 150; 363, с. 36-37; 704];  

- по-третє, згідно з концепцією семантичної потенційності тексту у рецептивній 

естетиці та герменевтиці, де постулюється теза про те, що смисл завжди знаходить 

лише часткову (“парціяльну”) конкретизацію [565, с. 372]. 

     Феноменологічна потенційність як іманентна властивість тексту зумовлена 

певною стереотипізованою схематичністю його змістових характеристик і 

наявністю семантичних лакун у вигляді “місць недоокреслення”, які заповнюються 

у процесі рецепції [206, с. 180]. Поняття феноменологічного потенціалу тексту 

грунтується також на розумінні процесу читання як “виконанні музичної 

партитури”, як реалізації семантичних можливостей тексту [389, с. 318]. 

Потенціалізм (як прагнення досягти певної мети) співвідноситься з поняттям 

калейдоскопізму – як суб’єктивним образом (“проектом”) фрагмента об’єктивного 

світу [477, с. 70-74]. У цьому сенсі досягнення мети адресатом-читачем постає 

телеологічно зумовленою актуалізацією феноменологічного потенціалу тексту.  

     Процес актуалізації феноменологічного потенціалу тексту загалом, і 

публіцистичного зокрема, підкоряється законам людського світосприйняття, 

невіддільного від духовних, ціннісно-цільових складників свідомості. Ці закони 

потребують врахування не тільки онтологічних властивостей мовних (локутивних) 

компонентів, але й залучення до наукового осмислення етно-, психо- і 

соціолінгвістичних характеристик [107; 219; 420; 429; 512, с. 296; 547; 650; 839; 

885]. Згідно з феноменологічною концепцією інтенціональності, у кожному акті 

сприйняття є імплікованим потенційний смисл, реалізація котрого є варіативною, 

імовірнісною і ґрунтується на складниках свідомості, які дають можливість долати 

межі безпосередніх відчуттів – на аперцепції, інтуїції і т. д. [153; 476, с. 600]. 
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Таким чином, текст нами розглядається як мовленнєвотворчий продукт, який 

виступає у дуалістичній іпостасі: актуальній за знаковою реалізацією і потенційній 

за смислом. Поняття феноменологічного потенціалу тексту у цьому дослідженні 

визначено як цілісна єдність змістових характеристик текстуально відображеної 

дійсності, евристично осмислюваних у взаємодії інтеріоризованих образів світу 

адресата і адресанта.      

     Актуалізація феноменологічного потенціалу тексту розглядається як семіотико-

імовірнісне явище у вигляді співвіднесеного з текстовим концептом і 

телеологічною домінантою мовної особистості означування, структурування і 

реструктурування текстуально відображеної дійсності засобами як лінійної 

(мовної), так і нелінійної “схематичної” системи репрезентації. 

      Об’єктивно існуючий потенціал прирощування смислів фрагментам 

текстуально віддзеркаленій реальності пояснюється тим, що осмислення 

телеологічної значущості зв’язків між відображеними у публіцистичному тексті 

фактами дійсності грунтується на дуалізмі мислення і, зокрема, на його 

схематичності, котра, у свою чергу, згідно з постулатами гештальт-психології, має 

такі складники: 

 а) репродуктивне мислення, що базується на стійких асоціаціях і репродукованих 

поведінкових стереотипах;  

б) продуктивне мислення, що передбачає осмислення стосунків між елементами 

певної структури (structural understanding), утворення нових ментальних структур 

(insight) та прийняття нових рішень [763, с. 42; 874].  

     Відмінною рисою продуктивного мислення є наявність так званого осмисленого 

масштабного аналізу стосунків в межах структури (structural understanding) та 

реструктурування образу світу. В той же час репродуктивне мислення передбачає 

нетворче, поверхове розуміння тексту на основі так званих “бездумних 

стереотипів” та “довільних асоціацій” [763, с. 42]. 
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                                          ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1  

      Послуговуючись теоретичним арсеналом підходів, що є релевантними у межах 

семіотико-імовірнісного напряму дослідження англомовного дискурсу, здійснено 

аналітичний огляд проблем телеологічно детермінованої мовної репрезентації 

дійсності у дискурсі. Зокрема, окреслено теоретичні загальнофілософські і 

загальнолінгвістичні підстави евристичного аналізу телеологічних аспектів 

дискурсу з урахуванням сучасних здобутків лінгвістики, суміжних з нею наук та 

загальнонаукових досягнень у з’ясуванні функціональних закономірностей, 

властивих складним адаптивним системам. Аналіз лінгвістичних, 

літературознавчих, логіко-філософських теоретичних розвідок вказує на те, що 

змістові характеристики будь-якого словесного субстрату здобувають актуалізацію 

на основі принципу телеологічності, інтегруючи вплив складників семіотичного 

універсуму. 

     Дискурс і дійсність розглянуто крізь призму телеологічної і феноменологічної 

проблематики як такі, що є семіотично опосередкованими. Реальність 

постульовано як іманентний метасеміотичний чинник дискурсивної реалізації 

категорії телеологічності. Семіотична функція мовних репрезентантів фактів 

дійсності у публіцистичному тексті, з огляду на їхню невіддільність від 

онтологічних категорій реальності, виводить процеси реалізації телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі позамежі текстового феноменологічного 

поля.  

     З огляду на навалу інформаціїї у сучасній публіцистиці, істинність котрої не є 

доведеною (fake news, post-truth content), аргументована доцільність звернення до 

телеологічної проблематики у дискурсивній площині. Це пояснюється  нагальною 

потребою залучення постулатів моральної телеології, виконання яких є життєво 

значущим у комунікативній взаємодії і які є стрижнем телеологічної рефлексії і 

постнекласичної науки. 
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     Актуалізація ціннісно-цільових змістових характеристик англомовного 

публіцистичного тексту є невіддільною від реалізації базових онтологічних 

категорій єдності світу у взаємодії з категорією телеологічності як регулятивним 

чинником. Категорія телеологічності детермінує збалансованість процесів 

дискурсивного семіозису із залученням морального, соціоетичного, духовного 

компонентів свідомості як елементів сумління. Дія категорії телеологічності у 

дискурсі виявляється у вигляді каузальної і телеологічної атрибуції смислу мовним 

репрезентантам фактів дійсності.  

     Обгрунтовано залучення семіотико-імовірнісних принципів, виходячи з того 

міркування, що приховане, неусвідомлене й підсвідоме, раціональне й 

ірраціональне у дискурсії виявляється за законами, котрі потребують застосування 

індуктивної методології дослідження, відмінної від сукупності традиційних 

лінгвосемантичних методів і прийомів, що ґрунтуються на детермінізмі. 

Пропонована у цьому дослідженні семіотико-імовірнісна концепція враховує 

активну функцію адресата-читача, котрий не тільки здійснює репродуктивну 

реконструкцію закладеного адресантом смислу тексту, але і продуктивне його 

“творення”. Іноді це явище називають “смисловим сприйняттям тексту” [135]. 

     Телеологічність постульована як інгерентний складник публіцистичного тексту. 

З огляду на телеологічно зумовлену варіативність актуалізації текстового концепту 

або смислу висловлення, у цій роботі введено поняття “феноменологічний 

потенціал тексту” як одне із ключових для дослідження дискурсивних 

особливостей реалізації категорії телеологічності. Феноменологічний потенціал 

тексту постульовано як комплексне поняття, що у процесі дискурсії узгоджується з 

системою ціннісно-цільових настанов мовної особистості. Поняття 

феноменологічного потенціалу тексту у цьому дослідженні визначено як цілісна 

єдність змістових характеристик текстуально відображеної дійсності, 

евристично осмислюваних у взаємодії інтеріоризованих образів світу адресата й 

адресанта.  

     Пропоноване поняття феноменологічного потенціалу тексту ґрунтується на:  
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а) постулатах психолінгвістичної теорії О.О.Потебні про нетотожність 

висловленого і сприйнятого значення, оскільки естетичне сприйняття є радше 

продуктивним, ніж репродуктивним;  

б) базових положеннях потенціалізму В.Гумбольдта, відповідно до якого у кожній 

людині закладене прагнення здійснювати мовленнєву діяльність відповідно до 

своїх потреб;  

в) концепції семантичної потенційності тексту Г.Р. Яусса у рецептивній естетиці та 

герменевтиці, де постульовано тезу щодо смислу, котрий завжди здобуває лише 

часткову конкретизацію;  

г) ідеях феноменології Е.Гусерля, зокрема, понятті інтенціональності сприйняття, 

імплікованого потенційного смислу, реалізація котрого є варіативною, 

імовірнісною і ґрунтується на складниках свідомості, які дають можливість долати 

межі безпосередніх відчуттів. 

     Висунуто гіпотезу, відповідно до котрої мовні репрезентанти фактів дійсності 

також мають потенційні телеологічно детерміновані змістові характеристики. У 

цілісному семіотичному просторі у складі множин семіотичних елементів мовні 

репрезентанти фактів дійсності постають засобами актуалізації феноменологічного 

потенціалу тексту. Внаслідок телеологічної атрибуції смислу мовним 

репрезентантам фактів реальності у перебігу дискурсії вербалізовані змістові 

параметри реалізуються одночасно з потенційно наявними смислами. 

     Актуалізація феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного 

тексту має телеологічну зумовленість і здійснюється у перебігу дискурсії у вигляді 

селективної семіотизації і ресеміотизації відображених у тексті фактів дійсності. 

Критерієм відбору фактів дійсності, значущих для актуалізації феноменологічного 

потенціалу англомовного публіцистичного тексту, слугує телеологічна домінанта 

адресанта й адресата як втілення “життєвого смислу” і ідеалізованих уявлень про 

відповідність текстуальної репрезентації концепт-ідеї морально-етичним канонам.    

     Розглянутий теоретичний матеріал надає підстави кваліфікувати англомовний 

публіцистичний дискурс як складну адаптивну знакову систему, функціонування 

котрої веде до утворення нової якості у вигляді продукування нового смислу. 
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Дискурс є продуктом авторського феноменологічного конституювання реальності, 

яка в свою чергу зазнає переосмислення і реконституювання  у процесі сприйняття 

тексту адресатом, що утворює умови на дискурсивному рівні для прирощення 

нових смислів, які виходять за межі вербально оформлених висловлень у 

координатах референційних метасеміотичних зв’язків з реальною дійсністю. 

     Результати аранжування мовних репрезентантів фактів дійсності автором 

набувають семіотичної значущості і постають проекцією телеологічного підґрунтя 

змістових характеристик англомовного публіцистичного тексту. Аналіз 

теоретичних джерел, що висвітлюють результати досліджень і застосування 

проективних методик, уможливив розгляд англомовного публіцистичного тексту 

як своєрідної проективної карти настанов, спонукань, мотивів автора-адресанта.  

     Наявні результати наукових розвідок стосовно онтологічної структури дійсності 

надають підстави для розгляду дискурсивних особливостей реалізації категорії 

телеологічності із врахуванням онтологічних характеристик фактів дійсності у 

їхній мовній репрезентації. Відтак, робимо висновок, що ціннісно-цільові аспекти 

осмислення текстуально відображеної дійсності в англомовному публіцистичному 

дискурсі потребують аналізу невіддільно від субстанційних, соматичних, 

діяльнісних, просторових, часових складників дійсності як онтологічних категорій. 

    Виходячі зі специфіки публіцистичного дискурсу як такого, що віддзеркалює 

факти реальної дійсності, у пропонованому дослідженні теоретично визначальним 

прийнято телеологічний принцип, відповідно до котрого англомовний 

публіцистичний дискурс розглядається крізь призму життєвої значущості для 

мовця.  

     Основні положення розділу викладені у публікаціях автора [525; 528; 535; 536; 

540; 541; 542; 544; 518; 519; 520; 521]. 
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     РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ТЕЛЕОЛОГІЧНОЇ 

ЛІНГВОСЕМІОТИКИ  

    2.1 Теоретичне підгрунтя евристичної методології телеологічної 

лінгвосеміотики 

     У ХХІ столітті виявляється все більш очевидною нагальна потреба у пошуці 

нових шляхів дослідження такого складного феномену, яким є публіцистичний 

дискурс, оскільки “існуючі лінгвістичні методи аналізу дискурсу не зовсім 

відповідають складності предмета дослідження” [347, с. 134]. 

      У методологічному сенсі сучасний постнекласичний період наукової 

раціональності зумовлює доцільність використання телеології як універсальної 

методологічної установки та як загальнометодологічного принципу у науковому 

пізнанні [1, с. 93; 273, с. 95; 380, с.  8, 9, 18, 19; 585]. Методологічний і понятійний 

апарат телеології все активніше залучають до наукового осмислення мови і 

мовлення, культури і літератури [563; 19; 170; 278; 349; 380; 399; 400; 425, с. 131; 

417, с. 27; 550; 569; 570; 647; 761; 768; 783; 784]. З точки зору методології, 

телеологічний принцип є основним у межах функціонального підходу, відповідно 

до котрого мова розглядається крізь призму цілей, яким вона слугує [713, с. 49]. 

Відповідно, методологічний інструментарій телеологічної лінгвосеміотики 

ґрунтується на телеології як загальнометодологічному принципі. Зазначена 

специфіка телеологічної лінгвосеміотики, по-перше, робить доцільним залучення 

до дослідження категорії телеологічності інтегративної методології, по-друге, 

визначає амбівалентну роль телеології як науки, що відображає, з одного боку, 

регулятивну функцію категорії телеологічності, з іншого, не-детерміністську 

сутність постнекласичної цілераціональності сучасної постіндустріальної епохи 

[235; 311; 342, с. 221; 380, с. 10; 441].  

     Методологія пропонованого дослідження грунтується на постулатах: 

- теорії Аристотеля про ентелехію як внутрішню мету діяльності (руху) [11; 267, 

с. 49]; 



 82 

- монадології Г. В. Лейбніца і його вченні про а priori встановлену гармонію 

[279, с. 413]; 

- концепції телеології Г.В.Ф. Гегеля і І. Канта [128, с. 185; 727]; 

- холізму, що постулює ідею доцільної цілісності семіотичного універсуму 

[235].  

     Дискурсивні процеси як надзвичайно складний предмет дослідження 

спонукають лінгвістів до висновків відносно того, що існує потреба у процесі 

лінгвістичного аналізу виходити за межі “вивчення чисто мовних явищ” [225, с. 

11]. Дослідження дискурсивних аспектів категорії телеологічності грунтується на 

психологічних, феноменологічних, герменевтичних, семіотичних, індуктивно-

імовірнісних логічних фундаментальних засадах, що робить виправданим 

залучення широкого арсеналу методів детерміністського та не-детерміністського 

плану у їхньому діалектичному взаємозв’язку. Створюючи методологічний апарат 

для розгляду категорії телеологічності у публіцистичному дискурсі, у цій роботі 

залучено постулати близького до моральної телеології утилітаризму, стрижневим 

положенням котрого є пріоритетність суспільного блага у діяльності мовця [596]. 

Утилітаризм відхиляє власну користь як морально несприйнятну.  

     Застосовану у цьому дослідженні методологію ми кваліфікуємо як семіотико-

імовірнісну, виходячи з індуктивної імовірнісної природи осмислення й означення 

текстуально відображеної реальності, що передбачає постановку гіпотези і її 

верифікацію. Застосування семіотико-імовірнісної методології також зумовлене 

визнанням того факту, що приховане й неявне, неусвідомлене й підсвідоме у 

перебігу дискурсивної реалізації категорії телеологічності виявляється за законами, 

котрі потребують застосування методології дослідження, яка враховувала б 

здатність адресата публіцистичного тексту не тільки до репродуктивної 

реконструкції, інтерпретації або декодування закладеного адресантом смислу 

тексту, але і продуктивного його “творення”.  

     Семіотико-імовірнісна методологія поряд із залученням міждисциплінарного 

понятійного апарату уможливлює врахування й законів інтуїтивного, 

ірраціонального (чуттєвого) пізнання, які у дискурсі слугують базою для 
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здійснення евристичних процедур. Зазначена методологія також сприяє виходу на 

більш високий рівень, який забезпечує доступ до наукового осмислення нелінійних 

аспектів реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі. 

     Щодо методологічних підстав, які надають можливість визначати 

використану у цьому дослідженні методологію як семіотико-імовірнісну, ми 

виходимо з кваліфікації значення як способу, а смислу як мети [30, с. 188; 349; 

789]. 

      З точки зору методологічної основи, одною з основоположних для цього 

дослідження є проективна методологія на основі телеологічно релевантної тези 

про загальну мотиваційну значущість явищ, які відображає людська свідомість 

[102, с. 406; 432; 486; 890, с. 26; 891, с. 12; 674]. Найсуттєвішою рисою 

проективних методик – є “використання невизначених (слабкоструктурованих) 

стимулів” [109, с. 135], котрі виявляють телеологічно релевантні афективно-вольові 

властивості особистості, разом з неусвідомленими, що належать до ірраціонального 

(чуттєвого) складника когніції. Визначаючи методологічний інструментарій цього 

дослідження, здійснена спроба вийти за межі суто інтерпретативного аналізу 

англомовного публіцистичного тексту. 

 

     2.2 Телеологічний метод дослідження англомовного публіцистичного 

дискурсу 

     У пропонованому дослідженні застосовано телеологічний метод як провідний 

інструмент аналізу, що передбачає використання телеологічного пояснення як 

базового мовного засобу реалізації категорії телеологічності. Телеологічне 

пояснення є невіддільним від феномену каузальності (причинності). Фінальна 

причина або фінальне пояснення (aitia) за Аристотелем визначається як мета (the 

end) – Телос певного явища [581]. Принцип каузальності, згідно з яким, все залежне 

від обставин і те, що має потенційну імовірність існування або виникнення, 

повинне мати причину [726, с. 491], і бути сприйнятним для пояснення[586].  

     Проте, для осмислення доцільної діяльності поняття каузальності виявляється 
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недостатнім [89, с. 31], оскільки власне мета дії зазвичай постає її причиною. 

Зазначену тезу ми екстраполюємо на дискурсивну проблематику, оскільки 

телеологія виявляє причини дії або діяльності за їхніми наслідками. Відтак, 

телеологічна методологія здобуває додаткову релевантність в межах 

постнекласичної раціональності, оскільки сучасна наука зумовлена як ніколи 

“цілим комплексом аксіологічних, етичних, соціально-культурних детермінант” 

[380, с. 10]. 

     Ми використовуємо поняття “метод” (грец. methodos – шлях дослідження) як 

узагальнену сукупність теоретичних настанов, прийомів, методик дослідження 

мови, пов’язаних з певною лінгвістичною теорією та загальною методологією [438, 

с. 298]. Телеологічний метод, розроблений І. Кантом, грунтується на системі 

етичних канонів і полягає у розгляді динамічних процесів за аналогією до 

доцільної діяльності людини, коли волевиявлення є невіддільним від телеології, а 

телеологія від моралі [214, с. 25].  

      Телеологічний метод застосовуємо для аналізу мовних репрезентантів фактів 

дійсності в англомовному публіцистичному тексті при його продукуванні, 

сприйнятті й осмисленні. Використання телеологічного методу узгоджено з 

“телеологічним принципом” (термін введено Р.О. Якобсоном [713, с. 49]), тобто 

відповідно до ціннісно-цільових координат щодо доцільності висловлення, 

істинності, щирості, відповідності моральним нормам та ідеальному образу 

дійсності. Поняття “принцип” (лат. principium: основа, начало) позначає ключове 

положення, вихідний пункт, передумову певної концепції або теорії [239, с. 271; 

247, с. 477]. 

        Застосовуючи телеологічний метод, ми виходимо з тлумачення цілепокладання 

у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики як базового поняття, котре виокремлює 

постульований у цьому дослідженні підхід від решти напрямів лінгвістичних 

досліджень функціонального ґатунку.  

     Зокрема, застосовуючи телеологічний метод, ми розглядаємо цілепокладання як 

принципово відмінне від інтенції. У парадигмі лінгвістичної прагматики інтенцію 



 85 

тлумачать як суто інтерпретативне поняття (як результат “прагматичної 

інтерпретації” [252, с. 14; 866]), обмежене метою виявлення авторської інтенції. 

     Можна погодитись, що інтенція як базове поняття прагматики демонструє певну 

співвіднесеність з телеологією [570, с. 16; 788]. Проте, інтенція при всій її 

багатогранності і всьому розмаїтті тлумачень, не охоплює загальну масштабність 

телеологічнох проблематики. Лінгвістична прагматики і телеологічна 

лінгвосеміотика хоча і є об’єднаними поняттям цілеспрямованості, виявляють 

цілий комплекс диференційних ознак на рівні понятійного апарату кожної із наук. 

     У цьому дослідженні постульовано точку зору, згідно з якою: лінгвістична 

прагматика за своєю сутністю є інтерпретативною та зосередженою на 

репродуктивних аспектах осмислення тексту; телеологічна лінгвосеміотика, 

базуючись на принципах продуктивного мислення, досліджує ціннісно-цільові 

чинники, засоби, способи та механізми продукування нових смислів у дискурсі. 

     Лінгвістична прагматика розглядає мову як засіб досягнення певної мети [584; 

745; 33; 34; 35; 42]. Проте можливості категорійно-понятійного апарату 

прагматики, котра опікується дотичною до цілепокладання проблемою 

цілеспрямованості, виявляються недостатніми для дослідження особливостей 

реалізації категорії телеологічності як морально-цільового феномена дискурсу.  

     Спроби виокремлення “ближньої”, “віддаленої” та “найвіддаленішої” 

прагматики, що відповідно відображає внутрішню мовленнєвоактову інтенцію, 

мовленнєву поведінку мовця і співвіднесеність із метою на інтерпретативних 

постулатах прагматики [483], не вирішує проблеми осмислення ціннісно-цільового 

складника дискурсу. Категорія телеологічності виходить за межі 

інтерпретативності і грунтується на евристичних принципах утворення нового 

смислу.  

     Застосовуючи телеологічний метод, ми схиляємося до думки, що специфічні 

характеристики поняття інтенції у прагматиці (результат виправдовує використані 

засоби) принципово відрізняються від базових положень моральної телеології І. 

Канта з її деонтологічним ухилом, де пріоритетними виступають не наслідки як 

критерій моральності за Аристотелем (див. consequentialism), а моральні обов’язки, 
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мотиви діяти заради суспільного “БЛАГА”. Саме це і евристична 

смислоутворювальна природа категорії телеологічності та інтерпретативна сутність 

прагматики, можуть слугувати критерієм делімітації наукових сфер лінгвістичної 

прагматики і телеологічної лінгвосеміотики.  

     Категоріально-понятійний і методологічний апарат телеологічної 

лінгвосеміотики і лінгвістичної прагматики, будучи співвідносним з базовим 

телеологічним феноменом цілеспрямованої комунікації, не виключають один 

одного чи суперечать один одному. Проте вони виявляють принципові розбіжності, 

котрі вимагають у межах відповідних парадигм диференційованого підходу до 

розгляду проблем англомовного публіцистичного дискурсу як цілеспрямованої 

комунікативної діяльності. Необхідно зазначити, що поняття інтенціональності 

використано нами також у феноменологічному сенсі як скерована на об’єкт 

активність свідомості, зокрема, як відображення релевантної для цього 

дослідження ідеї селективності світосприйняття [611, с. 187]. 

     Проблема привнесення особистістих нашарувань у змістову структуру понять 

досліджувалась у наукових працях з лінгвістичної філософії, логіки, лінгвістики, 

психолінгвістики [98; 99; 478; 489; 224, с. 211; 281, с. 6; 670; 702; 712; 856]. 

Фактори й механізми формування телеологічно детермінованих смислів, які 

виходять за межі канонічного лексико-синтаксичного вираження, також 

потребують подальшого наукового осмислення.  

     Поняття телеологічності позначає доцільну поведінку і є застосовним як до 

неживих об’єктів, так і до живих істот. Зокрема, внутрішньо притаманною 

(intrinsic) метою людини як біологічного виду визнається “раціональна діяльність” 

[623, с. 56]. Проте, поміж живих істот лише людина виокремлюється тим, що 

задоволення універсальних для всього живого біологічних потреб і досягнення 

пов’язаних з ними цілей здійснюється з опорою на телеологічний за сутністю 

морально-етичний складник свідомості з урахуванням категорій добра і зла [585; 

890, с. 5; 852; 519].  

     Взагалі, телеологія як “філософія смислу” [349] за своєю природою має 

особистісну спрямованість, зумовлену прагненням мовців вивіряти висловлений 
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смисл критеріями моралі. Необхідно зазначити, що телеологічний метод зумовлює 

визначення мовця у координатах “продуцент висловлення – реципієнт 

висловлення” згідно з моральною телеологією І. Канта як суб’єкта моральності, як 

моральну істоту, а мовленнєву дію (висловлення і його ціннісно-цільове 

витлумачення) як моральний вчинок [215, с. 44; 380, с. 137]. Телеологічний метод І. 

Канта, котрий ми застосовуємо у цій роботі, має деонтологічний ухил, тобто, 

критерієм моральності виступає радше мотив, ніж наслідок мовленнєвої діяльності, 

котрий корелюється з концептом тексту як “глибинною згорнутою смисловою 

структурою тексту” [259, с. 57]. 

  

     2.3 Евристичний методологічний арсенал дослідження категорії 

телеологічності 

     У пропонованому дослідженні дискурсивна реалізація категорії телеологічності 

розглядається як імовірнісний процес, що грунтується на законах продуктивного 

мислення [80; 101]. Як методологічну основу залучено семіотико-імовірнісні 

принципи моделювання евристичної діяльності і, зокрема, феноменологічне 

конституювання. Поняття феноменологічного конституювання (лат. constituere – 

складання, встановлення складників, змісту чогось [873]) грунтується на концепції 

Е. Гусерля стосовно реальності як невіддільної єдності субстанціональності і 

каузальності [709; 323, с. 290-291; 676, с. ix; 691, с. viii; 778; 843]. Феноменологічне 

конституювання використано у цьому дослідженні для імовірнісного виявлення 

векторів реалізації категорії телеологічності, котрі об`єктивуються у дискурсії у 

вигляді евристично сформованих монадоподібних знакових єдностей. У цьому 

контексті особливу значущість здобуває теза стосовно того, що конституювання 

дійсності полягає у наділенні смислом (“all objective constitution is sense-bestowal”) 

[848, с. 159]. 

    Враховуючи висновки сучасної науки стосовно законів буття, множинність 

векторів наділення смислом фактів реальності може здобути обгрунтування у 

термінах квантової теорії. Н. Бор, формулюючи “основний квантовий постулат” 

наукової рефлексії, наголошує на принциповій значущості способу споглядання при 
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науковому осмисленні дійсності. Відповідно до цього постулату результат аналізу 

завжди залежить від точки зору або фокусу уваги. Тобто, наукове обгрунтування 

здобула теза про неможливість звільнення від самого суб’єкта споглядання, його 

свідомості [76]. Відтак, необхідно визнати, що залежно від так званої точки зору у 

феноменологічному сенсі, або у термінах телеологічної лінгвосеміотики – залежно 

від телеологічної домінанти, селекція фактів дійсності для осмислення і означення 

автором і виокремлення мовних репрезентантів фактів дійсності читачем або 

дослідником як телеологічно значущих допускають певну варіативність. 

     Оскільки телеологічно детерміноване осмислення і означення текстуально 

відображених фактів дійсності має евристичну природу, вважаємо за доцільне 

застосовувати засоби евристичного конституювання рельності, в основі яких 

лежать процедури структурно-семантичного моделювання. Ці процедури 

покликані відображати зв’язки причинно-цільового характеру між об’єктами та 

явищами текстуально відображеної дійсності. Евристичним методам властива 

імовірнісність і оперування поняттям множини як “ідентифікаторами сукупностей 

елементів” [362, с. 533].  

     Саме з огляду на інгерентну нечіткість вияву телеологічного начала у дискурсі у 

цьому дослідженні використано кількісні методи і імовірнісний інструментарій 

методології нечіткої логіки, зокрема, категоріально-понятійний апарат теорії 

нечітких множин, котра довела свою релевантність для дослідження мови і 

мовлення [276, с. 12, 28; 345; 394; 439, с. 440, 441; 607; 578; 594; 702; 732; 898; 517; 

532; 729].  

     У цьому зв’язку необхідно зазначити, що семіотизація фактів дійсності у 

дискурсі у своїй основі передбачає потенційну наявність певної сукупності смислів 

apriori і одночасно імовірність їх реалізації при певних умовах. На нашу думку, 

дифузні лінгвістичні сукупності з інгерентною змістовою нечіткістю і 

слабкоструктурованістю (яка виявляється у вигляді асинтаксичних нечітких 

семіотичних конфігурацій) можуть бути дослідженими лише виходячи із 

припущення про неможливість аксіоматично несуперечливої формалізації 

(алгоритмізації) зазначених явищ. 



 89 

     Застосовуючи кількісний аналіз, зокрема, так звані “м’які обчислення”, маємо 

підкреслити, що у сукупність завдань цього дослідження не входить спеціальний 

фундаментальний обчислювальний аналіз дискурсу. Вважаємо, що дослідження 

реалізації категорії телеологічності у дискурсі, з огляду на динаміку і латентну 

природу мотивів мовців, дозволяє обійтись використанням таких елементарних 

імовірнісних процедур, як, наприклад, розпливчастий та імовірнісний опис.  

     Послуговуючись поняттєвим апаратом розвідок стосовно квантової природи 

світу, що виявляється у вигляді нелінійно організованих (decoherent) структур, до 

дослідження нелінійних аспектів дискурсивної реалізації категорії телеологічності 

залучаємо поняття “приховані змінні” (hidden variables): каузальні, 

комплементарні, модальні чинники (з точки зору можливостей і неймовірностей) 

[616, с. 52, 207; 795]. У лінгвістично релевантному сенсі реалізація категорії 

телеологічності, а саме телеологічно детерміновані чинники розгортання 

семантичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі відповідають 

поняттю прихованих змінних, враховуючи їх латентну природу, динамізм, 

залежність від рухомих ціннісно-цільових складників свідомості, що потребує 

застосування імовірнісних процедур їхнього виявлення. 

     Прихованні змінні є приналежністю проблематики, котрою переймається 

імовірнісна методологія. Вона ґрунтується на принципах теорії імовірності Баєса 

[624], нечіткої логіки та теорії нечітких множин [896] разом з “розпливчастим” і 

“імовірнісним описом” та “м’якими обчислюваннями” і зосереджена на вирішенні 

теоретичних проблем на основі застосування індуктивно добутих нечітких баз 

даних. Зокрема, методологія Баєсової імовірності (Bayesian probability) 

застосовується до процесу виявлення ступеню достовірності або, з іншого боку, 

невизначеності висунутої гіпотези щодо стану знання чи переконання (belief) за 

принципом відповідності (relevance) на основі інференцій. Методологія Баєса 

дозволяє визначити імовірний стан істиності чи хибності гіпотези за градуйованою 

шкалою у проміжку між 0 та 1, що дозволяє зформувати так звану імовірнісну 

“мережу Баєса” [624; 755; 846]. Саме на цих принципах у пропонованому 
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дослідженні побудовано імовірнісний аналіз реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі. 

     Якщо кількісний аналіз, перш за все, сприяє пошуку відповіді на питання “як?” 

(наприклад, як побудований об’єкт дослідження?), то головне призначення якісного 

аналізу – відповісти на запитання “чому?” [276, с.52]. Застосовуючи імовірнісну 

методологію як інструментарій евристики, ми виходимо з того, що смислові 

стосунки між мовними одиницями у координатах парадигматики в межах 

предметного поля (денотатного, що відносяться до однієї предметної області) або 

понятійного поля (сигніфікативного, що відносяться до однієї сфери уявлень або 

понять: станів, можливості, неймовірності, процесів мислення та сприйняття) 

формалізуються за допомогою математичної теорії множин [439, с. 440].  

     Синтагматичні відношення (сполучення, аранжування, дистрибуція) між 

мовними знаками при аналізі їхніх семантичних властивостей формалізуються за 

допомогою математичної теорії імовірностей [439, с. 440, 441]. Для пропонованого 

дослідження релевантними постають у їх дискурсивному виявленні: а) лінгвальні 

сутності у площині певного понятійного поля (у цьому разі – телеологічного); б) 

особливості їхньої сполучуваності у межах семіотичних множин, що відповідно 

відображає релевантність залучення елементів теорії множин і імовірнісної 

методології. 

     Семіотичні процеси у координатах цілісного універсуму, будучи залежними від 

індивідуальних настанов, не є цілковито зумовленими лише суб’єктивними 

чинниками. Звідси витікає потреба деабсолютизації як якісних, так і кількісних 

методів дослідження мовленнєвих явищ. Зокрема, характерною властивістю 

застосування методів якісного аналізу у лінгвістичних дослідженнях визнають той 

факт, що якісний аналіз здебільшого здобуває риси імовірнісних умовиводів, 

оскільки численні явища мови і мовлення припускають різні можливі тлумачення 

[276, с. 55]. 

     Використовуючи імовірнісну методологію, ми виходимо з тих міркувань, що 

дискурсивна категорія телеологічності як предмет пропонованого дослідження 
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безпосередньо потрапляє до сфери інтересів імовірнісної логіки, котра, як форма 

індуктивної логіки, переймається дослідженням причинних зв’язків [247, с. 83].  

     Імовірність розглядають як ”об’єктивно існуючий зв’язок між умовами і 

подією, яка трапляється у цих умовах”, причому, “математична імовірність” є 

об’єктивною характеристикою ступеня можливості появи певної події в якихось 

попередньо заданих умовах” [247, с. 84].  

     Елементарне обчислювання імовірності здійснюється за формулою P = m/n, 

відповідно до якої імовірність дорівнює відношенню кількості випадків, що 

”cприяють” певній події, до загальної кількості  ”рівноможливих” випадків. 

Імовірність позначають літерою Р, число сприятливих випадків – літерою m, 

кількість можливих випадків – літерою n [276, с. 99; 247, с. 84]. 

     Закладена природою “стихійність” знака (термін О.Ф. Лосєва [290, с. 84-89]) 

логічно веде до імовірнісного його витлумачення у пошуках істини [289, с. 57] і 

зумовлює онтологічну нечіткість знакового оформлення смислу і, відтак, дозволяє 

розглядати гіпотетичність, імовірнісність його декодування як іманентну даність. 

Актуальність залучення імовірнісного методологічного інструментарію логіки 

нечітких множин до дослідження телеологічно детермінованих семантичних 

процесів в англомовному публіцистичному дискурсі, зумовлена також загальною 

тенденцією сучасної наукової парадигми до переходу від вивчення чітко 

структурованих систем до дифузних, слабкоструктурованих комплексів з 

розмитими межами і слабко- або неявно вираженими відношеннями між 

структурними компонентами [210; 285; 327; 328; 329; 356; 371; 702; 758; 845]. 

     У пропонованому дослідженні залучені методи нечіткої логіки (fuzzy logic) і 

методологія м’яких обчислень математики невизначеності для евристичної 

обробки нечітких концептів. Зазначена сукупність методів застосовується для 

евристичного вирішення складних проблем з обмеженою базою даних як 

природничих, так і гуманітарних наук [277; 296; 896; 578; 645; 729; 751; 780; 671; 

672].  

     У цьому дослідженні використані методи нечіткої логіки, застосовні у 

лінгвістці, а саме, градуювання (degrees) істинності, замість абсолютної 
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диференціації істинності і хибності. Нечітка логіка, зокрема, теорія нечітких 

множин, яка є прикладом інтегративного застосування кількісних і некількісних 

(якісних) методів, залучає до дослідження складних систем нечітко визначені 

концепти – лінгвістичні модифікатори (“more”, “less”, “about”), що базуються на 

процедурах градуювання [762, с. 140; 776; 642; 641]. 

     Поняття градуювання є лінгвістично релевантним [451, с. 43]. Для цього 

дослідження воно є одним із ключових і застосовним для якісного аналізу перебігу 

реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. 

Характерно, що численні терміни теорії нечітких (розмитих) множин мають 

яскраво виражену лінгвальну співвіднесеність, наприклад: “лінгвістичний 

модифікатор”, “лінгвістичний терм”, “лінгвістична змінна”. 

     Останній термін є одним із базових у понятійному апараті нечіткої (розмитої) 

логіки і виступає як гранульована змінна (представлена як множина елементів у 

вигляді комплекса значень), гранульовані величини якої виражені лінгвістичними 

маркерами. У дискурсивному витлумаченні лінгвістична змінна постає 

прототипом, родовим поняттям, семантичним інваріантом, що у термінах 

лінгвістики виконує функцію синонімічної домінанти. 

     Телеологічний метод у семіотико-імовірнісному застосуванні у цьому 

дослідженні узгоджується зі становленням квантової теорії осмислення дійсності 

як основи “нової духовності” [76; 5; 231, с. 283; 273, с. 95; 371; 492, с. 37, 197, 199; 

383, с. 4-6; 618; 692, с. 59; 694; 796; 808].  

     У цьому контексті принципову методологічну значущість для нас здобувають: 

     - принцип невизначеності (uncertainty principle) як символ індетермінізму, 

котрий зумовлює імовірнісну специфіку осмислення сутностей [694; 198]; 

     - принцип додатковості, відповідно до якого статика й динаміка можуть 

розглядатися як комплементарні поняття [371, с. 525; 52]; 

     - постулати теорії складних адаптивних систем (complexity theory) [371; 485; 

776], якою є мова і мовлення, які екстраполюються на епістемологічні, онтологічні, 

етичні та естетичні складники когнітивної та мовленнєвої діяльності.  
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     Семіотико-імовірнісна методологія дослідження дискурсивних аспектів 

категорії телеологічності віддзеркалює онтологічно притаманну постнекласичній 

науці гіпотетичність наукової рефлексії, як вияв “комплексної природи” понять 

[200, с. 3]. Відтак, телеологічний метод крізь призму феномену гіпотетичності 

припускає залучення до сфери наукового осмислення окрім ключових понять 

аристотелівської логіки “істинне” і ”неправдиве”, поняття невизначеності, 

нечіткості, розмитості, імовірнісності. 

     Телеологічний метод у його евристичному застосуванні до дискурсу здобуває 

ще більшу значущість з приходом ери квантової філософії, яка характеризує 

дійсність не як множину статичних “зафіксованих” станів, а як динамічну 

сукупність трансформацій і перетворень з одного стану до іншого. Саме це надає 

реальному і текстуально відображеному факту дійсності і явищам, що мають 

гіпотетичний характер, однакові права бути залученими до сучасної структури 

знань, оскільки можливість і реальність втрачають статус протилежних 

модальностей [58, с. 23-24; 152, с. 358;  492, с. 148].  

     Ідея евристичного осмислення англомовного публіцистичного дискурсу, що 

виключає можливість “остаточного тлумачення предметів”, грунтується: 

- на намаганнях у руслі антропоцентричної парадигми виявити й дослідити 

особливості актуалізації “порожнього знака”, “місць неповної визначенності”, 

неявних, “відсутніх” референтів, і смислів, які перебувають лише у потенції [226, с. 

66; 239, с. 34; 796; 825, с. х];  

- на феномені гіпотетичності як властивості індуктивного осмислення реальності, 

котра здійснює зовнішній вплив на суб’єкта у вигляді невизначених стимулів і 

викликає відповідне конституювання світу індивідуумом [13, с. 3; 231; 344; 467; 

474; 496; 724; 725; 735; 796], що зумовлює доцільність у мовознавчих дослідженнях 

забезпечення імовірнісного індуктивного логікофілософського підґрунтя із 

залученням понятійного апарату нечіткої логіки. Власне індукція як узагальнююча 

форма мислення є онтологічно імовірнісною [247, с. 199, 201]. 
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     2.4 Методи дослідження телеологічності як дискурсивної категорії 

нелінійної природи 

     Імовірнісність телеологічних аспектів смислоутворення є інгерентною рисою 

дискурсу. Виходячи з того, що “внутрішній світ тексту не є ідентичним 

навколишній “картині світу” і кожного разу є індивідуальним” [333, с. 15], змістові 

параметри окремих слів, висловлень, текстів загалом у перебігу процесів 

телеологічної атрибуції у дискурсі можуть зазнавати кардинальних трансформацій 

у зіставленні з тими, що закладені автором тексту. 

     Застосування телеологічного методу ґрунтується на не-детерміністському 

нелінійному погляді на природу дискурсу і з необхідністю демонструє 

задекларовану у лінгвістиці потребу залучення до дискурсивних студій 

імовірнісного інструментарію [300, с. 125]. Нелінійність базується на законах 

гіпотетичного сприйняття, індуктивної логіки та продуктивного мислення. Як 

невіддільний атрибут прирощування смислу текстуально відображеним мовним 

репрезентантам фактів дійсності нелінійність виявляється у дискурсі у 

продуктивному мисленні як “пошуці або випробуванні можливого сенсу” на 

відміну від розуміння як інтерпретації або репродуктивного “тлумачення наперед-

даної чи откровенної істини” [565, с. 371]. 

     Нелінійність реалізації категорії телеологічності у дискурсі має узгодженість з 

принципами функціонування адаптивних складних систем, оскільки висловлення 

постають “складними символічними діями”, які підкоряються нескінченній 

кількості цілей і призводять до невизначеної кількості наслідків, деякі з них є 

непередбачені або непередбачувані [371; 618; 718, с. 70; 804].  

     Нелінійність векторів актуалізації смислових характеристик висловлення і 

текстового концепту підсилюється ще і тим, що їхнє осмислення адресатом 

грунтується на розмаїтті поведінкових патернів, образ-схем, явищ підсвідомої 

природи, стереотипів, упередженостей. Висловлення або певна лексична одиниця 

може розглядатися як потенційний згорнутий текст, змістові характеристики якого 

реалізуються по-різному, актуалізуючи глибинні семантичні шари, що “належать і 

мові і позамовному – домислюваному – рівню” [251, с. 147]. 
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     У пропонованому дослідженні нелінійні імовірнісні аспекти смислоутворення 

розглянуто із застосуванням поняття нечіткої семіотичної множини, котра у 

мовному виражені репрезентована цілісною асинтаксичною сукупністю 

семіотичних елементів у вигляді мовних репрезентантів фактів дійсності. 

Використання поняття множини для дослідження реалізації категорії 

телеологічності як евристичного феномена у дискурсі, зумовлено тим фактом, що 

елементи множини можуть бути репрезентованими не лише засобами математичної 

символіки, а й мовними засобами, що позначають наслідки осмислення і 

ментальної структурації сукупності “об’єктів” дійсності.  

     Нечітка семіотична множина як мовний засіб об’єктивації нелінійних 

евристичних процесів реалізації категорії телеологічності формується завдяки 

певним агрегуючим чинникам. Вони виконують функцію критерія належності до 

множини, їх позначають: 

     - у нечіткій логіці терміном “лінгвістична змінна” як “знак..., замість котрого 

дозволено заміщення імен…, взятих з певної предметної області” [247, с. 438]; 

     - у лінгвопоетиці використовують близьке до лінгвістичної змінної поняття 

“топос” як тематичний чинник, що уможливлює здійснення “евристичного 

прийому” – так званого “топологічного узагальнення” [330]; 

     - у когнітивістиці лінгвістична змінна відповідає поняттю “прототип” у 

об’єднуючій характеристичній функції як “одиниця, що найбільшою мірою виявляє 

властивості, спільні з іншими одиницями цієї групи, а також одиниця, що реалізує 

ці властивості у найчистішому і найповнішому вигляді” [823, с. 29].  

    - у дискурсології використовують близьке до агрегуючого фактора поняття 

“атрактор дискурсу” як чинник “кумулятивного прирощування знання” [347, с. 83-

84]. 

     Формування прототипного поняття як агрегуючого чинника залежить від 

особистісних диспозицій мовця: настанов, мотивів, прагнень. У цьому контексті 

необхідно підкреслити варіативність мотиваційного чинника у процесі атрибуції 

смислу текстуально відображеним фактам дійсності з огляду на динамізм мотивів і 

полімотиваційність діяльності мовця [102; 208; 583; 738].  
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     Відповідно, варіативним виявляється і прототипне поняття як лінгвістична 

змінна, що забезпечує агрегацію мовних репрезентантів фактів дійсності у 

семіотичні єдності, і варіативним є лексичне наповнення семіотичних єдностей у 

вигляді семантичних варіантів прототипного поняття. Зазначений висновок у 

цьому дослідженні прийнято як один із базових методологічних постулатів. 

     Розглядаючи нелінійні аспекти реалізації категорії телеологічності, ми 

розглядаємо атрактор дискурсу як постульований авторський смисл висловлення 

або взагалі текстовий концепт, що має “питально-відповідну сутність” [211, с. 54]. 

Він виступає у функції телеологічного чинника агрегації мовних репрезентантів 

фактів дійсності у семіотичні множини і має лінгвальну репрезентацію у дискурсі у 

функції лінгвістичної змінної.  

     У якості елементів телеологічно зумовлених нечітких семіотичних множин як 

мовних засобів виявлення нелінійності реалізації категорії телеологічності у цьому 

дослідженні розглянуто мовні репрезентанти фактів дійсності, які зазнали 

селективного профілювання [189] у перебігу дискурсії. Селективність постає 

втіленням ціннісно-цільового феномену сприйняття як навантаженого життєвим 

смислом вибору, котрий: 

     - веде до “відносного гомеостазу у змінному середовищі” [571]; 

     - забезпечує відповідність дискурсивних семантичних процесів принципу 

наперед заданої гармонії Г.В Лейбніца [279, с. 413]; 

     - утворює смислову гармонію у вигляді так званого “золотого перетину” 

(“золотого сечения”)  [330].  

     Ідея щодо агрегації семіотичних елементів у нечіткі множини також 

підкріплюється тим, що актуалізація текстового концепту у перебігу дискурсії 

виявляє схильність до “семіотичної дисперсності”, тобто здатності концепту бути 

репрезентованим розмаїттям угрупувань знаків у вигляді “семіотично щільної... 

низки синонімів (слів і словосполучень), тематичних рядів і полів, паремій, 

фольклорних і літературних сюжетів, символів..., вербальних і нонвербальних 

засобів” [375, с. 103-104]. 

     Для нелінійного ціннісно-цільового осягнення текстуально відображеної 
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дійсності застосовуємо “феноменологічну експлікацію” у вигляді згортання 

(редукції), оскільки “феноменологія Гусерля дійсно долає певні труднощі, пов`язані 

з “об`єктивним” аналізом мови” [89, с. 27, 30, 64]. К. Бюлер впевнений у 

ефективності феноменологічного методу у застосуванні до аналізу “можливих 

способів використання знаків”; він вважає, що “усі мовні феномени є знаковими”, 

що феноменологічні методи редукції “логічно бездоганно вписуються у закритий 

простір монад з їхнім суб`єктивно орієнтованим значенням”, а феноменологія Е. 

Гусерля “розвиває постулати... наділення значенням” [89, с. 38, 65]. З точки зору 

методології таке розуміння принципів моделювання смислових параметрів 

англомовного публіцистичного тексту відповідає концепції деконструктивізму Ж. 

Дерріди та М. Хайдеггера [162; 163; 484; 632].  

     Для здійснення процедури феноменологічної редукції використовуємо поняття 

“денотат” як “розумове уявлення про цілісний об’єкт”, а “ім’я денотата” як 

“послідовність номінативних елементів, що складають певні сполучення чи 

відрізки тексту”, межі яких визначаються за принципом “предметної цілісності” 

[335, с. 152; 409]. Образи об’єктів і явищ дійсності вербалізуються у вигляді імен 

денотатів і здобувають знаковий статус [16]. У пропонованому дослідженні 

застосоване узагальнююче поняття “мовні репрезентанти” для позначення як 

автономних номінацій, так і розгорнутих імен денотатів.  

     

 

                                  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

          Провідним науково-методологічним підгрунтям для наукового осмислення 

реалізації категорії телеологічності постає принцип телеологічності, що постулює 

тезу тотальної доцільності життєвого світу. Відповідно, у цьому дослідженні мовні 

знаки розглянуто згідно з постулатами феноменологічної парадигми як факти 

дійсності, що підлягають осмисленню й означенню.  

     Багатогранність та певна латентність категорії телеологічності у 

публіцистичному дискурсі зумовила доцільність застосування семіотико-

імовірнісної методології. Це пояснюється тим, що апеляція до вище наведених 
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категорій і понять загальнофілософського гатунку у мовознавстві розширює 

ентропійне коло непізнаного, і як наслідок, потребує залучення до наукової 

рефлексії категорій імовірнісності, гіпотетичності, нечіткості, невизначеності. 

Саме евристична методологія продемонструвала свою доцільність у дослідженні 

телеологічних аспектів означення текстуально відображених фактів дійсності, коли 

кінцевий результат виявлення ціннісно-цільового підґрунтя текстового концепту 

неможливо встановити емпіричними засобами, а лише на основі гіпотетичних 

процедур, тобто, – імовірнісно. 

     Використану у цьому дослідженні методологію ми визначаємо як семіотико-

імовірнісну, оскільки когнітивні та психологічні операції під час осмислення тексту 

за своєю природою є імовірнісними і ґрунтуються на фундаментальних 

евристичних гіпотетико-індуктивних принципах сприйняття реальності: 

постановку гіпотези і її верифікацію на основі осмислення феноменологічного поля 

дискурсу. Гіпотетичність як властивість евристичного продуктивного осмислення 

реальності зумовлює доцільність використання у дискурсології імовірнісного 

логіко-філософського підґрунтя із залученням понятійного апарату нечіткої логіки. 

     Евристичність як втілення процесу смислоутворення у перебігу реалізації 

категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі спирається на 

складну ієрархічно узгоджену взаємодію мовних репрезентантів, які 

віддзеркалюють семіотизовану дійсність і відображають її константні 

(інваріантні) і змінні (варіативні) властивості. Константними виступають 

онтологічні властивості фактів дійсності, а змінними – антропозумовлені 

телеологічні чинники означення зв'язків між елементами семіотичного простору. 

     Міждисциплінарність об’єкта дослідження – англомовного публіцистичного 

дискурсу, зумовила потребу у формуванні інтегративного методологічного 

апарату, залучаючи як загальнонаукові, так і спеціальні методи. Зокрема, 

основними методами аналізу обрано семіотико-імовірнісний аналіз, котрий має 

виявити імовірнісні алгоритми дискурсивної реалізації категорії телеологічності. 

Відповідно, релевантними для цього дослідження є методи нечіткої логіки, м’які і 

наближені обчислення, які мають виявити закономірності структурно-семантичної 
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організації семіотичних множин як прихованих асинтаксичних телеологічних 

експонентів.  

     З точки зору евристичного ракурсу дослідження свою релевантність у цій роботі 

виявляє метод декомпонування дискурсу як складної системи для розгляду 

категорії телеологічності на декількох рівнях: на рівні мікроструктур (на рівні 

висловлень, фрагментів тексту), на рівні макроструктур у межах цілісного тексту 

(глобальний рівень, рівень семантичних макроструктур), на рівні формальних  

суперструктур (рівень інтертекстуальної взаємодії). Визнано доцільним 

використати метод редукування феноменологічного поля публіцистичного тексту 

до базових імен денотатів (сутностей) із залученням принципів феноменології для 

евристичного виявлення ціннісно-цільового підгрунтя смислу окремих висловлень 

і постульованого текстового концепту. Свою релевантність виявляють елементи 

аналізу мовленнєвих актів для розгляду дискурсивних конституентів у залежності 

від комунікативних настанов мовців.  

     Евристичний ухил цього дослідження і зосередженість на латентних рушійних 

мотивах мовців, зумовлює необхідність використання методу систематичної 

інтроспекції для евристичного розгляду лінгвальних виявлень диспозиційної 

налаштованості мовної особистості за допомогою рефлексивного або 

авторефлексивного спостереження. 

     Основні положення розділу викладені у публікаціях автора [517; 532]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

     РОЗДІЛ 3 ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ 

ТЕЛЕОЛОГІЧНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ 

     3.1 Аргументативна сутність реалізації категорії телеологічності у дискурсі. 

     Актуалізація текстового концепту потребує залучення аргументативних засобів 

[45; 25]. Зокрема, пояснювальні мовні засоби і “пояснювальні трансформації” як 

“операціональна категорія” є необхідним чинником осягнення змістової “глибини 

дискурсу” [222, с. 207; див. також 138; 359; 374; 576]. Власне пояснення як 

аргументативний засіб (з лат. explanare: пояснювати) розглядалося як таке, що має 

статус логіко-філософської категорії [695, с. 135].  

     У парадигмі телеологічної лінгвосеміотики поняття “телеологічне пояснення” є 

ключовим для  вираження “телеологічного судження” [381, с. 7; 586] щодо 

ціннісно-цільової релевантності факту дійсності. Телеологічні судження, форми 

телеологічних пояснень, їхній статус та наукова значущість постають одною з 

центральних проблем аналізу цілеспрямованої діяльності (разом з комунікативною) 

[654; 748; 877, с. 51; 522; 546]. Зокрема, Аристотелівське розуміння телеології 

зосереджене на необхідності якнайповнішого пояснення будь-чого, враховуючи 

при цьому кінцеву причину – ціль, заради котрої явище існує або заради якої 

певний об’єкт був створений [586; 853].  

     Сема цілепокладання здобуває як експліцитне вираження, так і може бути 

імплікованою. Проте, фінальна мета як втілення цілеспрямованості на актуалізацію 

текстового концепту у дискурсії з огляду на її глибину і багатогранність та 

опосередкованість картиною світу мовної особистості, є переважно прихованою, 

вірогіднісно вивідною з логіко-семантичних глибин засобами дедуктивних 

умовиводів та індуктивних інференцій.  

     Цей факт змушує дослідників зосереджуватись на так званих “телеологічних 

поясненнях” (teleological explanations) [890, с. 15], котрі хоча і можуть бути 

зведеними до певних формалізованих мовних конструктів, але узагальнено 

охоплюють лише незначну частину нескінченно варіативної та мотиваційно 
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зумовленої гами смислів та синтаксичних структур, пов’язаних з феноменом 

цілепокладання. 

     У пропонованому дослідженні текстовий концепт розглянуто як телеологічну 

ментальну сутність, що здобуває евристичного осмислення адресатом. Текстовий 

концепт постає перед читачем гіпотезою (стосовно “інтенціональних 

характеристик” текстового концепту [211, с. 56]), постульованою адресантом-

автором ідеєю, котру адресат цілком чи частково приймає або відкидає у процесі 

осмислення на основі ціннісно-цільових підстав. Емпіричною основою для 

вирішення цього завдання слугують мовні репрезентанти фактів дійсності як 

складники текстового феноменологічного поля. 

     До мовних засобів, що слугують основою для аргументації ціннісно-цільової 

валідності або безпідставності, хибності, невиправданості висунутої телеологічно 

детермінованої семантичної гіпотези у свідомості читача, ми відносимо:  

а) сукупність мовних одиниць – репрезентантів фактів дійсності, безпосередньо 

співвідносних з понятійним полем цілепокладання, разом з власне телеологічною 

лексикою; 

б) автономні номінації фактів дійсності і неавтономні номінації як мовні 

репрезентанти фактів дійсності у вигляді описових конструкцій і словосполучень, 

котрі у тексті здобувають узгодженість з текстовим концептом і телеологічною 

домінантою мовної особистості.  

     Досліджений емпіричний матеріал засвідчує, що категорія телеологічності як 

чинник змістової потенційності англомовного публіцистичного тексту здобуває 

мовну актуалізацію аргументативними засобами у вигляді: 

а) вербальної експлікації співвіднесеності відображеного у тексті факту дійсності з 

певною метою;  

б) непрямих маркерів, співвіднесених з категорією телеологічності у межах тексту 

як цілісної структури. Зазвичай вони слугують основою для індуктивних 

інференцій стосовно телеологічної релевантності відображеного у тексті факту 

дійсності. 
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     Наведемо публіцистичний текст, у котрому текстуально відображено процес 

осмислення і означення феноменологічного поля публіцистичного дискурсу 

автором-адресантом у пошуках ціннісно-цільового підгрунтя певного факту 

дійсності. Назва тексту як задекларованого автором текстового концепту (Trump 

Ukraine call: What's this story all about? [907] (див. Додаток Г., текст 14) може бути 

трансформованою і може здобути форму синтаксичної структури з канонічним 

телеологічним складником – питанням “Чому?” або “Якою є причина?”. Власне, усі 

назви підрозділів тексту опосередковано зосереджені на цьому питанні:  What's this 

story all about? What happened to the whistleblower's complaint; Is there anything to 

these allegations about Joe Biden and his son? (питання стосовно потреби у наявному 

феноменологічному полі для відповіді на запитання “Чому?”);  

     Why is this important? (питання стосовно життєвої значущості);  

     Where does this row stem from?; So did the president do something illegal; Did Mr 

Trump commit an impeachable offence? (питання за визначенням є телеологічними, 

вони безпосередньо стосуються феномену причинності;  

     Has Mr Trump confirmed any of this? (питання стосовно диспозиційності 

залученого до дискурсу мовця);  

     What are other US politicians saying? (питання стосовно диспозиційності інших 

учасників дискурсу);  

     So is this 2016 all over again? (риторичне питання – об`єктивація авторської 

телеологічної рефлексії).  

     Евристична природа телеологічної рефлексії виявляється у гіпотетичності 

означення фактів дійсності адресатом-автором і актуалізується лексичними і 

граматичними засобами: the story can be difficult to follow; could implicate his son; is 

alleged to have pressed; may have also discussed; his supporters allege; sort of; this 

could sully the reputation; lawmakers are likely to say; might file a lawsuit; the most 

damning allegation; Ukrainian call could also potentially run afoul of federal bribery 

statutes; a more relevant question might be; his campaign may have been approached;   

     Внаслідок феноменологічної редукції адресант акцентує увагу на найбільш 

телеологічно релевантних фактах дійсності, осмислення і означення котрих може 
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бути підгрунтям для евристично зформованої відповіді на запитання “Чому?”: 

Trump Ukraine call; political controversy; legal and ethical behaviour; 

 - темпорально і просторово віддалені факти дійсності як телеологічно релевантне 

тло феноменологічного поля: a bit like déjà vu from 2016, with Russia; it's a new 

country (Ukraine); 

- асоціативні розгалуження, детерміновані міркуваннями ціннісно-цільового 

гатунку як мовна об`єктивація авторської телеологічної рефлексії, що надає 

підгрунтя для евристичних висновків стосовно авторської диспозиції: So is this 

2016 all over again?; It is nothing less than the White House at stake;  

- посилання на телеологічно релевантні висловлення як факти дійсності, що 

зазнають означення: critics accuse him (Trump) of using the powers of the presidency; 

Mr Trump and his supporters allege the former vice-president abused his power. 

     Формулюючи телеологічний експонент до текстового концепту у вигляді натяку 

(blocking military aid while repeatedly asking for an investigation into the Bidens makes 

Mr Trump's objective crystal clear), адресант-автор надає недвозначні підстави для 

адресата-читача щодо:  

а) евристичного утворення як згорнутої канонічної форми телеологічного  

пояснення (Mr Trump’s objective is to pressure a foreign leader for damaging 

information about a political opponent);  

б) щодо власної телеологічної домінанти. Наведений текст ілюструє перебіг 

телеологічної рефлексії мовця у пошуках відповіді на питання про причинно-

цільові і морально-етичні характеристики фактів дійсності як вияв “метаетичних 

імплікацій” [633]. 

     У спільному листі голів комітетів з розвідки, нагляду, реформ та зовнішніх 

справ Конгресу США надана за ціннісно-цільовою сутністю і за визначенням 

телеологічна кваліфікація цього публіцистичного дискурсу: Regarding the 

President’s continued efforts to solicit foreign interference in the 2020 election, the 

Chairmen wrote, “This is not normal or acceptable. It is unethical, unpatriotic, and 

wrong. American Presidents should never press foreign powers to target their domestic 

political rivals”. У цьому фрагменті тексту виявляється прагненням мовців вивіряти 
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висловлений смисл критеріями моралі. В рамках логічної семантики цей феномен 

називають асоційованими ідеями (associated idea) як інтеріоризований образ 

(internal image) зафіксованих у пам’яті чуттєвих вражень від внутрішніх і 

зовнішніх дій мовної особистості [478, с. 181-210; 648]. Аналізуючи цей текст, 

можна спостерігати, що лише в одному реченні відображені порушення (з точки 

зору членів Конгресу США) основних конвенційованих соціо-етичних вимог 

моральної телеології до публіцистичного дискурсу: узгоджувати мету 

комунікативної діяльності з усталеними соціо-етичними канонами (not normal or 

acceptable; unethical, unpatriotic; wrong) [1052]. 

     Телеологічна рефлексія мовця або адресата-читача як процес ціннісно-цільового 

осмислення й означення реальних фактів дійсності або їхніх мовних репрезентантів 

у тексті відбувається у реальному перебігу дискурсії у латентному вигляді. Вона, 

зазвичай, не є об`єктивованою мовними засобами. Проте, телеологічна рефлексія 

може здобувати лінгвальне виявлення у вигляді коментарів до публіцистичного 

тексту уже у плані безпосередньої комунікативної взаємодії адресанта-автора і 

адресата читача.  

     “Телеологічний” смисл як вияв ціннісно-цільового підгрунтя фактів реальності в 

англомовному публіцистичному тексті може бути актуалізованим засобами 

сюжету, образного ряду, специфікою селекції і щільності мовних репрезентантів 

фактів дійсності, що загалом відповідає поняттю “прихованого” телеологічного 

експонента:   

     When the Ministry of Sound wanted a nearby residential development stopped because 

it feared occupants would complain about the noise of his dance music, three Southwark 

Lib Dem councillors and prominent Lib Dems Simon Hughes MP and Brian Paddick all 

rushed to Palumbo’s aid. Not one of the Lib Dem councillors opposing the planning 

application mentioned that the nightclub had recently given their local party £21,000. By 

happy chance, it had also given money to Hughes and allowed Paddick to use the Ministry 

of Sound as HQ for his mayoral campaign. The lesson for bargain-hunters is clear. Slip 

the Lib Dems a few quid and they’ll not only give you an unelected seat in parliament but 

fight for your business interests, too [941].  
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     Виокремлені способом лінгвістично застосовної феноменологічної редукції мовні 

репрезентанти опосередкованої актуалізації телеологічності виступають 

каталізатором побудови низки телеологічно детермінованих умовиводів і слугують 

основою для інференційних логічних операцій і формування імовірної версії 

телеологічного пояснення за канонічними принципами: In order to get favours from 

the Lib Dems you have to pay.  

     Відтак, реалізація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

тексті здійснюється засобами низки мовних репрезентантів фактів дійсності у 

функції прихованого телеологічного експонента (хоча існує імовірність, що 

відображена дійсність у наведеному тексті може зазнати альтернативного 

осмислення і переозначення, зокрема, “героями” описаних фактів реальності – 

представниками ліберально-демократичної партії). 

     Телеологічна атрибуція смислу фактам текстуально відображеної дійсності 

здобуває мовну актуалізацію і аргументативне обгрунтування засобами прямих і 

опосередкованих мовних репрезентантів прототипних ціннісно-цільових 

(телеологічних) ознак, які мають явну або приховану сему цілепокладання. Хоча у 

цілісному тексті кожний елемент феноменологічного поля здобуває потенційну 

телеологічність. 

     За структурою виокремлюємо:  

     а) прості – морфологічні (дієслівні афікси як вияви частиномовної 

прототипічної акціональної категорії і, зокрема, як морфологічні експоненти 

цілеспрямованої діяльності, наприклад: dis-; en-; over-; -fy; -ize) і лексичні 

телеологічні експоненти ;  

     б) комплексні експоненти доцільної: синтаксичні мовні структури і 

асинтаксичні семіотичні єдності (семіотичні множини).   

     Комплексні синтаксичні експоненти телеологічності виявляються у вигляді:  

      а) усталених телеологічних словосполучень без експлікованого експланандума 

або експлананса в їхній структурі (in order to,  so as to, so that, in order that, for the 

sake of, for the purpose of);  
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     б) канонічних телеологічних пояснень як прямих мовних репрезентантів 

телеологічності з наявними експланансом і експланандумом (NSA blows its own top 

secret program in order to propagandize it [1012]; Early years provision must be 

protected for the sake of our children [997]);  Trump withheld military aid to Ukraine in 

order to pressure its government to open an investigation into the family of Democratic 

rival and former Vice President Joe Biden [1062]. 

     в) телеологічних дескрипцій як опосередкованих мовних репрезентантів 

телеологічності у складі текстового феноменологічного поля ((The ranch house) is 

not that sumptuous but it’s all that’s necessary: warm, cosy, and inviting [988]; The 

prime minister's clique is determined to put the whole issue to rest [1000]; If you are 

asking what has gone so wrong with modern politics , Kennedy’s 1960 election 

campaign is a good place to start [901]);  

     г) комплексні асинтаксичні телеологічні семіотичні єдності здобувають вигляд 

агрегованих у нечіткі семіотичні множини прихованих телеологічних експонентів, 

утворених не за канонічними правилами синтаксису, а відповідно до лінгвістичнї 

змінної, співвіднесеної з текстовим концептом і телеологічною домінантою мовця. 

      Прикладом може слугувати публіцистичний текст “Is BBC’s The Voice just a big 

advert”:  It is billed as a search for a new singing sensation… …Album sales rocket as a 

result of the exposure on primetime TV.…MP attacked the BBC for spending $22 

million…to secure the rights to The Voice. …The BBC have taken appropriate steps to 

ensure there can be no editorial influence… This now looks to be a very expensive 

advert. …Album sales rocket as a result of the exposure on primetime TV. …The record 

company …gets a heavily promoted winner but also a boost for its existing artists on the 

show. …Record sales for all the coaches are booming… Jessie J's album has seen an 89 

per sent increase in sales.…This show acts as a recruiter and more importantly 

advertiser…Record label Universal …stands to make huge sums. …The company could 

make millions from whoever wins the show.…Universal is cashing in… (these are) the 

shows with huge financial gains. The BBC also appears to be using this format as a 

spoiler to sabotage ITV’s success with Britain’s Got Talent [913].  
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     До мовних засобів аргументації стосовно ціннісно-цільових характеристик 

наведеного тексту належать: 

- конвенційні лексикографічно зафіксовані периферійні елементи номінативного 

поля цілепокладання: search for, result, secure, ensure;  

- індивідуально-авторські номінації, телеологічність яких визначається автором 

через функцію: advert, advertiser, exposure, promoted, boost, boom, increase, recruiter;  

- номінації суб’єктивних асоціативних розгалужень: huge sums; make millions, cash 

in, financial gains. 

      Окрім того, у цьому тексті телеологічність здобуває уточнюючу функціональну 

специфікацію у вигляді позначення підпорядкованих паралельних цілей, які також 

розширюють межі периферійних областей номінативного поля цілепокладання: 

spoiler, sabotage.  

     Розглянемо фрагмент публіцистичного тексту і коментарі до нього, які 

унаочнюють власне дискурсивну реалізацію категорії телеологічності як 

евристичний феномен, що потребує певних аргументативних операцій для 

обгрунтування нового смислу у перебігу діалогічної взаємодії автора і читача крізь 

призму ціннісно-цільових (телеологічних) координат: Universities must reach out to 

the poorest in society – for everybody’s sake [1002]. Now we must ensure that the 

experience of applying to and progressing through university meets these students’ 

needs. This is not only right for the individuals, but right for society too. We want 

everyone with the talent and potential to be able to win a place at university and progress 

to a rewarding career [1002]. У наведеному тексті концепт-ідею експліковано у 

заголовку у класичній формі телеологічного пояснення зі стереотипним 

“телеологічним” словосполученням for the sake of  і модальним дієсловом у своїй 

структурі (Universities must reach out to the poorest in society – for everybody’s sake). 

До того ж, текстова тканина досить щільно насичена “телеологічною” лексикою 

(we must; we want; to be able to), що що є корельованими з Телосом як ідеальним 

образом дійсності (this is not only right for the individuals, but right for society).  
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     Аргументативне підгрунтя текстового концепту, постульованого автором у 

вигляді класичної логічної структури телеологічного пояснення, виявляє чітку 

індивідуалізовану телеологічну зумовленість і може бути несприйнятним для 

читачів саме з ціннісно-цільових міркувань. Зокрема, розбіжності в телеологічній 

атрибуції смислу текстуально відображеним фактам дійсності виявлено на рівні 

обох канонічних структурних елементів телеологічного пояснення. На рівні 

експланандума як факта реальності, профільованого в результаті селективного 

означування дійсності, і такого, що потребує пояснення і обгрунтування ціннісно-

цільової валідності. У наведеному прикладі відображений один із варіантів 

невідповідності ціннісно-цільових систем учасників дискурсу, що виявляється у 

субституції факта реальності як експланандума: University is not the main problem. 

Post university is. Would Jo Johnson be happy to step aside and not take advantage of 

nepotism? I think not and that is the problem (Terence Cass);  The tragedy is how many 

of these have true talent and get crushed long before they see an application form 

(nihilist) [1002]; 

     На рівні експлананса як аргументативного компонента телеологічного 

експонента адресат висуває іншу ціннісно-цільову аргументацію репрезентованого 

у тексті факта дійсності: UK universities are too many and overrated. We need real 

apprenticeships and better support for FE. Students fees are monstrous, with loan 

collection companies now cashing in contrary to original interest-free promises. The 

ethnic Minority issue is a distraction (fanofzapffe) [1002]. 

         Таким чином, неможливо надати вичерпну номенклатуру імовірних означень 

фактів реальності як неможливо створити закриту систему приписуваних смислів, 

асоціативних рядів і варіантів телеологічної атрибуції. Можливим видається лише 

забезпечення імовірнісних векторів аргументативного обгрунтування 

приписуваного смислу певному факту реальності. Остання фраза узагальнено 

уособлює предмет і завдання феноменології як науки, цілі котрої “не можуть бути 

досягнуті емпірично” [272, с. 22], оскільки вона залучає інтуїтивне, неусвідомлене 

до наукової рефлексії.  
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     3.2 Телеологічні експоненти 

     У лінгвальній площині телеологічне судження здобуває реалізацію у вигляді 

лексико-синтаксичного комплекса, котрий, використовуючи термінологію 

філософії і логіки, виконує функцію телеологічного пояснення [890, с. 15; 889; 891; 

892]. Для висвітлення семіотико-імовірнісної дискурсивної специфіки 

телеологічних пояснень у публіцистичному дискурсі у пропонованому дослідженні 

запропоновано термін телеологічний експонент (англ. exponent від лат. exponere: 

вказувати на щось, пояснювати, тлумачити [872]).  

     У мовознавстві поняття “експонент” використовують стосовно плану вираження 

або “позначувального” [254, с. 28] у вигляді як лексичної одиниці, так і певної 

синтаксичної структури [762, с. 122].  

     В англомовному публіцистичному дискурсі телеологічні експоненти слугують 

мовними засобами реалізації категорії телеологіічності, віддзеркалюючи ціннісно-

цільове підгрунтя відображених у тексті фактів реальності: To fight the downturn, 

Federal Reserve Chairman Ben Bernanke, Treasury Secretary Timothy F. Geithner, and 

National Economic Council Director Lawrence Summers are attempting an 

unprecedented combination of massive fiscal stimulus and extreme monetary policy 

[1039].  

     Редукованою формою телеологічного експонента у цьому випадку може бути: 

To fight the downturn, (they) are attempting an unprecedented combination of massive 

fiscal stimulus and extreme monetary policy. У наведеному нижче висловленні також 

може бути змодульований редукований інваріант телеологічного експонента 

(виділено жирним шрифтом): The party was soon back in the soup when property 

developer David Abrahams confirmed that he had made secret donations to Labour of 

£600,000 via third-party proxies so that he wouldn’t be identified, in breach of electoral 

law [941].      

     Телеологічний експонент визначаємо як редуковану елементарну телеологічну 

структуру, як логічну формулу Телосу, що позначає концептуально значущий 

ціннісно-цільовий зв’язок між рекурентними і варіативними мовними 

репрезентантами фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі.  
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     Телеологічний експонент є одиницею телеологічного аналізу тексту і як 

лінгвальний засіб аргументації щодо обґрунтованості текстового концепту з точки 

зору доцільності і морально-етичної валідності у термінах моральної телеології 

визначає ціннісно-цільову специфіку розгортання процесу реалізації категорії 

телеологічності і актуалізації текстового концепту. 

     Відповідно до мовних рівнів та “рівнів аналізу” [433, с. 539]  виокремлюємо: 

лексичний телеологічний експонент у вигляді слова або усталеного 

словосполучення; синтаксичний канонічний телеологічний експонент як мовний 

репрезентант Телосу у формі нормативного телеологічного пояснення; 

дескриптивний телеологічний експонент (телеологічна дескрипція) у вигляді 

розгорнутого опису ціннісно-цільового підгрунтя певного висловлення або 

комунікативно релевантної події (може охоплювати декілька речень чи завершену 

надфразову єдність); текстовий макротелеологічний експонент, що складається з 

сукупності лексичних телеологічних експонентів, канонічних телеологічних 

пояснень, надфразових авторських відступів, коментарів або імпліцитного вияву у 

вигляді ситуативно релевантних дескрипцій фактів реальності; дискурсивний 

телеологічний експонент визначаємо як імплікований результат евристичних 

логічних процесів індукції, дедукції, інференції у перебігу реалізації категорії 

телеологічності на основі референційних зв’язків з реальною дійсністю і відповідно 

до телеологічної домінанти мовця; він складається з монадоподібних телеологічно 

зумовлених семіотичних єдностей – нечітких семіотичних множин у функції 

прихованих асинтаксичних телеологічних експонентів. 

 

     3.3 Лексичнi телеологічнi експоненти 

      “Мовна телеологія” (термін І.Б.Левонтіної [278]), телеологічна мова 

(teleological language) або телеологічно застосована мова (used teleologically) [600, 

с. 299; 785; 890, с. 15, 119] являє собою складну, розгалужену та розмаїту 

сукупність мовних засобів. Лексика, яку відносять до лексичного поля втілення 

фінальної мети, відображає розмаїття смислів цілепокладального гатунку: end, 

goal, purpose, aim, target, objective, want, desire, (evaluative) belief, intention, good, 
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attractive, nice, appropriate, fitting, virtuous, pleasurable, the least unpleasant of the 

alternatives [872; 821]. 

     До периферії лексичного поля телеологічності також залучаються похідні 

одиниці у межах певної словотвірной парадигми (у системах інших частин мови), 

наприклад:  

- прикметники (aimless, autotelic, determinate, effectual, express, heterotelic, intended, 

intending, intentional, minded, prepense, stratagemical, teleological);  

- прислівники (by choice, purposely, intentionally, deliberately);  

- дієслова (intend, set sights on, aim, aspire, bid for, commit, conclude, consider, 

contemplate, decide, design, determine, have a mind to, have in view, make up one’s 

mind, mean, meditate, mind, plan, ponder, propose, pursue, resolve, think to, work for, 

work forward) [872; 821]. 

     Аналіз фактичного матеріалу показав, що до ядра лексичного поля 

телеологічності належать як окремі лексичні одиниці, так і усталені 

словосполучення: purpose, pledge, promise, goal, objective, intention, design, try, 

pursue, attempt, in order to, in order that,  to, for, for the purpose of, so as, so that, for 

the sake of. Наприклад: Al Jazeera English announced it would stop using the term 

migrant, as it "is no longer fit for purpose [936]; If the Government had pursued better 

policies, such as not cutting investment so dramatically since 2010, then growth would 

have been better and living standards higher [1007]; The UK's demands for a new deal 

on immigration [1027]; More than one in four (28%) of UK voters want to leave, while 

38% wish to stay in and try to reduce EU powers [1027]; This year, Ebdon said, the ratio 

had reduced so that those from affluent areas were just 4.3 times more likely to apply to 

the most selective institutions, including Oxford and Cambridge [1007]; Allies of Trump 

try to push back against the current impeachment inquiry into Trump [1063]. Зокрема, 

це синонімічні ряди, що охоплюють прямі найменування лексичного поля 

цілепокладання (intention, intent, ambition, aspiration, design, end, goal, object, 

objective, target, ulterior, motive, telos): The evidence outlined thus far shows that Trump 

“used his office for his own personal gain” and his conduct was “shredding the fabric of 
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our democracy.” [1061]; “I want to make sure that this is not an attempt to out the 

whistleblower,” Schiff said [1059]. 

     Периферію формують:  

а) описові структури (where one's headed, whole idea, big idea);  

б) непрямі номінації (plan, view, will, wish, advantage, avail, benefit, duty, effect, gain, 

good, mark, outcome, profit, result, return, utility, meaning, animus, calculation, desire, 

determination, direction, dream, drift, expectation, function, hope, idea, intendment, 

mission, point, predetermination, principle, project, proposal, proposition, prospect, 

reason, resolve, scheme);   

в) фразеологічні одиниці, паремії (why and wherefore, on the anvil, on the tapis, in the 

breast of, in prospect, at stake, in view, aim at the moon, to serve the purpose); 

г) оказіоналізми: whatfor, whyfor; 

д) метафоричні висловлення: mecca, holy grail, destination; 

е) індивідуально-авторські, ідіостильові, ситуативні політичні номінації: stability, 

security, confidence, no-deal (політичні штампи консервативної і лейбористської 

партії Великої Британії доби Г. Брауна, Д. Кемерона, Т. Мей, Б. Джонсона); 

є) лексичні одиниці позасистемних індивідуалізованих асоціативних полів: chloride 

chicken, big girl’s blouse (образливі епітети, використані прем’єром Великої 

Британії Б. Джонсоном, стосовно особистості лідера опозиції Дж. Корбіна). 

     Індивідуально-авторським номінаціям і асоціативним полям властива 

суб’єктивованість й детермінованість особливостями авторського світосприйняття. 

Вони, зазвичай, не представлені у лексикографічно зафіксованих лексико-

семантичних групах і, відтак, виявляються лише на конкретному текстуальному 

матеріалі.  

     За результатами аналізу емпіричного матеріалу лексичні одиниці end, goal 

використовуються здебільшого для позначення масштабної мети: An ambitious goal 

to boost global growth by $2 trillion in the next five years is within reach despite a 

variety of threats [1054]. В той час як  purpose, aim, target, objective слугують 

мовними засобами відображення повсякденних, другорядних цілей.  
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     В англомовному публіцистичному тексті категорія телеологічності здобуває 

експлікацію також засобами таких лексичних одиниць, що позначають бажання, 

прагнення, спонукання, вірування, переконання, наприклад: want, desire, belief.      

Лексична одиниця want і її синонімічні відповідники як інтенціональний маркер 

позначає щось принадне, гарне, привабливе, придатне – як те, що сприяє 

досягненню “БЛАГОГО”: The writers of the law wanted to expand Medicaid [1053]; 

And then there were the children, their faces tense with the desire to go forward to the 

future [992]; Giuffre’s lawyers have said they also want to depose Andrew [1058]; 

Grisham also slammed Democrats for "being motivated by a sick hatred for President 

Trump and their rabid desire to overturn the 2016 election." [1061]. 

     Лексична одиниця believe відображає ставлення, що грунтується на 

раціональному складникові свідомості. Зокрема, евалюативне вірування (термін 

evaluative belief [890, с. 204]) передбачає зіставлення явища або факту з усталеними 

уявленнями про “БЛАГО”: More than four out of 10 Tory voters believe Johnson “is 

not serious enough to be trusted with big national decisions” [1000]; Mr Brown believes 

he has protected (with his budget) the poorest from the rising tax burden [992].  

     Мовна об’єктивація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі також передбачає використання власне “телеологічної лексики” [890, с. 

15, 119], як стандартного атрибута канонічних телеологічних пояснень, що 

співвідносить висловлення з поставленою метою: in order to, to, so as to, so that, in 

order that, for the sake of, for the purpose of.  

     Зазвичай це усталені телеологічні словосполучення, котрі як експоненти 

телеологічності є широко представленими в англомовному публіцистичному 

дискурсі: The ratio had reduced so that those from affluent areas were just 4.3 times 

more likely to apply to the most selective institutions [1024]; NSA blows its own top 

secret program in order to propagandize it [1012]; Are NGOs fit for the purpose of 

advocacy and campaigning? [996]. 

     Окрім наведених вище стійких телеологічних словосполучень, які є характерним 

атрибутом канонічної структури телеологічних експонентів, функціональну 

телеологічність виявляють також лексичні одиниці та вільні словосполучення, що 
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реалізують категорію телеологічності і актуалізують телеологічну концептосферу в 

англомовному публіцистичному дискурсі. Вони мають високу рекурентність і 

здобувають різноманітну мовну репрезентацію:  

     а) у вигляді власне телеологічної лексики, що позначає поняття ядра 

номінативного поля цілепокладання: Foreign governments would wonder about the 

Lesser Britain's identity and purpose [1024]; To meet the 2-degree target the world may 

have to deploy new technologies [948]; They acknowledged the political difficulty in the 

changes needed to reach that goal [1054]; 

     б) у вигляді лексичних одиниць, що належать до периферії номінативного поля 

цілепокладання і актуалізують цілеспрямованість і телеологічність з опорою на 

контекст:  Theresa May (is) suggesting an annual cap of 75,000 entrants; The kind of 

changes repeatedly hinted at by Conservative MPs [1009]; Pierre Peladeau… had 

ordered fashion writers at the Journal de Montreal in 1990 not to write about Jewish 

designers [941]; Free movement … is a fundamental principle and it’s not up for 

negotiation [1027]; Public support for a change in the UK's relationship with the EU 

[1027]; Six of the eight countries …are looking to implement space programmes [1043]; 

It is important to negotiate a new deal for Britain in the EU [918]; MPs …recommended 

that a national veto be introduced [918]; President of European parliament says UK has 

'no chance of curbing basic principle of free movement [1027]; There was no question of 

the parliament agreeing to reopen the rule-book on free movement [1027]; The Prime 

Minister is …committed to giving the British people an in-out referendum [1027]; 

Ukraine is now seeking full membership of Nato, the organisation to which Mr Obama, in 

one of his few unambiguous statements, gave total support last week [1034]; I would 

encourage students to do a broad and thorough search if they're looking at the United 

States [1056]; 

      в) у вигляді конструкцій, що мають у своєму складі лексику волевиявлення і 

передбачають наявність прагнення до досягнення мети: Backbenchers led by Bernard 

Jenkin want the government to reverse the spread of human rights law [1027]; UK for 

trying to alter the EU’s fundamental principles; There was a “growing groundswell of 

concern about benefit tourism” among key EU members; He had spoken positively … 



 115 

about changing the rules; Sources … were keen to stress that he was expressing hopes 

for the future; Nick Clegg said he backed plans to tackle benefit tourism; We would urge 

you to back the European Scrutiny Committee proposal [1009]; Germany, Italy and the 

Netherlands who were supportive of the idea [1024]; MPs demand Cameron changes 

law; Mr Schulz also objected the UK pressing for reform [918]; He was expressing hopes 

for the future [1009]; Determination within the EU (is) to respond robustly to the UK's 

demands for a new deal on immigration [1027];   

     г) у вигляді лексичних одиниць і словосполучень, що опосередковано 

співвідносяться з телеологічністю: Judges told to get tough on migrants [1030]; A 

current vice-president, tore into Cameron for failing to counter a “myth” [1027]; 

Osborne steps up as Cameron stumbles; Consumers are more confident than at any time 

in the current parliament; The coalition is preparing for a showdown [1031]; …The 

Pentagon prefers to remain in Syria with a light-footprint U.S. military presence in order 

to prevent the reemergence of ISIS [1060]; 

     д) у вигляді ізотопії як рекуренції сем цілепокладання і рекурентного ланцюжка 

однотипних лексичних одиниць: Martin Schulz… took UK demands for reform of the 

EU "very seriously";  He would like to see … plans for EU reform; I would rather see the 

UK making its case for reform [1027]; House prices in England and Wales have reached 

their highest ever level, which is great news for the wealthy, the government and the 

forgetful. Because in 2008… we learned quickly that booms go bust; Shelter has 

launched a campaign imploring the government to build more new, affordable homes, 

because the current situation, it says, is unsustainable; private landlords are turning 

down tenants on benefits, simply because they won't be able to afford the rent [1025]; 

      е) у вигляді нечітких семіотичних множин, що грунтуються на схематичних 

(нелінійних) законах мислення і які виявляють таку організацію об’єктів і фактів 

реальної дійсності, котра віддзеркалює специфіку причинно-наслідкових стосунків 

між ними відповідно до принципів так званої “об’єктної” або “об’єктивної” 

телеології (objective teleology) [860, с. 103; 888, с. 213] (див. Розділ 6). 

    є) у вигляді синтаксичних конструкцій у формі майбутнього часу як вияв 

онтологічних характеристик категорії телеологічності: The people of Gibraltar, he 
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said, would not allow complaints from Spain to dampen their spirits [952]; Rules on 

freedom of movement were completely non-negotiable, and (he) made clear that attempts 

to change them would be blocked [1027]; 

    ж) у вигляді модальних дієслів як лексико-граматичних засобів об’єктивації 

доцільної дії: I would rather see the UK making its case for reform from within the EU 

[1027]; Labour should deplore his faults but revere his mastery of crisis [951]; MPs had 

written to the prime minister demanding parliament must be given the power to veto 

[1027]; Parliament should have the authority to veto laws; Commons should be able to 

block EU legislation; we need to look at what it would mean in practice; more power for 

national parliaments must be a key part of a new settlement [918]; You need to give 

people the right to look for work [918];  Schiff also counseled the witnesses that they 

need not take the premise of any question whether offered by the majority or minority, as 

fact [1055]; 

     з) у вигляді конструкцій, що відображають потребу у зміні існуючого стану 

справ: Mass migration from Europe… is damaging society [923]; British workers have 

suffered one of the biggest falls in real wages … with only crisis-hit Greece, Portugal 

and the Netherlands doing worse; not only was Britain worse off under the Conservative-

led coalition, but the UK was doing much worse than most other EU countries; life is 

getting harder for ordinary families, as prices continue rising faster than wages; failing 

badly over the past three years; working people paying a heavy price; the fall in real 

wages in the UK as “stunning”; the weak performance reflected poor growth and linked 

it to falling GDP and national income, “which is now 3.5 per cent smaller”; if the 

Government had pursued better policies… then growth would have been better and 

living standards higher [1008] (у наведеному тексті підкреслено фрагмент, що 

втілює Телос як ідеальний образ дійсності, до котрої потрібно прагнути); Europe on 

brink of another financial crisis; Austerity has made things worse, not better; Europe is 

in the eye of an economic cyclone, with a fresh storm about to hit; Europe remains in a 

“fragile situation” and that the crisis is far from over; part of the problem with Europe 

is that a lot of them took the view that that this crisis is now behind us, therefore this is a 

time to visit austerity; we're in a lull in Europe at the moment; it's rather like going 
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through cyclones; urged the British government to do more to stimulate the economy; 

the Government should support the economy through stimulus [1004] (підкреслено 

лінгвальне вираження способу досягнення мети як ідеального образу дійсності). 

                     

     3.4 Синтаксичнi телеологічнi експоненти 

     Зазвичай синтаксичні телеологічні експоненти мають чітко виражену і 

стандартизовану лінгвістичну специфіку і експлікуються у підрядних реченнях (так 

званих “because” clauses”). Мовний репрезентант факту дійсності, котрий здобуває 

телеологічне пояснення, позначаємо уже усталеним терміном “експланандум” 

(explanandum), а мовний репрезентант пояснювального чинника – терміном 

“експлананс” (explanans) (терміни запропоновані К. Хемпелом і П. Опенгеймом 

[695, с. 136]).  

    Експланандум постає фактом дійсності, функцією, дією або результатом дії, 

Телос – метою, задля досягнення якої дія постає засобом, наприклад: George 

Osborne plans to strengthen criminal law… Chancellor wants to make it easier to 

impose fines and jail terms on tax avoiders exploiting offshore havens [999]. У цьому 

прикладі предикативна конструкція “(he) plans to strengthen criminal law” постає 

телеологічно пояснюваним явищем (експланандумом), висловлення “to make it 

easier to impose fines and jail terms on tax avoiders” виконує функцію 

пояснювального телеологічного чинника (експлананса).   

    Той факт, що пояснюване явище (експланандум) розглядається як таке, що 

призводить до “БЛАГА” як ідеального образу дійсності, у свою чергу 

постулюється як причина його здійснення, наприклад: Blair was justifying wars in 

the Middle East on the grounds that they would launch a democratic revolution and 

sweep away Arab despots [1000], де мовний репрезентант “justifying wars” є 

експланандумом, а підрядне речення причини “on the grounds that they would launch 

a democratic revolution and sweep away Arab despots” виступає у функції 

експлананса.  

     Телеологічні усталені словосполучення in order to, for the sake of, so that, so as є 

стандартним елементом канонічних синтаксичних телеологічних експонентів: 
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Waldman attempted to gain the confidence of everyone… in order to capture the most 

poignant and revealing moments [994]; I created the soaring camp… so that champs can 

come during the off-year [988]; Philibert spent a good deal of time finding the right 

school for the film, …so that each child could become a character [994]; Climber returns 

to peak to end allegations over brother’s death [995]. 

     Телеологічні експоненти можуть бути експліцитними і імплікованими. 

Експліцитні телеологічні експоненти здобувають форму складнопідрядних речень 

(“because” clauses), що позначають причинні стосунки, наприклад: The loss of the 

aid supplies… appears in this year’s accounts because the investigation was only 

completed in the past [1043]; The student opportunities allocation is extremely important 

because… it is some kind of compensation [1024]; The Ministry of Sound wanted a 

nearby residential development stopped because it feared occupants would complain 

[941]; We will not just work for anyone because it ‘pays’ [941]; Freedom of movement 

was in place ‘for very good reasons’ [918]; Financial challenge is one of the reasons 

why students drop out of their courses [1024]; The Senate voted to end debate and move 

ahead on the controversial nomination of Steven Menashi to the U.S. Court of Appeals, 

vehemently opposed by Democrats because of comments the nominee has made about 

sexual assault, abortion and race [1055]; Andrew claimed an alleged encounter with 

Giuffre in London couldn’t have occurred on the date reported because he had taken his 

daughter Princess Beatrice to a party at a Pizza Express restaurant [1058]; That's 

because the only question for him is the potential power of anti-western Islamists, so he 

ends up supporting some of the most oppressive forces in the region [1000]..  

     Синтаксичні телеологічні експоненти мають спільну рису: явище, що 

пояснюється (експланандум) розглядається як таке, що веде до бажаної мети 

(“БЛАГА”), що і є причиною його здійснення: China takes on big risks in its push for 

shale gas [1018]; It’s the best thing we’ve ever done [988]; That is the only way we are 

going to grow the economy [1054]; When you have a chance to move somewhere else, 

you may try to be among like-minded people [1053]. We see this positive trend likely due 

to the extensive efforts of the U.S. higher education institutions and the efforts they are 

making to attract and welcome international students to their campuses [1056]; Among 
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the most politically charged areas of the review is whether the FBI abused 

its surveillance authority due to bias against the president [1062]. 

     Характерною ознакою будь-якого синтаксичного телеологічного експонента є 

експлікована або імплікована наявність прагнення мовця до певної мети. Поняття 

GOOD виражає базовий для моральної телеології постулат ідеалізованого образу 

дійсності – “БЛАГА”, до якого прагне істота. GOOD є лексичним позначником 

позитивної оцінки та виявлення схвалення того явища, яке сприймається як 

приємне або доброчинне, наприклад: Little four-year-old JoJo, with his dirty hands, is 

almost too sweet for the audience’s good [994]. І , навпаки, порушення морально-

етичних конвенцій має здобувати осудження: “His behavior is beneath the dignity of 

the presidency, of the office that he holds and the oath of office that he took,” Pelosi said. 

“And by the way, a very bad example for our children in the manner in which he 

behaves.” [1061]. 

     Телеологічна скерованість на “БЛАГО” може здобувати об’єктивацію засобами 

телеологічних експонентів як вербалізована автором і висвітлена в англомовному 

публіцистичнолму тексті мета текстуально відображеного факту дійсності: The 

people of Northern Ireland only yearn for peace [992]; The government needs to do 

more in high unemployment areas [992].  

     Телеологічність передбачає наявність бажань (desires) та вірувань (beliefs), а 

сутністю цілепокладання постає реалізація бажання як евалюативного вірування 

(evaluative belief) [888, с. 204] в те, що певне явище чи дія веде до “БЛАГА”. Певні 

синтаксичні телеологічні експоненти базуються не на категоричному висловленні 

як беззаперечній істині, а на вірі (belief) про те, що певне явище чи дія призводить 

до добра: In a canny nod to Euro-secularism, in Strasbourg he attributed the same 

insight to "our belief as a European Union" [971]; The way the privately educated people 

held themselves - as you say, with poise, with a belief that doors would open, was very 

apparent [1006]; And what I believe unites the people of this nation, regardless of race 

or region or party, young or old, rich or poor, is the simple, profound belief in 

opportunity for all — the notion that if you work hard and take responsibility, you can get 

ahead [954]; Let’s face it: that belief has suffered some serious blows [954]. 
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      Сутністю синтаксичних телеологічних експонентів постає поєднання 

каузального та евалюативного елементу для утворення пояснювального засобу. 

Підрядне причини вказує на дійсний або передбачуваний результат певної події, а 

евалюативне підрядне – на те, що цей результат веде до “БЛАГА” (з певної точки 

зору, відповідно до телеологічної домінанти мовця): I wanted to set the film in a 

mountinous region… That’s because I had this idea about making a film about the 

farmers on the edge of bankruptcy [994]; Your party hasn't won an election since 1992, 

in large part because you are struggling to win northern seats that were once Tory 

strongholds. Is appointing yet another Old Etonian as leader the best course of action? 

[1000]; The “Islamists”, who reject the separation of religion from politics and, like 

communists and fascists before them, want to impose their particular interpretation on 

the rest of society [1000]; Royce says she wants to see more international students 

studying at more U.S. institutions, an opinion others share [1056]. 

     Розглядаючи синтаксичні телеологічні експоненти як мовний засіб реалізації 

категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі, ми 

враховуємо теоретичний постулат кантіанської концепції розуміння сутності 

певного явища: його осягнення неможливе без опори на низку онтологічних 

категорій, основними поміж котрих виступають предметність (substance) і 

каузальність (causality) [572, с. 878].  

     У цьому дослідженні зазначені категорії поряд з базовими онтологічними 

категоріями часу та простору здобувають особливу методологічну значущість, 

оскільки каузальність є належністю телеологічної парадигми, в якій мету 

постульовано як наслідок причинних зв’язків.  

    Предметність і каузальність узагальнено відповідають виокремленим у 

телеології підходами: 

а) інтерналізму (предметом аналізу постають innate goals – цілі закладені 

природою або передбачені творцем як функція); 

б) екстерналізму (у фокусі уваги є цілі, зумовлені середовищем) [888, с. 29, 157].  

     В англомовному публіцистичному дискурсі виявлено відповідні типи 

синтаксичних телеологічних експонентів:  
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     а) синтаксичні телеологічні експоненти, в яких мета зображається як природна 

функція: We also have a rainwater recycling system to water the garden [988]; A witan 

in York or althing in Durham is an instrument designed for three purposes: taking power 

from the centre; celebrating local self-confidence; and making a large slice of 

government bureaucracy accountable to ordinary Jills and Joes [995]; There was a 

“strong possibility” that the chlorine plant was intended by the Iraquis to make mustard 

gas [992]; Perhaps this film can serve as a kind of model for what schooling can and 

should be like [994]; After all, what is a constituency containing tens of thousands of 

people for, other than being a handy device to fulfil the ambitions of wannabe prime 

ministers? [1000];  

     б) синтаксичні телеологічні експоненти, в яких мета зображається як результат 

зовнішнього впливу: Email fraud targets 2m UK online customers. ...The online con is 

not the first email attempt to defraud eBay and PayPal customers [993]; The only option 

is to super-insulate the loft space [988]. Britain… is poised to recover once the 

uncertainty… is dispelled [992]; The company… is poised to take advantage of the 

planned relaxation of the British media ownership laws [994]; Another disturbing recent 

trend is for radio stations to use modern technology… [994]; Genuine democratic change 

in the Middle East, where it has occurred, has been brought about not by external 

military force but by popular insurrection [1000]; …In spite of the carnage it was 

necessary to look for a political solution [992]; You don’t have to go down the high-tech 

or high expence route to get real results [988]; The British taxpayer was even forced to 

write a compensation cheque to the German-owned company [992].  

     Результати аналізу емпіричного матеріалу надають підстави для виокремлення 

оказіонального та узуального телеологічного зв’язку між експланандумом і 

експланансом в межах синтаксичного телеологічного експонента.  

     Узуальний телеологічний зв’язок реалізується при певних умовах: Due to the 

strong euro, British and American buyers (of property) are less forthcoming and prices 

have dropped… [988]; … Far from killing American radio, it has been its savior, buying 

struggling stations and diversifying formats [994].  
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     Узуальний телеологічний звязок зумовлений інгерентною телеологічною рисою 

експланандума: Anyone wanting to make an old property greener needs to be 

methodical [988]; We should hate terror and fight terror… [992]; If you are a 

corporation, what do you do? You centralise things and take costs out [994]; Any 

property near a beach is going to be of interest [988]. Займенник any у цьому випадку 

постає маркером узуального телеологічного зв’язку. 

     Формування оказіонального епізодичного телеологічного функціонального 

зв’язку потребує наявності телеологічного експонента у вигляді конкретизації 

певних об’єктивних чинників, що зумовлюють утворення спорадичної 

функціональної телеологічності.  

     Синтаксичний телеологічний експонент, вказуючи на ціннісно-цільове 

підгрунтя факту дійсності, робить мовленнєву поведінку зрозумілою завдяки 

співвіднесенню з певним контекстом: Chancellor (is) hiding bad news with delay until 

April 9… The underlying motive is to avoid clashing with a possible military campaign in 

Iraq [992]; If they are promoting your artist, then they want you to use their venues. 

Otherwise, what’s the point of them being in the same company [994]; Reunificalion 

“was in effect a programme for the de-industrialisation of eastern Germany…” [992]; 

She carefully sat on his right, which meant that he couldn’t do what he usually does, 

which is to wrap his arm on the bench over her shoulders [992]; Britain is working 

behind the scenes for a compromise Unated Nations resolution [992]; The then Thatcher 

government… gave financial backing to the British company involved [992]. 

     Певні синтаксичні телеологічні експоненти відображають корпоративну 

телеологічність як солідарну підтримку діяльності задля досягнення спільної 

“БЛАГОЇ” мети: The US secretary of state …was praised by Mr Straw as having made 

“a most powerful and authoritative case” [993]; We have committed to increase the 

number of investigations fivefold. This will result in over 1,000 additional prosecutions 

for tax evasion by the end of the 2014-15 financial year [999]; A pilot project to share 

information about potential tax avoiders… is co-ordinated by the Organisation for 

Economic Co-operation and Development [999]; The Egyptian generals get his support 

for the simple reason that they have declared war on Islamism. To him, nothing else 
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really matters [999]; There was strong support for harsher penalties, saying that Western 

allies “stand together in asking Russia to step back” [1054]; The chancellor will 

preview… his 2003 budget package in a speech on Monday calling for Britain and other 

European countries to create more jobs by making their economies more flexible [992]; 

France, Germany and Russia …issued a joint statement signalling that they will block 

the resolution [992].   

    Корпоративна телеологічність, що знаходить відображення в англомовному 

публіцистичному дискурсі, за своєю природою ґрунтується на ключовому понятті 

телеології і телеосемантики – феномені життєвої значущості як запоруки 

подальшого функціонування або біологічного існування певної істоти чи сутності.  

     Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити синтаксичні телеологічні 

експоненти, котрі виявляють двоступеневу телеологічність, вказуючи на потребу 

досягнення декількох цілей. При цьому реалізація однієї цілі зумовлює можливість 

досягнення іншої: The chancellor will take another swipe at Brussels today, when he 

releases a consultation paper on regional policy calling for member states to have more 

control over financial aid to depressed areas [992]; The governor said he would urge 

President Donald Trump and other federal decision makers to change policies that allow 

foreign nationals to arm themselves [1065]; America's Founders structured our military 

so that it would protect the peoples' rights by having each member swear to defend our 

Constitution [1064]; There has been no secret that the Pentagon prefers to remain in 

Syria with a light-footprint U.S. military presence in order to prevent the reemergence of 

ISIS [1060]. 

      3.5 Приховані телеологічні експоненти 

     До мовних засобів імпліцитної реалізації категорії телеологічності належать 

лексичні одиниці і словосполучення, що мають неявні телеологічні конотації та 

виявляють потенційну здатність актуалізовувати ціннісно-цільові зв’язки між 

текстуально відображеними фактами реальності. 

     Мовні репрезентанти фактів дійсності з неявною інгерентною семою 

цілепокладання належать до царини так званої “прихованої телеології” (covert 

teleology) з прихованими телеологічними припущеннями (assumptions), в яких 
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наявним є імплікований або потенційний зв’язок між двома речами, котрий 

позначає той факт, що “одна річ існує заради іншої” [888, с. 17, 216]. 

     Аналіз емпіричного матеріалу надає підстави для виокремлення дієслівних 

прихованих телеологічних експонентів з інгерентною семою цілепокладання: 

     He is seeking offers over $ 160,000 [988]; Mr Powell used to try to strenthen the 

impact of his UN speech [993]; Bush pays lip service to rapprochement [993]; Criminal 

investigation will be pursued where there is a need to send a strong deterrent message 

[999]; Mike Jempson …was approached by the BBC for help in providing participants 

[993]; Tony Blair yesterday launched a two-pronged offensive to promote his vision 

[993]; The need to prove intent has undermined several prosecutions and allowed those 

under investigation to escape with only light fines [999]; The Federal Reserve and the 

Bank of England were moving cautiously to reduce stimulus efforts [1054]; The G-20 

officials said the IMF should explore other options [1054]; The inspector general's 

review centered on the FBI's surveillance [1062]; A "sweeping and systematic" effort by 

the Russian government to intercede in the election to help Trump win [1062]; Barr has 

personally overseen the inquiry, seeking assistance from law enforcement partners 

around the globe [1062]. 

      Зокрема, до групи лексичних одиниць з неявною семою телеологічності 

належать дієслова з афективним складником семантичної структури як, наприклад, 

hope, persuade, worry, fear, threaten, convince, argue:  

     European officials have been …worried about possible economic retaliation by 

Russia [1054]; The US and Britain are hoping that Mr Blix’s asessment will boost their 

position [992];  He hoped …the facts “would not explode in their faces” [993]; We are 

determined to manage these risks and take action to further strengthen the recovery, 

create jobs and improve medium-term growth prospects [1054]; Clear Channel 

threatened to pull its artists from its stations [994]; …Those scenes have a symbolic 

resonance: the children… make slow progress in reading and counting like tortoises. 

That, at least, is what I hoped would suggest [994]; It is, of course, a hopelessly 

simplistic formula [1000]; I was beginning to despair when…, after a quarter of an hour, 

I was convinced that I had found my class [994]; Blair seems to prefer that Assad 
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remain in power for a period of time [1000]; I was very keen to make Foots Cray as 

ecologically high-spec as I could [988]; Williams said she would be "very happy" to 

discuss the matter further in a classified setting [1059]. 

     Імпліковану телеологічність також виявляють дієслова перформативного типу: 

In the G-20's statement, officials pledged to keep working on economic reforms that 

could increase growth by 2 percent over the next five years [1054]; …They have declared 

war on Islamism [1000];  Norway promises to be a “driving force” for a new 

international treaty [967].  

     До складників прихованих телеологічних експонентів ми відносимо також 

віддієслівні іменники: My intent was to raise these concerns because they had 

significant national security implications for our country [1059];  At the heart of Blair's 

argument is a single formula that he uses to explain the politics not only of the Middle 

East [1000]; There was no conspiracy to unseat Mr. Trump or defeat him [1062]. 

     Виходячи з аналізу наявного фактичного матеріалу, можна припустити, що 

будь-яка предикація є телеологічною a priori. Зокрема, інгерентну телеологічність 

виявляють дієслівні афікси як морфологічні ознаки частиномовної прототипічної 

акціональної категорії і як морфологічні маркери цілеспрямованої діяльності, 

наприклад: dis-; en-; over-;-fy;-ize.  

     Телеологічна специфіка об’єктивації текстового концепту зумовлена 

особливостями його авторської репрезентації мовними засобами. Потрібно 

зазначити, що навіть автономні номінації різної частиномовної приналежності у 

певному контексті або мовні репрезентанти у вигляді словосполучень, що 

позначають факти дійсності, ми розглядаємо крізь призму телеологічності як 

непрямі, приховані телеологічні експоненти.  

     У відповідному контексті і при узгодженні з індивідуальною телеологічною 

домінантою мовця контекстуальні приховані телеологічні експоненти здобувають 

телеологічну самодостатність і потенціал ініціювати рефлексивні асоціації 

ціннісно-цільового ґатунку. Приховані телеологічні експоненти виявляють 

інференційну природу. Інференція як ментальна логічна операція у випадку мовної 

об’єктивації стосовно ціннісно-цільових аспектів текстуально відображеного факту 



 126 

дійсності набуває формальних і функціональних ознак телеологічного експонента. 

Це унаочнює наведений далі фрагмент тексту: Behind Bush is Walker, whose 

Unintimidated super PAC raised $2.9 million from 27 Illinois residents and businesses. 

Far behind those two is Florida Sen. Marco Rubio, who collected $225,000. For Bush, 

the money shows he has been able to secure the early backing of many elite Chicago-

area donors [1019]. У зазначеному контексті мовна репрезентація факту дійсності у 

вигляді зібраної грошової суми для передвиборчих перегонів суперників Дж. Буша 

(raised $2.9 million; collected $225,000) здобуває семіотичну значущість щодо браку 

підтримки певних соціальних прошарків для досягнення бажаної мети – перемоги 

на виборах, в іншому - виконує протилежну, антонімічну знакову функцію, 

позначаючи наявність такої підтримки для Дж.Буша (the money shows he has been 

able to secure the early backing). 

      До царини імпліцитної телеології (covert teleology) ми відносимо також 

асинтаксичні приховані телеологічні експоненти у вигляді нечітких семіотичних 

множин (див. Розділ 6). 

                

 

     3.6 Телеологічні дескрипції як приховані телеологічні експоненти 

     Телеологічні дескрипції у пропонованому дослідженні кваліфіковано як підтип 

прихованих телеологічних експонентів. Вони являють собою описові лексико-

синтаксичні конструкції-парафрази, котрі здатні виконувати функцію мовної 

об’єктивації телеологічності. Наочним прикладом вияву лінгвальних властивостей 

імпліцитної телеології можуть бути випадки застосування телеологічних 

дескрипцій для позначення причинно-наслідкових зв’язків між фактами дійсності:  

     The rapacious demands of Wall Street for ever higher profits had sapped the life from 

the radio [994]; Hard decisions await regarding overhauling labor market policies 

[1054]; The US federal government is offering a tax credit …for solar upgrades [988]; 

The biggest challenge is winning support from the local council [988]; I consider it 

essential everything possible be done to oppose the proposed sale [992]; English 

Heritage’s general position is that modifications should do no damage [988].  
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     Пояснення ціннісно-цільових аспектів висловлення в англомовному 

публіцистичному дискурсі можуть не мати у своєму складі усталених 

телеологічних словосполучень у їхньому експліцитному вияві, оскільки функцію 

об’єктивації телеологічності здатні виконувати описові лексико-синтаксичні 

конструкції-парафрази: I understood that the teacher was not trying to show himself in 

a good light… He established himself at once as a strong character [994]; One side is 

modern, pluralistic, and supportive of religious freedom and open economies [1000].  

     Телеологічні дескрипції опосередковано реалізують категорію телеологічності. 

Виходячи зі своєї цілепокладальної природи, телеологічна дескрипція постає 

атрибуцією мети сутності, котру вона описує: The prime minister's clique is 

determined to put the whole issue to rest [1000]; Was it not Clear Channel that issued an 

edict to its presenters to whip up pro-war fervour among listeners? [994]; The 

transcripts …appear to have been leaked by diplomans who supported the war [993].  

       У наведеному прикладі категорія телеологічності здобуває реалізацію за 

допомогою лексичних одиниць necessary, determined, edict, supported, семантична 

структура котрих має сему об’єктивного спонукання до досягнення певної мети, 

тобто інгерентну сему цілепокладання. 

     Зазначені вище приховані телеологічні експоненти причинно-наслідкового та 

евалютивного гатунку у вигляді дескриптивних конструкцій деякі вчені 

кваліфікують як “опосередкований дискурс” (indirect discourse) [860, с. 101], у 

котрому використовується кожний стилістичний засіб задля передачі смислу: не 

дескрипції заради дескрипцій, а задля забезпечення певного сприйняття та 

інтерпретації: Beijing looks to curb an overwhelming reliance on coal [1018]; The 

energy industry around the world has faced criticism about the economic viability of vast 

shale projects and the environmental impact of the fracking process [1018]; The Chinese 

energy giants have plenty of money to fund their efforts [1018]; With their deep 

pockets, the companies have been investing heavily in North American shale businesses 

[1018]. 

     Телеологічні експоненти можуть набувати характеристик телеологічних 

дескрипцій засобами лексичних конструкцій, що позначають перешкоди на шляху 
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до досягнення поставленої мети. Зазначені мовні репрезентанти є мовними 

засобами вираження потенційного або актуального негативного зворотнього 

зв’язку [822, с. 19] у вигляді реакції реципієнта на цілеспрямовану (телеологічну) 

комунікативну поведінку: 

     Blair refuses to apologise for reshuffle chaos [995]; The problem… was the lack of 

corroborative evidence to back up the claims [993]; His speech did not persuade France, 

Germany and Russia [993]; It is totally unacceptable  for people not to pay tax that is due in 

the UK [999]; He had come away from the meeting “apprehensive” about… circumstantial 

evidence highly tilted in favour of assessments drawn from them [993]; Previous 

governments had failed to put rigorous rules in place [999]; Jack Straw… privately 

expressed serious doubts about the quality of intelligence [993]; It has been a problem in the 

British crown dependencies. …But we have been tough and as a result they have fallen into 

line [999]; We are not going to give up in the face of daily killing of Palestinians [992]; The 

City remains convinced that someone will soon take advantage of United’s lowly share price 

and make a takeover offer [992]; It’s not something that is high on our agenda [994]; The 

need for air-conditioning is debatable [988]; Welsh and Scotish Nationalists … fear the 

Budget will be used to swing disaffected voters Labour’s way [992]; The first public hearing 

underscored a dysfunction in Congress – they can’t even agree to disagree [1055]; This is 

scary what these guys are putting this country through. It is sad, it is scary and it is wrong 

[1060]; She told lawmakers at her closed-door deposition that it was “folly” to withhold 

military aid to Ukraine [1060]. 

     Імпліцитна актуалізація телеологічності засобами телеологічних дескрипцій 

може мати метафоричну природу і здійснюватися засобами антропоморфної 

метафоризації: China wants to wean itself from its dependence on energy imports … Its 

efforts could also help address another urgent issue [1018]; The report called for 

stronger action to protect working parents [995]; The transcrips will fuel the controversy 

in Britain and the US over claims that London and Washington distorted and 

exaggerated the intelligence assessment [993]. 
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     Телеологічні дескрипції характеристик явищ і об’єктів розмежовано у 

пропонованому дослідженні за уже усталеними причинно-цільовими принципами 

відповідно до категоріальних ознак на матеріальні, формальні, діючі (causis 

efficientibus) та фінальні (causis finalibus) [128, с. 185; 888, с. 5].  

     Матеріальна причина певною мірою відображає властивості матеріальної 

субстанції об’єкта: The water… is extremely contaminated… it will surpass even the 

leaks that occurred in the disaster’s early days [1016]; The easiest palliative - more 

money - to ease the discomfort [1031]. 

     Формальна причина відображає приналежність до класу об’єктів: Elint (the spy 

plane) can be fitted with sensor wingpods to track enemies [921]; £500m… to head off 

problems [1031];  E=MC2: Einstein's equation that gave birth to the atom bomb [1028]; 

Universities… had done more… to encourage disadvantaged children [1024]. 

     Діюча причина (efficient cause) відображає ефективний вплив, котрий зумовив 

поточний стан об’єкта: But voters were clearly casting a ballot against his policies 

[1047];  Democrats and the White House doubled down and began to demonize the 

opposition. ...The White House advanced the them-vs.-us mantra [1047]; The herder’s 

relatives surrounded the village, prompting its residents to flee [920].  

     Фінальна причина є тісно пов’язаною з формальною і за своєю сутністю 

відображає передбачувану функцію [888, с. 5]. Телос як фінальна мета або як 

фінальна причина може поставати як об’єкт, явище, стан або сукупність зазначених 

категорій, що співвідносяться з певним пояснюваним феноменом 

(експланандумом) і розглядаються у цьому дослідженні як втілення прагнення до 

актуалізації текстового концепту (див. рис. 3.1). Зазвичай, текстовий концепт є 

задекларованим у назві або у підзаголовку до назви тексту. Наприклад, текстовий 

концепт постульований у підзаголовку як фінальна мета: Rapid social change and 

assertive voters will improve Indian democracy [983]; Focus … more on investing in 

programs like education [1016]; We … have introduced a raft of measures designed to 

improve service life [922.] 
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     Рис. 3.1 

 

 

     3.7 Мовна об’єктивація порушень соціоетичних конвенцій як телеологічний 

експонент 

     Соціоетичні норми являють собою вторинну моделюючу знакову систему. Вони 

відображають певні фрагменти реальності і реалізують свою семіотико-імовірнісну 

функцію, утворюючи знакові послідовності – семіотичні тексти [294; 314, с. 77; 

464]. У процесі евалюації текстуально віддзеркаленої реальності, перш за все, увагу 

привертають, і таким чином зазнають акту семіозису, відхилення від конвенційної 

(ритуальної або соціоетичної) норми, котрі як порушення звичного перебігу подій 

краще усвідомлюються і запам’ятовується відповідно до “закону Клапареда” [99, с. 

62]. 

     Аналіз фактичного матеріалу англомовних публіцистичних текстів надає 

підстави стверджувати, що у межах соціально-рольової семіосфери особливу 

символічну значущість здобувають комунікативно релевантні дії як такі, що є 

порушенням етикетно-комунікативних максим або виступають певним значущим 

відхиленням від соціально-ієрархічних еталонів.  

     Соціально-рольові аспекти комунікативної події набувають семіотичної 

значущості завдяки: 
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     - порушенню релевантних конвенцій; 

     - невиправданню аперцептивних очікувань; 

     - відхиленню від еталонних кліше-ситуацій, оскільки зміна статусно-рольового 

розкладу (про які йдеться у досліджуваному публіцистичному матеріалі) 

передбачає і певні відповідні ритуально-символічні метаморфози (див. рис. 3.2).  

     Рис. 3.2 

 

     Соціально-рольові параметри семіотичного універсуму як факти реальності, 

наведені у публіцистичному тексті, нами розглядалися з позицій статики та 

динаміки у їхній діалектичній взаємодії. Зокрема, усталений, конвенціоналізований 

стан речей (статика) може зазнавати семіотично значущого порушення (динаміка) з 

об’єктивних чи суб’єктивних причин.  

     Наприклад, соціоетичні конвенції рольового невербального супроводження 

регламентують певну ритуально зумовлену і очікувану невербальну поведінку з 

боку мовців (дійсного президента і прем'єр міністра), семіотично значущий брак 

якої у цьому разі ми спостерігаємо у такому контексті: Mr Putin sank deep into his 

chair and spoke (first) to Mr Medvedev, who perched on the edge of his own. If you did 

not know that Russia has just had a change of president, you would certainly not have 

guessed it… In the first week of Mr Medvedev's presidency, it was Mr Putin who made 
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the headlines... Mr Putin's speech to the Russian parliament... was litlle short of a state-

of-the-nation address (Mr Medvedev's own such address has apparently been postponed 

until later in the year) [959].  

     Сутність зазначеного семіотичного феномену близька до поняття “мінус-

прийом” [292, с. 66], що на дискурсивному рівні втілює ідею навмисного створення 

ситуацій невиправданих очікувань і соціоетичних знакових невідповідностей (Mr 

Putin sank deep into his chair and spoke (first) to Mr Medvedev, who perched on the 

edge of his own; it was Mr Putin who made the headlines).   

     Змістові характеристики вербальної знакової системи (зокрема, значущі 

властивості так званої вербальної поведінки) у цій ситуації також зазнають 

метасеміотичного впливу семіотичного універсуму реальної дійсності у 

координатах відповідності/невідповідності вербальної поведінки соціально-

рольовим конвенціям комунікативної взаємодії. Означення здобуває у системі 

метасеміотичних зв’язків і статусно зумовлена відносна тривалість однієї 

комунікативної події (Mr Putin's speech to the Russian parliament... was litlle short of 

a state-of-the-nation address) та часові параметри іншої (Mr Medvedev's own such 

address has apparently been postponed until later in the year). 

     Розглянемо публіцистичний текст “George Bush's last grandstand” з метою 

виявлення телеологічно зумовлених семіотичних функцій мовних репрезентантів 

ритуальних конвенційно-етикетних фактів дійсності.  

     Метанаративом постає текст “The State of the Union Address” з притаманними 

йому атрибутами, конвенціями і ритуалами, обов’язковими для виконання 

(виділені ситуативні й невербальні елементи комунікативної події та метафоричні 

позначення соціоетичних ритуальних мовленнєвих дій):  

     The president's state-of-the-union message to Congress is one of the odder rituals of 

American politics – a mixture of pomp and circumstance (all those Supreme Court 

judges in their black gowns and military leaders with their chests full of medals) and 

frat-boy hugging and hollering. The president serves up some hokum about how "the 

state of the union is strong" and America is a "shining city on a hill". Everybody stands 

and claps enthusiastically. He tosses out some red meat for members of his own party. 
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Half the chamber rises to its feet. He throws in an obscure scheme to please this or that 

cabinet secretary. The secretary rises, while everybody else looks bemused. 

…The current version, with its prime-time slot, boisterous applause and “American 

heroes” sitting in the first lady's box, is a product of the television age [961]. 

     Вербальна актуалізація змістових характеристик цієї комунікативної події (“the 

state of the union is strong”; America is a “shining city on a hill”) виступає як елемент 

певної структурної єдності мовних одиниць поряд із ситуативними (Supreme Court 

judges in their black gowns; military leaders with their chests full of medals; "American 

heroes" sitting in the first lady's box; prime-time slot) та невербальними компонентами 

комунікації переважно діяльнісного гатунку (frat-boy hugging and hollering; 

everybody stands and claps enthusiastically; half the chamber rises to its feet; the 

secretary rises, while everybody else looks bemused; boisterous applause).  

     Потрібно зазначити надзвичайну значущість факту виконання/невиконання 

ритуальної комунікативної дії. Зокрема, брак певного конвенційно очікуваного 

мовного чи немовного семіотичного компонента, або відхилення від 

конвенціоналізованої архітектоніки комунікативної події як ритуалізованої 

структури текстового феноменологічного поля набувають додаткового смислового 

навантаження у тексті і здатні стимулювати розгортання семантичних процесів у 

вигляді прирощування нових смислів і надавати складникам комунікативної події 

нової семіотичної значущості.  

     Порушення конвенцій суспільної і ділової взаємодії (з точки зору автора) 

набувають неабиякої семіотичної ваги. Наприклад:  

     Amid the choreographed announcements about Chinese investments in British 

business, news from one ailing industry provided an awkward backdrop to President Xi 

Jinping’s state visit to Britain this week. On October 20th, as Mr Xi lunched with the 

queen, Tata Steel, the country’s biggest steelmaker, announced that it would mothball 

two Scottish mills and scale down its operations in Scunthorpe. The previous day 

Caparo Industries, another steel firm, had called in administrators; and earlier this 

month SSI, the country’s second-biggest steelmaker, had closed its site in Redcar. The 

number of people working in Britain’s steel industry could now fall below 30,000, one-
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tenth the number employed in 1971. Many blame a rush of cheap imports—especially 

from China, which is accused of “dumping”, or selling below cost to crush foreign 

rivals [985].  

     Мовну репрезентацію здобуває факт дійсності (Chinese investments in British 

business), що віддзеркалює конфлікт інтересів певних спільнот (China, Britain), 

зумовлений саме життєвою значущістю для обох сторін перебігу подій у одній із 

сфер людської діяльності (scale down … operations; mothball two Scottish mills; 

another steel firm, had called in administrators; (SSI) had closed its site in Redcar).   

     У вигляді канонічного телеологічного пояснення концепт-ідея, яку 

постульовано у наведеному фрагменті тексту, може здобувати таку імовірнісну 

мовну репрезентацію: Britain’s steel industry is in decline because of Chinese cheap 

imports. 

     Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що узагальнено і схематично текстове 

феноменологічне поле можна представити як цілісну єдність телеологічно 

узгоджених репрезентантів фактів реальності, які потенційно враховуються 

індивідуумом при осмисленні і означенні текстуально відображеної дійсності. 

Структурну схему текстового феноменологічного поля наведено у Схемі 4 (див. 

Додаток Б). 

     Конвенційні аспекти конституювання текстуально відображеної дійсності 

грунтуються на феномені “схематичної репрезентації” дійсності. Під схематичною 

системою репрезентації стосовно телеологічної проблематики розуміємо усю 

сукупність “довербальних” ментальних структур людської свідомості раціональної 

і чуттєво-перцептивної природи [142, с. 54; 281, с. 11]. Лінгвальна система 

репрезентації відповідає принципам лінійної послідовності, “схематична” – 

принципам холістичної (нелінійної) симультанності [860, с. 100].      

      Виходячи з тези дуалістичності сприйняття, що втілює симбіоз лінгвістичного і 

схематичного мислення у перебігу семіотико-імовірнісних процесів при 

осмисленні лінгвальної репрезентації фактів навколишнього світу, доходимо 

висновку, що саме схематичний аспект перцепції (у цьому разі – квазіперцепції) є 
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зосередженим на конвенційності або порушеннях усталених конвенцій 

комунікативної взаємодії:  

     At first, only two podiums were set up for the press conference at the impressively 

chaotic post-Gaza summit held, on January 18th, in a golf resort in Sharm el-Sheikh: one 

for Hosni Mubarak, Egypt’s president and the host, and one for Nicolas Sarkozy. This 

did not please the British contingent, whose plane had already been forced to circle 

above the Sinai peninsula while the French president landed. Then, moments before the 

soundbites were to be uttered, a phalanx of panicky Egyptians dismantled the podiums 

and dragged in a dais, some carpets and a long table. Gordon Brown eventually 

squeezed in between Jose Luis Rodriguez Zapatero of Spain and Italy’s Silvio 

Berlusconi. It was a vignette that captured the current pitch of Britain’s foreign policy. 

The country is still at the top table, but not at its centre; it has a role in fresh crises, but 

mainly, it seems, when the firing has ceased [967].   

     Вербально задекларована концепт-ідея в наведеному тексті стосується 

послаблення зовнішньополітичної активності Великої Британії. Йдеться про певні 

поступки позицій у зовнішній політиці країни. Зазначені явища знаходять наступне 

мовне відображення: slide from robustness towards humility; the country is still at the 

top table, but not at its centre; the subtle diminution of Britain's foreign policy; the 

parallel recession in Britain's foreign policy. Паралельно з наведеними вище 

експлікованими, вербально оформленими смислами, що покликані актуалізувати 

закладену автором концепт-ідею тексту, у процес дискурсії залучається семіотично 

структурована автором дійсність у єдності її базових онтологічних категорій.  

     Потрібно підкреслити деонтологічний ухил нашого дослідження, тобто 

зосередженість на мотивах комунікативної взаємодії, оскільки моральна телеологія 

відхиляє тезу “результат виправдовує будь-які засоби” Телеологічно релевантні 

афективні компоненти дискурсії є невіддільними від мотиваційних складників, 

оскільки емоція “мотивує, організує і направляє сприйняття, мислення і дії” [207, с. 

27]. Зв'язок між емоцією і когнітивним процесом є динамічним і двостороннім 

(“реціпрокним”) [207, с. 88]. Таким чином, якщо спробувати представити процес 

сприйняття дійсності, відображеної в наведеному тексті, у динамічних стосунках з 
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емотивним складником свідомості, то у розгорнутому вигляді його можна 

кваліфікувати як такий, що відбувається у вигляді поперемінного переходу 

визначальних функцій від афективного компоненту свідомості до раціонального. 

     В наведеному тексті емотивний компонент свідомості як чинник, що організує і 

направляє сприйняття, об'єктивується висловленням: This did not please the British 

contingent. Але у цій ситуації постає одвічне питання, на яке відповісти однозначно 

непросто: що передує – сприйняття як складник когнітивного процесу, чи ємоція як 

телеологічний (вмотивовуючий) чинник.  

     Очевидно, що відображена у цьому текстовому фрагменті ситуація припускає 

попередній візуальний аналіз середовища, результати якого стимулювали певну 

негативну емоційну реакцію (did not please). Таким чином, осмислення і 

наступного означення (семіотизації) зазнають предметно-просторові складники 

дійсності, які не відповідають конвенційному або очікуваному стану речей. У 

першу чергу знаковості набувають зміни, відхилення, порушення норм, 

конвенційних (у цьому разі етикетно або протокольно зумовлених) параметрів 

організації ділянок довкілля. 

     Зазначене явище відповідає загальним психологічним закономірностям 

сприйняття реальності, згідно з якими зміна обставин, новизна слугує чинником, 

що стимулює зацікавленість і привертає увагу [207, с. 107]. Наприклад, у 

наведеному фрагменті тексту семіотизації зазнає певний предметний ряд: only two 

podiums were set up [967], внаслідок чого утворюється семіотична конфігурація як 

знаковий феномен, стимульований кількісною невідповідністю об'єктів 

загальноприйнятим нормам (наявність лише двох трибун для трьох лідерів країн). 

Суто часові й акціональні параметри у просторових координатах дійсності також 

набувають самодостатньої знаковості як відхилення (або як такі, що суб'єктивно 

сприймаються як відхилення) від певних норм:  (The) plane (of the British contingent) 

had already been forced to circle above the Sinai peninsula while the French president 

landed.  

     Характерно, що і корекція відхилень від культурних нормативних положень, 

також здобуває виразний знаковий статус: A phalanx of panicky Egyptians dismantled 
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the podiums and dragged in a dais, some carpets and a long table. Просторова 

дислокація індивіда у межах соматикону виявляється чуттєвою до семіотичного 

осмислення і формується у значущу семіотичну конфігурацію у перебігу 

смислоутворення у дискурсі: Gordon Brown eventually squeezed in between Jose Luis 

Rodriguez Zapatero of Spain and Italy’s Silvio Berlusconi.  

     У цій ситуації певне адресантне витлумачення феноменологічного поля 

грунтується на нормативно зумовленому ефекті невиправданого очікування – 

антиципації. Можливе припущення, що за вагомістю і статусом прем'єр-міністр 

Великої Британії мав би бути в оточенні більш поважних осіб. Врешті решт, 

сукупність семіотичних єдностей, що базуються на позатекстовому предметному, 

акціональному і просторово-часовому складниках категоріальної структури 

реальності, постає засновком для вербалізованого умовивода (як прихованого 

телеологічного експонента) щодо реальних зовнішньополітичних позицій Великої 

Британії: It was a vignette that captured the current pitch of Britain’s foreign policy. 

The country is still at the top table, but not at its centre.   

     Таким чином, семіотизація текстуально відображеного світу грунтується на 

аперцептивному рівні оперування візуальними образами складників категоріальної 

структури дійсності, що утворюють своєрідний схематизований візуальний 

тезаурус – сукупність патернів або гештальтів. Ці конфігурації є наслідком 

абстрагування від безпосередніх результатів проксимальної стимуляції, котрі 

належать нижчому суто сенсорно-перцептивному рівню сприйняття 

феноменального (перцептивного) поля. 

     Зазначена процедура є співвіднесеним з мовним рівнем кодування акт 

“візуальної категоризації дійсності” [506, с. 642], що базується на здатності 

людської свідомості абстрагуватися від поточної сенсорно-перцептивної 

інформації про суто фізичні характеристики предметно-просторових, діяльнісних, 

соматичних складників феноменологічного поля. 

     Розглянемо ще один текст “Those exceptional British” [971]. У цьому випадку 

текстовий концепт є заявленим у підзаголовку до тексту: Even Gordon Brown's trip 

to Strasbourg cannot disguise Britain's structural problem with Europe. Він узагальнено 



 138 

зводиться до ствердження про неефективність певної комунікативної події – візиту 

Гордона Брауна до Страсбурга: 

     When Gordon Brown told America's Congress that today's European leaders were the 

most pro-American in recent memory, his hosts cheered. They cheered again when the 

British prime minister said that Iraq-era splits between "old" and "new" Europe were 

healed, declaring that "there is only your friend Europe". His speech in early March won 

19 standing ovations. 

     On March 24th the British prime minister gave a similar speech to members of the 

European Parliament (MEPS) in Strasbourg, tweaked to include gushing praise for the 

European Union ("a beacon of hope for the whole world"), a quote from Michelangelo 

and a pledge that he felt "proud to be British, and proud to be European". He was 

greeted with tepid applause from a half-empty chamber—and one partial ovation. On he 

ploughed, declaring that Europe was "uniquely placed" to shape new rules for 

globalisation. We have learnt, he said, that wealth must serve more than the wealthy. In 

Washington, Mr Brown called this a personal lesson from his father, "a minister of the 

church". In a canny nod to Euro-secularism, in Strasbourg he attributed the same insight 

to "our belief as a European Union" [971].  

     Текст про візит Гордона Брауна вводить cпіввіднесений з концептом тексту 

ретроспективний опис діяльнісних виявів реальності (hosts cheered, cheered again, 

19 standing ovations) у їхньому соматичному (America's Congress, hosts, a half-empty 

chamber), просторовому (America, Europe) і часовому протиставленні (in early 

March). 

     Мовні репрезентанти фактів реальності як результат телеологічного 

конституювання дійсності і як елементи текстового феноменологічного 

(квазіперцептивного) поля слугують тлом для аналізу ефективності самої 

комунікативної події у іншій, ближчій часовій перспективі у протиставленні 

однотипних параметрів дійсності, але переважно зі знаком “ – ”: діяльнісні (greeted 

with tepid applause, one partial ovation), соматичні (members of the European 

Parliament (MEPS)), просторові (Strasbourg, Washington), часові (On March 24th). 

     Експліцитно вербально об’єктивований результат візиту (Brown's trip to 
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Strasbourg cannot disguise Britain's structural problem with Europe) здобуває 

аргументоване обґрунтування засобами сукупності елементів текстового 

феноменологічного поля у функції телеологічних дескрипцій: Some senior European 

officials do not trust Mr Brown to stick with Europe at the G20, fearing he will run to the 

Americans. This explains the tense mood at a recent EU summit. The written conclusions 

talked of unity, but the real mood was of phoney war, before a potential fight at the G20. 

Проте, мовні репрезентанти фактів реальності, як і авторські умовиводи, 

залишаються потенційними об’єктами ресеміотизації адресатом-читачем. Тобто 

текстуально відображена дійсність є відкритою для потенційної ресеміотизації. 

        Таким чином, категорія телеологічності в англомовному публіцистичному 

тексті здобуває реалізацію як засобами прямих лінгвальних позначень, так і 

опосередковано – за допомогою телеологічних дескрипцій та з опорою на 

феноменологічне поле тексту (див. рис. 3.3). 

     Рис. 3.3       

 

                                            

                                                 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

       Аналіз емпіричного матеріалу показав, що телеологічні експоненти як 

аргументативні мовні засоби актуалізації аспектів смислу, пов’язаних з 

цілепокладанням, репрезентовані в англомовному публіцистичному дискурсі у 

вигляді телеологічної лексики, дескриптивних фрагментів тексту,  підрядних 

причини, синтаксичних конструкцій у майбутньому часі, модальних дієслів, 

рекуренції лексем цілепокладання, прихованих телеологічних експонентів, 
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монадоподібних агрегацій – нечітких семіотичних множин. У дискурсі вони мають 

телеологічну зумовленість, будучи функціонально залежними від фінальної мети у 

вигляді цілеспрямованості на актуалізацію постульованого автором адресатом 

текстового концепту або концепт-ідеї окремого висловлення.  

     Виявлено, що у термінах телеологічної лінгвосеміотики пошук зв’язків між 

мовними репрезентантами фактів дійсності як елементами текстового 

феноменологічного поля потребує аргументованого лінгвального підтвердження. 

Пояснення ціннісно-цільових зв`язків між мовними репрезентантами фактів 

дійсності у текстовому феноменологічному полі здійснюється на основі 

схематичних принципів репрезентації і втілюється у визначенні явних і прихованих 

семіотичних стосунків між мовними репрезентантами фактів дійсності крізь 

призму цілепокладання.  У телеологічній парадигмі, беручи до уваги її реляційну 

природу, ціннісно-цільове підгрунтя семіотичних зв’язків у межах текстового 

феноменологічного поля у процесі реалізації категорії телеологічності і актуалізації 

текстового концепту здобуває експліцитну мовну об’єктивацію і аргументативне 

підтвердження у вигляді телеологічних експонентів.  

     Експлікація телеологічної зумовленості особливостей відображення автором-

адресантом і аранжування мовних репрезентантів фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному тексті здійснюється наступним чином:  

а) у вигляді вербальної об’єктивації співвіднесеності відображеного у тексті факту 

дійсності з певною метою;  

б) у вигляді непрямих маркерів телеологічності у межах тексту як цілісної 

структури. У координатах дискурсивного феноменологічного поля вони слугують 

основою для індуктивних інференцій стосовно ціннісно-цільової специфіки 

актуалізації постульованого автором-адресантом текстового концепту.  

         З`ясовано, що, иходячи з цілісності феноменологічного поля тексту, усі його 

елементи (окремі лексичні одиниці, словосполучення, текстові фрагменти), навіть 

якщо не містять у своїй семантичній структурі сем цілі у їхньому експліцитному чи 

латентному вигляді, набувають оказіональної телеологічності, з огляду на 

опосередковану зумовленість у ціннісно-цільових координатах. Мовна 
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об’єктивація ціннісно-цільових аспектів змісту англомовного публіцистичного 

тексту як цілісного утворення набуває формальних і функціональних ознак 

телеологічного експонента. Цілісний текст постульовано як комплексний 

макротелеологічний експонент. 

     Текстовий макротелеологічний експонент виокремлено на тій підставі, що 

постульований автором текстовий концепт, відображаючи особливості 

індивідуально-авторського світосприйняття, потребує лінгвального обгрунтування, 

яким постає текст у функції розгорнутого прихованого макротелеологічного 

експонента. Текстовий макротелеологічний експонент слугує актуалізації ціннісно-

цільового підгрунтя текстового концепту, котрий у цьому дослідженні 

постульовано як втілення фінальної мети дискурсії – Телосу. 

     До мовних аргументативних засобів щодо доцільності й обґрунтованості 

текстового концепту з точки зору раціональності і морально-етичної валідності ми 

відносимо:  

а) сукупність мовних одиниць словесного поля телеологічності, безпосередньо 

співвідносного з понятійним полем цілепокладання у вигляді телеологічної 

лексики і усталених телеологічних словосполучень у складі канонічних 

телеологічних пояснень;  

б) автономні номінації об’єктів та явищ дійсності, неавтономні номінації і мовні 

репрезентанти фактів дійсчності у вигляді дескриптивних конструкцій і 

словосполучень, котрі в англомовному публіцистичному дискурсі здобувають 

оказіональну телеологічну узгодженість з текстовим концептом, агрегуючись у 

нечіткі семіотичні множини.  

     Телеологічні експоненти як мовні засоби реалізації категорії телеологічності, є 

репрезентованими в англомовному публіцистичному дискурсі в іпостасях 

дескрипцій, підрядних причини, синтаксичних конструкцій у майбутньому часі, 

модальних дієслів, у вигляді ізотопії як рекуренції лексем цілепокладання або 

рекуренції телеологічно і тематично об`єднаних лексичних одиниць, котрі не 

мають інгерентної семи цілепокладання, але виконують функції елементів 

комплексного прихованого телеологічного пояснення. Структурна і семантична 
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організація телеологічних експонентів є детермінованою телеологічною 

домінантою мовної особистості. 

     З одного боку, телеологічна домінанта зумовлює специфіку виокремлення 

елемента феноменологічного поля як значущого – тобто, детермінує вибір 

експланандума як пояснюваного факта дійсності відповідно до його життєвої 

значущості для мовця. З іншого боку, телеологічна домінанта зумовлює ціннісно-

цільову специфіку експлананса як підтвердження телеологічності пояснюваного 

факта дійсності.    

     Основні положення розділу викладені у публікаціях автора [522; 545; 546; 837]. 
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РОЗДІЛ 4 ТЕЛЕОЛОГІЧНІСТЬ У СИСТЕМІ БАЗОВИХ ОНТОЛОГІЧНИХ 

КАТЕГОРІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
     4.1 Реалізація категорії телеологічності у мережі базових онтологічних 

категорій  

     Телеологічність є невіддільною від онтології, яка спрямована на осмислення 

“категоріальної структури реальності” [754, с. 634], оскільки мова є приналежністю 

“трьох світів реальності: матеріального “світу тіл”, ідеального “світу духа” і 

особливого “світу людини”” [26, с. 27]. У термінах телеологічної лінгвосеміотики 

матеріальний світ представлений базовими онтологічними категоріями 

реальності; світ духа уособлює телеологічне за сутністю прагнення до “БЛАГА”; 

особливий світ людини втілює індивідуалізованість світосприйняття і, відповідно, 

його означення. 

      Весь комплекс мовних засобів, референційно співвіднесених з базовими 

онтологічними категоріями дійсності, відображеної в англомовному 

публіцистичному тексті, має забезпечувати відповідні умови для актуалізації 

текстового концепту або авторського смислу висловлення як Телосу. Ця теза 

підкріплена твердженням стосовно притаманної будь-якій номінації, мовному 

репрезентанту факта дійсності пропозитивності або предикативності як прихованому 

судженню [86; 190; 291].  

     Мовні репрезентанти текстуально відображених фактів дійсності є невіддільними 

від категоріальної структури реальності: часу, простору, соматики, предметності, 

процесуальності (акціональності). Категорію предметності у цьому дослідженні 

розглянуто як засіб реалізації міжкатегоріальних зв`язків між базовими категоріями 

дійсності – процесуальності, часу, простору, соматики.  

     Розгляд дискурсивної реалізації категорії телеологічності у пропонованому 

дослідженні грунтується на тезі щодо “онтологічної укоріненості” естетизованого 

сприйняття реальності у постнекласичній перспективі як “амбівалентного 

співвідношення реального та віртуального” [342, с. 251], як діалектичної єдності 

онтологічної (“факту дійсності” – елементарного явища або події,) і гносеологічної 

сутності (“елемент знання” і процеса пізнання) [311, с. 11]. В онтологічній площині 
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мовний репрезентант факту дійсності розглянуто як інваріант явища або предметної 

(фізичної – неживої або живої) реальності, що здатний позначати “стан речей” 

(термін [105, с. 24]). 

     Звідси витікає потреба дослідження мовних репрезентантів фактів дійсності як 

виявів сукупності базових онтологічних категорій дійсності, яким властиві 

“надзвичайні потенційні можливості семантичних прирощень” [123, с. 24]. 

Семантичні прирощення є втіленням метасеміотичної функції дійсності засобами 

сукупності мовних репрезентантів фактів реальності – об’єктів неорганічної й 

живої природи, артефактів, явищ, подій у мережі базових онтологічних категорій 

(процесуальності, часу, простору, причинності), які зумовлюють прочитання 

певного тексту у конкретній телеологічній площині. Сукупність мовних 

репрезентантів фактів дійсності як феноменологічне поле тексту втілює тезу 

стосовно категоріальної структури реальності і, зокрема, текстуально відображеної. 

 

     4.1.1  Мовні репрезентанти процесуальності як засоби реалізації категорії 

телеологічності  

     Телеологія зосереджена прямо чи опосередковано на співвіднесених з поняттям 

цілі діяльнісних сторонах буття, котрі пов’язані з процесуальними аспектами 

дійсності. Процесуальність (kinesis) як сутнісна характеристика життєдіяльності 

виявляється у вигляді динамічних процесів: трансформацій об’єктів реальності, 

їхніх змін, розвитку, русі у просторі [11, с. 103; 756, с. 447]. Власне дійсність, 

життєдіяльність ототожнюється з процесом: “Реальність є процесс” [470, с. 457]. 

Мовні репрезентанти дії в англомовному публіцистичному дискурсі здобувають 

осмислення і означення як процесуальний прояв дійсності і вступають у знакові 

відносини у системі міжкатегоріальних зв`язків [159; 396; 408; 466; 488; 489; 537]. 

Відповідно до тенденцій сучасних лінгвістичних наукових розвідок дискурсивні 

процеси розглядають у діяльнісному соціально-психологічному середовищі, де у 

фокусі уваги є не предмети у часі і просторі, а події [510]. Концептуальне 

представлення результатів осмислення світу також має атрибути процесуальності. 

Деякі вчені розглядають концепт як “подію, а не сутність і не річ” [156, с. 401].   
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     Події як вияву категорії процесуальності онтологічно притамання 

телеологічність як у реальній дійсності, так і у вторинному дискурсивному 

семіотичному просторі. Мовні репрезентанти процесуальних фактів дійсності у 

функції експланандума телеологічного експонента в англомовному 

публіцистичному дискурсі потребують розгорнутого вербального відображення, 

оскільки подія має бути представленою у релятивному оточенні ціннісно-цільових 

зв’язків, які б відображали або давали уявлення про агента, об’єкта, бенефіціанта 

дії (використовуючи термінологію семантичних ролей у відмінковій граматиці).  

     Під подією розуміємо елементарний факт реальності, який має відносну 

смислову і процесуальну завершенність. Подіями, які зазнають семіотизації і 

набувають знакової телеологічної релевантності у їхній смисловій цілісності, 

можуть виступати як заплановані дії, вчинки, офіційні заходи (промови, 

переговори, зустрічі, візити), так і незалежні від цілепокладання стихійні соціальні 

й природні процесуальні факти реальності.  

     Наприклад, у наведеному нижче фрагменті тексту семіотичним атрактором є 

процесуальний факт дійсності – щорічне звернення президента США як значна 

комунікативна подія, що здійснюється на тлі інших минулих, поточних чи 

передбачуваних у майбутньому процесуальних фактів дійсності: IN HIS SECOND 

state-of-the-union address this week Donald Trump invited the Democrats to help him 

cut prescription-drug prices, provide paid family leave and splurge on infrastructure. 

Most commentators understandably viewed this plea for bipartisanship with scepticism. 

Shortly after last year’s speech the president accused Democrats of “treason” for failing 

to applaud him. Hours before this year’s he described Chuck Schumer, the Democratic 

leader in the Senate, as a “nasty son of a bitch”. /.../ In domestic policy, at least, the 

makeover of conservatism he promised, with his disdain for orthodoxy, flexible view of 

government and professed concern for the losers of globalisation who flocked to his 

rallies, has not happened. He needs Democrats to fulfil his heterodox promises mainly 

because the Republicans would not [986].  

    Наведений текст ілюструє, як смислове навантаження процесуального факта 

дійсності (state-of-the-union address) як доцільної мовленнєвої діяльності 
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трансформується у системі значущих семіотичних зв`язків з іншими фактами 

реальності. Зокрема, текст рясніє численними мовними репрезентантами подій, що 

передували, супроводжували і, ймовірно, стануть наслідком звернення до країни.  

     Ці мовні репрезентанти процесуальності характеризують можливості реалізації 

постульованої мети у зверненні, ступінь щирості мовця, ціннісно-цільової 

відповідності висунутих пропозицій (invited the Democrats to help him cut 

prescription-drug prices, provide paid family leave and splurge on infrastructure; the 

makeover of conservatism he promised, with his disdain for orthodoxy, flexible view of 

government and professed concern for the losers of globalisation). Сукупність 

виокремлених мовних репрезентантів процесуальних фактів дійсності є засобами 

актуалізації авторської телеологічної рефлексії стосовно певних сумнівів щодо 

щирості постульованої президентом мети з алюзивними апелюваннями до інших 

знакових процесуальних фактів дійсності, темпорально дистанційованих від 

певного висловлення як означуваного факта реальності (accused Democrats of 

“treason” for failing to applaud him; described ... the Democratic leader in the Senate, 

as a “nasty son of a bitch”). Висвітлення у тексті телеологічної рефлексії функціонує 

як мовний засіб виявлення телеологічної домінанти автора тексту.  

     Як телеологічний експонент до сукупності наведених автором думок у цьому 

фрагменті тексту може слугувати взяте із цього ж тексту майже у незмінному 

вигляді речення: Because the Republicans would not fulfil his heterodox promises he 

needs Democrats. За структурою воно цілковито відповідає принципам побудови 

так званих “because” clauses” як телеологічних пояснень [695, с. 136]. Це речення 

за формою є зосередженим на причинних аспектах процесуального факту дійсності, 

але воно може бути трансформоване у класичну формулу цільового пояснення, що 

містить усталене словосполучення in order to: In order to fulfil his heterodox 

promises he needs Democrats.  

     Аналіз емпіричного матеріалу вказує на природну пріоритетність в 

англомовному публіцистичному дискурсі дієслівного представлення 

процесуальності (invite, help, provide, promise, profess, view, accuse, applaud, 
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describe, fulfil, flock), також процесуальність може бути об`єктивованою засобами 

віддієслівних іменників (splurge, makeover, failing, rallies). 

     Особливо рельєфну семіотичну значущість у дискурсивній реалізації категорії 

телеологічності здобувають мовні репрезентанти процесуальності у вигляді 

значущого невиконання, браку очікуваної дії або події. Наявність або брак певного 

конвенційно зумовленого компонента (вербального, невербального, ситуативного) 

у структурі процесуального факту дійсності надає їй певної семіотичної 

значущості. Як дотримання “ритуалу” доцільності, так і відхилення від 

телеологічно зумовленого ритуального перебігу події як факту дійсності відповідно 

до “закону Клапареда” [99, с. 62] набуває смислового навантаження і виступає 

підставою для прирощування нових смислів у дискурсі.  

     Семіотична, і, зокрема, телеологічна сутність цього феномену особливо помітно 

виявляється при порушенні комунікативних усталених антиципаційних очікувань, 

які спонукають адресата-читача до міркувань стосовно імовірного ціннісно-

цільового підґрунтя висловлень мовця (бо саме він виступає виконавцем і 

аранжувальником певного перебігу комунікативної події). Погоджуючись з тим, 

що наміри найкраще передаються “конвенціолізованими” способами [375, с. 27], 

зазначимо, що фактичний матеріал засвідчує той факт, що з тією ж ефективністю 

довільні чи мимовільні відхилення від ритуально усталеного перебігу 

процесуального факту дійсності “виказують” реальні цілі, які приховані за 

поверхневим вербальним оформленням висловлень.  

           Зокрема, знакового статусу може набувати факт браку або невчасного виконання 

конвенційно очікуваної дії, наприклад : Mr Medvedev did not even refer to Mr 

Obama's victory in his speech, let alone congratulate him (he sent a telegram later) 

[966].  And in wanting his own way, he has strayed into forbidden and dangerous areas, 

drawing criticsm from even his most devoted friends. On Thursday, when a memorial 

service to Shusha Guppy, mother of his lifelong and closest friend since Eton, Darius 

Guppy, was held at St James's Church, Piccadilly, Lord Spencer was not in 

congregation [912]. Імовірні цілі суб’єкта мовлення (у цьому разі їх можна 

узагальнено кваліфікувати як такі, що виказують негативну оцінку або ставлення 
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до живої істоти, предмета як до фактів дійсності) об'єктивуються засобами мовних 

репрезентантів процесуальних параметрів дійсності – дій, або скоріше, їх 

невиконання.  

     Для конвенціоналізованої (соціоетично і ритуально зумовленої) актуалізації 

змістових характеристик текстуально відображеного факту дійсності процесуальне 

“оформлення” події потребує телеологічної узгодженості між суто мовленнєвими 

діями і рештою процесуальних та предметних складників категоріальної структури 

дійсності. Брак такої відповідності (як, наприклад, в наведеному нижче фрагменті 

тексту) стимулює процес телеологічної атрибуції смислів, які не є очевидними і 

навіть імплікованими, а, радше, постають вивідним знанням у вигляді імовірнісних 

індуктивних інференцій: Yet a mismatch between words and actions is a trademark…. 

It seems that it can adopt liberal or nationalist rhetoric with equal ease to push its 

message of strength and power. Thus (he) went out of his way to pay respect to the 

constitution, only to propose a significant change: to extend the presidential term from 

four to six years [966].  

     Породження нових смислів у цому випадку постає наслідком невиправданих 

конвенційно зумовлених очікувань щодо телеологічного підґрунтя висловлення (to 

pay respect to the constitution, only to… to extend the presidential term from four to six 

years). У цьому випадку смислоутворення відбувається у вигляді здійснення 

індуктивних інференційних процедур, щодо порушення мовцем певних ціннісно-

цільових канонів, зокрема, щодо невідповідності між вербально задекларованою 

мовцем лінією поведінки і його реальними вчинками: mismatch between words and 

actions; to pay respect to the constitution; to propose a significant change: to extend the 

presidential term from four to six years. 

     Динамічні соціально-рольові акціональні аспекти семіотичного універсуму, які 

відповідають змісту поняття “невербальна поведінка” і “вербальна поведінка”, 

мають чітко виражені семіотично значущі властивості і здатні впливати на 

семантичні параметри вербального семіотичного атрактора у комунікативному 

процесі. Семіотизація елементів середовища як фактів дійсності має свої 
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особливості у перебігу дискурсивного смислоутворення, з огляду на приписувану 

йому онтологічну “інертність”.  

   Ми виокремлюємо статично-просторові й динамічно-просторові параметри 

реальності. Статично-просторові характеристики відповідають статичним аспектам 

предметної субстанції середовища, яке у цьому разі розглядається як певна 

просторово-часова локалізація сукупності фізичних об'єктів. Відповідно, 

динамічно-просторові параметри віддзеркалюють процесуальні атрибути фактів 

дійсності.  

     Необхідно зазначити, що антиномія статики і динаміки є досить умовною. 

Виходячи з принципу додатковості, статика й динаміка можуть розглядатися як 

комплементарні поняття, оскільки статика є наслідком певного “динамічного 

стану..., який відображає взаємодію цієї системи з навколишнім середовищем” 

[371, с. 525].  

     При дослідженні телеологічних аспектів смислоутворення у дискурсі доходимо 

висновку, що, перш за все, увагу привертають і, відтак, зазнають акту семіотизації 

процесуальні характеристики реальності – раптові чи неочікувані зміни або брак 

аперцептивно очікуваних змін в усталеному перебігу подій, наприклад: Сritics are 

impressed by Russia's transformation in the past few years. ... Never before have 

Russians shopped or travelled so much. Restaurants, megamalls and airports are 

heaving; streets are choked with foreign cars. Nor is the wealth confined to Moscow; 

every other city now seems to have a decent hotel, an Italian restaurant and a Hugo 

Boss store… Yet the truth is that Russia's economy began its rebound 18 months before 

[962]. 

     В наведеному тексті має місце порушення канонічної наративної схеми, котра 

повинна відповідати конвенціалізованим уявленням щодо текстуально 

відображеної реальності, внаслідок чого стимулюється процедура генерування 

нових смислів при сприйнятті тексту.  

     Телеологічно зумовлена інференція як когнітивна операція з встановлення 

відношень причин і наслідків, що “опосередковує розуміння повідомлення, тексту 

на підставі обробки попередніх текстових даних” [413, с. 194], має надавати 
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імовірні відповіді у формі умовиводів стосовно семіотичних чинників, пов’язаних з 

цілепокладанням. Тобто інференційні процедури мають сприяти здійсненню 

телеологічної атрибуції шляхом пошуку мотивів, установок, інтенцій, спонукань, 

які зумовлюють запропоноване автором феноменологічне конституювання 

дійсності: Restaurants, megamalls and airports are heaving; streets are choked with 

foreign cars. Nor is the wealth confined to Moscow; every other city now seems to have a 

decent hotel, an Italian restaurant and a Hugo Boss store….  

     Поняття динамічних просторових параметрів предметного середовища також 

містить семіотично значущі акціональні атрибути навколишнього світу – дії та 

вчинки із залученням предметно-просторового субстрату реальності, як у 

наведеному прикладі: Never before have Russians shopped or travelled so much. 

Однак, означення часових параметрів дійсності у наступному прикладі відіграє 

роль антитези, що нейтралізує, або радше іспростовує пропозиційний зміст 

наведених висловлень: Yet the truth is that Russia's economy began its rebound 18 

months before.  

     Узагальнюючи особливості дискурсивного семіозису як процесу і результату  

означення фактів реальності як складників дискурсивного феноменологічного поля 

у межах певної тематики, можна зробити висновки стосовно імовірного 

телеологічного підгрунтя індивідуально-авторської специфіки семіотизації 

процесуальних фактів реальності. Результати аналізу наведеного вище тексту 

надають підстави для висновків щодо авторської диспозиції – ціннісно-цільової 

налаштованості до предмету обговорення. Зокрема, чітко простежується критична 

тональність у доборі фактів у відображеній реальності як об'єктів семіотизації. 

Наприклад, семіотизовані елементи навколишнього світу зі знаком “плюс” майже 

неминуче оздоблюються профілюванням таких фактів реальності, які мають 

символічний змістовий потенціал спростування, нівелювання, нейтралізації 

попереднього знакового ряду. 

     Зазвичай це виявляється за допомогою антитези: семіотична репрезентація 

факту дійсності з нейтральним або позитивним оцінним компонентом 
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“нейтралізується” означенням певного факту реальності з символічними 

негативними смисловими обертонами або супроводжується коментарем, який 

виконує аналогічні функції. Наприклад, факти реальності як знакові явища, що 

символізують економічний розквіт країни входять у очевидний семіотичний 

дисонанс з таким навантаженим смислом фактом дійсності як демонстрацією 

військової могутності: ...The tanks on the streets and fighters in the air, (are) 

ostensibly as a rehearsal for Moscow's military parade on May 9th [963].   

     Можна дійти висновку, що селективна специфіка семіотизації автором 

предметної ділянки дійсності у межах певної семіосфери (у цьому разі – військової) 

імовірно має символізувати неузгодженість у семантичному просторі певного 

топосу (у наведеному прикладі – це наявність протиріч у трансформації країни).  

     Матеріал тематично і ситуативно споріднених публіцистичних текстів, 

інтегрованих певним вербальним семіотичним атрактором, засвідчує телеологічну 

зумовленість селективних механізмів семіотизації дійсності, які формують доцільне 

співвідношення семіотизованих фрагментів різних семіосфер, тобто – “ансамбль 

кодів” [183, с. 28], які використовує автор і які зумовлюють специфіку 

телеологічної атрибуції смислу мовним репрезентантам фактів дійсності.  

    Оскільки основною функцією рецепторного апарату людини є фіксація 

трансформацій у зовнішньому подразнику, коли на відміну від статично 

незмінного середовища реєструється, перш за все, “різниця” – зміни у структурі 

сигналу, а брак різниці є непомітним [64, с. 23], доходимо висновку, що окрім 

власне лінгвальної основи, особливості селекції об'єктів семіотизації індивідуумом 

у процесі світосприйняття мають біологічне й психологічне підгрунтя. Авторська 

селективна специфіка семіотизації довкілля як втілення телеологічної атрибуції 

також впливає на процеси вторинної семіотизації відображеної дійсності 

адресатом/читачем, зумовлюючи двоступеневу семіотизацію (ресеміотизацію) 

віддзеркаленої реальності. 

     Реалізація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

може здійснюватись засобами мовних репрезентантів фактів дійсності, що 

відображають манеру, спосіб, особливості виконання або невиконання у 
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просторово-часових координатах певної комунікативної дії або здійснення 

окремого вчинку. Процесуальні факти дійсності як комплексні комунікативні 

явища у функції семіотичного атрактора у їх текстуальному відображенні можуть 

надавати підстави для генерування інференцій щодо телеологічного підгрунтя 

комунікативної поведінки мовця як, наприклад, у нижче наведенному фрагменті 

тексту: In his inaugural speech, the United States’ new president did not mention the 

European Union once. Mr Obama may be at the centre of Europe’s preoccupations. But 

Europe does not appear to be at the centre of his [968].  

     У цьому тексті семіотизації зазнає певна комунікативна дія, або, скоріше, її 

значуще невиконання (did not mention the European Union once) з наступною 

імовірнісною телеологічно узгодженою об’єктивацією у функції прихованого 

телеологічного пояснення особистісного витлумачення змістових параметрів цієї 

семіотизованої комунікативної дії опосередкованим адресатом (Mr Obama may be 

at the centre of Europe’s preoccupations. But Europe does not appear to be at the centre 

of his). 

     Лінгвальна репрезентація процесуального факта дійсності як семіотичного 

феномена, може здобувати надзвичайно “розмиті” змістові параметри, оскільки 

співвіднесений з текстовим концептом як фінальною метою смисл події піддається 

переважно імовірнісному узагальненому витлумаченню. Окремий англомовний 

публіцистичний текст може бути цілком присвяченим виявленню ціннісно-

цільового підґрунтя смислу певної події і, відповідно, виконувати функції 

макротелеологічного експонента, де мовна репрезентація події виступає як 

експланандум, а цілісний текст як феноменологічне (квазіперцептивне) поле має 

виконувати функції експлананса.  

     Розглянемо публіцистичний текст з назвою, що позначає подію, яка як факт 

реальності є предметом осмислення і об’єктом телеологічної атрибуції смислу: 

“The Trial of K” [954] (див. Додаток Г, текст № 6). Власне сам текст постає 

розгорнутим макротелеологічним експонентом, сукупністю підпорядкованих 

текстовому концепту як фінальній меті і як експланандуму, що потребує розкриття 

у вигляді елементарних експліцитних і прихованих телеологічних експонентів, які 
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мають забезпечувати ціннісно-цільову валідність постульованого автором 

текстового концепту.  

     Відображена у тексті подія як процесуальний факт дійсності здобуває 

самодостатній семіотичний статус – виконує функції семіотичного атрактора. 

Фактичний матеріал вказує на те, що телеологічна атрибуція смислу текстуально 

відображеному процесуального факту дійсності (йдеться про арешт певної особи і 

суд над нею) залежить від багатьох чинників: агента дії – The prosecutors' 

campaign; бенефіціанта – (presidential) approval. Only he, most think, could have given 

the go-ahead; способу виконання дії – the president feigned detachment from the legal 

probes; просторово-часових параметрів – on July 2; nobody is quite sure why the the 

campaign against him began in July.   

     Проте, ключовим чинником телеологічної атрибуції смислу події як факту 

дійсності виступає телеологічний фактор, що вказує на імовірну мету події: 

Punishment for political meddling. Is it aimed onlyat a certain person, or is it part of a 

power struggle? Is the goal to make somebody shut up or to confiscate part or all of his 

empire? Is it an attempt to scare off foreign oil companies from buying a big stake in 

Yukos - Exxon Mobil and Chevron Texaco; to get somebody out before letting them 

(Exxon Mobil and Chevron Texaco) in? The answer is probably a mixture of all of 

these.  

     Позначення вірогідних цілей у вигляді питальних речень вказує на те, що 

індуктивні інференції стосовно телеологічного підгрунтя певного процесуального 

факту дійсності можуть бути здійснені лише в імовірнісному плані. Це зумовлено 

полімотиваційною природою діяльності, розмаїттям телеологічних чинників, 

неповною усвідомлюваністю усих прихованих змінних феномену цілепокладання. 

     Аналіз англомовних публіцистичних текстів вказує на те, що, зазвичай, 

гіпотетичність телеологічної атрибуції смислу процесуальному факту дійсності 

експлікується вербально у вигляді об’єктивації індуктивних інференцій як 

телеологічної рефлексії, здійснюваної адресатом відображеної комунікації. 

Наприклад, у наведеному нижче фрагменті такі словосполучення, як made him look 

like, all the signs are, it also might be seen as вказують на імовірнісне підгрунтя 
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об’єктивованого мовними засобами смислу: Mr Blair’s remark about refusing to “beg 

for his character” in front of the public made him look like he was almost in denial.  Far 

from persuading him to go earlier, all the signs are that the inquiry has hardened Mr 

Blair's resolve to go on. As he said yesterday, he cannot go until the investigation has 

finished. He said that it would be undemocratic but it also might be seen as an admission 

of guilt, either of himself or his close aides [1037]. 

     Варіативна телеологічна атрибуція смислу процесуальному факту дійсності 

зумовлена, зокрема, диспозиційною налаштованністю мовців, як вияв 

функціонування телеологічної домінанти. Диспозиційність у цому випадку 

детермінована специфікою особистісних уподобань, належністю індивідуумів до 

різних ідеологічних течій, політичних партій. Наприклад, об’єктом семіотизації з 

плюралістичною телеологічною атрибуцією смислу можуть виступати події 

суспільно-політичної діяльності соціуму, як це відображено у наступному 

публіцистичному тексті: Obama didn't create this dismal economy, and most 

acknowledge that fact. But voters were clearly casting a ballot against his policies. ...The 

election was a referendum on policies that are widely viewed as too overreaching and, 

ultimately, threatening to individual freedom. It's that simple. The essential question that 

voters were answering was whether government or the private sector is better suited to 

create jobs. This is a question on which historians and economists disagree, but it was 

the crux of Tuesday's election. At the risk of oversimplifying, the midterm bloodbath was 

a fight over capitalism [1047].  

     Саме лексичне позначення осмислюваного процесуального факту дійсності 

відображає полівалентну телеологічну атрибуцію з різним емоційним та 

аксіологічним забарвленням: a ballot against (Obama’s) policies; a referendum on 

policies that are widely viewed as too overreaching and, ultimately, threatening to 

individual freedom; a fight over capitalism. Стосовно телеологічного підґрунтя 

особливостей розгортання зазначеної події, і відповідно, її смислового 

навантаження, то адресант-автор позначає його як потребу індивідуумів 

визначитись у певному питанні: the crux of Tuesday's election, …the essential 

question that voters were answering was whether government or the private sector is 
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better suited to create jobs. Допускаємо, що наведена вище телеологічна атрибуція 

смислу певній події як факту дійсності є лише однією з можливого розмаїття 

витлумачень, залежних від телеологічної домінанти індивідуума. 

     У іншому наданому нижче фрагменті публіцистичного тексту одна і та сама 

подія – проміжні вибори – як знаковий феномен і як семіотичний атрактор також 

здобуває надзвичайно варіативну телеологічну атрибуцію смислу у залежності від 

телеологічної домінанти – системи цінностей, особистісних уподобань, політичних 

переконань, партійної приналежності суб’єкта, котрий осмислює значущість цієї 

події: President Obama was surely disappointed to see Ohio Gov. Ted Strickland lose his 

race for reelection…  He might be concerned that the loss will endanger his own 

chances in 2012.  The Toledo Blade reported that John Kasich's win could spell trouble 

for Obama. The wire service, AFP, saw a wide trend across the country. While losses 

would mean redistricting on the state level, that was just the start: "But more worryingly 

for President Barack Obama and the Democrats, big governor losses often represent a 

change in the landscape at state level that means one party's political machine has 

usurped another." 

…So does that mean Obama is sunk? Actually, probably not at all. As Alan Abramovitz, a 

political scientist at Emory University, pointed out in 2002, it's become a truism that 

governors are an important (though not crucial) asset for any presidential campaign. The 

only problem with that morsel of wisdom is there isn't any data for it. Looking at the 

entire country, "it appears that party control of the governorship had no impact on the 

outcomes of the 1996 and 2000 presidential elections in the states." Well, OK. But what 

about battleground states, places like Ohio and Pennsylvania? Surely those are places 

where marginal effort actually does make a difference.  

     A quick look at the 2004 and 2008 results seems to bear out the idea that there's not 

much correlation. ...  John Green, a political scientist at the University of Akron, says he 

still thinks there's an impact - but it's just less direct than commonly thought. "My view, 

and the view of many analysts, would be that governors have these organizational 

impacts, but it might be hard to tell their efforts from the overall campaign," he says 

[935]. 
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    У наведеному фрагменті тексту віддзеркалена варіативність телеологічної 

атрибуції смислу зазначеній текстуально відображеній події як факту дійсності і як 

експланансу (пояснюваному факту дійсності) – проміжним виборам. Узагальнено 

приписуваний смисл цій події можна кваліфікувати у двох площинах: постулюваня 

результатів виборів як: 

 а) факт дійсності з негативними наслідками як перешкода на шляху до досягнення 

мети як ідеального образу дійсності (President Obama was surely disappointed to see 

Ohio Gov. Ted Strickland lose his race for reelection; the loss will endanger his own 

chances in 2012; could spell trouble for Obama; a wide trend across the country; losses 

would mean redistricting on the state level, that was just the start; big governor losses 

often represent a change in the landscape at state level that means one party's political 

machine has usurped another; marginal effort actually does make a difference);  

б) факт дійсності з неістотними наслідками (So does that mean Obama is sunk? 

Actually, probably not at all; governors are an important (though not crucial) asset for 

any presidential campaign; it appears that party control of the governorship had no 

impact on the outcomes of the 1996 and 2000 presidential elections in the states; a quick 

look at the 2004 and 2008 results seems to bear out the idea that there's not much 

correlation; there's an impact - but it's just less direct than commonly thought).  

     Виходячи із зіставлення розмаїття телеологічно домислюваних смислів (інколи 

полярно протилежних), приписуваних певній події безпосереднім 

адресантом/автором і опосередкованими адресантами, обізнаний і критично 

налаштований адресат-читач здатен здійснити свою особистісну ресеміотизацію 

відображеної дійсності, зокрема, її діяльнісних виявів, внаслідок формування 

певних інференцій і шляхом діаграматичної структурації й алегоризації як 

конституювання дискурсивного феноменологічного поля. Таким чином, динамізм 

семантичних процесів у дискурсі є зумовленим цілепокладальним антропним 

чинником як мірою усіх речей.  

      У цьому дослідженні мовне позначення події у тексті розглядається як 

пояснюваний елемент (експланандум) розгорнутого в структурі наративу 

прихованого (covert) макротелеологічного експонента. Процесуальні (акціональні) 
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факти дійсності здобувають лінгвальну маніфестацію у межах прихованого 

макротелеологічного експонента у вигляді ланцюжка мовних репрезентантів подій 

у чудернацькому переплетінні їхніх якостей і властивостей, зв’язків і відношень з 

множинними сценаріями розгортання смислових характеристик відповідно до 

текстового концепту як фінальної мети. Кожна подія у реальності і в її мовній 

об’єктивації зазвичай сама складається з більш дрібних подій, які здатні 

переходити одна в іншу, взаємодіяти, утворювати цілісні семіотичні єдності, що 

агрегуються за телеологічними принципами.  

     Телеологічної семіотичної значущості можуть набувати власне мовні 

репрезентанти як окремих подій, так і їхніх сукупностей, та телеологічно зумовлені 

стосунки між ними у координатах часових, просторових, соматичних складників 

категоріальної структури текстуально відображеної  дійсності. Наприклад, у 

наведеному нижче фрагменті тексту телеологічної атрибуції смислу зазнають 

процесуальні факти реальності у системі семіотичних зв’язків з іншими 

складниками феноменологічного поля: The adults thought they'd done all they could. 

They had condemned extremist ideology, provided ski trips and scout meetings, and 

encouraged young people to speak openly about how to integrate their religion, Islam, 

with the secular world. But since five college-age Virginia men were arrested in Pakistan 

earlier this month after allegedly being recruited over the Internet to join al-Qaeda, 

many Washington area Muslims are questioning whether mere condemnation is enough 

[1046].  

     У наведеному тексті можна спостерігати телеологічну атрибуцію смислу 

інтерсеміотичним зв’язкам між подією – семіотичним атрактором (five college-age 

Virginia men were arrested in Pakistan earlier this month after allegedly being 

recruited... to join al-Qaeda) і  низкою подій, які знаходяться з нею у відносинах 

ціннісно-цільової смислової узгодженості (they'd done all they could; condemned 

extremist ideology, provided ski trips and scout meetings, and encouraged young people 

to speak openly about how to integrate their religion, Islam, with the secular world).  

     Змістово навантаженою з точки зору реалізації категорії телеологічності і 

актуалізації феноменологічного потенціалу тексту може виступати “схема події” як 
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залучення “схематизованого знання” про закономірності перебігу певної 

діяльності, також формалізація послідовності подій і їхнього взаємовпливу, 

зокрема, порушення звичного перебігу подій як значуще явище, котре рельєф ніше 

закарбовується у свідомості відповідно до “закона Клапареда” [99, с. 62].  

     Аналіз мовних репрезентантів текстуально відображених процесуальних фактів 

дійсності виявив тенденцію до їхньої ієрархічної організації, при якій, умовно 

кажучи, “мілкі” події (condemned, provided ski trips, encouraged young people to 

speak openly) залучаються до складу більш глобальних (arrested, recruited... to join 

al-Qaeda), що охоплюють тривалі відрізки часу. Зазвичай події складаються з 

послідовності епізодів, які мають свою структуру, залежну від ціннісно-цільових 

координат розгортання семантичних процесів у дискурсі.  

     Виходячи з вищезазначеного, розглянемо фрагмент тексту, в якому мовні 

репрезентанти процесуальних фактів дійсності (зокрема, невчасне дозвілля, 

недоречне читання дитячої книжки, невиконання у свій час військової повинності 

президентом Дж. Бушем) здобувають певну телеологічну атрибуцію смислу: In 

August 2001, immediately after reading a memo entitled "Bin Laden determined to strike 

in US", President George Bush went bass fishing - and never called a meeting to discuss 

the issue. A month later, on September 11, when he was told that the terrorists had 

attacked, Bush spent the next seven minutes reading a children's book, The Pet Goat, 

with a group of schoolchildren. And when it comes to his own military service, recent 

revelations show that Bush got out of fighting in Vietnam thanks to his dad's political 

clout. Even then, Bush didn’t fulfil his obligations to the National Guard [990]. 

     Наведена текстуально відображена послідовність процесуальних фактів 

дійсності за своєю недоречністю позначає семіотично значуще порушення певних 

ціннісних постулатів, соціальних конвенцій, норм етики, які тяжіють до поняття 

ритуалу за витлумаченням К. Леві-Строса у семіотичній за природою структурній 

антропології [274]. Окрім того, вони імпліцитно, внаслідок індуктивних 

інференцій, здійснених обізнаним читачем, залучаються до інтертекстуальних 

семіотичних зв’язків з провідним метанаративом Дж. Буша – доктриною боротьби з 

тероризмом (war on terror), нівелюючи щирість та істинність цих декларацій. 
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Нагадаємо, що метанаративом за Ж.-Ф. Ліотаром може виступати висловлення, 

заява, декларація, ідеологічна доктрина, яка постає знаковою точкою відрахунку у 

системі семіотичних зв’язків [286, с. 10]. 

     Під кваліфікацію події як процесуального факту дійсності підпадають також 

текстуально відображені психологічні і розумові процеси – акти сприйняття, 

розумові операції, логічні висновки також стають об’єктом телеологічної атрибуції 

смислу. Зазначений полівалентний і динамічний семіотичний статус події 

зумовлений тим, що завдяки своїм семіотичним і причинно-наслідковим зв’язкам і 

відношенням, події виходять за межі власного вузького смислу й тривалості. 

Зокрема, ключові, історично значущі події можуть здобувати статусу символів, 

мати характер тенденції або тональності, що надає їм глобального (в межах тексту) 

семіотичного статусу. Вони також припускають вертикальне структурування їхніх 

складників, і у сукупності здатні утворювати найскладніші “гетерархії” [24, с. 46], 

що, на нашу думку, перегукується з категоріальними ознаками монадної 

організації.  

     Вербальні відображення властивостей процесуальних фактів дійсності, що 

позначають мисленнєві процеси, також демонструють телеологічну зумовленість, 

оскільки вони здобувають означення відповідно до заявленого автором текстового 

концепту. У наведеному нижче фрагменті публіцистичного тексту “The outcome at 

Copenhagen was disappointing. But if we work hard, there is still a way forward” [1022] 

(див. Додаток Г, текст № 7) у самому заголовку є задекларованою концепт тексту, 

що відображає наслідки феноменологічного конституювання дійсності мовцем.  

     Поміж інших аспектів у цьому тексті певні мовні репрезентанти фактів дійсності 

відображають телеологічну рефлексію мовця та висновки стосовно результатів 

комунікативної події – домовленостей відносно зменшення забруднення 

довколишнього середовища. У тексті вони представлені у вигляді прямих мовних 

позначень або у формі цитацій (There was no hiding the disappointment; the deal that 

emerged after more than a year of pre-summit negotiations and two weeks of face-to-face 

talks was merely..."a first step". According to Barack Obama, it was "meaningful"), так 

і опосередковано, у вигляді позначення телеологічної узгодженості між мовними 
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репрезентантами предметних і процесуальних фактів реальності (The world needed 

a climate treaty from the Copenhagen summit last week. All it got was an accord; the 

summit itself was chaotic; was hammered out).   

     Власне сам текст домовленостей як матеріалізований вербальними засобами 

факт реальної дійсності і як опредмечений наслідок її процесуальних проявів (у 

цьому разі комунікативної події – перемовин), або скоріше нормативні властивості 

тексту домовленостей набувають телеологічно детермінованої семіотичної 

значущості (But much of the text reads like the preamble to the treaty that was supposed 

to be agreed in Copenhagen, but wasn't; national targets must be taken on trust; there 

are no incentives for countries to pollute less and no sanctions on those that pollute 

more; many commitments are to be enacted “as soon as possible” - not a phrase with 

much authority in international law; the core of the deal, much diluted from earlier 

proposals; more a failure of process than ambition). 

     Мовні репрезентанти процесуальних фактів дійсності виявляють властивий діям 

динамізм, плинність змістових характеристик, здатність до набуття нових, 

додаткових смислових нашарувань. Як семіотичні явища вони мають рухому 

ціннісно-цільову змістову наповнюваність, що потребує залучення евристичних 

операцій індукції, дедукції, інференцій. Для евристичного осмислення змістових 

характеристик процесуальних фактів дійсності суттєву значущість набувають 

опосередковані чинники, що можуть здобувати знакову функцію: місце, час,  

моменти виникнення, кульмінації, послідовність, взаємний вплив дій, їхню 

тривалість, час завершення або перетворення події, стосунки суб`єктів взаємодії.  

     Наприклад, подія як факт дійсності у наведеному нижче тексті набуває статусу 

семіотичного атрактора при розгортанні текстуально відображених евристичних 

процесів смислоутворення у дискурсі. Певним кадровим змінам як процесуальному 

факту дійсності надано надзвичайної значущості (чи виправданої?), що межує з 

символічною. Зазначимо, що у цьому тексті підкреслюється імовірнісність ( appear 

to, wouldn't say, more like,  unlikely, I think) відображеної телеологічної атрибуції 

смислу вказаній події: The firing of a top law enforcement official in …was overturned 

on Monday in what appears to be part of an inter-factional war between rival 
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…groups….... Behind the scenes the two men appear to support figures from opposing 

political factions. ...The move against Mr Bagmet appeared to be part of a campaign by 

officials close to Mr Medvedev to “clean house” in Russia's law enforcement community. 

“...I wouldn't say it is an inter-clan war - more like an internal agency fight right now”. 

...Technically, he has the power to fire anyone he wants. But… he is unlikely to do so in 

this case because of Mr Putin's connection to Mr Bastrykin: “I think that Medvedev 

sympathises with Chaika. But Putin controls the country, and Medvedev is not going to 

get involved openly.” [991]. 

     Автор надає певній події (The firing of a top law enforcement official …was 

overturned) телеологічно зумовленого знакового статусу, який узгоджується з 

текстовим концептом і слугує підгрунтям для індуктивних інференцій щодо 

імовірного протистояння в уряді (an inter-factional war between rival …groups). 

Гіпотетичність підстав для телеологічної атрибуції такого смислу зазначеній події 

як факту дійсності у цьому разі вербально експлікується (appears to be part of an 

inter-factional war; appear to support figures from opposing political factions; dismissed 

Mr Bagmet for unspecified reasons; he apparently can only be fired by his direct boss; 

he is unlikely to do so; I think that Medvedev sympathises with Chaika; Medvedev is not 

going to get involved; I wouldn't say it is an inter-clan war - more like an internal 

agency fight). 

     Текстуальне відображення сукупності альтернативних варіантів телеологічної 

атрибуції смислу події як факту дійсності (у цьому разі – це вибори) може 

активізувати у дискурсі розгортання подальших семантичних процесів, як у 

наведеному нижче тексті. У цьому випадку сам факт телеологічної атрибуції 

здобуває знаковий статус і стає об’єктом осмислення і телеологічного означення:  

...These two elections were referendums on Obama's agenda, specifically tied to health 

care. That's narrative for you. Yet somehow Democrats couldn't see it. They… insisted 

that people would like what their government was doing... Translation: Shut up and 

take your medicine. ...Instead of hearing the people's voices, Democrats and the White 

House doubled down and began to demonize the opposition. ...The White House 

advanced the them-vs.-us mantra. They're the problem. Except, alas, "they" were The 
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People. And their voices were being ignored. …Obama didn't need to be a better 

communicator. He needed to be a better listener [1047].   
     Провідні позиції як семіотичного атрактора в наведеному тексті займає 

процесуальний факт дійсності (вибори): elections were referendums on Obama's 

agenda. У тексті відображене розмаїття альтернативних варіантів телеологічної 

атрибуції смислу разом з імовірнісними інференціями, котрі в свою чергу зазнають 

осмислення читачем у ціннісно-цільових координатах: translation: shut up and take 

your medicine; began to demonize the opposition; advanced the them-vs.-us mantra; 

voices were being ignored; Obama …needed to be a better listener.  

     Відтак, окрім донесення власне фактуальної інформації, мовні репрезентанти 

процесуальних фактів дійсності виконують функції носіїв певного телеологічного 

конотативного смислу у потенції, що може здобувати амбівалентну імовірнісну 

актуалізацію як результат так званого “семіологічного парадоксу” [28, с. 62]. 

Семіологічний парадокс є наслідком індуктивної інференції у формі атрибуції 

знакових функцій фактам реальності, котрі до того не були знаками. Мовні 

репрезентанти процесуальних фактів реальності виступають елементами 

феноменологічного поля як осмислюваного субстрату і засобами дискурсивного 

репродуктивного смисловідтворення (“декодування” смислу [22; 358]) та 

продуктивного смислоутворення. 

 

     4.1.2 Мовні репрезентанти соматики як складники телеологічних 

експонентів       

     Погляд на мову як на семіотичний феномен у телеологічному оздобленні 

зумовлений поряд з іншими чинниками доцільністю біогерменевтичного 

тлумачення фактів дійсності, зокрема, її соматичних складників, оскільки тіла є 

“залученими до семіозису – до процесів означування і вираження смисла” [401, с. 

6]. У зв’язку з цим у семіотичних дослідженнях здобув широкого вжитку термін 

“соматична семіотика” (somatic semiotic) [679, с. 99].  

      Підкреслимо, що соматика здобуває діяльнісний вияв і тому є дотичною до 

категорії процесуальності. Інтегруючою ланкою між невербальною і вербальною 
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комунікацією є категорія телеологічності, як втілення “спрямованості на мету” 

мовленнєвої взаємодії [375, с. 27]. Під соматичною семіосферою ми розуміємо 

систему кінесичних, фонаційних, проксемічних, мімічних знаків і їхніх угрупувань, 

які супроводжують людське спілкування і є складником семіотичного простору.  

     Аналіз емпіричного матеріалу надає підстави стверджувати, що розгляд 

дискурсивної реалізації категорії телеологічності крізь призму соматичної 

семіотики припускає осмислення комунікативної діяльності мовця за наступними 

векторами: 

     а) як матеріальної субстанції з фізичною та психологічною налаштованістю 

(disposition) на певні алогритми поведінки: The next US president might be another 

Bush or another Clinton but both could lack the energy to inspire voters [1044]; 

European officials have been hesitant to go further [1054];  

     б) як суб’єкта, котрий формально віднесений до певного класу, і як такого, що 

здійснює ефективний вплив, зумовлений діючою причиною (causis efficientibus) 

[128, с. 185]. Зазначена діюча причинність визначає наступний стан об’єкта, що у 

свою чергу зумовлює специфіку доцільної діяльності суб’єкта : The chancellor… 

steps up a long-running campaign to crack down on tax dodging [999]; UN climate panel 

urges action on emissions [948]; Gove's (education secretary) bid to limit free schools 

fallout [1028]; If you are going to try to read a woman through her wardrobe, then the 

outfit the Duchess of Cambridge wore …looked like a statement of intent (for high royal 

status) [1032];  

     в) як самодостатню ендоцентрично скеровану фінальну мету, що відображає 

імовірну функцію суб’єкта мовлення: Clarity about how we will achieve these 

objectives is vital for our credibility [918]; … To broaden his party’s appeal. …Cameron 

has developed what many consider a pleasing manner in public [1032]. 

     Сукупність соматичних засобів комунікації у перебігу дискурсивної реалізації 

категорії телеологічності виконує функцію особливої знакової системи, котра, як і 

система вербальних засобів, підкоряється принципу доцільності. Систему 

немовних знаків є первинним (передмовним, довербальним, авербальним) 

ступенем семіотики [142, с. 54, 147; 413, с. 446; 435, с. 159]. Провідні 
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психолінгвісти, виходячи з онтологічних особливостей становлення людської 

комунікації, наголошують на тому, що вербальне залучається до комунікативного 

процесу лише тоді, коли невербального недостатньо для порозуміння [142, с. 150]. 

Соматичні семіотичні компоненти є найнадійнішими маркерами істиностного (у 

нашому розумінні – телеологічно зумовленого) смислу у процесі сприйняття 

висловлення [636; 140; 261; 332; 393; 423; 424; 527; 529; 579; 592; 601; 627; 675; 

679; 721; 791; 804; 805; 813; 809; 886].  

     Соматичні складники комунікації мають телеологічну зумовленність і в 

англомовному публіцистичному дискурсі виступають у функції експланандума як 

елемента телеологічного експонента, оскільки вони віддзеркалюють ціннісно-

цільові аспекти мовлення. Ця причинно-цільова властивість соматичних складників 

семіосфери у текстуальному відображенні засвідчує їхню телеологічну значущість 

як одного із провідних засобів, що зумовлюють динаміку дискурсивного 

смислового простору.  

     Невербальні компоненти комунікації є дуже ефективними у виявленні 

міжособових стосунків. Їхня ефективність також доведена на матеріалі 

англомовного дискурсу [45, с. 147; 465]. Проте, особливості семіотизації 

соматичних компонентів як засобів актуалізації телеологічного підґрунтя смислу і 

механізми їхньої взаємодії з іншими семіосферами загального семіотичного 

простору у дискурсі як вторинній дійсності залишаються недостатньо 

дослідженими.  

     До сукупності соматичних семіотичних засобів реалізації категорії 

телеологічності ми залучаємо так звану “невербальну поведінку”, котра відображає 

усю сукупність елементів телеологічно детермінованого “значущого” поводження 

мовця. Елементи невербального поводження етикетного плану як факти дійсності, 

можуть бути надзвичайно ефективними у реалізації категорії телеологічності. 

Ритуали, конвенції, стереотипи людської комунікативної поведінки є результатом 

соціально зумовлених мовчазних узгоджень [157]. Невербальні знакові засоби 

використовуються регулярно й передбачено в рамках певних комунікативних 

ситуацій відповідно до конвенцій людського спілкування [39, с. 55]. Їх виконання 
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або порушення здобуває знакову функцію. Відповідно, при відображенні у тексті 

цей факт дійсності здобуває означення у ціннісно-цільових координатах. 

Наприклад, компоненти соматичної семіотики надзвичайно ефективно актуалізуют 

прагнення виявити особливості міжособистісних стосунків (повагу або, навпаки, 

фамільярність, байдужість): So David Cameron …had left his own tie behind and even 

opened his top button, he was still in the politician’s uniform of a black suit. Mr 

Mandela, on the other hand, was so laid back he was almost horizontal. Literally. The 

former South African president leaned right back into a plush comfort of an armchair 

and put his stockinged feet  up on a comfy stool [912]. 

    Факти дійсності соматичного субстанційного ґатунку у вигляді порушення 

певних канонів та морально-етичних норм комунікації можуть здійснювати 

трансформуючу смисл семіотичну функцію – викривляти або нівелювати 

закладений мовцем смисл і таким чином виявляти телеологічне підґрунтя 

текстуално відображеного факту дійсності, наприклад: Mr Bush's allusion at Camp 

David to the death of Mr Brown's baby daughter – a tragedy, the president said, which 

had “strengthened [Mr Brown's] soul” – struck some listeners as unduly intrusive [956].      

     Соматичні елементи семіотичного простору при їхньому відтворенні у тексті 

мають здатність актуалізувати неявні смисли опосередковані текстовим концептом 

як фінальною метою. Зазначене явище ми кваліфікуємо як вияв феномену 

телеологічної атрибуції смислу. До поняття “неявні смисли”, не вдаючись до 

детального аналізу принципів їхньої диференціації, ми залучаємо конотацію, 

імплікацію, підсмисл, підтекст та особистісні смислові прирощення до змістових 

характеристик висловлення, які є продуктом як раціонального, так і інтуїтивного 

компоненту когніції. Важливим соматичним семіотичним чинником у ціннісно-

цільовому соціально-перцептивному ракурсі є зовнішність певної особи: одяг, 

зачіски, особливості фізіогноміки та манери поводження.  

     Вбрання у сукупності з невербальною поведінкою може розглядатися також як 

знакова подія і зазнавати телеологічної атрибуції смислу: Sara Brown was striding 

out and looking more confident. Maybe she is gearing up for the role of prime minister’s 

wife. Whatever the case it’s one of the shortest skirts she’s ever appeared in [911]. 
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Наведений приклад є унаочненням прихованого телеологічного експонента: Sara 

Brown was striding out and looking more confident… maybe (in order to)…  gear up for 

the role of prime minister’s wife.  Підкреслимо, що неявні смисли, генеровані 

соматичною семіотикою, за своєю немовною природою є результатом імовірнісної 

телеологічної атрибуції смислу (Maybe she is gearing up for the role of prime 

minister’s wife). Телеологічно детерміновані семіотичні функції мовних 

репрезентантів соматичних фактів дійсності як складників семіосфери, що 

зумовлені мовленнєвими конвенціями та соціальними й психологічними началами, 

охоплюють окрім зовнішності також навантажені смислом значущі дії.  

      Простежимо перебіг процесу формування смислу висловлення у 

публіцистичному дискурсі з урахуванням телеологічного узгодження комплекса 

складників семіотичного простору. Наголосимо, що ми розглядаємо соматичну і 

предметну реальність як взаємозалежні компоненти, як невіддільні складники 

цілісного семіотичного універсуму. Проаналізуємо фрагмент тексту “Captain 

Malaprop” [965] (див. Додаток Г, текст № 8), фокусуючи увагу на особливостях 

телеологічної атрибуції смислу соматичним фактам реальності.  

     Текст розглядаємо у його цілісності як макротелеологічний експонент, що 

складається із елементарних експліцитних і прихованих телеологічних експонентів, 

які у сукупності мають забезпечувати ціннісно-цільову валідність постульованого 

автором текстового концепту. Концепт наданого нижче тексту сформульовано у 

підзаголовку. Він полягає у констатації руйнівного впливу браку ораторських 

здібностей мовної особистості на ефективність комунікативної взаємодії з 

партнерами по спілкуванню (Gordon Brown's failure to speak to voters in a language 

they understand has undone him). 

     Наведений фрагмент публіцистичного тексту виступає типовим прикладом 

прихованого (covert) макротелеологічного експонента у масштабах усієї текстової 

тканини з переважною опорою на мовні репрезентанти соматичних фактів 

дійсності, котрі актуалізують ціннісно-цільові аспекти текстового концепту. Аналіз 

публіцистичних текстів надає підстави для висновків стосовно того, що особистісні 

властивості, разом з невербальною й вербальною поведінкою та психо-
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фізіогномічними характеристиками індивідуума, мають потенційну телеологічно 

зумовлену семіотичну функцію. Певні матеріалізовані у тілесному субстраті риси 

мовної особистості – неефективного оратора, у минулому прем'єр-міністра Великої 

Британії Гордона Брауна, здобувають семіотичну функціональність, підвищуючи, 

знижуючи, трансформуючи або нівелюючи доцільну ефективність впливу змісту, 

який має передавати система вербального кодування. Аналіз фактичного матеріалу 

дозволяє дійти висновків, що для відображення ціннісно-цільових аспектів смислу 

в англомовному публіцистичному тексті використовуються такі мовні 

репрезентанти соматичної семіосфери, що позначають:  

     -  Артикуляційні особливості та риторичні здібності мовної особистості. До 

них належать, наприклад, хиби вимови, стилістично незгарбні або недоречні та 

помилкові висловлення: Weird pronunciation (“Dial-eye Lama”); the whimsy gaffes. 

Вербальні аспекти риторики, зокрема, ораторські здібності мовця, виконують 

опосередковану подвійну знакову функцію, оскільки вони постають основою для 

умовиводів (які також отримують семіотичний статус) щодо особистісних рис 

індивідуума: Mr Brown's oratorical woodenness matters for two big reasons. The first is 

that it has enabled his critics to define his image, perhaps irreversibly. 

    -  Морально-етичні і психологічні риси особистості. До них віднесені, зокрема, 

схильність до викривлення фактів та корегування цифрових показників на свою 

користь, нерішучість: (G. Brown is) Prudent with the truth; (he is charachterised by) 

tricksiness with statistics, misleading historical comparisons, wild rounding up of 

...figures, periodic assertions that black is white; this cover-up, as much as the minor 

crime of cowardice. У подібних випадках, з точки зору телеологічно зумовленої 

ефективності комунікативного впливу, надзвичайно важливу семіотичну функцію 

виконують номінації, що віддзеркалюють образ мовця, його репутацію, 

акумульований досвід попередної комунікативної взаємодії.  

     Внаслідок порушення певних етичних норм як складників телеології змістовий 

компонент вербальної системи кодування, якою б “коректною” не була 

використана мовцем лексика, не досягають очікуваної цілі, оскільки мовець як 

особистість втратив довіру, не відповідає еталонному образу, що для відповідного 
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сприйняття адресатом смислу висловлення вкрай важливу семіотичну значущість: 

But they (distortions) have cost him the respect of political journalists, and through them 

the faith of the public.  

     Сукупність ціннісно-цільових і соматично маніфестованих морально-етичних 

параметрів факту дійсності зумовлює пріоритетність інтуїтивно-імовірнісних 

принципів перед раціональними логоцентричними принципами при декодуванні і 

оцінці адресатом змістових, зокрема, телеологічних характеристик висловлень: 

Most people vote with their guts – forming their views on policy on the basis of character 

judgments rather than vice versa. 

    -   Дотримання або, навпаки, порушення системи норм, конвенцій, ритуалів, 

протокольних вимог, принципів об'єктивної доцільності (телеологічності) факту 

дійсності. Наприклад, семіотично значущою хибою з точки зору цілепокладання 

може бути брак мовної дії, коли вона об'єктивно очікується і аперцептивно 

передбачається: Mr Brown has a bad habit even more damaging than saying impossible 

things: saying nothing at all, often at excruciating lengths.  

     У подібних випадках слід говорити про порушення принципу телеологічності – 

морально-етичної доцільності або доречності висловлень у перебігу 

комунікативної взаємодії: He sometimes seems to have accepted a dare never to 

answer an intervіewer's queston. Instead he responds to an imaginary softball - along the 

lines of "in what ways are the country's problems not your fault, and didn't it use to be 

worse?" - pursuing a gloomy loop of "long-term decisions" and excuses. Проте, 

виходячи з суб'єктивних цілепокладальних міркувань мовної особистості, подібні 

відхилення від норм доцільності можуть бути телеологічно валідними як своєрідні 

непрямі мовленнєві акти.  

     Зазначені вище усвідомлені і цілеспрямовані порушення мовцем норм 

телеологічності вважаємо за можливе розглядати як такі, що слугують адресату-

читачу певними семіотичними маркерами, основою для інференцій стосовно 

вірогідного телеологічного підґрунтя текстуально відображеного факту дійсності, 

наприклад: Beneath these iterations there lies a strategic insight that once served the 

New Labour well: that its core message should be repeated incessantly until it reached 
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the general apolitical public. У той же час, адресат висловлення при сприйнятті 

індивідуалізує змістові характеристики висловлень, оцінюючи і критично 

осмислюючи ступінь їхньої доцільності й ефективності: But that method works only 

if the message is clear and appealing. Mr Brown's themes have often been neither.      

Проте, фінальної значущості набуває телеологічний чинник відповідності змісту 

висловлення потребам, спонуканням, сумлінню, морально-етичним якостям 

адресата і ідеальному образу дійсності в його свідомості (див. рис. 4.1).  

     Рис. 4.1 

 

      

     Наочним свідченням залученості принципу телеологічності до актуалізації 

феноменологічного потенціалу тексту і актуалізації текстового концепту можуть 

бути текстуально відображені факти дійсності у наступному фрагменті 

публіцистичного тексту. Вони вказують на те, що певній особі – у минулому 

президенту США Бараку Обамі – хоча і не бракує ораторських здібностей, однак, 

при наявності невідповідності телеологічних домінант у координатах “адресант – 
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адресат”, красномовність не приносить аперцептивно очікуваного ефекту (на що, 

зокрема, вказує поразка на виборах): 

     Democrats have talked endlessly about the importance of narrative - missing in 

President Obama's case. We've heard over and over about the lack of smart messaging 

and the president's failure to communicate. If only Obama could better express himself, 

all would be well. Seriously? This is the same president whose soaring rhetoric once sent 

his ratings into the heavenly realm and who, after assuming office, never stopped 

expressing himself.  

     For months, he was everywhere. Talking, talking, talking. Admit it. …Here's a 

narrative: You can't sell people what they don't want, no matter how mellifluous your 

pitch. This is the clear message of the midterm election and who didn't know? [1047].  

     Відтак, одним із ключових чинників ефективності комунікативного впливу як 

вияв телеологічності виступає телеологічна домінанта і, зокрема, диспозиційна 

аперцептивна налаштованість адресата до сприйняття і прийняття змісту 

висловлення, як такого, що корелюється з його телеологічною домінантою. Якщо 

порушується принцип узгодженості телеологічних домінант одні лише риторичні 

принади висловлення виявляються семіотично неефективними: You can't sell people 

what they don't want, no matter how mellifluous your pitch. Більше того, 

невідповідність телеологічних домінант може призвести до зворотнього результату 

– нівелювання ефективності мовного впливу:  Talking, talking, talking…, "Omigod, 

he's talking again"? 

     Телеологічна векторність соматичного знакового супроводження знаходить  

додаткове підтвердження у притаманній цим знаковим одиницям  телеологічності, 

яка зосереджується на потребах, мотивах, комунікативних настановах, оскільки 

жести і міміка за своєю природою не втрачають телеологічного начала, будучи 

осмислюваними адресатом.  

    Комунікативна поведінка також може слугувати індикатором амбівалентного 

осмислення змістових параметрів комунікативної події. Наприклад, невербальне 

семіотичне супроводження здатне набувати домінантної семіотичної значущості і 

саме воно винесене у назву публіцистичного тексту: Grinning Gordon goes out in 
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debonair style [932]: Gordon Brown completed … his last budget… amid shrieks of 

delight from Labour backbenchers, gesticulations of contempt from Tory frontbenchers, 

and general pandemonium all round. The Chancellor actually smiled and looked 

uncharacteristically benevolent throughout. Dour? Not a  bit of it. …Mr Brown, looking 

smarter than usual, skillfully  softened up his audience. Whatever the horrors the small 

print of this Budget may reveal, he knows better than most how to make it all sound like 

good news. …Mr Brown was cock-a-hoop, confident, …debonair, …less ruthless than 

Josef Stalin [932]. У самому текстовому масиві у наявності численні мовні 

репрезентанти соматичних знакових проявів, що віддзеркалюють множинну 

атрибуцію смислу текстуально віддзеркаленій комунікативній події (поданню й 

затвердженню бюджета у парламенті Великої Британії) реципієнтами повідомлення 

(shrieks of delight; gesticulations of contempt; general pandemonium). В той же час 

невербальна поведінка мовця також виявляє цілепокладальну узгодженість з метою 

досягнення максимальної ефективності і переконливості промови за рахунок 

підкреслено невластивого мовцю прагнення справити враження харизматичної 

особи (Grinning; debonair; smiled; uncharacteristically benevolent; Dour? Not a  bit of 

it; smarter than usual; cock-a-hoop, confident, less ruthless than Josef Stalin). Потрібно 

наголосити, що наведені множини мовних репрезентантів відображають 

діаграматичну структурацію дійсності автором відповідно до його телеологічної 

домінанти. На рівні ж алегоризації, як означенні і смислоутворенні на основі 

виходу у позатекстовий семіотичний простір і інтерпретації образа образу читачем 

відповідно до його телеологічної домінанти, атрибуція смислу мовним 

репрезентантам фактів дійсності, наведеним у тексті, може бути іншою.  

     Отже, зв’язок проблематики соматичної семіосфери з телеологічними аспектами 

смислоутворення у дискурсі є зумовленим функціональними, прагматичними, 

соціально-психологічними, етикетно-конвенційними, етнокультурними чинниками. 

Семіотична значущість соматичних елементів виходить за межі окремого 

висловлення, виводячи певний невербальний компонент на дискурсивний рівень. 

Символічний зміст соматичних елементів семіотичного простору вимагає 

тлумачення в процесі розгортання наративу, перш за все, у логічному плані, у плані 
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цілепокладання та каузальних зв'язків. Сама природна сутність соматичних 

елементів семіотичного простору детермінує поширення їхнього семантичного 

впливу за межі елементарних висловлень, зумовлюючи доцільність і нагальну 

необхідність їхнього розгляду на дискурсивному рівні. Наявність мовних 

репрезентантів соматичної семіосфери виступає стимулюючим чинником 

розгортання наративу, з огляду на необхідність телеологічного пояснення у явній 

чи імплікованій формі причин атрибуції їм певного смислу.  

    Семіотичний вплив на подальший розвиток наративу в англомовному 

публіцистичному дискурсі не є ідентичним для усіх мовних репрезентантів 

соматики. Найбільший стимулюючий вплив на подальше розгортання наративу та 

на структурно-семантичні характеристики дискурсу мають номінації, які 

позначають емоційні стани людини, психічні процеси, та етикетні невербальні 

компоненти або елементи соматичної семіосфери, які мають нечітку семантику і 

тому потребують розгорнутої мовної репрезентації у вигляді телеологічних 

експонентів.   

 

     4.1.3 Телеологічна зумовленість мовних репрезентантів категорії простору в 

англомовному публіцистичному дискурсі 

     Факти текстуально відображеної дійсності є представленими у просторовому і 

часовому вимірах. Категорія простору як телеологічно детермінований чинник 

смислоутворення в англомовному публіцистичному дискурсі може бути лише 

умовно відокремлена від категорій часу та процесуальності. Оскільки 

“семантичний поділ” дійсності визначається потребами і системою цінностей 

людини [80, с. 65; 430, с. 111; 610], врахування цього факту видається релевантним 

у дослідженні дискурсивної реалізації категорії телеологічності. 

    Проблематика простору як лінгвістично релевантного поняття знайшла 

відображення у сучасній когнітивній лінгвістиці, семіотиці й психолінгвістиці [24; 

316; 327, с. 106; 336; 459; 463; 530; 531; 582; 610; 859; 871, с. 340], проте питання 

телеологічної узгодженості смислу висловлення у дискурсі з простором як 

лінгвістично релевантною категорією не розглядалося.    
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     Реалізація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

неможлива без врахування просторових і часових координат дійсності як 

складників цілісного феноменологічного поля. Осягнення просторових 

характеристик текстуально відображеного середовища є ієрархічно організованим і 

складним феноменом. Вербально об'єктивовані у тексті топологічні або векторні 

характеристики текстуально відображеної дійсності для читача є засновками для 

подальших евристичних логічних операцій – умовиводів, індуктивних інференцій, 

що призводять до смислоутворення, телеологічної атрибуції смислу мовним 

репрезентантам фактів попередньо структурованої автором у просторово-часових 

координатах текстуально відображеній реальності.  

     До сукупності мовних засобів, що репрезентують локативність, перш за все, 

належать мовні репрезентанти топографічних і ландшафтних характеристик 

дійсності та вербально об'єктивовані просторові відношення у телеологічній 

перспективі між мовними репрезентантами категорій процесуальності, 

предметності, соматики у певних часових координатах. Змістові характеристики 

зазначених лексичних одиниць за визначенням є рухомими, що спричинено, по-

перше, їхньою надзвичайною референційною нечіткістю та концептуальною 

узагальненістю.  

      Змістова розмитість просторових мовних репрезентантів з точки зору ціннісно-

цільових характеристи зумовлена суб'єктивною телеологічно залежною 

специфікою світосприйняття.  

     Розглянемо наступні фрагменти текстів, що відображають телеологічну 

специфіку структурації дійсності і особливості телеологічної атрибуції смислу 

просторовим характеристикам фактів дійсності. До просторових атрибутів 

середовища (які є онтологічно невіддільними від часових параметрів буття) 

відносять величину, форму, рух, віддаленість, локалізацію предмета, що 

сприймається [24, с. 26]. 

     Характерні властивості телеологічно зумовленої лінгвальної репрезентації 

категорії простору в англомовному публіцистичному тексті ми розглядаємо як 

царину так званої імпліцитної (covert) телеології, оскільки вони виступають 
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прихованими телеологічними експонентами, що сприяють актуалізації 

телеологічного підгрунтя текстового концепту, наприклад: Mr Brown made a speech 

at the United Nations in New York. …But it was an odd event, held in a small auditorium 

at the crack of dawn, and seemingly engineered as a way for Mr Brown to showcase his 

commitment to multilateralism and “soft power” – in contrast to Mr Bush's unilateral 

militarism [934].  

     У наведеному фрагменті тексту у фокусі телеологічно зумовлених семантичних 

процесів є певна комунікативна подія як факт дійсності у функції семіотичного 

атрактора (метанаративу) – промова прем’єр-міністра Великої Британії Гордона 

Брауна (a speech at the United Nations in New York). Мовні репрезентанти 

просторових параметрів дійсності, зокрема, маркери безпосередньої локалізації 

промови (a small auditorium), впливають на змістові характеристики зазначеної 

комунікативної події і стимулюють процес смислоутворення і виступають 

засобами опосередкованої реалізації категорії телеологічності. Особливої 

семіотичної значущості здобувають просторові характеристики аудиторії, замалі 

розміри якої (a small auditorium) не відповідають за формальними ознаками статусу 

промовця. Зазначені мовні репрезентанти категорії локативності реалізують свою 

функцію складників прихованих телеологічних експонентів у реляційних 

координатах з мовними репрезентартами часових характеристик факту дійсності 

(at the crack of dawn), які у свою чергу демонструють певні відхилення від 

усталених соціоетичних ритуальних норм.  

     Наведена семіотична конфігурація текстуально відображених просторових і 

часових характеристик фактів дійсності є телеологічно детермінованою і здобуває 

авторське імовірнісне витлумачення (seemingly) у вигляді навмисного 

протиставлення доктрин Г. Брауна (multilateralism and “soft power”) і Д. Буша 

(unilateral militarism). Автор-адресант доречно підкреслює гіпотетичність 

(seemingly) зазначеної телеологічної атрибуції смислу комплексу виявів категорій 

простору і часу, оскільки можна припустити існування альтернативного розуміння 

текстуально віддзеркаленого факту дійсності. Наведений вище фрагмент тексту 

можна розглядати як свідчення значного потенціалу мовних репрезентантів 
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просторових характеристик дійсності як мовних засобів прихованої реалізації 

телеологічіності в англомовному публіцистичному дискурсі.  

     Якщо факт дійсності, розглянутий вище, слугує прикладом нівелюючого 

семіотичного впливу мовних репрезентантів просторових характеристик фактів 

дійсності на ефективність і доцільність певної комунікативнох події, то наступний 

фрагмент тексту свідчить про зворотні телеологічно детерміновані семіотичні 

можливості комплексу лінгвальних репрезентантів категорії простору з тенденцією 

на інтенсифікацію значущості позицій мовця і відображення його переваг.  

     Лексичні структури з просторовими номінаціями у своєму складі можуть бути 

кваліфікованими як приховані телеологічні експоненти, оскільки вони 

опосередковано відображають ціннісно-цільові аспекти смислу висловлення. 

Наприклад, у наведеному нижче фрагменті тексту, сукупність просторових 

номінацій слугує засобом актуалізації  цілеспрямованості мовця здобути певні 

переваги у публічній комунікативній події: With his helicopters behind him and what 

looked like a golf driving-range in front of him, George Bush began his public 

encounter with Gordon Brown with home advantage [956].      

     Розглянемо фрагмент тексту з виділеними лексичними позначеннями виявів 

просторових атрибутів дійсності, котрі також виступають у функції прихованих 

телеологічних експонентів. В цьому тексті йдеться про протиріччя між бажанням 

Ісландії вступити до Європейської фінансової системи і прагненням одночасно 

зберегти певну економічну автономію:  

     Iceland hunts the euro. Why a crisis-hit Iceland may apply to join the European Union 

as soon as March.  For a small country Iceland has room for lots of contradictions. 

Some can be seen in the harbour of Reykjavik, the trim capital. On one side of the 

Aegisgardur pier lie whale-watching boats that take foreign tourists to commune with 

whales, dolphins and puffins. But just across the pier are four large ships, with 

mysterious gantries and winches above their decks: whalers, their harpoon guns in 

storage as the government ponders allowing a commercial hunt. Iceland’s stance on 

whaling is ambiguous: it opted out of an international moratorium, but the most recent 

big hunt was in 2006. ... Islanders are fond of national myths of splendid isolation, says 
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Arni Pall, а Social Democratic member of parliament. But they are also deeply 

pragmatic [967].  

     У тексті в ініціальній позиції розміщеномовні репрезентанти характерних 

топологічних властивостей відображеної дійсності як асоціата, що має на меті 

генерувати певне розгортання образного ряду у свідомості адресата-читача. У 

цьому фрагменті тексту можна виокремити два телеологічно детерміновані типи 

мовних репрезентантів простору:  

- по-перше, сукупність лінгвальних засобів, що несуть інформацію стосовно 

просторових аспектів текстуально відображеної дійсності і таким чином 

експлікують ціннісно-цільову специфіку постульованого автором смислу: Iceland 

hunts the euro; a crisis-hit Iceland may apply to join the European Union; Iceland has 

room for lots of contradictions; Iceland’s stance on whaling is ambiguous; ... Islanders 

are fond of national myths of splendid isolation; ... they are also deeply pragmatic;   

 - по-друге, сукупність мовних репрезентантів просторових аспектів текстуально 

відображеної дійсності як елементів феноменологічного поля, що виявляють 

приховану контекстуальну телеологічність:  the harbour of Reykjavik; ...оn one side of 

the Aegisgardur pier lie whale-watching boats that take foreign tourists to commune with 

whales, dolphins and puffins; ...just across the pier are four large ships, with mysterious 

gantries and winches above their decks: whalers, their harpoon guns in storage. 

    Найефективнішими мовними засобами телеологічно зумовленої реалізації 

категорії простору у дискурсі є топоніми. Аналіз фактичного матеріалу вказує на 

те, що найбільш асоціативно навантаженими у дискурсі є топоніми і відтопонімічні 

переносні найменування, які у системі просторових координат набувають 

символічного значення.  На лексичному рівні доволі ілюстративними з точки зору 

реалізації категорії телеологічності у просторових координатах в англомовному 

публіцистичному дискурсі виявляються топоніми і пов'язані з ними етнокультурні 

стереотипи. Зокрема, Лондон, залежно від поточної домінуючої тенденції у світі і 

за аналогією з іншими місцевостями, здобуває здебільшого пейоративні 

найменування Londonistan, Londongrad, Reykjavik-on-Thames, Manhattan-on-Thames 

[968].  
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     Кожна з відтопонімічних номінацій викликає певні просторово і етнокультурно 

зумовлені стереотипні перцептивні асоціації, які мають на меті позначати у 

просторово-часовому і предметно-діяльнісному вимірах не тільки просторові 

координати, але і статус Лондона і Великої Британії у сучасній глобалізованій 

дійсності, наприклад: In the last decade... visitors have bestowed a series of sobriquets 

on it: epithets that have captured the world's shifting perceptions of London and Britain, 

and the city and country's own changing preoccupations. The sequence (of nicknames) 

nicely encapsulates Britain's evolving place in a globalised world – and its doubtful 

future [968]. 

     Характерно, що у цих складних за морфологічною структурою номінаціях і 

телескопних топонімах експліцитний вияв здобуває лише денотативний компонент 

значення, який відображає інваріантні сенсорно-перцептивні образи певних 

топологічних властивостей дійсності – локалізацію у просторі Манхетена, Темзи, 

Лондона. Решта ж неявно виражених асоціативно генерованих символічних 

смислів постають вторинними наслідками ментальних операцій індуктивно-

інференційного гатунку. Bони є певною мірою варіативними, динамічними, 

індивідуальними логічними висновками, що зумовлюють телеологічну атрибуцію 

смислу певній топологічній номінації у функції прихованого телеологічного 

експонента. У цьому разі це стосується змін у сприйнятті  Лондона і Великої 

Британії у сучасному світі – the world's shifting perceptions of London and Britain 

[968].  

     Набута певними топологічними номінаціями телеологічність як наслідок 

телеологічної атрибуції смислу є результатом осмислення і семіотизації 

просторово-часових та предметно-діяльнісних складників середовища у їхньому 

взаємозв'язку відповідно до телеологічної домінанти та усталених норм 

світосприйняття і етнокультурних стереотипів. Наведені відтопонімічні номінації 

(Londonistan, Londongrad, Reykjavik-on-Thames, Manhattan-on-Thames) мають на 

меті викликати у обізнаного мовця прив'язані до кожного мовного позначення 

місцевості як стереотипні, так і індивідуалізовані смисли. Наприклад, Manhattan-

on-Thames генерує цілу низку образів завдяки значущій транспозиції семіотично 
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релевантних атрибутів одніє ділянки предметно-просторового середовища 

(Manhattan) на іншу (London). Це зумовлює модифікацію конвенційного означення 

певної місцевості (у цьому разі цим локусом постає столиця Великої Британії).  

     Manhattan-on-Thames як мовний знак покликаний репрезентувати Лондон у 

певний час у вигляді квітучого (у економічному, соціальному, культурному сенсі) 

мегаполісу:  ... In the late 1990s, when the London property market recovered from the 

recession...,  the skyscrapers that had once seemed unviable filled up. The new 

government cemented its pact with the City: skimpy regulation in return for the growing 

tax revenues that helped to fund Labour’s social programmes. Rents and ambitions 

soared. London became known, among financiers and architects, as Manhattan-on-

Thames [968].  

     Наведений вище фрагмент тексту засвідчує той факт, що на рівні мовної 

знакової системи, яка узагальнено фіксує телеологічно зумовлені результати 

концептуалізації предметно-просторових складників категоріальної структури 

реальності, топоніми як мовні знаки і елементи феноменологічного поля слугують 

своєрідними асоціатами, котрі у дискурсі реалізують квазіперцептивну функцію, 

тобто реконструюють сенсорно-перцептивні і інтелектуальні процеси осмислення 

реального простору у ціннісно-цільовій перспективі. У перебігу комунікативної 

взаємодії вони викликають досить динамічний з нечітко визначеними обрисами 

спектр образів (порівн. – “fluid concepts” [699]) стосовно певної ділянки простору.  

     Як видно із розгорнутого викладу змістового наповнення мовного знаку, що 

ідентифікує певну місцевість (Manhattan-on-Thames), повноцінна актуалізація його 

семантичних характеристик у дискурсі не вичерпується і не може обмежуватись 

лише топологічними складниками категоріальної структури дійсності. Наявний 

емпіричний матеріал надає підстави для висновків щодо функцій топонімів як 

складників прихованих телеологічних експонентів і іманентності семіотичної 

взаємодії у дискурсивному смислоутвореннімовних репрезентантів фактів 

дійсності, які представляють різні семіосфери (разом з просторовими) і референти 

яких є об’єкти різнорідної субстанції: наприклад, живі істоти або їхні угрупування 

(government, the City), об'єкти неживої природи (skyscrapers), явища соціально-
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економічної природи (property market recovered from the recession, government 

cemented its pact with the City, the skyscrapers that had once seemed unviable filled up). 

     Семіотичні властивості топоніму у дискурсі стимулюють залучення у 

кількісному і якісному вимірі усього арсеналу знань мовця – не лише топологічних, 

але й соціо- та етнокультурних. Окрім того, невіддільним складником значення 

просторових номінацій є конотативний суб'єктивний ціннісно-цільовий компонент. 

     Розглянемо наступний приклад з цього ж фрагменту тексту, де можна 

виокремити низку вербально репрезентованих асоціативних образів, що 

унаочнюють особливості поєднання усталених (стереотипізованих) норм 

телеологічно детермінованого означення просторового складника дійсності з суто 

індивідуалізованою телеологічною специфікою атрибуції їй смислу: Manhattan-on-

Thames was briefly the capital of a brand new nation: Cool Britannia. This was, 

according to the marketing men, a dynamic, modern, relentlessly neophile country—a 

land of Brit-pop, attention-seeking art involving unmade beds, and meetings in Number 

10 between edgy rock stars and the new, thrusting prime minister. History seemed to 

have ended; Britain was embracing the world; things could only get better. All that now 

seems to belong to a distant, prelapsarian, naive age [968].  

     Телеологічна атрибуція смислу топонімічним номінаціям значною мірою 

залежить від індивідуальної телеологічної домінанти мовної особистості. У цьому 

випадку сполучення зазначених топонімів як мовних знаків, що базуються на 

симбіозі шаблонних уявлень про Манхеттен як динамічний і сучасний діловий 

осередок у Нью Йорку та Лондон як фінансову столицю світу, слугує засновком, 

нечітко структурованим алюзивним стимулом для цілої низки особистісно 

зумовлених асоціацій (Brit-pop, attention-seeking art involving unmade beds, meetings 

in Number 10 between edgy rock stars and the new, thrusting prime minister).  

     Цей комплекс смислів як асоціаціативних образів являє собою відкриту систему, 

яка відповідно до телеологічної домінанти суб'єкта має теоретично необмежену 

потенційну здатність до розгортання і залучення нових структурних елементів 

семіотичного універсуму, і також унаочнено репрезентує феномен необмеженого 

семіозису.  
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     Як в об’єктивній реальності, так і у вторинній текстуально відображеної 

дійсності семіотизація просторових аспектів дійсності припускає варіативність 

телеологічної атрибуції смислу. Це пов'язано з наявними індивідуальними 

властивостями свідомості мовних особистостей і особливостями їхніх 

телеологічних домінант, які зумовлюють специфіку витлумачення ними системи 

смислових зв'язків у семіотичному просторі. У цьому випадку, переносне 

найменування столиці Великої Британії Londonistan зазнає телеологічної атрибуції 

смислу іншого ґатунку. Телеологічним підґрунтям смислу, котрий має 

актуалізовувати зазначена номінація з опорою на більш широкий контекст з 

алюзивними посиланнями історичного гатунку, є нагальна потреба забезпечити 

захист від терористичної загрози: The debacle of the Millennium Dome finished off 

Cool Britannia; the terrorist attacks in New York and Washington in 2001 inaugurated 

a more sombre era. Manhattan-on-Thames became Londonistan [968].  

     Зазначені уявлення про певну місцевість у цьому разі стимульовані як 

об’єктивними просторовими і предметно-діяльнісними властивостями дійсності, 

так і цілепокладальними чинниками (упередження посягань на державну безпеку – 

encroachments of state security), наприклад: The term may have been coined first by 

French anti-terrorist police—angry at the British authorities’ alleged laxity towards 

islamist extremists—but it was used more widely after September 11th. The controversial 

mosque in Finsbury Park was Londonistan’s emblem. Fairly or otherwise, the Tube 

and bus bombings of July 7th 2005 seemed to confirm the worries the label implied: 

nervousness about Britain’s permeable borders, neurosis about multiculturalism and, 

in consequence, angst about the limits and encroachments of state security [968].  

     На прикладі відтопонімічної номінації з пейоративною конотацією Londonistan 

(у цьому разі за змістовим наповненням вона виходить за межі позначення власне 

столиці Великої Британії і символізує країну загалом) можна виявити відкриту 

систему смислів, які віддзеркалюють індивідуалізовану специфіку телеологічної 

атрибуції смислу зазначеній номінації. У цьому разі із усього розмаїття позначень 

реалізації категорії простору автором-адресантом виокремлені такі семіотично 

релевантні і телеологічно співвіднесені з постульованим автором смислом 
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характеристики текстуально відображеного факту реальності: laxity towards islamist 

extremists; the controversial mosque in Finsbury Park was Londonistan’s emblem; ; 

Britain’s permeable borders; neurosis about multiculturalism; angst about the limits and 

encroachments of state security.  

     Телеологічно релевантними постають мовні репрезентанти фактів дійсності, які 

звужують обсяг змістового наповнення певної номінації (Londonistan), 

спрямовуючи увагу на такі аспекти факту дійсності: а) часові (September 11th, July 

7th 2005); б) соматичні, які знаходяться у певних діяльнісних стосунках (French 

anti-terrorist police, the British authorities, islamist extremists); в) предметні (the 

controversial mosque, emblem, Finsbury Park, tube, bus); в) діяльнісні, які 

виявляються у системі діяльнісних проявів буття (the term may have been coined, 

laxity, it was used more widely, confirm, bombings, imply).  

     Реалізація категорії телеологічності у цьому випадку є забезпеченою не тільки і 

не стільки засобами лексичних маркерів суб'єктивної модальності (як, наприклад, 

alleged, seemed, fairly or otherwise). Саме особливості структурації текстуально 

відображеного світу автором і специфіка телеологічної атрибуції смислу фактам 

дійсності слугують засобами забезпечення ціннісно-цільової валідності 

постульованого автором смислу.  

     Інша відтопонімічна номінація Londongrad, що репрезентує просторову 

семіосферу, також слугує нечітко структурованим стимулом для реконструкції 

телеологічно узгоджених процесів світосприйняття мовною особистістю і генерує 

нечітку низку референцій, співвіднесених з категоріями часу та процесуальності, 

наприклад: Londongrad: Yet continuing prosperity partly salved the anxiety. London 

recovered.  ... Londonistan gave way to another nickname: Londongrad. Londongrad 

was a metropolis of lunatic house prices and multiplying restaurants, ornamented by rich 

foreigners and serviced by poor ones. For a few years it seemed to be the capital not 

only of Britain but perhaps of the world too: the epicentre of globalisation. For many 

businessmen and financiers it was a no questions-asked utopia of perpetual growth, 

lavish bonuses and capital flows, and unlimited easy credit [968].  
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     У порівнянні з пейоративно забарвленою відтопонімічною номінацією 

Londonistan, котра має досить розмиту топологічну референційність, і яку можна 

лише умовно екстраполювати у термінах просторової семіосфери на східний 

вектор просторових координат і асоційованих з ним комплексом етнокультурних 

стереотипів, Londongrad має доволі виразну референційну базу, що зумовлено 

більш конкретно локалізованою просторовою і, відповідно, етнокультурною 

співвіднесенністю.  

     З одного боку, цей мовний знак, з точки зору форми, утворений за принципами 

як транслітераційної схожості, так і на основі так званої “відлункової” пам'яті, яка 

генерує досить чіткі фонетичні асоціації з певним російським містом часів СРСР. З 

іншого боку, узагальнюючий потенціал відтопонімічної номінації Londongrad як 

знака просторової семіосфери розширює змістові параметри семіотичних одиниць 

цього типу, залучаючи систему уявлень мовця не лише про суто топологічні 

властивості певної ділянки простору, а й про етнокультурну та соціально-

економічну специфіку цілого регіону, який територіально виходить за межі 

позначеної пейоративним топонімом референційно співвіднесеної місцевості.  

     Телеологічна атрибуція смислу зазначеній номінації може бути як універсально 

стереотипною (Foreigners kept arriving, largely from the countries newly admitted to 

the European Union. But others came too, among them an influx of flamboyant 

Russians, some of them keen to launder their money and reputations and attracted by 

London’s reliable courts, supposedly safe banks and kind tax regime) [968], так і 

доволі неканонічною (They brought joy to upmarket estate agents, private-school 

headmasters and the footballers whose salaries they inflated (they also, less benignly, 

brought intrigue and polonium) [968].   

    Телеологічна атрибуція смислу номінації просторової семіосфери Reykjavik-on-

Thames здійснюється за аналогічними принципами топологічної екстраполяції і 

співвіднесеності з нечіткою системою референтів (у тому числі гіпотетичних), що 

репрезентують базові онтологічні категорії: простору, часу, соматики, 

предметності:  ... Аs the New York Times has noted, some economists and traders have 

begun to refer to London by an ominous moniker: Reykjavik-on-Thames. Like the 
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Icelandic capital, London is home to a stricken financial industry that once underpinned 

the economy, and to banks whose liabilities dwarf national output. As in Iceland the 

banks’ collapse has catalysed a new recession and rising unemployment, and may well 

contribute to the fall of a prime minister—even if Gordon Brown’s defenestration is 

likely to be more decorous than that of his ousted Icelandic counterpart. “Reykjavik-on-

Thames” exaggerates Britain’s predicament— probably. But it captures the way in 

which, at the moment, the country looks to some to be as much a victim of globalisation 

as its champion and beneficiary. According to the most doom-laden predictions 

...London could revert to a somewhat more humane version of the “city of dreadful 

night”, “the empire of hunger” and “the abyss”, as it was known to sociologists a 

century ago [968]. 

     Свідченням відкритості нечіткої системи телеологічно і асоціативно зумовлених 

референцій і асоціацій може слугувати низка відтопонімічних номінацій і 

переносних назв, наведена у наступному фрагменті тексту. Ця сукупність 

семантично розмаїтих позначень певної місцевості моделює реалізацію 

імовірнісних векторів телеологічно детермінованого змістового наповнення 

номінативних одиниць просторової семіосфери. Зокрема, красномовні метафоричні 

позначення столиці Великої Британії (Grantham-on-Thames, Rooseveltville, city of 

dreadful night, the empire of hunger, the abyss) ілюструють специфіку 

функціонування механізмів неканонічної індивідуалізованої телеологічної 

атрибуції смислу певній просторовій номінації:   

     According to David Cameron, the leader of the Conservatives, London will—at least 

if he becomes prime minister—be the capital of a freshly responsible nation. The 

financial miscreants will have been carted out of the City on the “day of reckoning” he 

promises; the rest of the city and the country will live within their means and save for a 

rainy day. London will be a sort of Grantham-on-Thames (Grantham being the home 

town where Margaret Thatcher acquired her faith in thrifty self-sufficiency) [968].  

     З позицій телеологічно релевантного імовірнісного тлумачення фактів дійсності 

в англомовному публіцистичному дискурсі, можна висунути припущення, що 

зазначена вище телеологічна атрибуція смислу номінаціям просторової семіосфери 
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зумовлена у цьому випадку власне політичною доцільністю і віддзеркалює основні 

концептуальні положення програми соціально-політичної діяльності певної партії 

(reponsibility,  living within one's means, saving for a rainy day, thrifty self-sufficiency), 

оскільки конкретний суб’єкт мовлення, Д. Кемерон, є лідером консервативної 

партії Великої Британії.  

     Наведемо ще один фрагмент тексту, в якому відображена подібна ідеологічно 

детермінована особистісна телеологічна атрибуція смислу певним топонімічним 

номінаціям:  In Mr Brown’s imagination, London will have been reborn as 

Rooseveltville, resplendent with new train links, Olympic stadiums, airport runways and 

other job-creating grand public projects [968].  

     На відміну від попереднього мовця, свого часу лідер лейбористів Великої 

Британії Г. Браун відповідно до своїх політичних переконань вкладає протилежний 

зміст у зазначений ряд топонімічних мовних репрезентантів. Він як суб’єкт 

мовлення семіотично структурує зазначену ділянку простору згідно зі своєю 

ідеологічно зумовленою системою життєво значущих потреб і спонукань і 

відповідно до своєї телеологічної домінанти (new train links, Olympic stadiums, 

airport runways, job-creating grand public projects).  

     Таким чином, в англомовному публіцистичному дискурсі реалізація категорії 

телеологічності неможлива відокремлено від інших базових онтологічних 

категорії, зокрема, категорії простору. Просторові характеристики фактів дійсності 

та просторові відношення між предметними, соматичними та діяльнісними 

виявами дійсності набувають певного змістового наповнення відповідно до 

телеологічної домінанти. Телеологічно детермінована авторська специфіка мовної 

репрезентації категорії простору кваліфікується адресатом-читачем як знакове 

явище і у свою чергу зазнає переосмислення у термінах цілепокладання уже у 

семантичному просторі вторинної текстуально відображеної дійсності у вигляді 

телеологічної атрибуції смислу відповідним мовним репрезентантам фактів 

реальності. 
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4.1.4 Мовні репрезентанти темпоральності як засоби реалізації категорії 

телеологічності 

     Час є базовою онтологічною категорією, яка може бути основою телеологічної 

атрибуції смислу, оскільки вона каузально пов’язує властивості предмета з 

минулим, та з можливостями, що цілепокладально співвіднесені з майбутнім [216, 

с. 282-284; 12, с. 34; 538]. У семіотиці дейктичні одиниці темпоральної семантики 

відносять до індексальних знаків, хоча цим їхня семіотична функція не 

вичерпується [188, с. 156]. Текстуально дійсність об'єктивується у єдності 

діахронічного і синхронічного часових планів. Текст як вторинна семіотична 

система у цьому дослідженні розглядається як з точки зору єдності статичних 

просторово-часових параметрів відображеної дійсності (що відповідає 

синхронічним просторово-часовим принципам організації дискретних об’єктів), так 

і виходячи з її динамічних (процесуальних) ознак як континууму нескінченних 

перетворень.  

     Темпоральний план текстуально відображеного світу в англомовному 

публіцистичному дискурсі зосереджений на життєво значущих для мовців 

метаморфозах фактів дійсності. У наведеному нижче тексті телеологічно 

детерміновані семіотичні зв’язки між мовними репрезентантами відображених у 

тексті фактів реальності реалізуються у координатах категорії часу: It is not 

Corbyn’s values or personality that are the problem but his views and policies. They are 

far to the left of Labour’s historic mainstream, basically a rehash of the early 1980s 

leftism that allowed Margaret Thatcher to secure a series of electoral victories. It was a 

political programme that wouldn’t work then and most certainly will not work three or 

more decades later [1043].  

    У наведеному тексті факт дійсності, зокрема, доцільність певних політичних 

переконань (views and policies… are far to the left) здобуває ціннісно-цільове 

обґрунтування мовними засобами саме крізь призму часової відстані: a rehash of the 

early 1980s leftism; a political programme that wouldn’t work then; most certainly will 

not work three or more decades later. Зазначена сукупність текстуально 

відображених фактів дійсності у межах системи семіотичних стосунків виконують 
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функцію прихованого (covert) телеологічного експонента, котрий можна 

представити у переформульованому експліцитному вигляді як: Because of the 

rehash of the early 1980s leftism the Labour party will not be able to achieve the purpose 

of securing an electoral victory three or more decades later. 

     У цьому випадку канонічне експліцитне телеологічне пояснення як 

аргументація ціннісно-цільової валідності закладеного автором смислу і як 

результат згортання може здобувати імовірнісно змодульовану антонімічну 

синтаксичну репрезентацію, котра відповідає поняттю канонічного синтаксично 

завершеного телеологічного пояснення, що має у своїй структурі так звану 

“телеологічну лексику”:  In order to win the Labour party with Corbyn as a leader will 

have to give up 1980s leftism. 

     Реалізація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

може здійснюватися у вигляді телеологічної атрибуції фактам дійсності з огляду на 

їхні часові характеристики, зокрема, телеологічно детермінованого означення 

можуть зазнавати ієрархічно структуровані послідовності дій, котрі здобувають 

функцію експланандума у структурі телеологічного експонента:  

     It was three days before Mr Obama telephoned a European leader. To the 

consternation of continentals hoping for a less British bias to transatlantic ties, the call 

went to Britain’s Gordon Brown. Only later did he ring France’s Nicolas Sarkozy, 

Germany’s Angela Merkel and Russia’s Dmitry Medvedev. By contrast, Mr Obama rang 

leaders of the Palestinian Authority, Egypt, Israel and Jordan a day after being sworn in 

[968]. Наведений публіцистичний текст виявляє телеологічну специфіку мовної 

актуалізації темпоральних характеристик фактів дійсності, зокрема, вказує на 

здатність мовних репрезентантів темпоральності виконувати функції складників 

прихованих телеологічних експонентів. Аналізований фрагмент тексту піддається 

трансформації засобами згортання у канонічне телеологічне пояснення: In order to 

show a British bias in transatlantic ties the first telephone call to a European leader went 

to Britain’s Gordon Brown. 

      Подібну семіотичну значущість крізь призму телеологічності може здобувати 

також хронологічна прецедентність виконання ритуальної протокольно зумовленої 
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дії, наприклад: European rivalry over that first call is matched when it comes to the first 

meeting. Despite frantic efforts (especially by Mr Sarkozy) to meet him beforehand, Mr 

Obama was careful ahead of his inauguration to show no favouritism. …In practice, Mr 

Obama’s first visit to Europe is likely to be to London on April 2nd for another G20 

summit. ... “Everybody wants the first visit of the Messiah,” remarks one French official 

wryly [968]. Потрібно зазначити, що у наведеному фрагменті тексту об’єктивовано 

лише експланандум у вигляді темпоральних характеристик фактів дійсності, 

експлананс же як складник телеологічного експонента виведено в імплікацію, у 

позатекстовий семіотичний простір, як підґрунтя для індуктивних інференцій. 

     Реалізація категорії телеологічності і особливості атрибуції смислу окремим 

фактам відображеної у тексті дійсності залежать від авторської телеологічної 

домінанти. Розуміння телеологічного підгрунтя часових характеристик певної 

знакової події автором запропоноване у іншому фрагменті цього ж тексту у вигляді 

експлікованого або прихованого телеологічного експонента (як у наведеному 

нижче тексті), наприклад:  

     Beyond all this vying for attention lies an awkward reality that might roughly be 

summed up as the end of the Bush excuse. As long as George Bush was in office, 

Europeans could throw up their hands over the treatment of the Guantanamo Bay prison 

inmates but feel little pressure to take any of them in; or, indeed, to do more to help in 

Afghanistan. Under Mr Obama nobody will dare to seem so curmudgeonly [968]. Як 

один із декількох можливих варіантів прихований телеологічний експонент на 

основі цього фрагменту тексту можна експлікувати у формалізованому вигляді 

наступним чином: (In order not) to seem so curmudgeonly… Europeans (are) vying for 

(Obama’s) attention. 

     Відтак, авторське постулювання “фінального” телеологічно зумовленого смислу 

факту дійсності (vying for attention) полягає у реалізації мети лідерів країн Європи 

першими зустрітися з новообраним президентом США і при цьому не виглядати в 

очах нового президента тими, кому бракує дипломатичності, люб’язності (to seem 

curmudgeonly).  
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     Проте, авторська версія телеологічної атрибуції смислу знаковій події може 

здобувати кваліфікацію як лише одна із імовірних і може бути не сприйнятою 

адресатом-читачем як даність або як абсолютна беззаперечна істина. Тобто, існує 

імовірність, що факт дійсності зазнає подальшого переосмислення (ресеміотизації) 

при сприйнятті тексту адресатом-читачем. 

     Розглянемо публіцистичноий текст, в якому сукупність мовних репрезентантів 

темпорально узгоджених фактів дійсності можна кваліфікувати як темпоральний 

складник феноменологічного поля дискурсу:  

     The date (for the state-of-the-nation address) had changed twice before the Kremlin 

settled for November 5th. The timing was meant to show that Russia's agenda is 

unaffected by such trivia as America's presidential election. But it also smacked of rival 

attention-seeking: even as the world listened to Barack Obama's victory speech, Mr 

Medvedev was laying out a Russian version of democracy. The main television news 

devoted 45 minutes to Mr Medvedev, leaving just five minutes for Mr Obama [966].  

     У цьому фрагменті телеологічної атрибуції смислу зазнає власне темпоральна 

кореляція певних комунікативних подій – інаугураційної промови президента 

США Б. Обами і зверненння до народу президента Росії Д. Медвєдєва. По-перше, 

телеологічно зумовленої значущості набуває сам процес вибору темпоральної 

локалізації звернення до народу Д. Медвєдєва, вказуючи на цілеспрямованість 

саме такого вибору часу: The date (for the state-of-the-nation address) had changed 

twice before the Kremlin settled for November 5
th 

. У самому тексті надано імовірнісне 

телеологічне підґрунтя авторської атрибуції імовірної мети комунікативній події у 

вигляді канонічного експлікованого телеологічного пояснення: The timing was 

meant to show that Russia's agenda is unaffected by such trivia as America's presidential 

election. 

     У зазначеному тексті також вербалізовано імовірнісні телеологічні семантичні 

нашарування, які могли б вказувати на певні цілепокладальні ознаки факту 

дійсності (привернути більшу увагу до своєї промови): But it also smacked of rival 

attention-seeking: even as the world listened to Barack Obama's victory speech, Mr 

Medvedev was laying out  a Russian version of democracy.  
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     У наведеному вище фрагменті публіцистичного тексту часова недоречність 

погрози (The timing… looks particularly odd) щодо встановлення ракет середнього 

радіусу дії як факт реальності також зазнає телеологічної атрибуції внаслідок 

семіотичного впливу мовних репрезентантів темпоральності: The timing of this 

threat (to place short-range missiles in Kaliningrad) looks particularly odd: even Soviet 

hawks used to wait for six months after an american election to make big statements of 

military strategy.  

     Розглянемо ще один фрагмент публіцистичного тексту, в якому телеологічна 

атрибуція смислу часовим характеристикам факту дійсності реалізується в тісному 

взаємозв’язку з просторовими, процесуальними, предметними, соматичними 

(зокрема, афективно-вольовими) онтологічними категоріями реальності:  

     Remember the excitement of a snowy Kiev five years ago, with tent-dwelling 

protesters rhythmically chanting “Yush-chen-ko”? …Indeed, many people… see the 

presidential election on January 17
th

(2010) …as the depressing end of the affair [980]. 

У цьому тексті мовні репрезентанти категорії часу five years ago і on January 17
th 

(2010) здобувають телеологічну атрибуцію через реляційні стосунки, оскільки вони 

набувають значущості у протиставленні, яке втілює ціннісно-цільову 

неузгодженність минулого і теперішнього часу. Зокрема, дата January 17
th

(2010) 

для автора символізує завершення історичного періоду, з яким були пов’язані певні 

цілі, сподіванні та прагнення людей – depressing end of the affair. 

      Мовні репрезентанти категорії часу (зокрема, five years ago) як складники 

телеологічних експонентів актуалізують свою ціннісно-цільову семіотичну 

функцію через мережу значущих стосунків з просторовими (snowy Kiev), 

процесуальними (tent-dwelling, chanting, Presidential elections, affair), предметними 

(tent-dwelling), соматичними і невіддільними від соматичних афективними виявами 

психічного стану людини (protesters, Viktor Yushchenko, depressing) фактами 

реальності. Потрібно зазначити, що складна лексична одиниця tent-dwelling нами 

віднесена до мовних репрезентантів, що відображають означення як діяльнісних, 

так і предметних фактів реальності у їхній єдності.  
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     У наведеному нижче тексті поміж мовних репрезентантів фактів дійсності іншої 

субстантивної і процесуальної природи надзвичайно значну роль відіграють 

хронотопні характеристики текстуально відображених фактів дійсності в межах 

дискурсивного феноменологічного (квазіперцептивного) поля. Реалізація категорії 

телеологічності у зазначеному випадку ґрунтується переважно на зіставному 

аналізі темпоральних характеристик фактів дійсності.  

     У термінах телеології цей текст можна розглядати як такий, що складається з 

двох частин: телеологічної дескрипції у функції експланандума (пояснюваного 

компонента) і експлананса (пояснюючого компонента) як складників прихованого 

телеологічного експонента: Britain is booming. House prices in England and Wales 

have reached their highest ever level, which is great news for the wealthy, the 

government and the forgetful. Because in 2008, the last time this happened – the last 

time houses turned to gold, the bricks of mansion blocks flaking saffron – we learned 

quickly that booms go bust. We learned that our houses should not be treated as 

centrally heated investments, that we should start thinking about success in different 

ways. [1025].  

     В основі феноменологічного конституювання дійсності у наведеному тексті 

лежить попередній аналіз минулого досвіду у зіставленні з теперішнім станом 

речей як причини негативних явищ у вигляді телеологічної дескрипції – 

експланандума прихованого телеологічного експонента (BEFORE: in 2008, houses 

turned to gold; booms go bust; NOW: Britain is booming; house prices …have reached 

their highest ever level). Наступний фрагмент тексту являє собою експлананс – 

пояснюючу частину прихованого телеологічного експонента, зосередженого на 

меті, котру потрібно досягти, виходячи з осмислення і означення фактів реальності 

минулого в нових умовах (houses should not be treated as centrally heated 

investments; we should start thinking about success in different ways). 

     У координатах цілісного тексту телеологічна атрибуція смислу темпоральним 

властивостям фактів реальності може здійснюватись у трьох часових планах: 

теперішньому, ретроспективному і проспективному. Наприклад, у наступному 
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публіцистичному тексті задекларований текстовий концепт, наведений у 

підзаголовку до статті  “The return of Lord Mandelson has been a disaster for his cause 

and for his party” [1041] (див. Додаток Г, текст № 9), має бути осмисленим читачем 

на тлі переважно ретроспективних посилань до темпорального складника 

категоріальної структури дійсності у плані каузально-цільового значущого 

минулого. 

    Телеологічно зумовлені анафоричні апелювання виступають у вигляді мовних 

репрезентантів подій, явищ, властивостей істот і об’єктів, співвіднесених з 

соматичним семіотичним атрактором (Lord Mandelson), котрий у свою чергу 

перебуває у скоординованих інклюзивних смислових стосунках (частина – ціле) з 

семіотично домінуючою номінацією (Labour Party) як значущим  елементом більш 

високого порядку. 

     Категорія часу є лінгвально репрезентованою у контрастивному плані минулого, 

теперішнього і майбутнього: He came back to salvage new Labour but he is presiding 

over a drift to the left that will end in defeat. Саме темпоральне протиставлення є 

втіленням телеологічної атрибуції смислу факту дійсності (a drift to the left), який 

імовірно може стати перешкодою на шляху до досягнення мети (will end in defeat).  

      Телеологічну атрибуцію смислу у темпоральних координатах можуть здобувати 

кваліфікативні ознаки діяльності загалом і окремих дій індивідуума (Lord 

Mandelson’s return to British politics has been a failure; Peter Mandelson was always 

wrong; his penchant for the high life threatened trouble that, eventually, it brought and 

he was forced to resign from the Cabinet twice in dubious circumstances; the newly 

ennobled Peter Mandelson returned, replete with titles galore; resolved to stop telling 

the truth about Gordon; leave the Conservatives looking flat-footed, requires great skill).  

     Телеологічну атрибуцію смислу можуть здобувати також особистісні риси 

індивідуума, репрезентовані мовними засобами у координатах минулого часу (was 

never a man obsessed with presentational trivia, a pivotal figure, was a first-class 

minister who inspired the admiration of his civil servants for his clarity of purpose, the 

man whose presentational acumen was so impeccable). 
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     Факти дійсності у координатах теперішнього часу також отримують мовну 

репрезентацію крізь призму телеологічності як приховані телеологічні експоненти. 

У цьому тексті вони представлені мовними репрезентантами соматичних і 

процесуальних фактів реальності (He (David Miliband) is now ready to take on David 

Cameron; he cannot resign for a third time; it is not too late pour encourager les autres; 

Philip Gould, is telling the Cabinet that the Conservative vote is soft).  

     Телеологічну атрибуцію смислу може здобувати сукупність фактів дійсності як 

вираження бажаного стану речей у майбутньому. Розглянемо текст “Crack Down on 

Police Corruption” [1013]. Назва тексту має ціннісно-цільову співвіднесеність з 

бажаним майбутнім станом речей,  запланованими діями і формуванням ідеального 

образу світу майбутнього як фінальної мети: 

     Federal government should take more control over police departments across Russia 

in an effort to tramp down corruption. At the heart of his proposal is a reduction in the 

number of officers and an unspecified increase in pay for those who remain, so they 

would be less susceptible to bribes. There was also a call for scaling back the Interior 

Ministry, reducing the number of senior police officials in the provinces and adding 

incentives to lure higher-quality recruits [1013].  

     Результати аналізу емпіричного матеріалу вказують на те, що у термінах 

темпоральності у співвіднесенності з майбутнім телеологічне підґрунтя смислу 

актуалізується мовними засобами, що відображають процесуальні факти дійсності 

(take more control; tramp down; reduction; increase; scaling back; adding incentives). 

Як засвідчує досліджений матеріал, зазначена сукупність мовних репрезентантів 

фактів дійсності відображає бажані очікувані зміни у стані речей і у їхніх 

властивостях внаслідок здійснення дій, співвіднесених з певною метою (so they 

would be less susceptible to bribes). 

      Темпоральні характеристики фактів дійсності у вигляді перебігу подій, також 

можуть зазнавати телеологічної атрибуції смислу як результату індуктивних 

інференцій у каузально-цільових координатах. Зокрема, з плином часу, зі 

збільшенням темпоральної дистанції, уже усталені уявлення про живі істоти, 

об’єкти, явища, можуть бути переосмисленими відповідно до телеологічної 
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домінанти при сприйнятті текстуально відображеної дійсності у певний історичний 

період.  

     Розглянутий нижче фрагмент тексту унаочнює процес телеологічно зумовленої 

атрибуції смислу фактам дійсності на тлі перебігу подій на протязі тривалого часу. 

Проаналізуємо досить розлогий фрагмент тексту, оскільки аналіз інтерсеміотичних 

зв’язків у тривалій часовій перспективі між фактами дійсності потребує опори на 

цілісну мовну репрезентацію фактів реальності у їхньому значущому взаємозв’язку 

(див. Додаток Г, текст №  10).   

      У наведеному фрагменті тексту, як вияв телеологічно зумовленого 

переозначення і як засновок для інференцій щодо певної знакової фігури (особи 

президента Джона Кенеді) як семіотичного атрактора у просторово-часових 

координатах, у контрастивні семіотичні зв’язки вступають мовні репрезентанти, 

що позначають випробувані часом усталені уявлення про зазначену особу і 

відповідають певним морально-етичним принципам (got the picture right; the 

gleaming white smile, the sunlit hair and the perfect First Family; the icon; cut down in 

his prime; a candidate with remarkable energy; the naval war hero, the glamorous wife, 

the kids, the homespun family with their little sailing boats), і мовні репрезентанти, що 

відображають неканонічні уявлення фізіогномічного, поведінкового, діяльнісного, 

ґатунку, як маркери порушення морально-етичних норм (a tale of big money, smears, 

bribes, wire-pulling and bottomless cynicism; smearing of Humphrey; the Kennedys 

washed their hands and denied it all; was a master at flattering their reporters). 

     Підставою для альтернативної телеологічної атрибуції смислу можуть бути 

факти дійсності, пов’язані з походженням, оточенням, родинними і соціальними 

відношеннями: Kennedy's father Joe, the former (and unfriendly) ambassador to 

Britain, had made his fortune in steel, movies, whisky, stocks and property; he had 

squared many of the key newspaper owners for his son; was ruthless; was rumoured to 

have been a bootlegger;  was a close ally of Senator Joe McCarthy. 

     В темпоральній перспективі контрастивну знакову функцію, що спричиняє 

пов’язану з морально-етичним складником телеології ресеміотизацію текстуально 

відображеного факту дійсності, можуть виконувати зіставні характеристики 
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прихильників і суперників певної мовної особистості, зокрема, морально-етичні 

аспекти ставлення до неї і поводження з нею: Hubert Humphrey … had been too ill to 

fight in the war; his finances were meager; his wife was homely and old-fashione; he had 

no private plane, but a bus - with a broken heater – instead; he was one of the most 

intelligent, compassionate and literate politicians in modern American history; had taken 

on Communists, organised crime and racialism when these were very dangerous fights to 

pick; understood middle America far better than Kennedy. Потрібно зазначити, що 

наведене вище авторське означення фактів дійсності не є єдино можливим або 

істиннісним. Можна припустити вірогідність альтернативного означення фактів 

реальності реципієнтом-читачем відповідно до його телеологічної домінанти. 

      

                                                 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

     Дослідження реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі у межах семіотико-імовірнісної парадигми дозволило 

виявити ціннісно-цільову специфіку перебігу семіотичних процесів у дискурсі у 

залежності від субстантивних і сутнісних властивостей текстуально відображених 

фактів дійсності. Виявлено, що зіставлення мовцем індивідуальної ціннісно-

цільової системи з постульованою в англомовному публіцистичному тексті 

концепт ідеєю впливає: а) на телеологічно зумовлену специфіку конституювання 

феноменологічного поля тексту автором-адресантом на рівні діаграматичної 

структурації; б) на особливості його осмислення і означення адресатом читачем з 

виходом у позатекстовий простір на рівні алегоризації. Телеологічність мовних 

репрезентантів фактів дійсності схарактеризовано невіддільно від складників 

базової категоріальної структури реальності: часу, простору, соматики, 

предметності, процесуальності (акціональності). 

     У стосунках з іншими елементами феноменологічного поля англомовного 

публіцистичного тексту сукупність мовних репрезентантів процесуальних фактів 

реальності є невіддільним складником феноменологічного поля. Дія, подія як 

процесуальний факт дійсності органічно входить до сфери телеологічності як у 

реальній дійсності, так і у вторинному текстовому семіотичному просторі – 
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текстуально відображеної дійсності. З`ясовано, що мовні репрезентанти 

процесуальних фактів дійсності виявляють чітко виражені текстоутворювальні 

властивості, оскільки потребують розгорнутого вербального відображенняяк 

аргументованого підтвердження ціннісно-цільової валідності дії або події. Зокрема, 

мовні репрезентанти процесуальних фактів дійсності мають бути представленими у 

релятивному оточенні ціннісно-цільових зв’язків, які б надавали уявлення про 

агента, об’єкта, бенефіціанта дії.   

     Аналіз емпіричного матеріалу надає підстави для висновків щодо доцільності 

виділення у якості знакової сутності узагальненого поняття “подія” як 

процесуального чинника реалізації категорії телеологічності у дискурсі.      

Виявлено, що телеологічно детермінована динаміка розгортання події має бути 

конвенційно узгодженою з мовленнєвою діяльністю (висловленням як дією) і 

рештою процесуальних, просторово-часових та предметних складників 

категоріальної структури дійсності. Брак такої узгодженості може бути зумовленим 

ціннісно-цільовими міркуваннями мовної особистості і стимулювати процес 

телеологічної атрибуції смислів, які не є очевидними і навіть імплікованими, а 

постають вивідним знанням у вигляді імовірнісних індуктивних інференцій.  Мовні 

репрезентанти процесуальних фактів дійсності як комплексних комунікативних 

сутностей виявляють здатність виконувати функції визначального семіотичного 

чинника генерування інференцій щодо телеологічного підґрунтя постульованого 

автором-адресантом текстового концепту чи концепт-ідеї окремого висловлення.      

     Результати дослідження надають підстави для висновків, щодо значущості  для 

забезпечення реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі мовних репрезентантів невербального знакового супроводження 

вербальної комунікації. Вони утворюють цілісну динамічну семіосферу у 

феноменологічному полі публіцистичного дискурсу. Під соматичною семіосферою 

ми розуміємо систему кінесичних, фонаційних, проксемічних, мімічних знаків і 

їхніх угрупувань, які супроводжують комунікативну взаємодію. 
     До сукупності мовних репрезентантів соматичних семіотичних засобів 

відносимо номінації, що позначають “невербальну поведінку”, котра відображає 
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комплекс елементів цілеспрямованого “значущого” поводження мовця. 

Встановлено смислоутворювальні функції мовних репрезентантів комунікативно 

релевантної поведінки мовної особистості і визначена їх роль в англомовному 

дискурсивному семіозисі крізь призму телеологічності. Зокрема, виявлено загальні 

ціннісно-цільові особливості функціонування мовних репрезентантів соматичної 

семіосфери у текстуальному феноменологічному полі англомовного 

публіцистичного тексту. Визначено функції та семіотичний статус мовних 

репрезентантів мимовільних невербальних семіотичних компонентів. 

     Виявлено, що сукупність мовних репрезентантів соматичної семіосфери 

складається з лінгвальних позначень різних за онтологічними ознаками груп 

соматичних семіотичних одиниць: довільних і мимовільних соматичних проявів 

емоційних станів, настанов, відношень, та константних характеристик зовнішності 

мовців. Процес телеологічної атрибуції смислу фактам реальності предметно-

діяльнісного середовища і знакового соматичного комунікативно релевантного 

супроводження здійснюється комплексно на рівні алегоризації, що утворює умови 

на дискурсивному рівні для формування смислів, які виходять за межі власне 

феноменологічного поля публіцистичного тексту. 

     Виявлено, що авторське феноменологічне конституювання дійсності у 

просторово-часових координатах як чинник реалізації категорії телеологічності з 

певною імовірністю окреслює телеологічне підгрунтя постульованого текстового 

концепту. До сукупності мовних репрезентантів, що об'єктивують базову 

онтологічну категорію простору, перш за все, належать мовні репрезентанти 

топографічних і ландшафтних властивостей дійсності та вербально об'єктивовані 

просторові відношення між мовними репрезентантами категорій предметнсті, 

соматичності, процесуальності у певних часових координатах. Змістові 

характеристики зазначених мовних засобів за визначенням є рухомими, що 

спричинено, по-перше, їхньою надзвичайною референційною розмитістю та 

концептуальною узагальненістю. Характерні ціннісно-цільові властивості 

лінгвальної репрезентації категорії простору у тексті у цьому дослідженні віднесені 

до царини так званої імпліцитної (covert) телеології. 
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    З`ясовано, що найефективнішими засобами телеологічно зумовленої лінгвальної 

об'єктивації онтологічної категорії простору є топоніми. Найбільш асоціативно 

навантаженими у дискурсі є топоніми і відтопонімічні переносні найменування, які 

у системі просторових координат набувають символічного значення.  Результати 

дослідження семіотико-імовірнісних аспектів реалізції категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі дозволяють розглядати мовні 

репрезентанти просторово-часових аспектів реальності як складники прихованих 

телеологічних експонентів. Лексичні позначення просторору і часу мають нечітко 

структуровану варіативну семантику завдяки “недоокресленості” референційної 

бази, обсяг компонентів якої являє собою відкриту систему.  

     Визначено, що в англомовному публіцистичному дискурсі мовні репрезентанти 

просторових характеристик текстуально відображеної дійсності набувають 

додаткових смислових прирощень відповідно до телеологічної домінанти мовної 

особистості. Телеологічно детермінована специфіка мовної репрезентації 

просторового складника категоріальної структури реальної дійсності адресантом-

автором розглядається адресатом-читачем як знакове явище і у свою чергу зазнає 

переосмислення уже у феноменологічному полі дискурсу з виходом у 

позатекстовий семіотичний універсум.  

     Аналіз емпіричного матеріалу, надав підстави для ствердження, що у перебігу 

реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному тексті 

особливу значущість здобувають інтерсеміотичні стосунки між мовними 

репрезентантами фактів дійсності у темпоральних координатах. Зокрема, у 

феноменологічному полі тексту телеологічна атрибуція смислу мовним 

репрезентантам фактів дійсності у термінах темпоральності здійснюється на основі 

ціннісно-цільової співвіднесеності з лексичними одиницями, що позначають 

складники категоріальної структури дійсності органічної і неорганічної природи. 

Телеологічна атрибуція смислу може здійснюватись стосовно темпоральних 

маркерів конкретного часу, певних відрізків часу з вказівкою на їхню семіотично 

значущу тривалість і плинність, часову узгодженість, зміни у стереотипній 
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структурі темпоральної організації події, семіотично значущих зв’язків між 

декількома комунікативними подіями й іншими онтологічними категоріями. 

     Основні положення розділу викладені у публікаціях автора [527; 529; 530; 531; 

537; 538]. 
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     РОЗДІЛ 5 ЕВРИСТИКА ДИСКУРСИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ 

ТЕЛЕОЛОГІЧНОСТІ 

     5.1 Текст  як  феноменологічне (квазіперцептивне) поле 

     Сукупність мовних одиниць семантично і концептуально цілісного тексту, які 

слугують матеріальною субстанцією для реалізації категорії телеологічності у 

цьому дослідженні постульовано як текстове феноменологічне (квазіперцептивне) 

поле. Це поняття узгоджується з терміном “феноменологічнe (перцептивнe) поле”, 

запропонованим М. Мерло-Понті для характеристики сприйняття реальної 

дійсності у парадигмі феноменології [775, с. 60]. Сприйняття реального світу має 

принципові відмінності від телеологічно детермінованих орієнтаційних процедур 

при сприйнятті англомовного публіцистичного тексту як творчо переосмисленого 

відображення дійсності. Розглядаючи телеологічність текстового 

феноменологічного поля, ми спираємося на тезу щодо пропозитивної або 

предикативної (“сказуемостной”) природи номінацій фактів дійсності як 

прихованих суджень [86; 190; 291]. 

     Для актуалізації феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного 

тексту (тобто, для його продуктивного осмислення) у ньому має бути наявною 

орієнтаційна база – феноменологічне поле, яке б надавало можливість адресату-

читачу зорієнтуватися у часі, просторі, здобути уявлення про учасників і сутність 

комунікативної взаємодії крізь призму своєї телеологічної домінанти. Текстове 

феноменологічне поле виступає референційною основою у перебігу визначення 

телеологічного підґрунтя текстового концепту або авторського смислу окремого 

висловлення. 

     Поняття текстового феноменологічного (квазіперцептивного) поля у цьому 

дослідженні постульовано у семіотико-імовірнісному сенсі і, на відміну від суто 

лінгвістичного поняття “вказівне поле мови” [89, с. 74], зосереджене на 

продуктивних аспектах осмислення тексту, не обмежуючись його репродуктивним 

сприйняттям. Весь лінгвальний арсенал позначення характеристик текстуально 
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відображеної дійсності виявляє телеологічну зумовленість як “загальний образ 

ситуації”, що сприяє осягненню мети комунікативної взаємодії [89, с. 76, 78-79]. 

     Ми грунтуємо наші міркування на тому, що будь-яка діяльність, разом з 

мовленнєвою, передбачає попередню і поточну оцінку умов її перебігу – 

орієнтацію у предметному, діяльнісному і соціально-культурному середовищі 

[341; 71, с. 386]. Феномен орієнтування має безпосереднє відношення до дискурсу 

[364, с. 1]. Основою орієнтаційної діяльності є телеологічне за сутністю намагання 

з’ясувати життєву значущість фактів об’єктивної дійсності.   

     Наочним прикладом сукупності мовних репрезентантів як феноменологічного 

поля англомовного публіцистичного тексту та як емпіричної бази дослідження 

специфіки реалізації категорії телеологічності, виходячи з феноменологічних 

постулатів стосовно смислопродукування як емпіричного інтенціонального 

процеса, що ґрунтується на телеологічній рефлексії і спогляданні:   

     Jennifer M. Granholm, the former governor of Michigan, will leave the big-money 

“super PAC” supporting Hillary Rodham Clinton’s presidential candidacy and take a 

role with another outside group backing Mrs. Clinton. The move represents a smoothing 

of the lines of responsibility among the outside groups supporting Mrs. Clinton, who is 

running with a large chunk of support from the Democratic Party establishment. It also 

positions Ms. Granholm for a potentially larger role with the Democratic Party… 

[1019].  

     The Labour party is about to suffer a serious electoral defeat. ...A week today the 

country goes to the polls for European and local elections that will almost certainly 

result in an historic drubbing for Gordon Brown's Labour Party. The likelihood is that 

Labour will end up at best as а loser and at worst as a laughing stock. The Prime 

Minister is already working on how he plans to respond. Mr Brown is said to be 

weighing his options for a Cabinet reshuffle, discussing plans for political reform and 

putting the finishing touches to a national plan in the hope that he can restart the 

conversation about economic recovery [1039].  

     Аналіз емпіричного матеріалу вказує на те, що реалізація категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі здійснюється мовними 
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засобами, які віддзеркалюють “позиціювання” (у термінах телеології – 

“диспозицію”) автора-адресанта, його відношення до текстуально відображеного 

факта дійсності як складників текстового феноменологічного (квазіперцептивного) 

поля. Компонентами текстового феноменологічного поля є:  

- мовні репрезентанти “суб’єктів” доцільної дії без явно виражених характеристик, 

без експліцитних виявів модальності: Jennifer M. Granholm; Hillary Rodham Clinton; 

Mrs. Clinton; the Clinton ally David Brock; the country; the Democratic Party 

establishment; the Labour party; Gordon Brown's Labour Party; the Prime Minister; Mr 

Brown; 

-  мовні репрезентанти, що відображають характеристики або функції факту 

дійсності, які сприяють або, навпаки, перешкоджають реалізації певної мети: 

outside group backing Mrs. Clinton; a potentially larger role; a large chunk of support; 

a smoothing of the lines of responsibility; a serious electoral defeat; local elections that 

will almost certainly result in an historic drubbing; Labour …as а loser; a laughing 

stock; electoral disaster; a Cabinet reshuffle; political reform; a national plan; the 

conversation about economic recovery. 

      Розглянутий емпіричний матеріал дозволяє кваліфікувати феноменологічне 

поле англомовного публіцистичного тексту як матеріалізовану підставу для 

вірогіднісних векторів атрибуції смислу фактам текстуально відображеної 

дійсності. Зазначимо, що припущення щодо імовірності варіативного означення 

фактів дійсності виявляються невіддільними від причинно-цільових аспектів 

смислу, репрезентуючи імовірний результат певних дій (a smoothing of the lines of 

responsibility; positions Ms. Granholm for a potentially larger role; end up at best as 

loser and at worst as a laughing stock; will almost certainly result in an historic 

drubbing; the likelihood is). 

     Егоцентричність поняття життєвої значущості зумовлює варіативність 

означення певного факту дійсності як елемента феноменологічного поля тексту. 

Наприклад, з точки зору життєвої значущості у феноменологічному полі тексту 

мовний репрезентант певного факту дійсності може набувати полярних змістових 

характеристик в устах різних мовців:“Today the so-called little green men are landing 
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in Syria, instigating an increase in violence in the Middle East, and provoking a further 

increase in the number of refugees going to the EU,” Petro Poroshenko said at an 

international conference in Kyiv.“Little green men” was the term widely applied to 

Russian forces in unmarked uniforms who overtook Ukraine’s Crimean Peninsula 

before its annexation by Russia in March 2014. Russian Foreign Ministry spokeswoman 

Maria Zakharova responded on her Facebook page, saying Russia isn’t trying to conceal 

the presence of its servicemen who are involved in a “military-technical co-operation 

with a legitimate government.” [1051].  

    У наведеному фрагменті тексту мовний репрезентант факту дійсності у вигляді 

словосполучення “Little green men” зазнає варіативної телеологічної атрибуції 

смислу з точки зору життєвої значущості для суб’єктів мовлення у координатах 

ДОБРА і ЗЛА, узгодженої з ціннісно-цільовою системою окремих соціумів: у 

першому випадку як перешкода на шляху до досягнення  “БЛАГА” як фінальної 

мети – Russian forces in unmarked uniforms who overtook Ukraine’s Crimean 

Peninsula, у другому – як засіб реалізації мети: servicemen who are involved in a 

“military-technical co-operation with a legitimate government”. 

     Феноменологічне поле англомовного публіцистичного тексту є дотичним до 

понять “дейксису до уявленого (demonstratio ad oculos)”, “вказівного поля”, 

“егоцентричної та топомнестичної вказівки”, що втілюють феномен суб’єктивної 

орієнтації у просторі, у часі, локалізацію предметів і мовців у середовищі, яка 

узгоджується з метою комунікативної взаємодії [89, с. 111-135; 177; 533].   

      У процесі орієнтаційної діяльності у феноменологічному полі англомовного 

публіцистичного тексту виокремлення (селекція) семіотично нерелевантних 

мовних репрезентантів фактів дійсності як втілення феноменологічного принципу 

інтенційності не є довільним. Відфільтровування стосується таких фактів, які не 

набувають семіотичної значущості з точки зору життєвого смислу.  

     Наприклад, у наведеному нижче фрагменті тексту факт дійсності щодо 

обопільної вигоди учасників дискурсивного процесу або висунення певних умов 

щодо виконання дії  (я - тобі, ти - мені), позначає мовний репрезентант quid pro 

quo. Цей факт дійсності для різних мовців може мати різну ступінь життєвої 
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значущості і тому у певних випадках може бути виведеним із сукупності суттєвих 

ціннісно-цільових чинників реалізації категорії телеологічності. Стають 

надлишковими лише ті мовні репрезентанти, які не складають життєвї 

значущості для мовця у певній комунікативній події:“Let’s be clear: no quid pro 

quo is required to betray our country,” the statement said. “Trump asked a foreign 

government to interfere in our elections — that is betrayal enough. The corruption exists 

whether or not Trump threatened — explicitly or implicitly — that a lack of cooperation 

could result in withholding military aid.”The statement was issued by Intelligence 

Committee Chairman Adam B. Schiff (Calif.) [1050].  

     Реалізація категорії телеологічності у феноменологічному полі англомовного 

публіцистичного тексту у семіотико-імовірнісному аспекті здійснюється на основі 

критичного осмислення фактів дійсності за принципом так званого “негативного 

зворотнього зв’язку”, що коригує доцільну “телеологічну поведінку” [822, с. 19], 

якою у цьому випадку є потенційна діяльність адресата у процесі витлумачення 

мовного репрезентанта факта дійсності. Іманентна телеологічність сприйняття, 

осмислення, означення елементів семіотичного універсуму є переважно неявною, і 

такою, що міститься у свідомості мовця. Проте, в англомовному публіцистичному 

тексті цей процес може бути експлікованим мовними засобами у вигляді 

розмірковувань (телеологічної рефлексії) автора-адресанта стосовно ціннісно-

цільових характеристик певного факту дійсності у феноменологічному полі 

публіцистичного тексту:  

     Too often in the 65-year history of the National Health Service the politicians running 

it have reached for the easiest palliative — more money — to ease the discomfort [1031]; 

Universities seeking to maximise their income were encouraged to admit "good middle-

class" applicants rather than take a risk on disadvantaged students who were more likely 

to drop out [1007]; Ebdon revealed that Offa's latest strategy paper, to be submitted to 

ministers shortly, will be to target the parents of disadvantaged children to encourage 

them to believe that a university education is relevant to their offspring [1007]. 

     Стосовно негативних фактів дійсності, відображених в англомовному 

публіцистичному тексті, реалізація категорії телеологічності на основі феномену 
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“негативного зворотнього зв`язку” [822, с. 19] спрямовує дискурсивний процес на 

подолання перепон на шляху до суспільного “БЛАГА”. Наприклад, у тексті “Blair 

urged to loosen ties with US” сама назва є пояснюваним фактом дійсності 

(експланандумом) як елементом макротелеологічного експоненту, до котрого низка 

мовних репрезентантів негативних фактів дійсності у текстовому 

феноменологічному полі є пояснювальним складником (експланансом): the region 

was spinning out of control; Iraq (is) a black hole; a total lack of direction; the spiral of 

horror, of blood, of inhumanity; the assassination of the unfortunate American hostage; 

the US’s abuse of prisoners; a total stain on the coalition [993]. 

     Дію цього ж принципу можна спостерігати на прикладі іншого тексту “Honours 

system shakeup” (експлананс), феноменологічне поле тексту (експланандум) рясніє 

мовними репрезентантами таких фактів дійсності, котрі не відповідають ціннісно-

цільовим принципам моральної телеології: secretive way recipients are chosen; the 

secrecy surrounding honours lists; this honours system is not the rigorous system of 

assessment of merit [998]. 

      Потрібно зазначити, реалізація категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному тексті на основі феномену негативного зворотнього зв`язку 

зазвичай передбачає наведення можливих контраргументів та пропозицій щодо 

подолання наслідків певних негативних фактів дійсності. Наприклад, реалізація 

категорії телеологічності у тексті під назвою “Vilification of paediatricians `puts 

children at risk`”, котра легко трансформується у класичне за формою телеологічне 

пояснення (In order to remove risk for children there should not be vilification of 

paediatricians), здійснюється у феноменологічному полі тексту насиченому 

мовними репрезентантами негативних фактів дійсності (harassment and intimidation 

against paediatricians; level of vilification against them is so great; the public attacks on 

their reputation; the subject to the worst sort of attacks; the laws of slander and libel do 

not appear to apply to (them)) і контраргументами (paediatricians (are) “crying wolf”; 

you have to look at other factors; it is a two way street; parents are responsible but 

doctors are accountable) та запропонованими рекомендаціями (to expose the way in 

which a small group of people is trying to undermine public confidence; past cases… to 
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be readily reopened; the massive publicity (should be there)… to restore faith) [The 

Guardian, June 7
th
 2004], що відображають ідеалізоване уявлення про світ, до 

котрого потрібно прагнути. 

 

     5.2 Дискурсивне феноменологічне поле  

     Для аналізу дискурсивного рівня реалізації категорії телеологічності у 

пропонованому досліджені використано поняття “дискурсія”, котре відображає 

процес розгортання тексту у свідомості адресата [151; 252, с. 10; 347; 375, с. 34]. 

Дискурсію розглядають як інференційний процесс, а сам дискурс як сукупність 

ланцюжків інференцій [718, с. 47], що засвідчує евристичну природу актуалізації 

феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного тексту. Дискурсія і 

семіозис як “процес означування (сигніфікації), знаковий дискурс” [239, с. 377] є 

невіддільними один від одного. Семіозис постає власне смислоутворенням і 

механізмом реалізації категорії телеологічності у вигляді означення (семіотизації) 

дознакової реальної дійсності або ресеміотизації текстуально відображеної 

реальності.  

     Термін “семіотизація” використовуємо у дискурсі у сенсі цілеспрямованого 

осмислення дійсності як “семіотизабельної субстанції”, “перетворення 

навколишнього світу”, яке полягає у “висвітленні у ньому семіотичних структур” 

[294, с. 154]. Відтак, будь-який об’єкт, явище, подія, все, що привертає увагу, те, 

чому надається значущість, – зазнає семіотизації. 

     З огляду на наявність широкого кола принципів розмежування тексту і дискурсу 

[59; 62; 77; 85; 93; 134; 174; 220; 228; 244; 301; 307; 378; 502; 503; 513; 559; 614; 

635; 646; 793] для дослідницьких цілей у межах публіцистичного дискурсу ми 

висуваємо досить умовне поняття “дискурсивного феноменологічного поля”. 

Узагальнено і схематично у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики дискурсивне 

феноменологічне поле можна представити як телеологічно детерміновану цілісну 

єдність: 

а) текстового феноменологічного (квазіперцептивного) поля;  
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б) позатекстового феноменологічного поля реальної дійсності, як втілення 

життєвого досвіду, сукупності морально-етичних принципів і цінностей мовця, що 

визначають його телеологічну домінанту. 

     В той час як феноменологічне квазіперцептивне поле публіцистичного тексту є 

обмеженим саме семіотичним простором тексту, запропоноване нами поняття 

“дискурсивне феноменологічне поле” окрім текстового феноменологічного поля 

залучає семіотичний універсум реальної дійсності. Поняття “дискурсивне 

феноменологічне поле” крізь призму завдань телеологічної лінгвосеміотики 

покликане систематизувати смислові зв’язки мовних репрезентантів фактів 

текстуально відображеної реальності з cеміотичним універсумом реальної 

дійсності (див.рис. 5.1).  

     Рис. 5.1 

 

     Ці семіотичні зв’язки розглядаються на принципах синестетичного ізоморфізму 

у єдності базових онтологічних категорій простору, часу, процесуальності з огляду 

на залученість мовних явищ у буття подібно до інших (фізичних) складників 

категоріальної структури реальної дійсності [89, с. 40]. 

     На відміну від контексту, поняття “дискурсивне феноменологічне поле” є 

прив'язаним до телеологічних передумов означення фактів текстуально 

відображеної дійсності і тому залучає до перебігу дискурсивного семіозису, поряд з 

аналізом мовних репрезентантів фактів дійсності, несубстантивні імовірнісні 

прояви реальності у вигляді так званих “відсутніх структур”, тобто – норми моралі, 

етики, поняття гідності як каталізатори авторефлексії, мисленнєвого діалога 

адресата. 

     Наприклад, лише одне висловлення як факт дійсності із протокола розмови 
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президентів США і України (як текстового феноменологічного поля) ‘Do Us a 

Favor’ стосовно можливого розслідування діяльності сина Дж. Байдена здобуває 

надзвичайно варіативного осмислення і означення у феноменологічному полі 

дискурсу, що виходить у позатекстовий семіотичний простір. Це висловлення 

завдяки метасеміотичній функції дійсності як семіотичного універсуму здобуває з 

боку читачів-адресатів ціннісно-цільову кваліфікацію примушення, шантажу, зради 

і взагалі скоєння злочину: 

     Trump Asks Ukraine’s Leader to ‘Do Us a Favor’ and Also Urges Inquiry of Biden. 

President Trump repeatedly pressured the president of Ukraine for cooperation with his 

political agenda in a July 25 call, urging his counterpart to start corruption 

investigations while stressing the United States’ role in military assistance for Kiev. Mr. 

Trump’s suggestion that American law enforcement be directly involved and in contact 

with Ukraine’s government marks the first evidence that the president personally sought 

to harness the power of the United States government to further a politically motivated 

investigation [1020]; Trump and his team sought to wrangle a public announcement 

from Zelenskiy that he would investigate the Bidens [1055]. 

       Democrats argued that asking a foreign government to investigate a political rival 

would be a crime. Hillary Clinton, Trump's opponent in the 2016 election, called for his 

impeachment shortly after the release. "The president of the United States has betrayed 

our country," she tweeted. /… / The chairman of the House Intelligence Committee, Rep. 

Adam Schiff, D-Calif., tweeted that the call sounded like a shakedown for favors in 

exchange for investigating Trump's opponents. "The transcript of the call reads like a 

classic mob shakedown," Schiff said [1057]. 

     У пропонованій роботі постульована теза, відповідно до якої реалізація категорії 

телеологічності у дискурсивному феноменологічному полі базується на принципах 

евристичності, аналогічних до закономірностей осягнення реальної дійсності, 

зокрема, на: 

       - голографічності сприйняття як “відображенні фізичних процесів у 

свідомості” [12, с. 77]; 

        - синестетичному ізоморфізмі [564, с. 255, 256] як екстрапольованій на дискурс 
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взаємодії різних перцептивних модальностей; 

       - вивідному знанні (індуктивній інференції), що веде до формування так званих 

нечітких концептів (“fluid concepts” [699]). 

     Аналіз емпіричного матеріалу вказує на те, що у дискурсі процес реалізації 

категорії телеологічності як продуктивне осмислення і переосмислення, 

семіотизація і ресеміотизація фактів текстуально відображеної дійсності 

грунтується також на мімезисі, тобто, уподібненні до сприйняття реальної 

дійсності, і набуває форми вербально стимульованого квазісприйняття як 

асоціативно генерованої образної реконструкції різномодально стимульованих 

відчуттів. Мімезис і феномен синестетичного ізоморфізму на основі референційних 

зв’язків забезпечують екстраполяцію об'єктивної ситуації або події на дискурс (див. 

рис. 5.2).      

     Рис. 5.2 

 

     У перебігу дискурсивного продукування смислу на метакогнітивному рівні 

адресатом-читачем здійснюється “інтерпретація інтерпретації реальності”, яка 

спрямована на вияв телеологічного підгрунтя осмислення дійсності мовцем, 

відповідності загальнолюдським принципам моралі, етики, соціальної взаємодії і 

,врешті решт, дипломатичному протоколу:  

     A memorandum of the president’s conversation with his Ukrainian counterpart makes 

startling reading. Presidents are not supposed to urge foreign powers to help them 

settle political scores [987].  
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     Телеологічна рефлексія суб`єкта мовлення стосовно невинності своїх слів 

нівелюються метасеміотичною функцією фактів реальної дійсності як складників 

дискурсивного феноменологічного поля: He just said there was nothing wrong with 

that, because fighting corruption abroad is a legitimate American concern; and because 

he says he did not seek to coerce Mr Zelensky to do as he asked. The fact that he froze a 

$400m package of military assistance to Ukraine only a week before the call has given 

some to doubt that last defence [987].  

     Моніторинг усього розмаїття суб’єктивно значущих змін довкілля – сенсорно 

сприйнятих і семантичних – тих, що є результатом логічних операцій [98, с. 321] у 

дискурсі здійснюється як орієнтаційна діяльність. Орієнтаційна основа дискурсії за 

своєю природою є телеологічно зумовленою, оскільки, будучи безпосередньо 

пов’язаною з цілепокладанням, диспозиційними й настановчими параметрами 

активності, вона, як і будь-яка діяльність, формує “попередні уявлення індивіда про 

цілі, програму, засоби і критерії ефективності системи дій” [185, с. 288]. Орієнтація 

у дискурсивному феноменологічному полі ґрунтується взагалі на здатності 

людського інтелекту до вибіркового відображення світу [109, с. 196].  

У дискурсивній парадигмі орієнтаційну діяльність ми розглядаємо як етап 

телеологічно детермінованої селекції семіотично релевантних предметних, 

соматичних, діяльнісних, просторово-часових фактів реальності. Принагідно 

зазначимо, що у цьому разі ми використовуємо поняття “етап” досить умовно, 

оскільки продуктивне осягнення текстуально відображеної дійсності за принципом 

синестетичного ізоморфізму з осмисленням реального довкілля відбувається 

нелінійно.  

     Наведена теза заслуговує на особливу увагу, оскільки вона унаочнює феномен 

дискурсивної семіотизації як вторинного означення читачем у перебігу дискурсії 

уже означенного і відображеного автором навколишнього світу. Тобто на 

метакогнітивному рівні означення (семіотизації) з боку читача-реципієнта 

зазнають настанови автора-адресанта, які матеріалізуються у вигляді 

запропонованих автором-адресантом образів і які утворюються внаслідок 

авторської семіотизації світу і віддзеркалюють його світобачення як, наприклад: 
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President George Bush aimed not only rid Iraq of weapons of mass destrucrtion (WMD) 

but also liberate from dictatorship  and create a pro-Western democracy in the heart of 

the Arab world. These high hopes have burned to ash. Saddam is dead and Iraqis voted 

freely in 2005 for their present government. But there were no WMD, the government is 

in chaos and the country is ravaged by violence [957]. Мовне віддзеркалення 

сукупності фактів дійсності з відображенням стану і властивостей об’єктів, явищ, 

перебігу подій (Saddam is dead; Iraqis voted freely; there were no WMD; the 

government is in chaos; the country is ravaged by violence) постають 

феноменологічним полем для орієнтаційної діяльності і засновком для інференцій 

щодо постульованої автором концепт-ідеї як пояснюваного факту дійсності – 

експланандума: Дж. Буш не досяг своєї мети (high hopes have burned to ash). 

Потрібно зазначити, осмислення і означення сукупності мовних репрезентантів 

наведених фактів дійсності, діаграматична структурація текстуально відображеної 

дійсності може бути іншою і навіть полярно протилежною, залежно від диспозиції 

адресата-читача. 

     За своєю діалогічною адресантно-адресатною природою дискурс припускає 

дворівневу систему означення фактів текстуально відображеної дійсності:  

     - перший рівень – авторська (адресантна) концептуально-семіотична 

структурація світу як текстове феноменологічне (квазіперцептивне) поле; 

     - другий рівень – адресатне вторинне переосмислення або реконцептуалізація та 

ресеміотизація. 

      Підгрунтям дослідження реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі є екстрапольований на текст феномен орієнтаційної 

діяльності при сприйнятті дійсності. Якщо процес орієнтації у реальній дійсності 

відбивається безпосередньо у мовному і предметно-діяльнісному середовищі на 

сенсорному, перцептивному і інтелектуальному (смисловому) рівні [Еникеев 2006 : 

66], то при дискурсивному семіозисі як механізмі реалізації категорії 

телеологічності орієнтаційна діяльність має опосередковану метакогнітивну 

сутність, оскільки феноменологічним полем для читача є, з одного боку, текст – 

матеріалізований результат осмислення сенсорної, перцептивної та інтелектуальної 
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діяльності автора, з іншого – факти реальної дійсності як складники позатекстового 

семіотичного простору. 

          Реалізація категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі як індивідуалізоване плюралістичне феноменологічне конституювання 

текстуально відображеної реальності здійснюється у вигляді агрегації цілісних 

єдностей семіотичних елементів, які о цьому дослідженні позначаються терміном 

“нечітка семіотична множина” (детальний аналіз цього поняття подано у Розділі 6). 

Нечітка семіотична множина є динамічною асинтаксичною структурою, яка 

формується внаслідок логічних операцій переважно імовірнісного ґатунку 

(індукції, інференції), що втілюють сутність феноменологічної редукції як 

телеологічно зумовленого селективного означення реальності. Елементарною 

ілюстрацією до поняття нечіткої семіотичної множини може слугувати сукупність 

мовних репрезентантів фактів дійсності (виділені жирним шрифтом) як 

концептуально агрегованої єдності семіотичних одиниць у  нижче наведеному 

тексті: 

     At Westminster School, the 500-year-old institution opposite Parliament where a 

huge proportion of British thinkers, academics, artists, actors, politicians and military 

leaders were educated, there is a tradition called the Greaze. This school…has educated 

a disproportionate number of British government members, including the current 

Deputy Prime Minister and several front-benchers. That fact alone should tell you a 

great deal about how power and privilege continue to work in this country [1005]. 

      Об’єднання мовних репрезентантів фактів дійсності, виокремлених засобами 

феноменологічної редукції до базових одиниць-денотатів у нечітку семіотичну 

множину (Westminster School, institution, British thinkers, academics, artists, actors, 

politicians, military leaders, school, British government members, Deputy Prime 

Minister, front-benchers), підкоряється концепту тексту як втіленню Телосу довести 

невіддільність привілеїв і влади у сучасній Великій Британії (That fact alone should 

tell you a great deal about how power and privilege continue to work in this country).  

     Однак, саме така семіотизація наведених у цьому тексті фактів реальності є 

лише одним із варіантів актуалізації феноменологічного потенціалу тексту і 
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нескінченного семіозису у вигляді телеологічної атрибуції текстуально 

відображеним фактам дійсності. Підтвердженням цього можуть бути коментарі до 

цього тексту, що свідчать про надзвичайно суб’єктивовані висновки, асоціації і, 

відповідно, означення відображених у тексті фактів реальності (графіка і 

пунктуація оригінала збережені):  

     - Dismantle private education? There are (as of 2009 at least) 569,080 pupils in 

private education. To take them out of private education and put them into 

comprehensive education, which costs the tax payer an average of around £6000 a year 

per pupil - would mean an extra tax payer cost of £3.4bn a year… 

    -  remember when I went to my King's College interview for my nursing degree. I was 

the only non-privately educated person in my interview group (and the only one not to get 

into the university). I don't know if there's a bias at KCL (I suspect there is, but the 

reasons I didn't get in were probably my own failings) but the way the privately educated 

people held themselves - as you say, with poise, with a belief that doors would open, was 

very apparent. 

     - Given how often debates about private education recur, it surprises me how little 

mention is made of the assisted place scheme, in place until 1997-ish, which allowed 

children from economically disadvantaged backgrounds who passed the entrance to 

private schools to attend for a fraction, or none, of the cost to their parents [1006]. 

     Дискурсивну реалізацію категорії телеологічності у вигляді варіативної 

актуалізації змістових характеристик мовних репрезентантів фактів дійсності як 

результату семіотизації або ресеміотизації можна визначити лише імовірнісно, з 

огляду на її залежність від розмаїття об’єктивних і суб’єктивних чинників.  

     Схематично процес квазісприйняття й означення фактів текстуально 

відображеної дійсності наведено у Схемі 2 (див. Додаток Б). 

     Відповідно, згідно з життєвою значущістю для мовця, певні мовні 

репрезентанти фактів реальної дійсності можуть набувати домінантної семіотичної 

ваги або бути виведеними на периферію феноменологічного поля, чи навіть 

ігнорованими. Реальний і переосмислений, текстуально відображений світ у 
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єдності його дискретних одиниць являє собою смисловий простір, вибіркова 

семіотизація компонентів якого, зумовлена телеологічною домінантою. 

     Результати селективних процедур автора щодо явищ чи об’єктів дійсності для 

означення набувають надзвичайної семіотичної значущості і виступають 

індикаторми телеологічно зумовленого смислу. Термін “семіотизація” у цьому 

розділі використовується для висвітлення евристичних, продуктивних аспектів 

сприйняття тексту.  

     Наші міркування базуються на тому, що сприйняття реального і текстуально 

відображеного світу за своєю природою є імовірнісним феноменом, який 

грунтується на формуванні перцептивних гіпотез, їхньої верифікації, прийнятті як 

валідних або визнанні як невиправданих [615, с. 2; 786, с. 41; 624, с. 6; 972, с. 74]. 

Осмислення, концептуалізація, означення фактів дійсності у перебігу сприйняття і 

наділення їх смислом є динамічним процесом. 

     Цей динамізм пояснюється наявністю аналогій між принципами організації 

феноменологічного (перцептивного або квазіперцептивного) поля і фізичних полів. 

Ми виходимо з того, що до аналізу дискурсивної реалізації категорії 

телеологічності можуть бути застосовними універсальні закони сприйняття як вияв 

синестетичного ізоморфізму. Сприйняття відображених фізичних процесів, 

об’єктів і явищ, підкоряється тим же самим законам організації, що і перцепція 

об’єктів реальної дійсності [12, с. 28, 77].  

     Відтак, текст як матеріальна фіксація сприйняття, осмислення і означення 

дійсності за аналогією але уже у вигляді квазіперцепції потрапляє також під дію 

вище наведених законів фізичного світу. Зокрема, характерними властивостями 

сприйняття є схематичність, схильність до угрупування образів у єдності і 

імовірнісність. Наприклад, при візуальному сприйнятті дійсності виявляються 

певні сили притяжіння між об’єктами, що потрапляють у поле зору. Сприйняття 

перцептивного поля повя’зане з “руйнуванням гештальтів”, і є часто 

“непередбачуваним, але завжди закономірним” [24, с. 27]. Вважаємо, що 

“закономірність” особливостей сприйняття текстуально відображеної дійсності 

забезпечує категорія телеологічності  
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     Чинником, який узгоджує різновекторну гру сил квазіперцептивного поля 

відображеної дійсності у дискурсі, виступає текстовий концепт як фінальна мета 

(Телос) або як телеологічний складник дискурсії. Мовними засобами реалізації 

категорії телеологічності при сприйнятті текстуально відображеної дійсності крізь 

призму телеологічності можуть виступати сукупності мовних репрезентантів 

різних властивостей фактів дійсності як приховані асинтаксичні телеологічні 

експоненти, або, використовуючи термінологію лінгвопоетики, як ряди топологічно 

пов’язаних “доказів” [330], наприклад: 

      Other typical players of the offshore commercial property game include chains of 

shops such as Boots, Shell forecourts and pubs such as the Slug and Lettuce, not to 

mention countless “retail parks”. While chancellor George Osborne has ended some tax 

advantages available to individuals who own property offshore, in six years in charge of 

the tax system he has shown no appetite to curb corporate tricks [942].  

     Сукупність репрезентантів фактів дійсності у наведеному фрагменті тексту 

телеологічно об’єднанують їх субстанційні характеристики, що відповідають 

узагальнюючій характеристичній функції the offshore commercial property: chains of 

shops; pubs; “retail parks”; property offshore. Цілісна єдність зазначених мовних 

репрезентантів виконує функцію телеологічно зумовленого семіотичного тла 

(прихованого асинтаксичного телеологічного експонента) для кумулятивного 

аргумента як евристичної процедури щодо обґрунтування доцільності і 

релевантності текстового концепту: In order to curb corporate tricks the tax system 

has to be changed. 

     Найяскравішою проекцією авторської концепт-ідеї постає конкретна специфіка 

селективного відображення  фактів дійсності  як знакового явища. Наприклад, у 

нижче наведеному тексті у підзаголовку імпліковано текстовий концепт щодо 

загрозливої могутньої хвилі мігрантів з Росії до Лондона (Moscow-on-Thames), 

котра здобуває актуалізацію у наступному наративі зі щільною сукупністю мовних 

репрезентантів фактів реальності, що відображають певні процеси у нерухомості 

Лондона:  
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     Borodin is one of scores of wealthy Russians who have bought English property 

through offshore companies. When the Eye looked at one of Britain’s richest streets, 

Kensington Palace Gardens, it emerged that one home had been acquired (reportedly 

for a nine-figure sum) by the oil-to-media businessman who topped the most recent 

Sunday Times Rich List, Leonard Blavatnik. He used a Delaware company, while 

neighbour, fellow oligarch and Chelsea FC owner Roman Abramovich bought his pile 

through a Cyprus company. Since 2005 six other properties on the same road have been 

bought by BVI companies, two by companies registered in St Vincent and Grenadines 

and one in the Bahamas [942].  

     Таким чином, послуговуючись термінологією проективних методик, будь-який 

англомовний публіцистичний текст, можна розглядати як проективну карту, що 

відображає авторську особистісну ціннісно-цільову спрямованість – телеологічну 

домінанту, яка зазнає осмислення і означення адресатом-читачем у вигляді  

імовірнісної матриці телеологічного конституювання текстуально відображеної 

дійсності у дискурсі. 

     Дискурсивна реалізація категорії телеологічності має варіативний характер як 

можливе:  

а) гармонічне узгодження телеологічної атрибуції смислу фактам реальності 

адресантом і адресатом; 

б) часткове неспівпадіння телеологічної атрибуції смислу фактам реальності 

адресантом і адресатом; 

в) принципова відмінність телеологічної атрибуції смислу фактам реальності 

адресантом і адресатом у вигляді конфлікту телеологічних домінант адресанта і 

адресата як дезавуювання постульованого текстового концепту .  

Схематично процес сприйняття і означення фактів об’єктивної (реальної) 

дійсності наведено у Схемі 1 (див. Додаток Б). 

 

   5.3 Телеологічна домінанта у феноменологічному полі дискурсу 

     Осмислення і означення читачем текстуально відображених фактів дійсності у 

процесі сприйняття публіцистичного тексту являє собою актуалізацію його 
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феноменологічного потенціалу крізь призму телеологічної домінанти мовної 

особистості. 

     Поняття телеологічної домінанти розглядаємо на психолінгвістичному і 

феноменологічному науково-теоретичному підгрунті. У феноменологічному сенсі 

будь-яка свідомість визначається інтенціональністю, оскільки суб’єкт зумовлює 

характер і спосіб бачення об’єкта [153, с. 379; 239, с. 529; 325, с. 446; 399; 400; 639, 

с. xviii]. Інтенціональність виявляється у тому, що зміст і характер перебігу 

сприймання фактів дійсності залежать від настанов адресата, його досвіду, 

цінностей, спонукань, світосприйняття [80, с. 65; 430, с. 111; 458, с. 103; 556]. 

Динаміку, множинність варіантів суб’єктивованого акту витлумачення об’єктивної 

форми знака забезпечує саме феноменологічне поняття інтенціональності [817], 

котре, як постульовано у цьому дослідженні, детермінує ціннісно-цільову 

специфіку відбору мовних репрезентантів фактів дійсності для осмислення у 

дискурсі, надання їм пріоритетності і формування семіотичних єдностей [516; 524; 

526; 543]. Зокрема, телеологічна домінанта втілює прагнення до “БЛАГА” як 

ідеалізованого образу дійсності (див. рис. 5.3).  

   Рис. 5.3  Телеологічна домінанта як чинник дискурсивної реалізації категорії 

телеологічності  
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     Уявлення ж про ідеальну дійсність є надзвичайно плинними, розмаїтими і 

залежними від численних чинників психологічного гатунку (динаміка мотивів), 

вірувань і соціально політичних переконань. Наприклад, мовний репрезентант 

такого чутливого до варіативних витлумачень факту дійсності як “brexit” з плином 

часу може зазнавати надзвичайно широкого спектру означень аж до цілковитого 

несприйняття телеологічної домінанти адресанта як такого, що є негідним 

відстоювати цю ідею, наприклад: Theresa May's open letter to Britain: My Brexit deal 

works for everyone - whether you voted Leave or Remain  [1035]. Розуміння поняття 

“brexit” як “БЛАГА”, як Телоса, що втілює це прагнення, у цьому випадку є 

залежним від поглядів, політичних переконань і їхньої еволюції, світогляду і 

часової дистанції: What can the Prime Minister be thinking? It’s over. She can no 

longer pass critical legislation; the latest draft of her Withdrawal Agreement is dead in 

the water; her backbenchers are up in arms; Cabinet members would like to meet to 

discuss her future. Andrea Leadsom has resigned as Leader of the House, saying Britain 

will not be “truly sovereign” under the agreement and that “government processes” 

have broken down. And yet, Theresa May clings on. Why? What does she think she has 

left to achieve? What political face is there left to save? [1036].  

     Телеологічна домінанта виконує функції організуючого і координуючого 

чинника реалізації категорії телеологічності у дискурсі, вона інтегрує 

проблематику психології мотивації, пізнання, комунікації і особистості. Поняття 

телеологічної домінанти базується на ідеї психологічної домінанти як 

голографічного і симультанного осягнення, упереджуваного сприйняття і 

проектування середовища різних якостей предмета чи явища мовцем [413, с. 219; 

471, с. 129; 643]. Зазначимо, що остання теза має надзвичайне методологічне 

значення для розгляду смислоутворення у дискурсі, оскільки постулює ідею 

творчого сприйняття, а не пасивного відбиття осмислюваного факту дійсності у 

свідомості.  

     Проте відмінною рисою телеологічної домінанти як упорядковуючого ціннісно-

цільового чинника є зосередженність на принципі доцільності, узгодженому з 

системою універсальних морально-етичних канонів у перебігу смислоутворення у 
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дискурсі. Телеологічна домінанта запобігає довільному тлумаченню змістових 

характеристик висловлень і таким чином забезпечує певну ціннісно-цільову 

організацію у семіотичному просторі дискурсу. Відтак, формування і 

формулювання телеологічних експонентів в англомовному публіцистичному 

дискурсі є детермінованим телеологічною домінантою. Наприклад, мовний 

репрезентант “Trump impeachment” у залежності від телеологічної домінанти 

адресата-читача може здобувати таку варіативну ціннісно-цільову кваліфікацію: 

“He’s the worst president we’ve ever had,” said Reyes, 60, a Democratic attorney. “Not 

only has he abused his power, he’s destroyed the psyche of many Americans.” /…/ 

Manager John LuGrain saw things differently. Impeachment, he suggested, was more of 

the same old, same old. “It’s still a witch hunt,” he said, quoting the words of President 

Trump to disparage his pursuers. “The Democrats just cannot let it go that Trump was 

elected.” /…/ The facts – ,a president reaching overseas to excavate dirt on Democratic 

rival Joe Biden, foreign aid possibly held up as leverage – were fuzzy to most. Indeed, in 

dozens of interviews from Winooski, Vt., to Southern California, the Democratic move on 

Capitol Hill seemed not to change very many minds; opinions were formed a long time 

ago. /…/ For those opposed to the president, the effort to impeach was a long-awaited 

and much-belated reckoning. “I feel like we all knew this is,” Alex Worthy said of 

interference that helped cost Democrat Hillary Clinton the 2016 election, “and we 

couldn’t get the evidence and now have it.” /…/ A Laguna Hills attorney, was rooting 

for impeachment even before …“I’m sure he’s done some good things,” she said of 

Trump, citing the robust stock market. But she called him a poor “representation of who 

we are as Americans. His blatant disrespect for people is sad to see.” /…/ For supporters 

of Trump, the Democratic investigation was a continued attempt to delegitimize a 

president whose unconventionality and shattering of political norms – like welcoming 

foreign intervention to boost his reelection effort – has always been a strong part of his 

appeal. /…/ Becky Hinkle not only sees impeachment as unwarranted, but a sad ploy to 

try to boost Democratic prospects in 2020. “It really hurts the United States and the 

people and divides us”. /…/ Ronald Kelley, a lifelong Republican … said he has long 

favored the president’s ouster. “He feels like he doesn’t have to play by any rules, …It’s 
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an abuse of power!” /…/ Urban planner Sarah Pelkey greeted the news of the 

impeachment investigation with ambivalence. A political independent, she is no fan of 

the president. “There’s so much negativity ... the way he speaks to his constituents, 

foreigners,” …But impeachment is “just more noise” from Washington, /…/ For the 

most part, though, the start of a formal impeachment inquiry seemed to merely ratify 

what Trump-lovers and Trump-haters have believed all along. /…/ “Maybe some people 

don’t like his personality or the things he says, but he does such good for this country,” 

said Wang, who arrived in the U.S. from Taiwan 35 years ago and especially likes 

Trump’s hard line on immigration. /…/ “He shouldn’t be in a position of power in the 

United States. He wants to be like Putin,” the 49-year-old Democrat said, invoking the 

name of Russia’s President Vladimir Putin as he walked to his office in downtown 

McDonough. “He wants all the power. /…/ In Dubuque, Bob Kaukaskie and Carl 

Wubben … both, however, oppose impeachment because, they said, lawmakers have 

better things to do. …“They’re trying to stir the water,” Kaukaskie said of House 

Democrats [931]. 

   Телеологічна домінанта як поняття, що висувається у цьому дослідженні, у 

перебігу утворення нових смислів у дискурсі виступає структурою-атрактором у 

вигляді ідеального образу дійсності, зосередженого на майбутньому потенційному, 

імовірному стані нелінійної складної системи, якою є дискурс. Телеологічну 

домінанту як вектор спрямованості уваги читача/адресата можна позначити як 

такий, що йде не від тексту до реальної дійсності, в якій живе читач (lifeworld), а 

від позатекстової реальності до тексту. 

     Власне структура-атрактор визначає нечіткий, неоднозначний потенційний 

вектор еволюції і розгортання дискурсу як динамічного процесуального утворення 

[237, с. 111]. Близьким до телеологічної домінанти є запропоноване у 

синергетичній парадигмі для позначення цілей та інтенцій автора твору поняття 

атрактора, котрий має певний “телеологічний потенціал” [353, с. 4, 16]. Проте у 

цьому дослідженні розуміння телеологічної домінанти поширюється поза межі 

лише авторської цілепокладальної сфери, залучаючи сукупність факторів ціннісно-

цільового ґатунку.  
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     Телеологічна домінанта як втілення “абсолютно справедливого розуміння” [29, 

с. 421], як “споглядач” (критик) [27, с. 491; 590], як третєйський суддя у діалогічній 

взаємодії читача з автором крізь призму авторефлексії має охоплювати і 

відповідальність, і сумління, і переконання, і універсальні людські моральні норми і 

цінності, співвіднесені з цілепокладанням як рушійною силою комунікативної 

взаємодії. 

     Відповідно, телеологічна домінанта визначає ціннісно-цільову специфіку 

реалізації ключового принципу феноменології – інтенціональності у вигляді 

селективного сприйняття, осмислення і означення фактів дійсності. Для наочності 

розглянемо нижче наведений текст:  

     In a presidential campaign where candidates are tripping over one another to present 

as hip to the culture and needs of Silicon Valley, embracing tech buzzwords and 

marveling at the possibilities of the sharing economy, Republican Sen. Rand Paul of 

Kentucky has gone perhaps the furthest, announcing he has opened a campaign office 

inside a startup hub. The place he chose, a shared workspace called StartupHouse in 

the SoMa neighborhood of San Francisco, has the perfect vibe. It's full of coders and 

nascent entrepreneurs designing apps and exchanging ideas in a gritty open space with 

graffiti on the walls and an inspiration nook complete with sofas and a communal 

acoustic guitar [930].  

     Висунуту у тексті концепт-ідею щодо прагнення кандидатів у президенти США 

подавати себе як людину, що розуміється на викликах сучасної комп’ютерної доби 

(to present as hip to the culture and needs of Silicon Valley), актуалізовано об’єднаною 

тематично і телеологічно сукупністю мовних репрезентантів фактів дійсності. Вони 

є складниками феноменологічного поля тексту і слугують об’єднаним ціннісно-

цільовою спрямованістю асинтаксичним прихованим телеологічним експонентом 

(a startup hub; a shared workspace; StartupHouse; nascent entrepreneurs; a gritty open 

space; graffiti on the walls; sofas; a communal acoustic guitar).  

     У редукованому змодульованому вигляді, відповідно до структурних канонів 

конвенційного телеологічного пояснення, як один із варіантів, тобто – евристично, 
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його можна представити наступним чином: In order to look hip to the modern world 

candidates in their campaign rely on the attributes of Silicon Valley culture. 

     У тексті, наданому нижче, сукупність наведених висловлень мовної особистості 

слугує феноменологічним полем для телеологічної рефлексії у вигляді інференцій 

стосовно ціннісно-цільової валідності заданого автором текстового концепту щодо 

порушення морально-етичних норм, провокативного стилю ведення передвиборчої 

кампанії президентом США Дональдом Трампом:  

      Trump has crossed both lines… And he’s come perilously close to sanctioning not 

only inflammatory language — blithely impugning Latino immigrants and Muslim 

refugees – but violent behavior, reacting to an incident in which a protester was 

physically confronted at one of his campaign events by saying, “Maybe he should have 

been roughed up.” ...He’s demonstrated a penchant not only for perpetuating falsehoods, 

but for doubling down on them, such as the canard that he “watched” as “thousands and 

thousands” of people in Jersey City cheered the 9/11 attacks — bringing maximal heat 

and minimal light to the public discourse [1049]. 

     Імовірнісне ціннісно-цільове підґрунтя неетичної мовленнєвої поведінки мовця 

об’єктивується засобами тематично і телеологічно об’єднаної сукупності 

номінацій: inflammatory language; violent behavior; falsehoods; maximal heat; minimal 

light; public discourse, котра як результат евристичних процедур може набувати 

формальних ознак змодульованого канонічного телеологічного пояснення шляхом 

синтаксичних трансформацій із залученням підрядних причини (because clauses): 

he’s come close to sanctioning not only inflammatory language …but violent behavior, 

(because)(he) perpetuates falsehoods, bringing maximal heat and minimal light to the 

public discourse. 

     З точки зору усталеної побудови телеологічних пояснень мовний репрезентант 

факту дійсності постає пояснюваним компонентом, а детальна дескрипція тла, на 

якому відображено факт дійсності виконує функції прихованого телеологічного 

експонента; за термінологією К. Хемпела і П. Опенгейма – це, відповідно, 

експланандум (explanandum) і експлананс (explanans) [695, с. 136]. 
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     Евристичність сприйняття і осмислення фактів реальності у феноменологічному 

полі англомовного публіцистичного тексту у вигляді телеологічно детермінованих 

аперцептивних, аферентаційних та інференційних психокогнітивних і логічних 

операцій об’єктивується як граматичними, так і лексичними засобами, наприклад:  

     They could choose action (facing economic and political crisis): This would involve a 

Cabinet minister (or ministers) resigning, voicing in public the frustration with Mr 

Brown's leadership that is common currency among them. Senior resignations would 

trigger a leadership contest that, with the slightly mysterious emergence of Alan Johnson 

as the likely winner, would lead in short order to a general election. The disadvantage of 

this course is that the electorate may punish a party that changed its leader for a second 

time in the course of a single Parliament. It may be that every potential assassin fears 

the charge of disloyalty. But the advantages suddenly look very marked. The 

Parliamentary Labour Party (PLP) would surely breathe a sigh of relief that a senior 

colleague had finally dared to say what they all say in the tea rooms of the House of 

Commons [1039].  

     Виходячи з феноменологічного принципу інтенційності сприйняття, доходимо 

висновку, що адресат може по-іншому сприймати, відбирати й означати в 

евристичній перспективі текстуально відображену дійсність відповідно до своєї 

телеологічної домінанти. Адресант передбачає імовірність альтернативного 

перебігу реалізації категорії телеологічності як осмислення і селективного 

означення мовних репрезентантів фактів дійсності і подальшого розвитку 

дискурсу, застосовуючи граматичні і лексичні засоби, що виражають припущення: 

Cabinet members may choose not to act. ...This would mean …they truly believe that 

Mr Brown offers the best leadership [1039].  

    Імовірніснісний спосіб реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі як вияв очікувань у вигляді аперцепції і аферентації 

здобуває мовну об’єктивацію рекурсивними засобами умовного способу предикації 

(could choose; would involve; would trigger; would lead; may punish; it may be that; 

would surely breathe).  
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    Адресат-читач має справу з вже концептуалізованим, осмисленим і означеним 

світом. Орієнтаційна діяльність читача у феноменологічному полі англомовного 

публіцистичного тексту передбачає евристичне, критичне або неканонічне 

осягнення суб’єктивного відображення світу автором і на основі синестетичного 

ізоморфізму текстуально відображеного світу реальній дійсності спонукає до 

виходу у позатекстову реальність, до залучення життєвого досвіду, понять моралі 

як телеологічного феномену. Текстове феноменологічне поле у традиційному 

розумінні є вужчим поняттям, ніж дискурсивне феноменологічне поле, оскільки 

останнє також залучає нематеріалізовані прояви дійсності, як моральні цінності, 

соціоетичні конвенції. 

      Окрім мовних репрезентантів фактів дійсності, що відображають сукупність 

базових онтологічних категорій, для адресата-читача орієнтаційною основою для 

виявлення телеологічного підґрунтя висловлення або текстового концепту, тобто 

субстанцією для здійснення аферентно-аперцептивних процедур та інференцій для 

реалізації категорії телеологічності на основі своєї телеологічної домінанти, 

виступають також текстуально відображені форми “мовленнєвотворчих” актів:  

1) мова автора (розповідь; опис природи, зовнішності персонажів, обстановки, 

ситуації, місця дії і т.п.; міркування автора);  

2) чуже мовлення (діалог із залученнями авторських ремарок, цитацію);  

3) невласне-пряме мовлення.  

     Осмислення зазначених мовеннєвотворчих актів передбачає евристичну 

продуктивну діяльність адресата/читача як рівноправного суб’єкта 

смислоутворення у перебігу актуалізації текстового концепту і реалізації категорії 

телеологічності. Відтак, можна вважати закономірним залучення телеологічної 

домінанти, що зумовлює суб’єктивоване тлумачення текстуально репрезентованої 

реальності як евристичне продукування таких смислів і наявність таких умовиводів 

читача, що цілком або частково не відповідають настанові автора.    

     Наведений нижче текст може слугувати наочним  прикладом щодо розмаїтості і 

значущості чинників, які залучено до варіативного осмислення і означення фактів 

реальності та реалізації феноменологічного потенціалу текстового 
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феноменологічного (квазіперцептивного) поля на основі індивідуальної 

телеологічної домінанти: 

      They dressed almost identically. But the demeanours of Gordon Brown and Barack 

Obama in the Oval Office on March 3rd were very different. Mr Obama was fluid in his 

gestures and congenial in his repartee. Mr Brown was grave and jeriry (though much 

happier than when he stiffly met George Bush in 2007). "I hear you gotta game," Mr 

Obama quipped when the prime minister challenged him to a tennis match. But it was 

hard to imagine the older, jowlier man smashing the lithe younger one. 

     The age gap matters. It is only 58 to 47—but it separates a generation born in the 

aftermath of the second world war, and brought up during the cold war, from one that 

reached political maturity as history ended, then started again. It is a gap that divides a 

cadre of centre-left politicians who learnt to love the market and cherish the Atlantic 

alliance from its less dogmatic successor. Meeting Mr Brown, the president implicitly 

rebuffed speculation that his roots in colonial Kenya had soured his view of Britain and 

murmurs about the symbolism of removing a Churchill bust from his office. He said the 

"special relationship" was "a link and bond...that will not break". But this American 

embrace felt more businesslike than visceral [969]. 

     Щоб донести до читача свою концепт-ідею, автор забезпечує у 

феноменологічному полі тексту наявність телеологічно узгодженої сукупності 

мовних репрезентантів фактів дійсності як складників цього квазіперцептивного  

поля. Зокрема, семіотизації зазнають: 

а) особливості невербального супроводження комунікативної взаємодії (fluid in his 

gestures and congenial in his repartee ); 

б) характерні риси зовнішності (jowlier, lithe); 

в) вікові характеристики (the older, younger one, age gap, 58 to 47); 

г) поведінка (the demeanours were very different); 

д) предметне середовище (a Churchill bust); 

е) емоційний стан (grave and jeriry, much  happier); 

є) цитування  алюзивного гатунку (“special relationship”).   
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      Певні дії, як власне і сам комунікативний контакт, постульовано як знакові 

(quipped; challenged him to a tennis match; meeting Mr Brown, the president implicitly 

rebuffed speculation that his roots in colonial Kenya had soured his view of Britain; the 

symbolism of removing a Churchill bust from his office).  

     Проаналізуємо ще один текст, в якому комплекс мовних репрезентантів фактів 

дійсності відображає у просторово-часових координатах широку сукупність 

соціально значущих подій, явищ, об’єктів, алюзивних інтертекстуальних посилань. 

Ці різнопланові семіотичні утворення, що слугують тлом для осмислення 

висловлення або загалом концепту тексту, залучаються у своєрідний “полілог” на 

основі телеологічних домінант адресанта і адресата.  

     У зазначеному тексті постульовано ідею щодо поступової нормалізації 

економічної і соціально-політичної ситуації у США завдяки зусиллям президента. 

А власне цілісний текст у термінах телеологічної лінгвосеміотики постає 

прихованим макротелеологічним експонентом, де виокремлені мовні 

репрезентанти фактів дійсності, на нашу думку, виявляють найвищу узгодженість з 

концепт-ідеєю тексту (або у термінах нечіткої логіки найвищу ступінь належності 

до семіотичної множини як лінгвістичної змінної) і висвітлюють телеологічну 

домінанту автора:  

     In his inaugural address in January, Barack Obama warned of the “gathering clouds 

and storms” around him. …Barely a commentator in the land overlooked the parallels 

between Mr Obama’s impending presidency and that of Franklin Delano Roosevelt in 

1933 – each inheriting vertiginous situations. That was only 11 months ago. Mr Obama 

began his term in the midst of the biggest economic maelsrom in two generations and a 

climate of panic. He ends his first year on the calm seas of an economy that has returned 

to moderate growth  and a financial system returned to solvency... Situation normal…   

Mr Obama has got two big things right. First, he has restored diplomacy to its rightful 

place. Naturally, there have been hiccups. …It became clear his hosts interpreted his 

warm “G2” overtures as a sign of weakness. His attempts… were sincere but they have 

been badly handled. … 
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     Against these largely correctable mis-steps, though, Mr Obama has achieved 

something far larger. By adopting a tone of civility and respect towards those who may 

often disagree with America, …Mr Obama has cut a lot of ground from under those who 

always hate America [990].   

     У наведеному фрагменті тексту об’єктом осмислення постає комунікативна 

подія як так званий  “метанаратив”, або як “умовна референційна точка” [286, с. 10] 

– інаугураційна промова (inaugural address) президента США. Сукупність мовних 

репрезентантів фактів дійсності як знакових опор, наданих автором для орієнтації у 

феноменологічному полі тексту, містить: 

     а) cеміотично значущі особливості поведінки (adopting a tone of civility and 

respect), темпоральні характеристики (in January; in 1933; only 11 months ago; first 

year; in two generations); 

     б) діяльнісне середовище у вигляді неавтономних номінацій акціональних 

фактів дійсності (an economy that has returned to moderate growth; a financial system 

returned to solvency; has got two big things right; restored diplomacy to its rightful 

place; there have been hiccups; interpreted his warm “G2” overtures as a sign of 

weakness; attempts… have been badly handled; mis-steps; achieved something far 

larger; has cut a lot of ground from under those who always hate America);  

     в) характеристики емоційного стану (his attempts… were sincere), цитування  

(gathering clouds and storms); 

      г) евалюативні висловлення, які виражають комунікативні настанови автора і 

характеризують сприятливу еволюцію ситуації загалом (vertiginous situations; the 

biggest economic maelstrom; a climate of panic; there have been hiccups; interpreted his 

warm “G2” overtures as a sign of weakness; attempts… have been badly handled; an 

economy that has returned to moderate growth; a financial system returned to solvency; 

situation normal; has got two big things right; restored diplomacy to its rightful place; 

has achieved something far larger; has cut a lot of ground from under those who always 

hate America).  

     Наведене текстове феноменологічне поле надає можливості адресату відповідно 

до своєї телеологічної домінанти семіотизувати, ресеміотизувати або 
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десеміотизувати мовні репрезентанти фактів текстуально відображеної дійсності, 

погоджуючись чи не погоджуючись з закладеним осмисленням і означенням фактів 

дійсності, виконувати інференційні операції і таким чином забезпечувати 

евристичну реалізацію дискурсивної категорії телеологічності. 

     У публіцистичному тексті феноменологічне поле може також складатися з 

мовних репрезентантів фактів дійсності прецизійного ґатунку і виявляти 

телеологічну спрямованість. Наприклад, у наступному фрагменті тексту факти 

дійсності здобувають мовну репрезентацію у конкретному кількісному вираженні: 

     The news comes as an Ipsos MORI poll for the Observer shows that Labour's recent 

recovery in the polls has come to a dramatic halt in the aftermath of Alistair Darling's 

pre-budget report. It puts the Conservatives on 43% (up six since last month), Labour on 

26% (down five) and the Liberal Democrats on 20% (up two). Support for the other 

parties has now dropped from 14% last month to 11%. If replicated at a general election, 

Cameron would have a majority in parliament of at least 100 seats. 

     The poll shows that the surge in Tory support has been accompanied by a dramatic 

fall in economic optimism since Darling revealed the dire state of the nation's finances, 

with the deficit soaring this year to $178 billion. In a sign of hard times ahead, Darling 

announced a deferred rise in national insurance contributions from 2011, and a two-year 

cap of 1% on public sector pay rises, as well as confirming plans to lift VAT back up 

from 15% to 17.5% in the new year [1022].  

     Наведений текст віддзеркалює певні соціоекономічні тенденції: 

 - в узагальненому вербальному відображенні (recovery; a dramatic halt; majority; 

surge; a dramatic fall; the deficit soaring; a deferred rises); 

- у кількісному конкретизованому вираженні (43% (up six…); 26% (down five); 

20% (up two); dropped from 14% last month to 11.; 100 seats; the deficit soaring this 

year to $178 billion; cap of 1% on public sector pay rises; to lift VAT back up from 15% 

to 17.5%).  

     Прецизійні репрезентанти фактів дійсності в англомовному публіцистичному 

тексті, окрім зумовленості телеологічною домінантою, виявляють надзвичайну 

залежність від ситуативних параметрів мовленнєвої діяльності і відтак мають 
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потенційну здатність до численних інтерпретацій і ресеміотизацій, що і 

зазначається у наведених нижче  фрагментах публіцистичних текстів: 

     The details behind all Whitehall spending over &25,000 made since the election have 

been published. About &80bn of expenditure - 195,000 lines of data - were published 

online as part of what ministers call their "transparency agenda". Early analysis by the 

BBC shows the private company receiving the most public money is the outsourcing firm 

Capita, which received &3.3bn. But critics warn that the numbers are almost 

meaningless without context. The government says publishing thousands of data entries 

allows developers, organisations and companies to "reuse and reinterpret" it [900]. 

Аналізований фрагмент тексту може слугувати унаочненням диспозиційної 

зумовленості телеологічної атрибуції. На варіативність смислів, котрі здатні 

актуалізувати прецизійні номінації фактів дійсності, автор вказує з посиланням на 

аналітиків (the numbers are almost meaningless without context; developers, 

organisations and companies… "reuse and reinterpret" it).  

     Проте, прецизійні номінації здатні актуалізувати закладений автором смисл на 

основі лише семіотичних зіставних зв’язків без мовної експлікації: 350 extra prison 

places Home Office plans to create by spring. 350 extra prisoners sentenced in the past 

week [937]; &6.6 bn. losses by Lehman Brothers in 2008 up to point it went bankrupt. 

&8.7 bn. staff bonuses paid out by Lehman Bros in 2006 [938]. 

     Відтак, наведені мовні репрезентанти фактів дійсності як складників текстового 

феноменологічного поля у вигляді математичних викладів виявляють інгерентну 

потенційність здобути внаслідок інференційних логічних операцій альтернативну 

семіотизацію у залежності від телеологічних домінант мовців. 

 

     5.4 Телеологічна рефлексія в англомовному публіцистичному дискурсі як 

евристичний чинник формування телеологічних експонентів   

     Телеологічно зумовлена реалізація категорії телеологічності з опорою на 

феноменологічний потенціал тексту здійснюється завдяки: 

- так званій “індивідуальній рефлексії над словом” на лексичному рівні (термін 

запропонований [187, с. 11]); 
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-  телеологічній рефлексії (термін запропонований [380, с. 140]) як ціннісно-

цільове осмислення сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності; 

- авторефлексії як “продукуванні нового смислу на основі минулого досвіду” у 

пошуці “причини думки” [347, с. 224] відповідно до індивідуальної телеологічної 

домінанти на рівні дискурсу.  

      Таким чином, певна лексична одиниця при її осмисленні і означенні 

розглядається як потенційний згорнутий текст, змістові параметри якого можуть 

актуалізуватися по-різному, з огляду на взаємодію телеологічних чинників. 

Процедура авторефлексії надає змогу осягнути реалізовані і нереалізовані 

семіотичні зв’язки мовних репрезентантів факта дійсності і зосередитись на 

глибинних семантичних шарах, що належать окрім мови і позамовному – 

“домислюваному” – рівню.  

     Висвітлення в англомовному публіцистичному тексті телеологічної рефлексії 

виступає мовним засобом виявлення телеологічної домінанти автора-адресанта. 

Власне, будь-який публіцистичний текст може бути кваліфікованим як 

об`єктивована мовними засобами телеологічна рефлексія, яка, зазвичай, є 

інтеріоризованим когнітивним процесом адресата-читача: 

     “DO YOU LOOK daunted? Do you feel daunted?” asked Boris Johnson of the crowd 

of Conservative Party members who had just elected him party leader (факт 

реальності), and thus prime minister. The question was rhetorical, but many of them did 

look nervous—and so they should. Britain now has its third Tory prime minister since 

the vote to leave the European Union three years ago. Its deadlocked Parliament is 

refusing to back the exit deal struck with the EU, even as an October 31st deadline 

approaches. The pound is wilting at the prospect of crashing out with no deal. Steering a 

course out of this mess requires an extraordinarily deft political touch. Yet the Tories 

have gambled, choosing a populist leader who is nobody’s idea of a safe pair of hands 

[The Economist, July 27
th

 2019].  Автор наведеного тексту надає феноменологічне 

поле, котре одночасно виконує функцію мовного засобу об`єктивації авторської 

телеологічної рефлексії, (many of them did look nervous—and so they should) для 

ціннісно-цільового осмислення і означення (the Tories have gambled, choosing a 
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populist leader who is nobody’s idea of a safe pair of hands) певного факту реальності 

(had just elected him party leader). 

     Якщо у згорнутому вигляді змоделювати постульований автором смисл 

фрагменту тексту як телеологічного пояснення за усталеними канонами його 

утворення, і використовуючи лексичний матеріал наведеного тексту, то воно може 

отримати таке мовне оформлення: In order to “steer a course out of this mess” a 

leader should be “a safe pair of hands”.  

     Ми виходимо з того, що смислоутворення як семіотико-імовірнісний феномен є 

співвіднесеним з поняттям телеологічної рефлексії і інтерпретації. Але, 

інтерпретація і евристичне продукування (утворення) нового смислу постають 

принципово відмінними явищами. У цьому дослідженні постульовано тезу щодо 

репродуктивної сутності інтерпретації, яка обмежена витлумаченням означення 

текстульно відображених фактів дійсності адресантом-автором. Проте у дискурсі 

смисли не містяться, не видобуваються з нього, а як результат продуктивного 

мислення на основі телеологічної рефлексії адреста-читача конструюються або 

продукуються у перебігу соціальної взаємодії мовців з урахуванням 

соціокультурних аспектів ситуації і телеологічної домінанти мовців.  

     В англомовному публіцистичному дискурсі  феномен телеологічної рефлексії 

здобуває реалізацію у вигляді осмислення, означення і виявлення мети мовної 

репрезентації дійсності, що узгоджується з феноменологічним принципом 

інтенціональності. Телеологічно зумовлене продукування смислу втілюється у 

кумулятивному прирощуванні смислу на основі так званої “авторефлексії” як 

аналізі причинно-цільового підгрунтя думки на основі минулого досвіду [Петряков 

2013 : 224, 226].  

     Нижче наведений текст може слугувати наочною ілюстрацією щодо 

авторефлексії автора аналітичного публіцистичного тексту  і об’єктивної наявності 

потенційних можливостей атрибуції нових смислів мовним репрезентантам фактів 

дійсності реципієнтом повідомлення (у тексті йдеться про звіт міністерства 

оборони Великої Британії): MoD unveils vision of the future UK army. Sensor-laden 

body armour, a smart watch that monitors life signs and glasses with integrated 
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cameras - this is how the British Army could be fighting Islamic State (ISIS) militants in 

just a few years time. Futuristic designs for new military uniforms were today unveiled 

by the Ministry of Defence (MoD) as part of plans to modernise UK troops' equipment. 

... The Future Soldier Vision is part of the MoD's plan to ensure that British soldiers of 

the future have high quality equipment. Many defence experts now believe Britain could 

be gearing up to put boots on the ground in the region (Syria) [927].  

     Селекція, виокремлення і означення мовних репрезентантів певних фактів 

дійсності реципієнтом – учасником відображеного комунікативного процесу (vision 

of the future UK army; sensor-laden body armour; a smart watch; glasses with 

integrated cameras; futuristic designs; new military uniforms; plans to modernise UK 

troops' equipment) постає процесом і результатом телеологічної рефлексії. Зазначені 

мовні репрезентанти фактів дійсності у своїй сукупності виявляють 

феноменологічний потенціал, достатній для прирощування нових смислів у 

ціннісно-цільовому плані. Ця множина мовних репрезентантів фактів дійсності є 

об’єднаною метою, яку актуалізовано засобами телеологічного експонента – to 

ensure that British soldiers of the future have high quality equipment. Механізмом 

продукування нового смислу постає індуктивна інференція як результат 

телеологічної рефлексії – “аналіза образа образу” або “інтерпретації інтерпретації 

реальності” – Britain could be gearing up to put boots on the ground in the region.  

     Авторефлексія адресата повідомлення як психологічний механізм телеологічної 

рефлексії втілює у цьому разі, з одного боку, ментальну процедуру імовірнісної 

індуктивної інференції, з іншого –  об`єктивується у вигляді імовірнісного 

телеологічного експоненту як мовного засобу реалізації категорії телеологічності. 

Принагідно зазначимо, що з авторефлексією як телеологічно релевантним 

поняттям пов’язана ідея третьої сигнальної системи як суб’єктивного 

переживання образів сприйняття і знаків другої сигнальної системи [129]. 

     Для смислоутворення у дискурсі, зокрема, на основі телеологічної рефлексії, 

характерною є потенційність, імовірнісність, нечіткість, слабка структурованість, 

невизначеність, котра може здобувати мовну об’єктивацію в англомовному 

публіцистичному тексті: This is another victory for the anti-Westminster sentiment 
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we’ve been witnessing for some time now– a sentiment Ukip previously capitalised on. It 

can also be seen as an extension of the success enjoyed by Hollande and Tsipras, 

however short-lived their triumph turned out to be [1001]. 

     Мовний репрезентант факту дійсності another victory for the anti-Westminster 

sentiment здобуває імовірнісне означення крізь призму вірогідної мети (can also be 

seen as an extension of the success), хоча існує потенційна можливість того, що 

досягнута мета може видатися примарним плинним епізодом у перебігу соціально-

політичних подій (however short-lived their triumph turned out to be). 

Словосполучення з семою припущення (turned out to be) та синтаксичні конструкції 

з модальними дієсловами у їх структурі (can also be seen) виявляються 

ефективними мовними засобами актуалізації телеологічно релевантних 

потенційних, імовірнісних смислів.  

     Потенційно прирощувані смисли як результат телеологічної рефлексії адресата 

ґрунтуються на евристичних принципах осмислення і означення фактів реальності, 

на що вказує проаналізований емпіричний матеріал: Jeremy Corbyn has 

demonstrated his ability to attract certain sections of those disaffected from the 

mainstream. But can he channel this into a democratic movement for social change? An 

authoritarian streak, an unwillingness to challenge reactionaries – especially those he 

regards as anti-imperialists– as well as an emphasis on the state as the lever of social 

change rather than collective movements suggest he cannot [1001].  

     У цьому випадку певні індивідуальні особливості комунікативної поведінки 

мовця (An authoritarian streak, an unwillingness to challenge reactionaries; an 

emphasis on the state as the lever of social change), котрі у сенсі доцільності 

виявляють семіотичні зв’язки з ідеальним образом світу (democratic movement for 

social change), здобувають імовірнісного означення (suggest he cannot). Потрібно 

зазначити, що у цьому фрагменті тексту гіпотетичність семіотизації факту 

дійсності як телеологічно детермінована інференція, як вивідне знання, здобуте в 

результаті імовірнісних за природою індуктивних логічних операцій, має 

додаткову зумовленість проспективним вектором референційної віднесеності до 

можливої реалізації зазначеного факту дійсності у майбутньому. 
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     Авторефлексійні аспекти процесу реалізації категорії телеологічності 

охоплюють надзвичайне розмаїття чинників різної природи, які передбачають 

вихід семантичних процесів у позатекстову реальність, і які впливають на 

продукування смислу у дискурсі, на особливості формування телеологічно 

зумовлених цілісних угрупувань мовних одиниць, на особливості розгортання 

семантичних зв’язків між ними.  

     До них відносимо чинники, що припускають телеологічно детермінований вихід 

семіотичних процесів поза межі власне текстуального семантичного простору, 

тобто за межі семантичних характеристик, свідомо закладених автором: когнітивні 

припущення (cognitive assumptions), неявні семантичні конструкти (invisible 

semantic constructs), ситуація і залучені до неї індивіддуми (setting vs. participant), 

сукупність елементів як потенційне цілісне угрупування (constituents as emergent 

entities), розширення дискурсивного простору (incrementing the current discourse 

space) [терміни 742, с. 24-264].    

     Наявність потенційних семантичних характеристик в англомовному 

публіцистичному тексті, реалізація котрих грунтується на телеологічній рефлексії, 

зумовлена тим, що для телеологічного осмислення тексту властиве прагнення 

знайти відповідь на питання “Чому?”? “З якою метою?” автор висловлюється саме 

так, саме в цей час, і саме в цій ситуації і наскільки постульована автором концепт-

ідея узгоджується з поняттям гідності, сумління, моралі, ідеального образу 

дійсності. Зазвичай, відповідь на ці питання здобуває формальні ознаки 

експлікованого або прихованого телеологічного експонента, наприклад:  

     David Cameron accused his long-standing rival (Boris Johnson) of backing the Out 

campaign solely to further his dream of becoming PM [925]; Vodafone’s latest 

advertising blitz included a massive splurge on front-page ads, with wraparounds in the 

Telegraph and Guardian… But presumably the phone giant paid extra to help the paper 

– normally so keen to examine Vodafone’s tax records – hold its nose as it trousered the 

cash [940]; …The book had “received mixed reviews, with some describing it as a romp 

through blindingly obvious”… Could this mockery by any chance be related to the fact 

that Paul Dacre’s arch-enemy had bought the serial rights to Her Royal Bottomless’s 
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party guide? It surely could! [940].  

     Примітним є те, що у наведених прикладах ціннісно-цільове підгрунтя або 

здобуває безпосередню експліковану мовну об’єктивацію у вигляді канонічного 

телеологічного експонента ((Boris Johnson) backs the Out campaign (in order) to 

further his dream of becoming PM; Vodafone’s latest advertising blitz (was)(in order) 

to help the paper…hold its nose as it trousered the cash), або легко трансформується 

у формалізований класичний телеологічний експонент (The book had received mixed 

(mocking) reviews because Paul Dacre’s arch-enemy had bought the serial rights).  

     Більш складною з точки зору телеологічно детермінованої реалізації 

феноменологічного потенціалу тексту, зокрема, актуалізації його ціннісно-

цільового підґрунтя на основі телеологічної рефлексії постає прихована алюзивна 

зумовленість референційних зв’язків з текстуально відображеним фактом 

дійсності. Наприклад, висловлення Д. Кемерона “I have known a number of couples 

who have begun divorce proceedings, but I do not know any who have begun divorce 

proceedings in order to renew their marriage vows” [926], яке з першого погляду 

постає лише констатацією певного факту, сприймається і здобуває означення як 

натяк щодо приватного життя опонента Д. Кемерона, у минулому мера Лондона, а 

теперішнього прем’єр-міністра Великої Британії Б. Джонсона: “A barb about divorce 

– aimed at the libidinous Boris?” [926].  

     Йдеться про прагнення Бориса Джонсона очолити і успішно завершити 

кампанію щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу. Це висловлення 

Д. Кемерона зазнає також телеологічно релевантної моральної кваліфікації з боку 

учасників дискурсу як порушення морально-етичних норм: It was more than tart. It 

was gratuitously personal” [926]. 

     Мовні репрезентанти текстуально відображених фактів дійсності також мають 

потенційні змістові характеристики, котрі актуалізуються у системі референційних 

зв’язків з реальною дійсністю, і у складі множин семіотичних елементів постають 

засобами реалізації феноменологічного потенціалу тексту. Внаслідок телеологічної 

атрибуції смислу текстуально відображеним фактам реальності на основі 
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телеологічної рефлексії у перебігу дискурсії явно виражені (вербалізовані) змістові 

параметри реалізуються одночасно з потенційно наявними смислами – імовірними, 

або, використовуючи термінологію Е. Гусерля, “передбачуваними” і такими, що 

“підлягають здійсненню” [153, с. 379]. 

     Потенційно наявні смисли, які є результатом телеологічної рефлексії, є 

здебільшого латентними у тексті, проте, часом вони здобувають часткову 

об’єктивацію (у вигляді натяків, алегорій, припущень) або експліцитну 

вербалізацію:  The attendant risk of disunity requires firm and confident leadership. But 

that too is in question... The governing Conservatives are entering a period of acrimony, 

perhaps even an identity crisis, over Europe. Scottish elections next year could see the 

SNP win a mandate for another independence referendum. Even the monarchy, whose 

supporters claim it has provided stability and continuity amid the change of the past six 

decades, could yet wobble…The defining trends of Elizabeth II’s reign will outlive her by 

a long way. Her kingdom’s ability to remain united in spite of them is less sure [984]. 

Потенційні смисли у наведеному фрагменті тексту репрезентовано засобами 

граматичних конструкцій (could see; could yet wobble) або лексичних 

словосполучень (risk of disunity; is in question; is less sure), що позначають 

імовірність здійснення певних дій або подій.  

     Телеологічна рефлексія у перебігу реалізації категорії телеологічності може 

бути детермінованою також особливостями розгортання тексту, аранжуванням 

відображених у тексті фактів та диспозицією автора, котрі викликають пов’язаний 

з категорією телеологічності “феномен неприйняття” з боку читача [634, с. 31]. 

Розбіжність картин світу адресанта і адресата, їх переконань та настанов постають 

каталізатором реструктурування, реорганізації у свідомості адресата-читача 

ланцюжка мовних репрезентантів фактів дійсності і стимулюють утворення нових, 

непередбачуваних автором смислів та розкривають більш глибокі шари 

феноменологічного потенціалу тексту.  
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     Зокрема, протидія нав’язуваній автором системи оцінок може пояснюватися, з 

точки зору семіотики, так званою “конкуренцією кодів” [295, с. 140], і, з точки зору 

телеології, – дисонансом між телеологічними домінантами адресанта і адресата 

публіцистичного тексту, тобто міркуваннями етики, моралі, переконань, котрі 

належать царині “моральної” телеології [727].  

     Наприклад, у наведеному нижче тексті крізь призму телеологічної рефлексії 

стосовно моралі та етики амбівалентного означення здобуває гуманітарна криза 

(humanitarian crisis) як факт дійсності: “None of us can stand idle when we know the 

horrors that affect so many civilians caught in the Syrian conflict. The question that 

we’ve been hearing, loud and clear, from Canadians is: ‘What can I do to help?’ 

…“This is an unprecedented humanitarian crisis. Canada has international obligations 

and yet the Harper government continues to ignore, misrepresent or belittle the people 

who are trying to flee from this horror, so we welcome the role of the provinces in 

stepping up to the plate and we need a federal government to do that and they can do that 

now” [1051].  

     Поряд з експлікацією телеологічної домінанти автора тексту (забезпечення 

допомоги біженцям: What can I do to help?), семіотизації зазнають факти дійсності, 

котрі є перешкодою до досягнення цієї мети і які можуть бути кваліфіковані як 

порушення норм моралі (stand idle; to ignore (international obligations), misrepresent 

or belittle the people). Цей текстуально відображений факт дійсності (humanitarian 

crisis) як метанаратив є надзвичайно чутливим до систем диспозицій соціальних 

прошарків, представників різних партій, урядів. Відповідно, телеологічна рефлексія 

щодо життєвої значущості текстуально відображених фактів реальності для певних 

суб’єктів мовлення може спричиняти такий діапазон означень, аж до полярно 

протилежних, котрі можна представити лише у вигляді імовірнісних векторів 

(наприклад, заклики у Великій Британії і США до депортації біженців). 

     У термінах телеологічної лінгвосеміотики феноменологічний потенціал тексту 

здобуває актуалізацію у вигляді формування телеологічно узгоджених 
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асинтаксичних семіотичних структур. Вони складаються із мовних 

репрезентантів селективно означуваних фактів дійсності, котрі не лише 

розташовані поряд, а утворюють телеологічну семіотичну єдність. У смисловому 

просторі дискурсу телеологічні механізми семіотизації реальності як вияв 

телеологічної рефлексії мають бути узгодженими з безпосередньо-адресантним, 

опосередковано-адресантним, опосередковано-адресатним і безпосередньо-

адресатним референційними ракурсами віддзеркаленої реальності.  

     Наприклад, у тексті“Softly softly, charming Huckabee” [978], в якій йдеться про 

автобіографічну книгу Майка Хакабі (одного з претендентів на пост президента 

США), телеологічно зумовленим об’єктом семіотизації постає низка предметів і 

явищ, згуртованих музичною тематикою. Вони як сукупність мовних 

репрезентантів фактів дійсності, об’єднаних спільним топосом, слугують 

феноменологічним полем для осмислення тексту: 

     Sarah Palin may be the Republican Party’s rock star, but Mike Huckabee can actually 

play the bass guitar. While campaigning for the presidency last year, he would often 

whip it out and start jamming. Lexington heard him a few times. He was at least as good 

as that other former governor of Arkansas, the one who plays the saxophone. And his 

latest book has more about rock music in it than the title, “A Simple Christmas”, might 

suggest.  

     As an eight-year-old boy in 1964, he watched the Beatles on the Ed Sullivan Show 

and immediately wanted to be one of them. He put “electric guitar” on his Christmas list, 

but his parents picked something cheaper. After two years, he drew up a list with only the 

guitar on it. Alarmed by the price, his parents urged him to reconsider. No, he said, it’s a 

guitar or nothing. They gave in. 

     “I didn’t know until years later…just how much money $99 was to my parents,” 

recalls Mr Huckabee. It took them a year to pay for it. The lesson? Christmas is about 

sacrifice. Several Christmases later, when he was a penniless father-to-be, he sold his 

precious guitars (he had two by then) to buy a washing machine.  Political memoirs aim 

to make money and charm voters [978].  
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     Здавалося б, у тексті відображена неординарна, навіть неочікувана комбінація 

фактів соціально-політичної й доволі легковажної розважальної сфери реальності 

(rock star; can actually play the bass guitar; whip it out and start jamming; plays the 

saxophone; his latest book has more about rock music; watched the Beatles; put “electric 

guitar” on his Christmas list; a guitar or nothing; sold his precious guitars). Проте, 

їхній вибір автором для означення має певне телеологічне підгрунтя.  

    Автор тексту сам формулює телеологічне пояснення відповідно до його 

канонічних стандартів таким чином: Political memoirs aim to make money and charm 

voters. Тобто, безпосередній автор керувався практичними і політичними 

міркуваннями. Читач, імовірно, у процесі “інтерпретації інтерпретації” може 

інакше семіотизувати відображену дійсність і не вбачати прагматизму і 

лицемірства у запропонованій оповіді.  

     Таким чином, смислоутворення у перебігу реалізації феноменологічного 

потенціалу тексту можна розглядати як об’єктивацію індивідуального 

“потенційного світу” [57, с. 74]. Структура феноменологічного поля тексту 

наведена у Схемі 5 (див. Додаток Б). 

     Телеологічно детермінована специфіка авторського феноменологічного 

конституювання відображеної дійсності в англомовному публіцистичному тексті 

покликана створити образ світу, з якого б випливав відповідний висновок як 

телеологічний експонент і підводив читача до прийняття текстового концепту, 

задекларованого тими чи іншими засобами. Очевидно, що актуалізація 

суб’єктивованих глибинних семантичних шарів зумовлює той факт, що 

текстуально відображена дійсність не є ідентичною навколишній “картині світу” і 

кожного разу є індивідуальною [333, с. 15].  

     Виходячи з вищезазначеного, феноменологічний потенціал тексту ми 

розглядаємо як комплексне і телеологічно зумовлене поняття, яке виявляється у 

вигляді авторефлекторного смислового континууму і яке містить: 

      - варіативний компонент смислу тексту (невіддільна від категорії 

телеологічності змістовно-концептуальна інформація); 
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      - інваріантний компонент смислу тексту (змістовно-фактуальна інформація), 

основою якого можуть бути телеологічно зумовлені прототипні образи, що 

викликають “конвенційовані асоціативні реакції” [термін 361, с. 107], і стандартні 

асоціативні смисли як наслідок телеологічної рефлексії.  

     Процес реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі і, відповідно, телеологічно детермінованої актуалізації змістових 

параметрів тексту можна представити у вигляді нескінченного смислового 

континуума, що відображає сутність смислоутворення як актуалізації 

феноменологічного потенціалу тексту (див. рис. 5.4): 

     Рис. 5.4 Феноменологічний потенціал англомовного публіцистичного тексту 

як смисловий континуум 

                   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Таким чином, категорія телеологічності у процесі актуалізації 

феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного тексту постає 

фактором, котрий визначає специфіку феноменологічного конституювання 
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відображеної у тексті дійсності. Актуалізація феноменологічного потенціалу 

публіцистичного тексту має телеологічну зумовленість і здійснюється у вигляді 

селективної семіотизації, ресеміотизації і десеміотизації мовних репрезентантів 

відображених у тексті фактів дійсності як експланандумів (пояснюваних елементів) 

телеологічних експонентів.  

     Критерієм відбору фактів дійсності значущих для актуалізації 

феноменологічного потенціалу публіцистичного тексту слугує оцінка осмисленої і 

семіотизованої текстуально відображеної дійсності крізь призму телеологічних 

домінант адресанта й адресата як життєво значущих ідеалізованих уявлень про 

відповідність текстуальної репрезентації концепт-ідеї моральним канонам і 

ідеальному образу дійсності [523; 539]. Мовні репрезентанти об’єктів і явищ 

дійсності при осмисленні публіцистичного тексту і виявленні семантичних зв’язків 

між ними утворюють нечіткі семіотичні множини, котрі у цьому дослідженні 

постульовано як симбіоз мовних і когнітивних механізмів, що втілюють реалізацію 

схематичного принципу мислення у перебігу смислоутворення у дискурсі.    

     Схематично процес дискурсивного смислоутворення наведено у Схемі 6 (див. 

Додаток Б). 

 

     5.5 Диспозиційна природа реалізації категорії телеологічності у дискурсі 

     Феномен диспозиційності комунікативної взаємодії пов’язаний з базовими 

диспозиційними категоріями: намірами (інтенціями), бажаннями, налаштованістю 

(mood), мотивом та морально-етичними категоріями скромності, ліцемірства, 

нещирості, які враховують у концептуальних координатах перцепції, осмислення 

та означення складної людської поведінки [828, с. 33; 891, с. 118, 147]. Потреба 

дослідження телеологічно релевантних диспозиційних аспектів англомовного 

публіцистичного дискурсу зумовлена інтенсивним розвитком тенденцій до 

індивідуалізації мовленнєвотворчого процесу на тлі індивідуалізації суспільної 

свідомості [252, с. 45; 239, с. 254; 448, с. 100; 487]. У ціннісно-цільовому ракурсі 

диспозиційність втілює індивідуальна телеологічна домінанта. 

     Телеологічні експоненти доцільної комунікативної діяльності, якою є дискурс, у 
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широкому сенсі є диспозиційними. Диспозиційність визачають як засіб об’єктивації 

природної схильності, налаштованості об’єкта або живої істоти поводити себе 

певним чином відповідно до мети [828, с. 33; 891, с. 57; 738]. Феномен схильності 

до певної поведінки або функціонування розглядають як “матеріальний причинний 

фактор” [888, с. 5].  

     Лінгвальна об’єктивація диспозиційності як вияву телеологічності реалізується 

у відповідних контекстах, що вказують на цілеспрямованість, на прагнення 

здійснити дію в ім’я фінальної мети (end): We’re only unified for limited purposes. It 

was always intended that the states would have more power [1018];  A Democratic-

controlled Congress tried a similar tactic [1053]. 

     Досліджений фактичний матеріал дає підстави для ствердження, що пояснення 

дій, їхніх наслідків та доцільності грунтуються на феномені фізичної, 

інтелектуальної, психологічної диспозиційності:  

       - фізична диспозиційність: A 30-year career detective, said that his work had 

brought him into confrontation with hardened criminals [1010];  

       - інтелектуальна диспозиційність: A diverse population with different ideas has 

led to a lack of cohesive policies [1053];  

     -  психологічна диспозиційність: The buyers who are knocking up the prices… are 

tempted by the island [988].  It is a drilling boom that has upended the energy industry 

and spurred billions of dollars of investment [1018]. 

     Фізична, інтелектуальна, психологічна налаштованість (диспозиційність) 

суб’єкта мовлення до певної доцільної поведінки пов’язана з базовими 

диспозиційними категоріями, до яких належать інтенції, прагнення, бажання, 

мотиви, які у свою чергу ми розглядаємо невіддільно від понятійної системи 

“моральної телеології” [727]. Моральні категорії щирості, лукавства, правдивості, 

порядності, лицемірства є високодиспозиційними [891, с. 118, 147] і вкрай 

важливими при аналізі і осмисленні закономірностей ціннісно-цільових аспектів  

доцільної дискурсивної діяльності. 

     Феномен диспозиційності в англомовному публіцистичному дискурсі 

виявляється особливо рельєфно з огляду на його діалогічність, тобто, з точки зору  
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зіткненні ціннісно-цільових векторів декільнох мовних особистостей при 

осмислення певного факту дійсності.  Розглянемо публіцистичний текст “Revealed: 

Ulster’s one-sided, dirty war” [996] (див. Додаток Г, текст № 1) і визначимо 

особливості семіотизації фактів дійсності у координатах “діалогічного трикутника” 

безпосередній адресант <-----> опосередкований адресант <-----> адресат. 

     Аналіз емпіричного матеріалу свідчить про те, що факт дійсності (явище, об’єкт, 

дія, подія у мережі зв’язків з іншими об’єктами і явищами), будучи сприйнятим, 

осягненим, пропущеним крізь систему загальнокультурних цінностей і наділеним 

індивідуумом певним смислом, не залишається універсально інваріантним й 

однаково істиннісним за смисловими характеристиками для всіх мовців. Більше 

того, у сучасну post-truth епоху факт дійсності стає не засобом пошуку або 

ствердження істини, а всупереч законам моральної телеології – об’єктом і засобом 

маніпулювання, виходячи з принципів доцільності з порушенням універсальних 

моральних постулатів [733; 638].  

     Змістова структура факту дійсності постає діалектичною єдністю об’єктивного 

(інваріантного) й суб’єктивного (варіативного). Виходячи з цього, на основі 

наведеного вище дослідженого фактичного матеріалу вважаємо за доцільне 

виокремити:  

     - Факт дознакової реальності (ноумен) як об’єктивно існуючий елемент 

позатекстової дійсності з інваріантними змістовими параметрами і як потенційно 

семіотизоване явище, подія чи об’єкт реальності у абстрагованому від конкретної 

ситуації сенсі, наприклад, згадані в наведеному тексті: reports, inquiries, 

investigation, murders, deaths, weapons etc.;.  

      - Текстуально віддзеркалений факт дійсності (феномен) з інваріантними 

змістовими параметрами як верифікована фактуальна інформація: reports (were) 

published yesterday; 10 pages (were) blanked out by the government; publication of the 

reports (was delayed) for nearly six months; four full public inquiries into the murder 

were ordered; the Belfast solicitor Pat Finucane… was shot 14 times as he ate dinner 

with his family; they failed to warn him or do anything to prevent (the murder); an army 
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pistol (was) sold by a drunk soldier to loyalist paramilitaries; death (of Finucane and 

Rosemary Nelson) in a car bomb eight years later; Ms Nelson, a mother of three, had 

complained to police of death threats from loyalists; RUC officers had conveyed threats 

through her clients to her during interrogations.  

     - Факт у гносеологічному сенсі з варіативними змістовими параметрами як 

концептуалізоване адресантом-автором знання або як концептуальна інформація 

(текстуально відображене явище, подія, об’єкт реальності). Факт у цьому сенсі 

постає семіотизованим безпосереднім чи опосередкованим адресантом і виявляє 

настанови автора у формі висновків і оцінок та підлягає семіотизації (або 

ресеміотизації) адресатом-читачем.  

     В розглянутому тексті безпосередньо-адресантна текстуальна репрезентація 

осмислених автором і здобувших означення фактів дійсності у формі висновків, 

емоційно забарвлених оцінок і припущень, як вираження ставлення автора до 

певних явищ і об’єктів дійсності містить такі висловлення: sections of the security 

forces in Northern Ireland saw themselves as above the law and conducted a one-sided 

dirty war in which solicitors representing republicans were apparently seen as legitimate 

targets; (reports) paint a picture of agents allowed to set up murders and loyalists given 

army intelligence which may have been used to kill nationalists; the investigation by 

retired Canadian judge Peter Cory into four of the most controversial killings of the 30-

year Troubles makes disturbing reading; (the investigation) had already caused fury. 

     Опосередковано-адресантне відображення фактів дійсності зазвичай 

здійснюється у вигляді цитацій та посилань, наприклад:  Judge Cory said the army, 

MI5 and police special branch knew of the plot…; the judge said documents showed 

death threats…; the death (of Finucane and Rosemary Nelson) in a car bomb eight years 

later also showed signs of collusion, Cory said;…; he described how security services 

frustrated the Stevens inquiry…;… Judge Cory said questions had to be asked about 

whether officers had incited others to kill her; furthermore, he said  the former chief 

constable Mr Flanagan's attitude to lawyers who defended republicans showed how 

“there might have been a reluctance to either protect or to thoroughly investigate 

threats to a troublesome solicitor.” 
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     Вказівки на джерело інформації (the judge said;  documents showed; the security 

services regarded human rights solicitors like Finucane and Rosemary Nelson… who 

defended prominent republicans as close “associates” of the IRA; he described) 

пом’ягшує категоричність висловлень та підкреслює начебто відстороненість, 

дистанціювання безпосереднього адресанта від специфіки означення фактів 

дійсності опосередкованим адресантом. 

     Проте, диференціація безпосередньо-адресантного і опосередковано-

адресантного означення дійсності постає досить умовною, оскільки у кінцевому 

рахунку відбір цитацій і посилань є результатом селективного сприйняття 

дійсності автором тексту. Окрім того, сама специфіка відбору фактів для означення 

автором  виступає індикатором його настанов, мотивів і врешті решт телеологічної 

домінанти. Факт з варіативними змістовими параметрами у гносеологічному сенсі 

постає концептуалізованим адресатом-читачем знанням, як результатом 

семіотизації (ресеміотизації) текстуально відображеної дійсності у мережі 

значущих зв’язків (див. рис. 5.5).  

     Рис. 5.5 Змістова структура факту дійсності в англомовному 

публіцистичному дискурсі 

 

     У цьому зв’язку потрібно зазначити, що семіотизація дійсності як адресантом, 

так і адресатом є телеологічно зумовленою, тобто такою, що співвідноситься не 

тільки з питаннями “Що?”, “Як?”, але і “Чому?”, “Задля чого?” (“З якою метою?”), 

оскільки семіотизація несе відбиток особистостей, що її здійснюють, віддзеркалює 
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їхню систему диспозицій і у кожному конкретному випадку, у конкретній 

комунікативній ситуації – телеологічну домінанту.  

     Телеологічний компонент змістових характеристик означених фактів дійсності 

як відповідь на питання щодо доцільності “Для чого?” виявляється і реалізується у 

перебігу семантичних процесів при сприйнятті тексту саме у співвіднесеності не 

стільки з інваріантними (дедуктивно зумовленими об’єктивними), скільки з 

варіативними, інтуїтивними, імовірнісними (індуктивно зумовленими 

суб’єктивними) диспозиційними аспектами осмислення і семіотизації дійсності.  

     В наведеному тексті варіативність і імовірнісна модальність змістових 

характеристик означених явищ, фрагментів дійсності і подій як фактів реальності у 

гносеологічному сенсі окрім імпліцитної актуалізації здобуває також експліцитний 

лінгвальний вияв із застосуванням граматичних засобів (army intelligence which may 

have been used to kill nationalists; pistol… may have been hidden; Special branch may 

have failed to take any steps; “there might have been a reluctance to either protect or to 

thoroughly investigate threats”) і лексичних ресурсів мови (solicitors representing 

republicans were apparently seen as legitimate targets; showed signs of collusion; can 

be seen as further evidence; there was also evidence; attitude to lawyers who defended 

republicans showed how “there might have been a reluctance to either protect or to 

thoroughly investigate threats”). Настанови адресанта і його ставлення до означених 

фактів реальності також виявляються засобами добору емоційно забарвленої 

лексики (makes disturbing reading; had already caused fury; controversial killings; 

dirty war). 

      У контексті розгляду телеологічно релевантного феномену диспозиційності в 

англомовному публіцистичному дискурсі як складній системі відкритого типу 

виникає питання рухомості, варіативності, необмеженості розмаїття прагнень, 

мотивів, цілей мовної особистості. Аналіз фактичного матеріалу надає підстави для 

висновків стосовно того, що на аперцептивному рівні образи об'єктів, явищ і 

відношень між ними, утворені при сприйнятті дійсності, залучаються до 

телеологічно зумовленої системи зв'язків, які здобувають реалізацію у перебігу 

потенційно необмеженого семіозису (термін введений У. Еко [183, с. 51]). Процес 
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семіозису здійснюється на тлі семіотичного простору як нескінченної множини 

компонентів, що мають потенційну здатність формуватися у телеологічно і 

концептуально зумовлені семіотичні угрупування – нечіткі семіотичні множини 

відповідно до телеологічної домінанти мовця (див. Розділ 6).  

     Враховуючи вище наведені теоретичні міркування стосовно динамізму 

диспозиційного підгрунтя реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі і виходячи з особливостей авторського 

феноменологічного конституювання дійсності як способу постулювання 

текстового концепту, розглянемо публіцистичний текст “Behold, two mediocre mice” 

[976]. Адресант-автор тексту прагне довести до читача своє бачення світу, свою 

точку зору стосовно ціннісно-цільової специфіки текстуально відображених фактів 

дійсності. Це є природним явищем, оскільки спілкування є невпинною боротьбою 

між розумінням і навіюванням (“внушением”) своєї думки [132, с. 368].  

     В наведеному нижче фрагменті текстовий концепт експліцитно задекларовано у 

підзаголовку до тексту: The European Union’s choices for its new top jobs reveal a 

pitiful lack of global ambition. Йдеться про невдалий вибір кандидатур на керівні 

посади у Європейському парламенті. Відбір автором мовних засобів для 

позначення кандидатур на керівні посади мають чітко виражену ціннісно-цільову 

функцію і евалюативну забарвленість:  

…By choosing two virtual unknowns, with paltry political experience, as the first 

permanent president of the European Council and as the new EU foreign-policy 

supremo, Europe’s leaders have made their union look ridiculous. 

Both Belgium's Herman Van Rompuy and Britain's Catherine Ashton are decent in their 

way. Mr Van Rompuy has been a surprisingly effective Belgian prime minister…  

     That alone is enough for some Europhiles to welcome these appointments. Yet they 

miss two points. The first is that the Van Rompuy-Ashton team was manifestly nobody's 

dream ticket. Mr Van Rompuy emerged only because weightier and better-known 

candidates, including Britain's Tony Blair, fell foul of the objections of one leader or 

another. Lady Ashton was the third or even fourth choice of Gordon Brown when 

Britain was offered the post. Picking people for their inoffensiveness, inexperience (both 
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have been in their jobs for only a year), party affiliation, nationality or sex-everything, 

in fact, except their abilities-is unlikely to lead to the best candidates [976]. 

     Наведений текст містить алюзивні посилання, які покликані применшити 

значущість результатів текстуально відображених фактів дійсності (виборів на 

чільні пости у Європейському парламенті). В аналізованому тексті семіотизації 

зазнають переважно соматичні вияви дійсності (Herman Van Rompuy; Catherine 

Ashton). Зокрема, означення здобувають особистісні характеристики обраних 

кандидатів (virtual unknowns, with paltry political experience; decent in their way; a 

surprisingly effective Belgian prime minister; nobody’s dream ticket; weightier and 

better-known candidates; the third or even fourth choice; inoffensiveness, inexperience; 

both have been in their jobs for only a year).  

     Ці семіотизовані особистісні властивості з певною вірогідністю позначають 

прагнення автора довести недоречність, недоцільність і невдалість вибору і 

постулювати його як концепт тексту (Europe’s leaders have made their union look 

ridiculous). В рамках семіотичного простору відображеної дійсності таке 

тлумачення подій може виглядати переконливо. Проте поінформований і 

альтернативно диспозиційно налаштований адресат-читач виходить за межі 

текстуально відображеної дійсності у позатекстову реальність. Це надає йому 

можливість суб’єктивованої семіотизації концептуально співвіднесених явищ 

реальної дійсності. Наступним природним кроком постає встановлення адресатом-

читачем телеологічно узгоджених семіотичних зв’язків своєї картини світу з 

відображеною дійсністю, але уже з урахуванням авторських особливостей 

ціннісно-цільових аспектів семіотизації світу.  

     На цьому етапі осмислення тексту адресат-читач робить висновки стосовно 

прийняття чи несприйняття (або часткового несприйняття) авторської 

телеологічної атрибуції смислу фактам дійсності й задекларованого текстового 

концепту загалом. Саме в цей момент процес смислоутворення вступає у 

продуктивну фазу, коли починає здійснюватися ресеміотизація відображеної 

дійсності читачем внаслідок зіставлення своєї картини світу з авторською. 
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     Стосовно авторської атрибуції смислу текстуально відображеним фактам 

дійсності, то обізнаний читач, імовірно, може кваліфікувати її як заангажовану, 

упереджену, яка відображає у цьому конкретному випадку незадоволення 

істеблішмента Великої Британії результатами виборів, зокрема, тим, що була 

відхилена кандидатура колишнього прем’єр-міністра Тоні Блера (Tony Blair, fell 

foul of the objections). Відтак, розгляд дискурсивних процесів крізь призму 

телеологічно релевантної диспозиційності є застосовним як до мовця (адресанта-

автора), так і реципієнта (читача), оскільки мовленнєва діяльність ґрунтується на 

дуалізмі породження мовлення і його сприйняття у їхньому органічному 

взаємозв’язку і взаємному проникненні. 

     Результати аналізу фактичного матеріалу з точки зору диспозиційності вказують 

на те, що для смислоутворення як суб’єктивованого означення текстуально 

відображеного світу у публіцистичному дискурсі істотним виявляється врахування 

наступних семіотично і телеологічно значущих факторів: 

- предметно-діяльнісного фону процесу комунікації; 

- соціально-політичного тла; 

- ретроспективно реконструйованої сукупності факторів, які передували 

комунікації і мають телеологічну і семіотико-імовірнісну релевантність для 

зазначеної комунікативної взаємодії; 

- невербального комунікативно релевантного супроводження, разом зі 

спонтанними афективними проявами, які слугують маркерами мимовільно 

виражених аспектів смислу; 

- зовнішніх атрибутів, фізіогномічних та особистісних характеристик комунікантів; 

-  соціально-рольових (статусних) факторів; 

-  афективно зумовленої специфіки міжособових відношень; 

- проспективних гіпотетичних побудов, що прогнозують імовірнісність здобуття 

семіотичної значущості мовними репрезентантами певних фактів дійсності. 

     Особистісні аспекти смислу актуалізуються, перш за все, на основі феномену 

диспозиційності. У телеологічному сенсі диспозиційність зумовлює генерування 

особистісного смислу (у термінології В.А. Миловидова “суб’єктивного компоненту 
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дискурсу” [315, с. 47]), котрий ми розглядаємо розглядаємо як усвідомлення 

життєвої значущості змістового аспекту висловлення для мовної особистості.  

     Але для HOMO SAPIENS поняття життєвої значущості не обмежується 

біологічними та матеріальними потребами. Телеологічність і, зокрема, її 

диспозиційний складник грунтуються також (а іноді навіть більшою мірою) на 

морально-етичних міркуваннях. Саме крізь призму індивідуальних вірувань і 

переконань, що належать царині духовності, моралі та етики, здійснюється 

евристичне продуктивне осмислення текстуально відображеної реальності як 

втілення реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі, наприклад:  

     Alicia was deputy general-secretary of the party during such glorious moments as the 

“cash for peerages” investigation, the exposure of £13m of undisclosed loans, the 

subsequent near-bankruptcy of the party and the disastrous 2010 election campaign. 

After Iain McNicol’s arrival as new general-secretary in 2011 she was “repositioned” as 

Tom Watson MP’s “strategic adviser (campaigns and elections)” to help improve 

parliamentary selections – an odd choice given her record as a fixer and control-freak of 

the old school. As the Labour pressure group Left Futures observed: “We have no doubt 

that Alicia has many skills and talents; unfortunately they are skills and talents which 

have for a decade been deployed operating the New Labour command and control 

machine…” [941].  

     У цьому фрагменті тексту факт дійсності (she was “repositioned” as Tom Watson 

MP’s “strategic adviser) осмислюється крізь призму телеологічно релевантних 

принципів, зокрема, ціннісно-цільової доречності цієї події. Мовні репрезентанти 

фактів дійсності виявляють диспозицію автора, обґрунтовують його негативне 

сприйняття факту дійсності (Alicia was deputy general-secretary of the party during 

such glorious moments as the “cash for peerages” investigation, the exposure of £13m of 

undisclosed loans, the subsequent near-bankruptcy of the party and the disastrous 2010 

election campaign), і слугують елементами імплікованого телеологічного 

експонента (they are skills and talents which have for a decade been deployed operating 

the New Labour command and control machine) постульованого текстового концепту 
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(an odd choice given her record as a fixer and control-freak of the old school). 

     Розглянемо фрагмент публіцистичного тексту крізь призму диспозиційних 

координат “Theresa May vows to do more for 'ordinary, working people' in New Year 

message” [933] і коментарі до нього, котрі втілюють суть дискурсії як реалізації 

категорії телеологічності у перебігу комунікативної взаємодії диспозиційної 

налаштованості автора і читача. Жирним шрифтом виокремлено лексичні одиниці і 

словосполучення, котрі виконують функцію телеологічних маркерів, що 

реалізують безпосередньо (лексичні одиниці, що містять сему цілеспрямованості) 

чи опосередковано (контекстуально) категорію телеологічності: “We all want to see 

a Britain that is stronger than it is today. We all want a country that is fairer so that 

everyone has the chance to succeed. We all want a nation that is safe and secure for our 

children and grandchildren. These ambitions unite us, so that we are no longer the 52 

per cent who voted Leave and the 48 per cent who voted Remain, but one great union of 

people and nations with a proud history and a bright future.“So when I sit around the 

negotiating table in Europe this year, it will be with that in mind – the knowledge that I 

am there to get the right deal – not just for those who voted to Leave – but for every 

single person in this country.… “This is the year we need to pull down these barriers 

that hold people back, securing a better deal at home for ordinary, working people.” 

[933]. 

     Концепт тексту є задекларованим у заголовку у вигляді прихованого (covert) 

телеологічного експонента (Theresa May vows to do more for 'ordinary, working 

people'), котре може бути трансформованим у канонічну форму: Theresa May vows 

to do more in order to make the lives of ordinary, working people better. Сам текст як 

розгорнутий телеологічний експонент містить значну кількість телеологічних 

маркерів у вигляді власне “телеологічної” лексики у структурі ключових 

пропозиціональних груп  (to vow; we want; we need; ambitions). Телеологічна 

лексика є корельованою з вербалізованими вищими цінностями як фінальною 

метою (Телосом), що втілює ідеальний образ світу, на реалізацію котрого 

спрямована діяльність суб’єкта мовлення (a Britain that is stronger; a country that is 
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fairer: a nation that is safe and secure; united (ambitions unite)). Окрім того, певні 

словосполучення виконують функцію опосередкованих телеологічних маркерів, що 

належать периферії лексико-семантичного поля телеологічності (with that in mind – 

the knowledge that I am there to get the right deal). 

     Аналіз коментарів до публіцистичного тексту вказує на те, що телеологічні 

експоненти як аргументативна основа постульованої концепт-ідеї виявляють їх 

чітко виражену індивідуалізовану ціннісно-цільову диспозиційність. Розбіжності у 

телеологічній атрибуції смисла мовним репрезентантам фактів дійсності автором і 

читачем можуть бути: а) цілковито відсутніми – Thank goodness! I have a lot more 

faith in May than I have in crazy Сorbyn and his gang of commies! Keep up the good 

work May! [kelv77]; б) частковими – Then let her invoke Art.50 right away! 

[ToyPupanbai]; Wait, shouldn't she be doing that in the first place? The working people 

are the ones that pay the Tax, that keeps her in a job [bobcatcrazy]; A representative 

Government which acts in the publics best interest would be a better deal for ordinary 

working people [DavidMortimer]; в) відображати цілковите неприйняття і бути 

принципово відмінними з  точки зору ціннісно-цільових критеріїв – Liar 

[JammyJimmy]; Aw cmon. Usual Tory tripe [joseph99]; I don't believe you at all, Mrs 

May. You already backtracked on your promises when you became PM [PrinceofCats]; 

All talk. I've seen little to suggest that you will [MRmirror]; Words cost and mean nothing 

[loser]; Jerrymerry vows to do more for those who are quite happy to sit on their asses 

... claim benefits and let EU migrants do the work [BeppeSapone]. 

     Якщо виходити із задекларованої у заголовку тексту концепт-ідеї (Theresa May 

vows to do more for 'ordinary, working people'), можна зробити висновок, що 

розбіжності в означуванні і атрибуції смисла фактам дійсності автором і читачем 

відбиваються на структурній і семантичній організації телеологічних експонентів. 

Можна спостерігати заміщення пояснюваного факта дійсності (експланандума) (A 

representative Government which acts in the publics best interest would be a better deal 

for ordinary working people [DavidMortimer]; Then let her invoke Art.50 right away! 

[ToyPupanbai]) і логічну реорганізацію пояснюючого компонента (експлананса) 
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телеологічного експонента у вигляді пропозиції або припущення альтернативної 

ціннісно-цільової аргументації відображеного у тексті факта дійсності 

(висловлення, події тощо) (Jerrymerry vows to do more for those who are quite happy 

to sit on their asses ... claim benefits and let EU migrants do the work [BeppeSapone]).  

     Як видно з наведеного матеріалу, значна частина розбіжностей, тобто, 

диспозиційний дисонанс в означуванні фактів дійсності учасниками англомовного 

публіцистичного дискурсу, пояснюється розбіжностями у розумінні ними вищих 

моральних цінностей і ґрунтується на духовному складнику моральної телеології І. 

Канта, котрий здобуває особливу  актуальність у сучасну епоху “post-truth”: Liar 

[JammyJimmy]; Usual Tory tripe [joseph99]; I don't believe you at all, Mrs May 

[PrinceofCats]; Mrs May, stop spouting these mealy mouthed words. They are empty and 

so far have delivered absolutely nothing [Pitstop]; Save your weasel words and FOCUS 

on BREXIT woman [Anna Sozzlebry]; The betrayal of the people by this woman 

continues [gladius]; She's another Thatcher Alright. Buy us at one end. And sell us out 

at The Other [JimlambZack].  

     Більше того, засудження за порушення моральних принципів у ціннісно-

цільових координатах у публіцистичному дискурсі екстраполюється і на джерело 

публікації публіцистичного тексту: The Independent most certainly does refuse to 

accept the decision of the people regarding Brexit as is proved by the endless remoaning 

propaganda in this once ethical newspaper. The Independent's credibility has been much 

reduced over the past few months by such dishonesty [mike].  

     Процедура телеологічно зумовленої інтерпретації лексики, висловлень і текстів і 

наступне смислоутворення як реалізація категорії телеологічності здійснюється 

шляхом аналізу і синтезу розмаїття співвіднесених з метою висловлення 

телеологічних чинників. Процес смислоутворення загалом і дискурсивний 

семіозиз, зокрема, являє собою комплекс ієрархічно узгоджених взаємодій 

складників, які містять константні (інваріантні) і змінні (варіативні) величини.  

     Константні складники процесу реалізації категорії телеологічності охоплюють 

суто лінгвістичний аспект репрезентації значення:  

- на структурному рівні – морфемний, лексичний, синтаксичний, текстовий;  
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- на семантичному рівні – денотативні (прямі) значення лексичних одиниць та 

висловлень;  

- об’єктивні екстралінгвістичні складники у сукупності невербальних компонентів і 

екстралінгвістичних константних конвенційних чинників комунікативної ситуації.  

     Змінні складники процесу реалізації категорії телеологічності охоплюють 

динамічні екстралінгвістичні й антропоцентричні чинники, які, з огляду на їхню 

непередбачуваність і рухомість, не піддаються суворій вичерпній систематизації. 

Функціональна залученність до процесів смислоутворення змінних 

екстралінгвістичних аспектів реалізації дискурсу, разом з телеологічними, 

зумовлена динамізмом реальної дійсності у її соціокультурних, ідеологічних, 

духовних, психологічних і фізичних вимірах та наявністю чинників 

невизначеності. Іманентна наявність телеологічної змінної у дискурсивному 

смислоутворенні зумовлена варіативністю індивідуального світосприйняття і, 

зокрема, залежністю життєдіяльності від співвіднесеної з цілепокладанням 

диспозиційної налаштованості індивідуума. Зокрема, у комунікативній взаємодії 

враховуються певні особистісні риси мовця, які, здавалося б, не мають 

безпосереднього відношення до словесно оформленого повідомлення: …Mr Brown 

is deeply flawed… A man with the charm of a Red Army tank commander and the 

conversational skills of a call-center answering machine [949]. Проте, зважаючи на 

цілісність семіотичного універсуму, вони внаслідок інференційних процедур і 

асоціативних референційних зв’язків з позатекстовою дійсністю впливають на 

креативне осмислення змістових парамерів висловлень і стимулюють продуктивне 

смислоутворення: None of this would matter very much if his words were not so 

hopelessly misaligned with his subsequent deeds [949].   

     Таким чином, фактичний матеріал вказує на те, що, базуючись на соціальних, 

світоглядних, інтелектуальних, психологічних та фізичних характеристиках мовної 

особистості, процес реалізації категорії телеологічності здійснюється крізь низку 

індуктивних інференційних процедур, які мають евристичнну природу. Вони 

охоплюють побудову та верифікацію гіпотетичних інтерпретацій, реконструкцію 



 254 

намірів автора, встановлення ступеня відповідності інтеріоризованого образу 

дійсності адресата та текстуально відображеного світу.  

     Евристичне продуктивне осмислення тексту як реалізація сукупності 

гіпотетичних інтерпретацій, асоціативно-оцінних нашарувань, алюзійних 

підтекстів веде до того, що окремі слова у залежності від системи особистих 

диспозицій мовної особистості, або у термінах телеологічної лінгвосеміотики – 

телеологічної домінанти, можуть здобувати неконвенційні оказіональні значення. 

Наприклад, семантичний аналіз з першого погляду однозначної лексики, що 

віднесена до певного лексико-семантичного ряду – terrorist, extremist, rebel, 

militant, guerilla, insurgent, radical, засвідчує, що семантична структура всіх цих 

слів набула дуже рухомої варіативності і дозволяє певну волю витлумачення. В 

залежності від того, хто говорить, з якою метою, коли, в якому місці, їх 

використовують стосовно, умовно кажучи, патріота, який захищає свою країну, і 

стосовно загарбника, виходячи з суто міркувань, пов’язаних з цілепокладанням, 

наприклад:  

     Several (readers) took strong objection to the use of the term “militants” rather than 

“terrorists” to describe the hostage-takers, the immediate perpetrators of the atrocity. 

These complaints were provoked in particular by a heading across the top of two pictures 

from the hostage-takers’ video: “Inside terror school – Film taken by militants shows 

hostages’ desperate plight”. A briefly immoderate email from Nevada in the United 

States, for example, ended: “These guys are terrorists, not militants, not fighters. They 

are terrorists !” [990]. Now it’s true that Nasrallah – an intelligent, former military 

commander of Hizbollah in southern Lebanon – is developing a rather odd cult of 

personality… But somehow “terror” is not quite  the word that comes to mind. This is 

partly because the tens of thousands of Shia Muslims whom Hizbollah represents are 

staging a social revolution rather than a coup, a mass uprising of the  poor who have 

traditionally been ignored be the great and the good of Lebanese society… But as the 

story of Lebanon continues, please spare me the word “terrorist” [1003]. 

     Такі частотні в англомовній публіцистиці лексичні одиниці, як war, conflict, 

action, operation, fight, campaign хоча і вживаються як синоніми, здобувають 
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варіативне тлумачення. У зазначеній низці синонімів слово war найменш 

прийнятне в дипломатичному контексті, інші ж члени цієї синонімічнї групи окрім 

статусу ідеографічних синонімів мають і евфемістичну функцію. Диференціація 

цих понять значною мірою залежить від телеологічної домінанти. 

        Надзвичайно диспозиційно чутливим до індивідуальних політичних 

переконань і упередженостей виявився політичний штамп “Brexit means Brexit” 

[906] (див. Додаток Г, текст № 13). Зокрема, Brexit як факт реальності сучасної 

Великої Британії здобуває вкрай розмаїту і суперечливу телеологічну атрибуцію 

смислу:  

     - The UK will really leave the EU;  

     - Controls on the numbers of people who come to Britain; 

     - A positive outcome for those who wish to trade; 

     - Actually stopping them coming in their entirety; 

     - End mass migration from the EU; 

     - Balance …between curbing free movement and getting access to the single market 

[906]. 

     До сукупності мовних одиниць як складників текстового феноменологічного 

(квазіперцептивного) поля, змістова актуалізація яких значною мірою виявляє 

диспозиційність і залежить від позатекстового семіотичного простору, віднесена 

асоціативно навантажена лексика, лексичні одиниці з широкою семантикою, тобто 

номінації, котрі позначають поняття з високим рівнем абстрагованості й 

дозволяють широкі межі витлумачення: 1) поняття суспільно-політичної сфери, 

ідеологеми (freedom, equality, independence, democracy, sovereignty, terrorist, rebel, 

separatist, war, antiterrorist operation, reunification, annexation, refugee, migrant): … 

Political language consists largely of “euphemisms, question-begging, and sheer cloudy 

vagueness” [906]; He (Blair) makes apparently harmless words like reform, modernise, 

choice and even equality sound like threats [995]; "Conflating refugees and migrants 

can have serious consequences for the lives and safety of refugees. Blurring the two 

terms takes attention away from the specific legal protections refugees require…Al 

Jazeera English announced it would stop using the term migrant, as it "is no longer fit 
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for purpose "It has evolved from its dictionary definitions into a tool that dehumanises 

and distances, a blunt pejorative," Malone wrote [936]; But over the months the slogan 

(“Brexit means Brexit”) has inverted into something different, a symbol of the 

government’s uncertainty about what Brexit will actually mean for our relationship with 

the EU [906]. 2) універсальні поняття соціальної взаємодії, співвіднесені з 

морально-етичною сферою життєдіяльності (good, bad, truth, honesty, justice): This 

would mean making an honest judgment ..., for themselves, for their colleagues in the 

PLP, for the reputation of the Labour Party and for the sake of good government [1039]. 

3) назви політичних партій, суспільно-політичних течій, рухів, установ, 

структурних підрозділів: The Labour party is about to suffer a serious electoral defeat. 

The Cabinet now has a big decision to make [1039]; 4)  історичні факти: Madagascar’s 

coup d’etat shows secrecy risks not just economic loss but also political disaster [989]; 

The release of the Libyan…, convicted for his part in the Lockerbie bombing, … affected 

relations [1040]; 5) географічні поняття: Agricultural productivity in most of Africa is 

vastly lower [981]; Obviously the whole Lockerbie thing went down like a very cold 

shower in the US [1040]; 6) власні імена публічних фігур, політичних діячів: 

Vladimir Zhirinovsky, the semi-fascist…, is seen as a venal buffoon [995]; 7) 

прецизійна лексика (цифри, дати, одиниці виміру): ...Long-term treasury yields 

moving lower and gold prices soaring above $1000 per ounce [909]; 8) алюзії та 

цитування: This “broken windows” theory… made Mr Wilson’s name. …He was glad of 

that, but also modestly irritated. Among his many books, he was proudest of those that 

investigated workings of government [982]; Winston Churchill 'agonised' over finest 

hour speech, papers reveal [953]. Reagan and the 'Evil Empire'. President Reagan 

made progress with a new Cold War strategy, combining tough anti-communist talk with 

a willingness to negotiate over nuclear arms [902]; 9) етноспецифічна лексика (Britain, 

American, German, Ukrainian, Russian): Britain as a nation may not be what we'd like it 

to be [1021]; 10) дескриптивні фрагменти наративу як семіотично значущий фон, 

референційно співвіднесений з реальною дійсністю як символічною реальністю: 

…Military jets screamed over Red Square… not since 1956 had low-flying fighters been 
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allowed to risk the safety of central Moscow. (He) has gone back to massaging national 

pride with military might and superpower nostalgia [995].   

     Наведені вище лексичні одиниці, що позначають певні факти й об’єкти 

реальності, допускають множинність трактовок і атрибуції різноманітних смислів. 

Плюралістичність витлумачення семантично навантаженої лексики з 

аперцептивними, аферентаційними, асоціативними нашаруваннями та широкою 

семантикою зумовлена телеологічними чинниками.  

     Специфіка збереження в оперативній та тривалій пам’яті важливих з точки зору 

мовної особистості телеологічно значущих фактів реального світу екстраполюється 

на процес дискурсивного семіозису у перебігу осмислення текстуально 

відображеної дійсності. Для формування актуального для особистості смислу 

значущість також може мати не тільки конкретний предметно-діяльнісний фон 

породження і сприйняття висловлення, але й загальна соціально-політична і 

історико-культурна ситуація. 

     Значну роль при розгляді певної події як знакового феномену можуть 

відігравати саме телеологічно детерміновані особистісні чинники 

смислоутворення. У розглянутому нижче тексті метанаративом постає факт 

дійсності (у цьому випадку – проміжні вибори), який здобуває плюралістичне 

особистісне осмислення і означення [910] (див. Додаток Г, текст № 3). 

     У наведеному публіцистичному тексті надано виклад і аналіз плюралістичної 

телеологічної атрибуції смислу певному факту дійсності (результатам проміжних 

виборів у США). Як видно із зіставлюваних висловлень, витлумачення цієї 

знакової події відображає надзвичайне розмаїття особистісних асоціацій: (Obama 

is) the symbol of a new age in which the extremes of both sides were quieted by crisis; it 

is evoking nothing so much as the well-meaning but inept Carter era; appropriately for 

the Democrats, the election fell this year on All Souls' Day, also known as the Day of the 

Dead.  

     Текст рясніє оцінками і висновками, які не тільки не співпадають але можуть 

розглядатися як полярно протилежні: America has swung back to the right after a 

leftward shift; he is no radical; he is just to the right of Mao; a deeply felt sense that 
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Obama is waging "war on business"; this is less a war, though, than a police action; 

midterm voters think taxes have gone up, the economy has shrunk, and the billions lent 

to banks as part of the Troubled Asset Relief Program will not be recovered. Wrong, 

wrong, and wrong; the purportedly anti-business Obama has presided over rising 

corporate profits and a successful rescue of the American auto industry; health-care 

reform will ultimately bring down the deficit and estimates that the stimulus package 

saved 3 million jobs. Наведений вище текст висвітлює пов’язану з телеологічною 

доцільністю часом суперечливу різновекторність виявів особистісного означення 

фактів дійсності мовцем у публіцистичному дискурсі.  

     Наведемо приклад з публіцистичного тексту, який може слугувати ілюстрацією 

телеологічно зумовленого залучення як раціональних, так і “ірраціонально-

психологічних” [347, с. 238] чинників когнітивного гатунку, що веде до 

варіативного означення й особистісного витлумачення сукупності мовних 

репрезентантів фактів дійсності, які виступають каталізаторами інференційних 

процедур. Розглянутий нижче фрагмент тексту, свідчить про те, що у дискурсі 

мовці роблять висновки стосовно істинності, щирості висловлення, його 

відповідності здоровому глузду, морально-етичним нормам, доречності, 

доцільності, грунтуючись більше на імплікованому смислі, ніж на буквальному 

сприйнятті сказаного або написаного. Це зумовлено тим, що імплікований смисл є 

безпосередньо пов’язаним з метою висловлення. Осягнення прихованого смислу 

передбачає залучення інтуіції та позначається довільністю, варіативністю, 

суб’єктивованістю, котрі є невіддільними від цілепокладання. Мовець здебільшого 

реагує на імпліковану мету висловлення, не обмежуючись поверховим 

“прочитанням” висловлення. У цьому конкретному випадку йдеться про приватні 

аспекти життя певної публічної особи (незаміжній статус і бездітність Кондолізи 

Райс, у минулому державного секретаря США):  

     During a hostile Senate hearing, during which Rice faced a wall of bipartisan 

criticism on the new strategy, Californian Senator Barbara Mixer …seemed to suggest 

Rice's childlessness impacted on her policies. “Who pays the price? I'm not going to pay 



 259 

a personal price,” Boxer, a Democrat, said. “My kids are too old and my grandchild is 

too young. You're not going to pay a particular price, as I understand it, with an 

immediate family. So who pays the price? The American military and their families. And 

I just want to bring us back to that fact.”    Rice did not take issue at the time, but later 

accused Boxer of setting back feminism: “I guess that means I don't have kids... was 

that the purpose? At the time, I just found it a bit confusing, frankly. But in retrospect, 

gee, I thought single women had come further than that. I thought you could still make 

decisions on behalf of the country if you were single and didn't have children”. Boxer 

said her comments had been misunderstood. “What I was trying to do in this exchange 

was to find common ground with Condy Rice. My whole point was to focus on the 

military families who pay the price. I'm saying, she is like me, we do not have families 

who are in the military.”…Claims and counter-claims about what Boxer meant have 

captivated US blogs and won extensive coverage on cable channels. Radio commentator 

Rush Limbaugh also waded in: “Here  we have a rich white chick with a huge, big 

mouth, trying to lynch this, an African-American woman, right before Martin Luther 

King Day, hitting below the ovaries here,” he said [1021]. 

      У розглянутому тексті варіативної інтерпретації зазнає наступне висловлення: 

“Who pays the price? I'm not going to pay a personal price,” …My kids are too old and 

my grandchild is too young. You're not going to pay a particular price, as I understand it, 

with an immediate family. So who pays the price? Характерно, що навіть суб’єкт 

мовлення припускає гіпотетичні побудови щодо телеологічної атрибуції у вигляді 

множинного тлумачення фактів дійсності: The American military and their families 

(pay the price). And I just want to bring us back to that fact.... What I was trying to do 

in this exchange was to find common ground with Condy Rice. My whole point was to 

focus on the military families who pay the price. I’m saying, she is like me, we do not 

have families who are in the military. Неоднозначного імовірнісного витлумачення 

на основі залучення індуктивних логічних операцій зазначене висловлення 

здобуває також з боку адресата та аналітиків:  I guess that means I don't have kids... 
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was that the purpose?; I just found it a bit confusing; a rich white chick with a huge, 

big mouth, trying to lynch this, an African-American woman… 

     Довільна телеологічна атрибуція смислу складникам феноменологічного поля 

виявляє диспозиційну налаштованість, яка цілком залежна від телеологічної 

домінанти мовця, його розуміння життєвої значущості певних фактів дійсності для 

його особисто і для загалу, наприклад: Tony Blair's speech this week at Bloomberg in 

London reveals a growing support for authoritarian regimes in the Middle East. A 

decade ago, Blair was justifying wars in the Middle East on the grounds that they would 

launch a democratic revolution and sweep away Arab despots. In his latest speech he 

embraced Arab despots whose regimes, he says, are necessary bulwarks against 

Islamism. Blair's change in emphasis reflects a wider shift in neoconservative thinking 

over the past decade, while the underlying analysis remains as flawed as ever. At the 

heart of Blair's argument is a single formula that he uses to explain the politics not only 

of the Middle East, but of Muslim populations around the world. Muslims everywhere, he 

says, are caught in an "essential battle" between two ways of thinking about Islam. It is, 

of course, a hopelessly simplistic formula. Yes, reactionary interpretations of religion 

must be opposed. But the revolutionary upheavals in the Middle East are ultimately 

about freedom from authoritarian political structures and the economic marginalisation 

generated by neoliberal economics (Blair's "open economies"). Blair's formula – derived 

from neoconservatives such as Bernard Lewis – puts him on the wrong side of this 

struggle [1000]. З одного боку, текст ілюструє рухомість диспозиційної системи – 

мотивів, спонукань, настанов певної мовної особистості під час атрибуції смислу 

окремим явищам реальності (Раніше: Blair was justifying wars in the Middle East; 

зараз: change in emphasis; reveals a growing support for authoritarian regimes; he 

embraced Arab despots; Muslims …are caught in an "essential battle" between two ways 

of thinking about Islam). З іншого боку, очевидною постає об’єктивна наявність 

плюралістичних, альтернативних витлумачень тих самих фактів дійсності (a 

hopelessly simplistic formula; puts him on the wrong side of this struggle; the 

revolutionary upheavals in the Middle East are ultimately about freedom from 
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authoritarian political structures and the economic marginalisation), що свідчить про 

плюралістичність і імовірнісність розгортання семіотичних процесів в 

англомовному публіцистичному дискурсі. 

     Наочним прикладом амбівалентного і упередженого означення фактів дійсності, 

з огляду на їхню асиметричну особистісну життєву значущість для мовців, може 

бути наведений нижче фрагмент тексту. Варіативність атрибуції смислу 

повідомленню уряду Великої Британії про скорочення витрат на соціальні потреби 

– Spending review – залежить від упередженого сприйняття аперцептивного 

гатунку, зумовленого телеологічними чинниками сфери цілепокладання (у цьому 

випадку у вигляді ідеологічних переконань):  Who was left worst off by George 

Osborne’s spending review last week? It all depends which paper you read on Thursday 

morning…   “Axe falls on the poor” – Guardian.  “Obs and Cam batter poor” – Mirror. 

“Middle class will be hit hardest” – Mail. “Cuts leave middle class &10,000 worse off” 

– Telegraph [939]. Цей приклад ілюструє тезу про аперцепцію як втілення 

егоцентричної сутності дискурсивного семіозису, оскільки в ній виявляється 

(свідомо чи неусвідомлено, раціонально чи ірраціонально) упереджене ставлення 

людини до явищ і об’єктів дійсності. У цьому випадку телеологічно детермінована 

упередженість має ідеологічне підґрунтя, пов’язане з чинниками соціальної та 

партійної приналежності: наведені фрагменти текстів із газет Гардіан, Міррор, 

Телеграф віддзеркалюють уподобання та спонукання певних соціальних прошарків 

та політичних груп. 

     Аналіз теоретичних розвідок, присвячених семантичним процесам, що 

зумовлені особливостями індивідуальної свідомості комунікантів, надає підстави 

для висновків про ефемерність і одночасну змістову значущість процесів 

суб’єктивації смислів висловлення. Прихований характер і глибинність реальних 

процесів смислоутворення в людській свідомості виводять їх за межі можливого 

наукового осмислення лише за допомогою лінгвістичного інструментарію. Але 

прослідкувати імовірнісні вектори утворення смислів, що зазнали трансформації в 
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тенетах індивідуального світосприйняття, в їхній відображеній, текстуально 

зафіксованій іпостасі видається можливим і лінгвістично релевантним. 

     Емпіричним матеріалом, який засвідчує обгрунтованість наведених вище 

гіпотетичних міркувань, може слугувати як публіцистичний, так і художній текст. 

Результати цього дослідження показують, що публіцистичним текстам властива 

більша імплікованість суб’єктивного людського начала, ніж  художнім.      

Наприклад, у публіцистичному тексті з недвозначною, співзвучною проблемі, що 

розглядається, назвою “Doublespeak” [956], відображена комунікативна ситуація 

зустрічі двох лідерів: екс-президента США Джорджа Буша та екс-прем’єр-міністра 

Гордона Брауна (див. Додаток Г, текст № 4). Цей текст характеризується чітко 

вираженою аналітичністю (яка передбачає зіставлення інтерпретацій), 

цілеспрямованістю, цілісністю, завершеністю, що дає можливість дослідити 

дискурсивні аспекти особистісного означення фактів дійсності. 

     Виходячи з характерної для публіцистики діалогічності, наведений текст можна 

розглядати як такий, що репрезентує три рівня комунікативної взаємодії. Ці рівні 

створюють своєрідний трикутник (якщо змістову сторону тексту розглядати з 

точки зору читача): а) безпосередній адресант <-----> опосередкований адресант 

(відображена комунікативна взаємодія); б) безпосередній адресант <-----> адресат-

читач; в) опосередкований адресант <-----> адресат-читач.  

     Опосередкований адресант (або адресанти, оскільки референтами цього поняття 

можуть бути декілька індивідуумів) як джерело аналізованого матеріалу 

представлений у вигляді прямого цитування або авторського викладу 

комунікативно значущої вербальної, невербальної, екстралінгвістичної  інформації, 

яка співвідноситься з комунікативними настановами опосередкованого адресанта. 

Безпосередній адресант – автор тексту виступає у ролі посередника-інтерпретатора 

і, відтак, є безпосереднім адресантом для адресата-читача. Кожна із сторін 

“діалогічного трикутника” у процесі дискурсивного семіозису демонструє прояви 

індивідуалізованого означення  фактів феноменологшічного (квазіперцептивного) 

поля тексту. 
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     З точки зору лінгвальної об’єктивації авторська атрибуція смислу фактам 

дійсності є доволі репрезентативною. Роль посередника-інтерпретатора змушує 

безпосереднього адресанта-автора, по-перше, вербально виявити авторське 

розуміння смислу висловлення, що криється за формальними і лексичними 

побудовами. По-друге, спонукає автора забезпечити наявність у тексті: а) значної 

кількості маркерів загальної соціально-політичної ситуації та предметно-

діяльнісного фону; б) маркерів семантичної невизначеності, двозначності певних 

стереотипізованих висловів. 

     В аналізованому тексті виявлене лише епізодичне пряме цитування висловлень 

опосередкованих адресантів. Проте і цієї кількості цитованого матеріалу в 

зіставленні з відображеним предметно-діяльнісним фоном та авторськими 

коментарями виявляється достатнім для побудови адресатом-читачем цілісної 

системи інференцій. 

     Наприклад, з прямими цитаціями висловлень Дж. Буша, які характеризують 

Гордона Брауна як лідера (“proved (his) worthiness as a leader”, had “got a taste” of 

the struggle for civilisation, “glass half-full”, can-do kinda guy who “gets it”), 

узгоджуються мовні репрезентанти фактів дійсності, котрі відображають специфіку 

породження і сприйняття висловлення у певній соціально-політичній ситуації: “He 

(G. Bush) deployed an array of one-upmenship tricks he has honed in office”, “He (G. 

Bush) has home advantage”.  

     Одночасно здобувають мовну об’єктивацію індивідуалізовані асоціативні 

семантичні нашарування, які здатні генерувати певні висловлення: To many British 

eyes, both president (Bush) and country are too bombastic, myopically self-assured, 

lacking a properly tragic view of life and sometimes emotionally incontinent”. В 

цитованих фрагментах висловлень Г. Брауна регулярно підкреслюється наявність 

іншого імплікованого смислового плану, навмисної амбівалентності: Mr Brown 

described their talks as “full and frank” – old diplomatic code for “tense” –  and 

semaphored a differing view of the world  and its problems. This sophisticated ambiguity 

is not an approach  that is likely to survive first contact with an actual foreign policy 

decision.  
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     У ряді випадків підкреслюється метасеміотична функція дійсності, котра вказує 

на невідповідність істинного смислу та прямого значення висловлення: Mr Brown’s 

visit gave off other semiotic messages that told another, different story. Одночасно 

вербалізуються приписувані автором емоційні конотації: …Benieth the 

circumlocutions, those  feelings (affection and reverence) too were visible this week. 

     Необхідно підкреслити частотну експлікацію семантичної розмитості певних 

політичних штампів, значення яких є залежним від соціально-політичної ситуації і 

кон'юнктурно варіативним: In fact, the dynamics of the “special relationship” have 

always modulated according to the sometimes diverging interests of the two countries - 

as, for example, in American ambivalence over the Falklands conflict - and the 

exigencies of domestic politics. Ми вважаємо за доречне розглядати експлікацію 

автором семантичної неоднозначності певних стереотипних висловлень як 

позначення потенційної варіативності інтерпретацій їхніх змістових характеристих 

кінцевим адресатом-читачем.  

     Діапазон гіпотетичних варіантів означення текстуально відображених фактів 

дійсності, які може здійснювати кінцевий реципієнт тексту – читач, навряд чи 

піддається таксономічній реєстрації у суворому розумінні слова, оскільки вони, з 

одного боку, зазвичай, не є лінгвально об’єктивованими у текстах, з іншого –  є 

зумовленими надзвичайно рухомою системою диспозицій мовної особистості. Ми 

вважаємо, що у цьому випадку здійсненним є лише узагальнене позначення 

категоріальних, базових імовірних інтерпретативних векторів телеологічно 

узгоджених означень мовних репрезентантів фактів дійсності адресатом-читачем. 

Цей аспект дискурсивного семіозису найрельєфніше демонструє телеологічну 

зумовленість процесів смислоутворення та їхню залежність від людського чинника. 

Він найважче піддається алгоритмізації і прогнозуванню через надзвичайну 

варіативність і “створює труднощі при аналізі мовних засобів” [246, с. 87].  

     Отже, формування особистісних смислів як виявів диспозиційності у перебігу 

реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

виявляється на декількох рівнях комунікативної взаємодії: безпосередній адресант 

<-----> опосередкований адресант; безпосередній адресант <-----> адресат-читач; 
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опосередкований адресант <-----> адресат-читач.  Суб’єктивація смислу зумовлена 

телеологічно узгодженими лінгвокогнітивними, психологічними, соціальними, 

екстралінгвальними чинниками, пов’язаними з метасеміотичною функцією 

дійсності. 

     Диспозиційними каталізаторами розгортання процесу суб’єктивованого за 

природою смислоутворення, у процесі реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі, перш за все, виступають мовні одиниці, 

що позначають соціально, політично, етнокультурно, історично “чутливі” поняття. 

Актуалізація змістових параметрів цих лексичних одиниць потребує від адресанта 

для виявлення телеологічного підгрунтя смислу (пов’язаного з метою висловлення, 

узгодженою з морально-етичними нормами) залучення пресупозицій логічного, 

лінгвістичного, етнокультурного, морально-етичного (телеологічного) гатунку і 

здійснення індуктивних логічних операцій, інференцій, котрі потребують виходу у 

позатекстовий семіотичний простір у вигляді семіотичної операції алегоризації. 

Для цих процесів необхідною є опора на життєвий досвід, загальну обізнаність, 

лінгвістичну компетенцію і, що особливо важливо зазначити, на релевантний у 

контексті телеологічної проблематики морально-етичний складник комунікативної 

взаємодії. 

 

     5.6 Телеологічна атрибуція в англомовному публіцистичному дискурсі  

     Телеологічну атрибуцію розуміємо як наділення смислом фактів дійсності 

(наявної у тексті у вигляді мовної репрезентації) відповідно до культурно-

історичних, соціальних, моральних конвенцій, виходячи з життєвого та соціального 

досвіду, і згідно з життєво значущими потребами, мотивами, настановами мовної 

особистості. Виходячи з феноменологічного постулату інтенціональності 

сприйняття і осмислення дійсності [611; 153, с. 379; 418; 683, с. 659-660], у 

пропонованій дисертації телеологічна атрибуція смислу фактам дійсності 

розглядається як складник процесу означення. 

     Активне осягнення дійсності, як і продуктивне осмислення тексту, будучи 

передумовою формування образу світу у свідомості мовної особистості, 
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корелюється з телеологічно релевантними психокогнітивними процесами 

каузальної атрибуції, зокрема, у перебігу так званої “соціальної перцепції” [197, с. 

24]. Онтологічна суть феномену каузальної атрибуції полягає у приписуванні 

суб’єктом певних причин фактам дійсності та мотивів поведінці інших 

індивідуумів. Проте, феномен каузальної атрибуції у термінах діалектичної 

взаємодії (причина ----- мета) є невіддільним від цілепокладання як 

смислоутворювального поняття. Відтак, ми вважаємо за можливе запропонувати у 

дискурсивній парадигмі використання поняття телеологічної атрибуції, яке 

позначає безпосередню співвіднесеність смислу і мети висловлення або тексту.  

     Телеологічно зумовлений пошук смислу мовною особистістю значною мірою 

втілюється у феномені телеологічної атрибуції, який за своєю природою 

грунтується на холістичних принципах єдності фактів дійсності, на концепції 

цілісності семіотичного універсуму. Атрибуція мети має безпосередній зв'язок з 

явищем каузальної атрибуції. Сутність феномену каузальної атрибуції полягає у 

приписуванні суб’єктом мовлення певних причин фактам дійсності та мотивів 

поведінці інших індивідуумів:“Bureaucratic reasons” for the White House focusing on 

Iraq’s alleged arsenal (is) the reason for the war [993];  In reality, a “huge” reason for 

the conflict was to enable the US to withdraw its troops from Saudi Arabia [993]; Ms. 

Tian… welcomed the drilling for one reason: money [1018].  

      Телеологічна атрибуція полягає у приписуванні факту дійсності певної мети, 

коли мовець, застосовуючи мовні засоби цілепокладання відображає своє 

“телеологічне ставлення” (термін [888, с. 26]) до нього і таким чином здійснює акт 

телеологічної атрибуції: It … ordered its radio stations to stop playing Dixie Chicks 

[994]; The British government… expects to secure the backing of the US [992]; Their 

inquisitive fascination with local culture is matched only by their acquisitive desire to 

buy property in each country they visit [988]. 

     Для обгрунтування наведених вище теоретичних міркувань розглянемо наступні 

тематично об'єднані тексти [959; 962; 963; 964] як відображення цілісної 

комунікативної ситуації у смисловій єдності певних фактів дійсності, виходячи з 

тлумачення публіцистичного дискурсу як вторинної мінісеміотичної системи. 
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Зазначимо, що це відносно завершені у процесуально-смисловому плані фрагменти 

наративу різних, але об'єднаних змістовно-фактуальною інформацією текстів, в 

яких є віддзеркаленим семіотичний універсум у єдності вербального, предметного, 

соматичного, діяльнісного, соціально-рольового, психолого-біологічного начал у 

координатах простору і часу. 

     Змістовно-фактуальна інформація, що міститься у цих текстах, стосується 

першої зустрічі новообраного президента країни і дійсного прем'єр-міністра, який у 

минулому займав цей пост. Власне соціально-рольові параметри відображеної 

комунікативної події зумовлюють наявність імплікованої інтриги афективно-

вольового (зокрема, мотиваційного) плану.  

     Зазначений матеріал розглядається як текстуально зафіксований перебіг 

комунікативної взаємодії, що відбувається у певному середовищі, 

репрезентованому у предметних (природних та штучних), соціально-рольових, 

психолого-біологічних та антропоморфних соматичних маніфестаціях. Оскільки ми 

виходимо з того, що утворення образу світу, фрагменту дійсності, ситуації є 

результатом чуттєвого цілісного, інтегративного віддзеркалення у людській 

свідомості [див., напр., 102, с. 26], то таке розмежування форм репрезентації 

дійсності є досить умовним.   

     Виділимо плани потенційної семіотизації текстуально відображеної дійсності, 

іншими словами, окреслимо структуру її семіотичного простору. Це досить умовно 

виокремлювані потенційно семіотизовані елементи: а) соматичної реальності, яка 

маніфестується у живому тілесному субстраті і охоплює соціально-рольові аспекти 

дійсності (динамічні акціональні параметри реальності, разом з вербальною і 

комунікативною невербальною поведінкою) і психомоторні семіотично релевантні 

афективно-вольові та фізіологічно зумовлені властивості індивідуума; б) 

предметної реальності (нежива природа, фізичне середовище, що має просторово-

часові виміри).  

     Відповідно до завдань цього дослідження семіотичний простір розглядається 

крізь призму мовної знакової системи, що є невідривною від соматичної й 

предметної субстанції як складників цілісного універсуму. Залежно від 
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телеологічних чинників і комунікативних обставин певні висловлення, особливо ті, 

що претендують на статус декларацій мотивів мовця, екстраполюють свій 

семіотичний вплив на всю концептуально інтегровану семіосферу як метанаративи.  

     У дискурсивно відображеній комунікативній ситуації, з якою співвідносяться її 

елементи у вигляді комунікативних епізодів і подій, зазначені висловлення мають 

функцію умовної референційної точки, що інтегрує наративи тематично 

споріднених дискурсів. Такі висловлення виконують функцію інтертекстуальних 

семіотичних атракторів, котрі Ж.-Ф. Ліотар називає метанаративами [286, с. 10]. 

Вони у вигляді символічного субстрату виступають об'єднуючою ланкою у системі 

метасеміотичних зв’язків відображеного цілісного універсуму. Статус 

семіотичного атрактора є динамічним: об’єкт, явище, висловлення можуть його 

здобувати і позбуватися залежно від динаміки системи комунікативних настанов. 

     Інтертекстуальними вербальними семіотичними атракторами у 

публіцистичному дискурсі зазвичай можуть бути зумовлені політичною 

коньюнктурою програмні заяви, лозунгові висловлення, заклики, декларації щодо 

соціально-політичних і моральних принципів та напрямів діяльності т. д., смислова 

актуалізація яких потребує опори на вибіркову узагальнюючу семіотизацію 

елементів цілісного універсуму. Розглянемо наведене нижче висловлення, 

репрезентоване у вигляді прямого цитування у супроводі невербальних 

компонентів: The day after he was anointed, Mr Medvedev made a television statement. 

Reading from an autocue, and even imitating Mr Putin's voice and style, he declared: “I 

consider it of utmost importance for our country to keep Vladimir Vladimirovich Putin 

in the highest post of еxеcutive power, the post of head of government of Russian 

Federation.” The Kremlin line is that the teamwork between Mr Putin as prime minister 

and Mr Medvedev as president will guarantee stability, creating a good base for more 

liberal reforms. …For all the talk of stability, Russia is in some ways less stable than it 

was [959].  

    Це висловлення (“I consider it of utmost importance for our country to keep Vladimir 

Vladimirovich Putin in the highest post of еxеcutive power, the post of head of 

government of Russian Federation.”) як семіотичний атрактор корелює з усіма 
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ділянками семіотичного простору. Семіотичний атрактор постає інтегративним 

утворенням, що прямо чи опосередковано репрезентує різні елементи семіотичного 

універсуму, споріднені спільністю системних зв'язків і просторово-часових та 

телеологічних чинників. Смислова значущість цього висловлення виходить за межі 

суто пропозиційних і формальних параметрів лексико-синтаксичних і 

інтенціональних побудов й імовірнісно актуалізується у єдності семіотичних 

потенцій предметно-просторових і соматичних субстратів універсуму (зокрема, у 

його соціально-рольовій маніфестації).  

     Додаткові умови, що сприяють актуалізації певних імовірнісних векторів 

актуалізації смислу цього висловлення, створює його авторське тлумачення (з 

підкресленим дистанціюванням від офіційно-директивного прочитання): The 

Kremlin line is that the teamwork between Mr Putin as prime minister and Mr Medvedev 

as president will guarantee stability, creating a good base for more liberal reforms.   

     Наведене речення-парафраза вербального семіотичного атрактора  виступає у 

функції телеологічного експонента. Але автор-адресант відмежовується від 

пропозиційного змісту представленого офіційного тлумачення програмного 

висловлення (вербального семіотичного атрактора), використовуючи фразу The 

Kremlin line is....  

     Потенційна варіативність телеологічної атрибуції забезпечена також 

вербалізованими авторськими міркуваннями, які залучають до дискурсивного 

семіозису номінації соціально-політичних аспектів семіотичного універсуму: For 

all the talk of stability, Russia is in some ways less stable than it was. Вони ініціюють у 

свідомості читача-адресата розгортання певного асоціативного ряду (який можна 

окреслити у цьому разі лише за допомогою індуктивних інференцій) і провокують 

критичне ставлення щодо ціннісно-цільової валідності і істинністних 

характеристик висловлення. 

     Варіативної телеологічної атрибуції можуть зазнавати статичні та динамічні 

(акціональні) факти дійсності, зокрема:  

а) соціально-рольові аспекти (динамічні акціональні характеристики, разом з 

вербальною і комунікативною невербальною поведінкою мовців);  
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б) фізіогномічні і психомоторні семіотично релевантні афективно-вольові і 

фізіологічно зумовлені властивості мовців. 

      В нижче наведеному фрагменті тексту автор-адресант підкреслює негативну 

аксіологічну функцію ситуації як знакового феномена, намагаючись відвести від 

себе імовірні обвинувачення в упередженості і забезпечити обгрунтування 

істинності своїх умовиводів. Він також залучає додаткову референційну площину у 

вигляді цитування опосередкованого адресанта: Vladimir Putin strode into his old 

Kremlin office and sat in his old chair opposite Russia’s new president, Dmitry 

Medvedev. This was their first meeting since Mr Putin assumed his new job as prime 

minister. Yet the setting and body language had not changed at all His (Medvedev’s) role 

as a “successor”, he (Kirill Rogov, a political commentator) argues,  is not to steal 

power from Mr Putin, but simply to substitute for him and to look after his place while he 

is away on a business trip to be head of the government. … The line-up confirms that 

Vladimir Putin is still in control. … Olga Kryshtanovskaya, a sociologist who studies the 

Russian elite, says that Mr Putin is cleansing the siloviki clan and getting rid of those 

who were equal or even senior to him… “A tsar does not have colleagues, he has 

subjects,” she says [964]. Особливої значущості набувають статичні параметри 

середовища, хоча семіотизації зазнають власне не вони. Ми спостерігаємо 

інверсійний феномен, коли у вигляді імплікованого умовиводу семіотизується 

невиправдане антиципаційне очікування конвенційно зумовлених змін у 

предметній реальності:  Vladimir Putin strode into his old Kremlin office and sat in his 

old chair opposite Russia’s new president, Dmitry Medvedev. This was their first 

meeting since Mr Putin assumed his new job as prime minister. Yet the setting and body 

language had not changed at all. Вербалізований умовивід автора/адресанта 

стосовно семіотично значущого браку наявних змін у предметній реальності 

виконує настановчу і дублюючу функцію, підстраховуючи адресатну компетенцію 

“читати” певним чином предметно-просторовий знаковий код.  

     Зміни у соматичній субстанції дійсності – складі учасників відображеної 

комунікативної ситуації (кадрові перестановки у уряді) як засновки для логічних 

висновків, також набувають статусу знакових явищ: The line-up confirms that 
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Vladimir Putin is still in control. Власне цитати і їх підбір адресантом також мають 

семіотичний статус для читача і можуть внаслідок критичного сприйняття 

зазнавати відмінного адресатного витлумачення – ресеміотизації.  

     Як видно з раніше наведеного і наступних прикладів, для забезпечення 

політичної коректності особливо значущі у політичному сенсі висловлення автор 

подає у опосередковано-адресантному референційному плані – у формі цитування: 

Olga Kryshtanovskaya, a sociologist who studies the Russian elite, says that Mr Putin is 

cleansing the siloviki clan and getting rid of those who were equal or even senior to 

him…  

     Телеологічна атрибуція ціннісно-цільових змістових характеристик низці фактів 

дійсності (як перелік кадрових переміщень) висвітлює телеологічне підґрунтя 

комунікативної події, яке об'єктивуються мовними засобами у вигляді наївно-

філософської максими у формі цитування: - “A tsar does not have colleagues, he has 

subjects,” she says, що у свою чергу, на основі реалізації метасеміотичної функції 

дійсності та синтезу семіотичних елементів, дає можливість вивести телеологічні 

аспекти смислу вербального семіотичного атрактора і комунікативної події на 

концептуальний рівень. Окрім власне алюзивного призначення як 

опосередкованого носія певної інформації, цитування має у цьому разі метазнакову 

функцію, виступаючи опосередкованим додатковим маркером телеологічного 

підгрунтя висловлень автора-адресанта. 

     У наведеному нижче тексті телеологічна домінанта постає регулятивним 

чинником дискурсивної реалізації категорії телеологічності і регулятивний чинник 

ціннісно-цільової специфіки телеологічної атрибуції, віддзеркалюючи особливості 

означення факту дійсності (drone attack) крізь призму узгодженості з мораллю та 

законом: Britain’s largest Islamic organisation warned that last week’s drone attack in 

Syria risked actually exacerbating the terror threat to the UK by potentially persuading 

more foreign fighters to join Islamic State (Isis). The Muslim Council of Britain… said 

that the strike had prompted consternation and appeared to contravene the UK’s 

adherence to the rule of law and due process. The drone attack does not fit well with our 

commitment to rule of law,  fundamental British values, it may in fact inadvertently feed 
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into terrorists’ narrative of ‘western duplicity’…The MCB said that the killing of Reyaad 

Khan risked fuelling the “narrative of western duplicity” that terrorism experts say helps 

Isis recruit new members  [1001].  

     Зокрема, цей факт дійсності (drone attack) відповідно до телеологічної 

домінанти певних мовців (The Muslim Council of Britain) з точки зору моралі 

здобуває означення як вияв лицемірства (western duplicity), з точки зору 

відповідності закону – як його порушення (to contravene the UK’s adherence to the 

rule of law and due process), з точки зору доцільності – як хибний крок (actually 

exacerbating the terror threat). 

     Проте, означення цього ж факту дійсності іншою мовною особистістю (Д. 

Кемероном) унаочнює дисонанс телеологічних домінант мовців при осмисленні і 

означенні певного факту дійсності, репрезентованому у тексті номінацією “the 

drone attack”, “the lethal strike”: Cameron has defended the lethal strike by saying that 

his primary responsibility as prime minister was “to keep the British people safe” and 

that there was no other means available to stop Khan from directing terror attacks 

against the UK [1001]. У наведеному тексті відмінні позиції комунікантів 

здобувають мовне аргументоване обґрунтування у вигляді експліцитного і 

прихованого (covert) телеологічного експонента. Експліцитний телеологічний 

експонент (співвіднесений з висловленням Д. Кемерона) має у своєму складі 

інфінітивну конструкцію у функції обставини мети (the lethal strike was to keep the 

British people safe, to stop Khan from directing terror attacks against the UK), 

прихований телеологічний експонент (співвіднесений з заявою спільноти 

мусульман Британії) – виявляє опосередковану узгодженість з метою, але 

демонструє більшу зосередженість на телеологічному феномені узгодженості з 

мораллю й соціальними конвенціями, що може бути експлікованим мовними 

засобами при введенні підрядного речення причини як атрибута телеологічного 

експонента (because close) (Because the drone attack does not fit well with our 

commitment to rule of law,  fundamental British values, it may in fact inadvertently feed 

into terrorists’ narrative of ‘western duplicity’). 
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     Наочним прикладом атрибуції смислів фактам дійсності, зумовлених 

принципами моральної телеології, є нижче наведений текст. Ці смисли не 

здобувають вербалізацію у висловленні, проте можуть бути імплікованими як 

результат імовірнісної індуктивної інференції: Mr Cameron said ‘I am not 

standing for re-election. I have no other agenda than what is best for our country.’ He 

said that he would speak up for his country ‘for the next four months’ – an acceptance, 

perhaps, that his premiership is in peril. The simplest MP grasped that Mr Cameron, 

with these words, was accusing his opponent of greedy ambition. He was saying that 

Boris (Johnson) had an agenda [926]. Означення здобуває мовна подія як факт 

дійсності – висловлення Д. Кемерона (‘I am not standing for re-election. I have no 

other agenda than what is best for our country’) у вигляді імовірнісної інференції (his 

premiership is in peril; was accusing his opponent of greedy ambition; Boris (Johnson) 

had an agenda). Гіпотетичність приписуваного висловленням Д. Кемерона смислу 

також здобуває мовну актуалізацію (perhaps; the simplest MP grasped). 

     У сучасному медіапросторі, зокрема, в Інтернеті, яскравим і наочним прикладом 

функціонування телеологічної домінанти як чинника смислоутворення постають 

коментарі до певних публіцистичних матеріалів. Коментарі до публіцистичних 

текстів, завдяки сучасним електронним технологіям, відрізняються 

репрезентативністю, оперативністю і розмаїтістю. На тлі певних соціально-

політичних процесів телеологічно детерміновану плюралістичну індивідуалізовану 

семіотизацію можуть здобувати відображені у публіцистичному тексті факти 

дійсності. Наприклад, сама назва публіцистичного тексту “Britain's visa system: a V-

sign to visitors” [999] припускає плюралістичність тлумачень.   

     Наведений у назві до тексту знак “V-sign” окрім позначення перемоги і 

схвалення може передавати смисл неприкритого глузування. Імовірно, що 

текстовий концепт, актуалізацію якого передбачав автор, має репрезентувати саме 

ідею дискомфортної ситуації, оскільки останнім часом лондонський аеропорт 

Хітроу набув знакового статусу як втілення жорсткого візового режиму, поневірянь 

іммігрантів і глузливого ставлення до них з боку британського естеблішмента. 

Аеропорт Хітроу автор означає як втілення перешкоди, завади:  Heathrow is a 
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symbol of an immigration system that deters one in four visitors [999]. Смислові 

параметри знаку “V-sign” актуалізуються у цьому тексті у вигляді метафоричних 

побудов, уточнюючих епітетів, описових конструкцій, які покликані експлікувати 

телеологічне підґрунтя текстового концепту:  

     This torture by visa must end. …There have been anger, jeers and slow handclaps as 

irate travellers inch through a sclerotic passport system at Heathrow. The mayor, 

ministers, even the prime minister… have demanded action over the dismal greeting that 

two-hour queues present. … But what we are seeing is the tip of a nasty iceberg, the 

most visible sign of a stupid system seemingly designed to deter people from coming to 

this country [999]. 

     Усі компоненти феноменологічного поля, відображені у вигляді мовних 

репрезентантів фактів дійсності, що позначають афективні аспекти комунікативної 

поведінки (anger, jeers, slow handclaps, dismal greeting), процесуальні факти 

дійсності, котрі не відповідають усталеним нормам (inch through, a sclerotic 

passport system, two-hour queues), авторські оцінні висловлення як відображення 

хибності системи  (the tip of a nasty iceberg, sign of a stupid system), підпорядковані 

меті, об’єктивованій у авторському формулюванні (to deter people from coming to 

this country). 

     Проте, виходячи з коментарів до тексту, на рівні продуктивного осмислення 

тексту читачем, тобто, власне на рівні смислоутворення, зазначені факти дійсності 

здобувають плюралістичного альтернативного осмислення і означення. У 

наведених нижче коментарях жирним шрифтом виділені словосполучення і 

речення, які у редукованій формі відображають концептуальний зміст висловлень. 

Принагідно зазначимо, що формування концепту ґрунтується на досвіді і втілює 

процес редукування інформації до можливостей людської пам’яті [428, с. 10]. 

Здійснюючи редукування тексту до елементарних висловлень, ми виходимо з 

положень когнітивістики і лінгвістичної семантики, котрі тлумачать зміст тексту як 

динамічну модель певного фрагмента дійсності; ця модель здобуває реалізацію за 

рахунок встановлення зв’язків між висловленнями і універсальними предметним 

кодом, “що базується на моделях предметів і ситуацій” [335, с. 74]. Таке 

http://www.guardian.co.uk/travel/2012/may/10/heathrow-border-control-passport-report
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тлумачення принципів моделювання семантичної організації тексту узгоджується з 

концепцією деконструктивізму Ж. Дерріди та М. Хайдеггера [162; 163; 484]. 

     У цьому випадку атрибуція смислу фактам реальності зумовлена особистісними 

асоціаціями та телеологічною домінантою й може кардинально відрізнятися від 

їхнього означення автором (графіка і пунктуація оригінала збережені):  

    - We need a big V-sign against immigrants, and also against lefties that run all the 

public agencies lavishing immigrants with praise and money. It's a disgrace what people 

like you have done to this country against the wishes of the people. Not only the cultural 

mess, the overcrowdedness, the tension, but also the deficit. 

    - There are too many people in Great Britain as it is, as the queues for social housing, 

and mass unemployment proves. 

    - Indeed, I've never believed that either for the simple reason that the UK is not a 

particularly easy place to do business in especially for the little guys. Ignoring the 

startup costs, there are literally thousands of rules and regulations and the tax system is 

a nightmare, even for natives. 

    - The people who process UK visas, like the people who examine passports at British 

airports, are surely among the stupidest (and lowest-paid) in the nation…  

    - In the US, the lines can be long and the process frustrating, but at least the officials 

have a few brain cells (and a decent salary) and, once finished, will often give you a 

smile and say “have a great trip.”  

    - If you think Britain is bad, try Japan. Its blatantly racist immigration system is very 

much designed to deter visitors. Personally, I think British immigration should be tit-for-

tat, so American and Japanese visitors are fingerprinted. 

    - Anyone, anyone who moans about British immigration, should see what it's like in 

America and I'm a white middle class male with a plummy accent. After my brief 

experience there, Heathrow seems like utopia. 

     Як видно із наведених коментарів до публіцистичного тексту, адресат згідно зі 

своїми переконаннями, досвідом, потребами, цілями здатен угледіти надзвичайне 

розмаїття смислів у певній комунікативній події або факті дійсності. Зокрема, у 

цьому випадку аеропорт Хітроу як факт дійсності і як символ штучно утворених 
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перешкод для іммігрантів викликає розгортання особистісних варіативних процесів 

смислоутворення, які можуть містити як полярно протилежні авторському 

текстовому концептові (we need a big V-sign against immigrants; there are too many 

people in Great Britain as it is; if you think Britain is bad, try Japan; anyone, anyone 

who moans about British immigration, should see what it's like in America), так і являти 

собою певні асоціативні домислювання, модифікації, альтернативні варіації 

висловлених автором смислів (the UK is not a particularly easy place to do business in 

especially for the little guys; thousands of rules and regulations and the tax system is a 

nightmare, even for natives; the people who process UK visas… are surely among the 

stupidest (and lowest-paid) in the nation; in the US, … the officials have a few brain cells 

(and a decent salary) and, once finished, will often give you a smile and say “have a 

great trip”). Список цих детермінованих Телосом смислів є завжди відкритим з 

огляду на динамізм мотиваційного складника свідомості, проте він є одночасно 

обмеженим системою цінностей і моральних норм, котрі виконують функцію 

“стримуючої ентелехії” як чинника доцільності (термін використано за [248, с. 

119].  

 

     5.7 Семіотика імовірнісної реалізації категорії телеологічності у 

феноменологічному полі англомовного публіцистичного дискурсу 

     Досліджуючи дискурсивну специфіку реалізації категорії телеологічності, 

розглядаємо:  

а) текст як знак;  

б) знак як результат чуттєвого сприйняття, що втілюється у образі;  

в) образ як цілісну ментальну структуру відображення дійсності;  

г) факт дійсності і мовний репрезентант факту дійсності як складник, відповідно,  

дискурсивного і текстового (квазіперцептивного) феноменологічного поля;  

д) семіотичні конфігурації (нечіткі множини) як матеріальне втілення динаміки 

евристичних когнітивних процесів, що в англомовному публіцистичному дискурсі 

виявляють себе у вигляді складних асинтаксичних знакових єдностей мовних 

репрезентантів фактів дійсності (нечітких семіотичних множин). 



 277 

     До аналізу дискурсивного феноменологічного поля у парадигмі телеологічної 

лінгвосеміотики залучено такі поняття:   

      - діаграматична структурація (diagrammatic structuration) – структурування 

репрезентованого світу у вигляді мережі стосунків між об`єктами, явищами, 

процесами реальності;  

      - алегоризація – відображення фактів дійсності у їхніх стосунках з іншими 

концептуальними структурами (терміни запропоновані [351; 719, с. 205]).  

       Діаграматична структурація у перебігу реалізації категорії телеологічності 

грунтується на аналізі ціннісно-цільової специфіки репрезентації дійсності в 

англомовному публіцистичному тексті автором цього тексту. Результати 

діаграматичної структурації у дискурсі слугують семіотичною основою 

генерування нових смислів у мережі метасеміотичних зв’язків між текстуально 

відображеною і реальною дійсністю, але уже у вигляді алегоризації, тобто з 

виходом у позатекстовий семіотичний простір. Конституювання реальності 

автором-адресантом може зазнати переосмислення і переозначення як вияв 

семіотичного процесу алегоризації. Різні версії алегоризації як вияв “довільної 

причинності” (Kausalitat durch Freiheit)” [128, с. 189; 662, с. 98]  можуть бути 

визнаними адекватними, оскільки цей процес не може не узгоджувітись з картиною 

світу адресата-читача і з його ціннісно-цільовою специфікою осмислення і 

означення фактів дійсності.  Невіддільна від цілепокладання “довільна причиність” 

в англомовному публіцистичному дискурсі у парадигмі телеологічної 

лінгвосеміотики може виявлятися як сукупність мовних репрезентантів фактів 

дійсності, що відображає плюралістичне суб’єктивоване витлумачення, 

детерміноване саме умовно “довільними” ціннісно-цільовими міркуваннями. Як 

емпіричну основу для зазначених міркувань розглянемо наведений нижче текст: 

Measures to help the UK prosper after Brexit are to be set out in the Queen's Speech, the 

government has said. Plans to end the free movement of EU citizens into the UK and 

provide faster access to medicines will be unveiled. /…/ Leader of the House Jacob Rees-

Mogg appealed to Eurosceptic MPs to back Prime Minister Boris Johnson's proposed 

Brexit deal by writing… “compromise inevitably be needed”. /…/ Mr Johnson said: 
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"Getting Brexit done by 31 October is absolutely crucial, and we are continuing to work 

on an exit deal so we can move on to negotiating a future relationship based on free 

trade and friendly co-operation with our European friends. The government says the 

Queen's Speech will include 22 bills including some that will introduce measures to allow 

the UK to "seize the opportunities that Brexit presents". Other proposals include: An 

Immigration and Social Co-ordination Bill to end freedom of movement and bring in a 

points-based immigration system from 2021; Scrapping the rail franchise system - the 

contracting out of services introduced when the rail system was privatised in the 1990s; 

Plans for an NHS investigations body intended to improve patient safety and a pledge to 

update the Mental Health Act; An environment bill that will set legally binding targets to 

reduce plastics and cut air pollution; There are also proposals to tackle serious and 

violent crime, improve building standards, and increase investment in infrastructure 

and science. But Labour has criticised the decision to hold a Queen's Speech before 

any general election as a "stunt" and "a pre-election party political broadcast" for the 

Tories. However, support from the Democratic Unionist Party MPs could be crucial in 

getting a deal through Parliament [908]. На прикладі наведеного фрагмента тексту 

(програма уряду, висвітлена у промові Королеви Великої Британії у Парламенті) 

розглянемо гіпотетичні етапи реалізації категорії телеологічності на умовно 

поділених рівнях текстового і дискурсивного феноменологічного поля: а) на рівні 

текстового феноменологічного поля –   осмислення та означення як діаграматичної 

структурації адресатом-автором текстуально відображених (або наведених в усній 

промові) фактів реальної дійсності. В аналізованому фрагменті тексту 

постульовано концепт-ідею як фінальну мету – розквіт Об`єднаного Королівства 

“Measures to help the UK prosper”. Для досягнення цієї мети автор-адресант 

відображає у тексті запропоновані різними мовцями шляхи і способи забезпечення 

суспільного “БЛАГА”, котрі, на думку мовців, відповідають морально-етичним 

принципам (end the free movement; provide faster access to medicines; back Prime 

Minister Boris Johnson's proposed Brexit deal; compromise …(is) needed; getting Brexit 

done by 31 October; a future relationship based on free trade and friendly co-operation; 

seize the opportunities that Brexit presents; bring in a points-based immigration system; 



 279 

scrapping the rail franchise system; improve patient safety; update the Mental Health 

Act; reduce plastics and cut air pollution; tackle serious and violent crime; improve 

building standards; increase investment in infrastructure and science); 

     б) на рівні дискурсивного феноменологічного поля: встановлення семіотичних 

зв’язків з текстуально відображеною дійсністю (алегоризація), але уже крізь 

призму телеологічної домінанти адресата з урахуванням адресатних ціннісно-

цільових особливостей означення фактів дійсності. Наприклад, представники 

опозиції, поділяючи прагнення до розквіту Великої Британії як фінальної мети 

(Телоса), вбачають певну аморальність у пропонованих способах і шляхах її 

досягнення, тобто, невідповідність принципам моральної телеології, зокрема, її 

деонтологічному напряму (мотиваційний аспект цілепокладання). Опоненти 

вказують на лицемірство стосовно часу і способу оголошення цієї програми уряду 

(the decision to hold a Queen's Speech before…a general election; a stunt;a pre-election 

party political broadcast). 

     Саме на рівні дискурсивного феноменологічного поля телеологічний метод 

передбачає аналіз процесу смислопродукування, коли адресат формує інференції: 

     - стосовно ціннісно-цільових міркувань, котрими керувався автор-адресант (the 

decision to hold a Queen's Speech before…a general election); 

           - стосовно прийняття або відхилення (чи часткового прийняття) авторського 

конституювання дискурсивного феноменологічного поля (у опозиції принципові 

ідеологічні розбіжності з урядом); 

           - стосовно задекларованого текстового концепту в цілому і його 

відповідності системі моральних цінностей (розуміння “БЛАГА” для країни як 

Телосу є сприйнятним, засоби досягнення цієї мети кваліфікуються як аморальні).  

     Відтак, діаграматична структурація як вид семіотизації текстуально 

відображених фактів дійсності у публіцистичному дискурсі ґрунтується на 

телеологічній, концептуальній, семантичній, структурній цілісності тексту як 

семіотичного явища. У фокусі діаграматичної структурації постають не окремі 

образи, а скоріше смислові зв’язки між мовними репрезентантами фактів дійсності 

у тексті, їхні семантичні перетворення, проспективні і ретроспективні посилання, 
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що впливають на семіотичні відношення між різними текстуально відображеними 

фактами дійсності. 

     Алегоризація текстуально відображеної дійсності є невіддільною від 

діаграматичної структурації у процесі реалізації категорії телеологічності. 

Алегоризацію, поряд із діаграматичною структурацією, у цьому дослідженні 

узагальнено постульовано як види семіотизації. Усвідомлюємо, що вони 

розмежовауються з дослідницькою метою досить умовно. Алегоризація як 

продукування нового смислу у цій роботі розглядається як реалізація нелінійних 

механізмів смислоутворення у дискурсі. Продуктивне осмислення і означення 

текстуально відображених фактів дійсності припускає залучення телеологічної 

домінанти адресата, виходить у позатекстовий семіотичний простір і є нелінійним. 

Телеологічні аспекти смислоутворення, з огляду на їхню духовну, морально-

етичну, ціннісну природу, грунтуються перш за все на процесі алегоризації, яка 

забезпечує метасеміотичний зв’язок з позатекстовим семіотичним простором, 

зокрема з чинниками ціннісно-цільового гатунку.  

    Алегоризація є найбільш абстрагованим від лінгвальної конкретики текстуально 

відображеної дійсності видом семіотизації. Нами вона розглядається як прочитання 

публіцистичного тексту, що ґрунтується на переосмисленні мовних репрезентантів 

фактів дійсності у ціннісно-цільових координатах. У публіцистичному дискурсі цей 

процес здійснюється неупинно як феномен нескінченного семіозису. На нашу 

думку, найчіткіше виражену телеологічність виявляє саме алегоризація як втілення 

жаги до загального пошуку смислу і як семіотико-імовірнісний механізм розкриття 

більш глибокого смислу, ніж той що випливає з поверхневого прочитання тексту.  

     Розглянемо нижче наведений публіцистичний текст, враховуючи телеологічну 

специфіку діаграматичної структурації й алегоризації у їхньому взаємозв’язку як 

видів семіотизації текстуально відображених фактів дійсності. Власне сама 

публікація певного публіцистичного тексту у конкретній соціально-політичній 

ситуації може розглядатися у термінах телеологічної лінгвосеміотики як знакова 

подія. Наприклад, зважаючи на сукупність номінацій, що відображають соціально-

політичну ситуацію у США, і час, коли демократи програють на місцевих виборах 
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у владні структури, а рейтинг популярності президента Б. Обами значно знизився, 

сам факт публікації тексту “5 myths about George W. Bush” [1045] має чітко 

виражену семіотичну значущість, зокрема, віддзеркалює прагнення адресанта-

автора реабілітувати образ минулого президента-невдахи Дж. Буша: 

     That image was at odds with his upbringing. Bush was born in New Haven, Conn., 

and his family moved to West Texas seeking to establish an economic beachhead in the 

region's oil industry. With a grandfather who served as a U.S. senator from Connecticut 

and a father who worked as an oil executive before leading the CIA and eventually 

becoming president, Bush had plenty of blue in his blood. (The Andover-Yale-Harvard 

trifecta didn't hurt, either). 

... In his gubernatorial reelection victory in 1998, Bush won 49 percent of the Hispanic 

vote and 27 percent of the black vote - a strong showing for a Republican in Texas. 

...Much of the subsequent writing about the Bush presidency… challenges this portrait. 

We have begun to see instead that Bush, surrounded by political advisers such as Karl 

Rove, didn't allow power to move too far away from his control. ...On election night in 

2008, the conservative era appeared to be over, and the age of Obama seemed set to 

begin. Except it didn't happen that way. From the early months of the Obama 

administration, congressional Republicans proved remarkably disciplined. Only a few 

broke ranks... The Republican victories in the midterm elections suggest that, for all the 

problems that still face the GOP, conservatism is alive and well - even if it is a far 

different brand of conservatism than the kind Bush championed when he took office in 

2001 [1045].  

     Для постулювання образу Дж. Буша як ефективного президента автор 

використовує семіотично навантажену подію – перемогу республіканців на 

проміжних виборах 2010 року: ...The Republican victories in the midterm elections 

suggest that, for all the problems that still face the GOP, conservatism is alive and well. 

    Окреслюються певні семіотичні елементи у вигляді мовних репрезентантів 

певних фактів дійсності (як множина елементарних носіїв “чистої інформації” [див. 

203, с. 790; 413, с. 112]), стосунки між якими здатні зазнавати осмислення і 

означення на рівні структурної діаграматизації. Стосовно наведеного тексту, можна 
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зробити висновок, що сукупність мовних репрезентантів фактів текстуально 

відображеної дійсності утворюють певну тематично і телеологічно об’єднану 

єдність, яка підкорена настанові автора щодо непересічності родини Дж. Буша: 

seeking to establish an economic beachhead in the region's oil industry; a grandfather 

who served as a U.S. senator from Connecticut; a father who worked as an oil executive 

before leading the CIA and eventually becoming president; the Andover-Yale-Harvard 

trifecta. 

    У площині діаграматичної структурації, яка забезпечує реалізацію семіотичних 

зв’язків у координатах текстуально відображеної дійсності, зазначені факти 

реальності зазнають системного осмислення й оцінки у формі інтерпретативних 

процедур і висновків, які власне розгорнуто об’єктивують предикативну 

(пропозиційну) сутність номінацій певних суперечливих фактів дійсності: That 

image was at odds with his upbringing; Bush had plenty of blue in his blood; much of the 

subsequent writing about the Bush presidency… challenges this portrait; Bush, 

surrounded by political advisers such as Karl Rove, didn't allow power to move too far 

away from his control; conservatism is alive and well - even if it is a far different brand 

of conservatism than the kind Bush championed when he took office in 2001. 

     Проте у межах алегоризації актуалізуються уже метасеміотичні зв’язки з 

позатекстовим семіотичним універсумом і таким чином реалізується телеологічно 

детермінована смислоутворювальна функція сукупності мовних репрезентантів 

фактів реальності з опорою на позатекстову дійсність. З огляду на 

плюралістичність картин світу і індивідуалізованість світосприйняття крізь призму 

індивідуального інтеріоризованого досвіду адресата-читача, а також, враховуючи 

динамізм алегоричних процесів продукування нових смислів у перебігу дискурсії, 

метасеміотичний телеологічно зумовлений рівень семіозису можна осягнути лише 

імовірнісно.  

    Проте імовірнісність не означає необмежене ірраціональне свавілля, що 

зводиться до так званого “інтерпретаційного надміру” [181, с. 552],  при побудові 

смислових конструктів читачем. Як уже було зазначено, смислопродукування 

відбувається згідно з загальними конвенційованими принципами сприйнятя і 
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осмислення дійсності, прагматичними максимами комунікації, універсальними 

соціокультурними, морально-етичними, духовними постулатами, які відповідають 

телеологічному принципу доцільності і є залученими до структури телеологічної 

домінанти мовної особистості. Саме це не дозволяє процесам утворення нових 

смислів на рівні алегоризації як “зображеннi ідеї” засобами конкретного образу 

[230, с. 16] вийти за межі раціонального.  

     Наприклад, наведені факти дійсності у вигляді мовних репрезентантів фактів 

дійсності, що мають засвідчити шляхетність Дж. Буша молодшого (Bush had plenty 

of blue in his blood), впливовість (didn't allow power to move too far away from his 

control), високий рівень освіти (the Andover-Yale-Harvard trifecta didn't hurt, either) 

та непереборність його ідеології неоконсерватизму (conservatism is alive and well), 

різними адресатами-читачами можуть бути сприйнятими, осмисленими і 

означеними інакше.  

    Зокрема, попри навчання в декількох елітарних університетах, образ Дж. Буша 

молодшого, не у всіх читачів викличе асоціації ерудованої людини. Не всі 

безумовно погодяться з життєздатністю неоконсерватизму у США. Ресеміотизації 

можуть зазнати і інші мовні репрезентанти фактів реальності, що покликані, 

зокрема, постулювати шляхетність і впливовість Дж Буша молодшого. Зазначені 

гіпотетичні рефлексїї читача зазвичай виходять за межі прагматичних максим і 

здійснюються на метасеміотичному телеологічно зумовленому рівні семіотизації 

дійсності, який зосереджений на пошуці відповіді на питання: “Задля чого автор 

представляє дійсність саме так?”. Власне це питання має на меті виявити 

доцільність певної ціннісно-цільової репрезентації дійсності автором тексту.  

     Автор-адресант може експлікувати свої міркування стосовно відбору тих чи 

інших фактів дійсності як об’єктів означення або залишати селективні процедури 

без коментаря (тим більше, що певні аспекти селективних процедур можуть бути 

підсвідомими, співвіднесеними з феноменом мимовільної уваги [98, с. 326]).  

     Видається можливим виявити типи семіотичних процесів, що узгоджуються як 

власне з настановами автора, так і з телеологічними чинниками, що долають межі 

авторських інтенцій. Сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності формує 
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контекст телеологічної релевантності у вигляді ситуативного тла комунікації і 

надає семіотичне підґрунтя щодо встановлення ціннісно-цільової валідності 

образного ряду. Таким чином забезпечується вихідна база для діаграматичної 

структурації та алегоризації сукупності мовних репрезентантів фактів відображеної 

дійсності при сприйнятті тексту та конституюванні дискурсивного 

феноменологічного поля. Зазначені семіотичні процеси зазвичай здійснюються на 

тлі взаємодії візуального образного ряду і вербальної знакової системи, як, 

наприклад:    

     Barack Obama, looking as if he had been up all night bailing water out of the 

basement, seemed somewhere between numb and shell shocked at his postelection press 

conference. He called the results “a shellacking” — for which he took “full 

responsibility.” A number of TV commentators swiftly decried his performance, 

particularly noting his failure to take responsibility.  

     Soon-to-be-Speaker John Boehner broke into tears during his victory address, 

recalling how he had risen from a low-income childhood mopping the floors of his 

father’s tavern. “I spent my whole life chasing the American dream,” he said tearily. It 

was a better invocation than many we’ve heard in recent months when candidates 

attempted to equate the dream with everything from a monster yacht to a professional 

wrestling empire to a health care company that bilked the government out of more than 

$1 billion. Nevertheless, when you have suits as expensive and lobbyist friends as 

numerous as Boehner, it’s no longer really appropriate to start weeping on TV about 

your humble roots [1014].  

     Відтак, провідним чинником семантичних процесів у межах репродуктивного 

плану (на відміну від смислопродуктивного, який реалізується на основі 

індуктивних інференційних процедур у імовірнісній площині алегоризації із 

залученням метасеміотичних функцій позатекстової реальності) виступає 

діаграматична структурація у вигляді реалізованих асиметричних семіотичних 

стосунків між образною системою кодування і вербальною. Зокрема, як складники 

текстового феноменологічного поля внаслідок діаграматичної структурації 

семіотичну значущість здобувають мовні репрезентанти особливостей 
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невербальної поведінки адресанта: looking as if he had been up all night bailing water 

out of the basement; seemed somewhere between numb and shell shocked. 

     Феномен потенційно можливої діаграматичної структурації реалізовано 

опосередковано через непрямі вказівки на значущі семантичні зв’язки між 

вербально об’єктивованим висловленням (he took “full responsibility”) і сукупністю 

телеологічно і семіотично релевантних фактів дійсності у мережі семіотичних 

стосунків, що вказують на їхню часткову невідповідність вербальним деклараціям 

(а number of TV commentators swiftly decried his performance, particularly noting his 

failure to take responsibility).  

     Щодо алегоризації, яка являє собою власне смислопродукування і передбачає 

вихід у позатекстову реальність через встановлення метасеміотичних зв’язків з 

позатекстовим семіотичним простором, то вона припускає лише імовірнісний 

аналіз, оскільки є виключно прерогативою свідомості адресата-читача, яка не 

об’єктивується у тексті (проте, може бути представленою у коментарях до тексту, 

анотаціях тощо).  

     Можна лише імовірнісно припустити, які певний читач може зробити власні 

відмінні висновки ціннісно-цільового гатунку на основі віддзеркалених мовних 

репрезентантів фактів дійсності, тобто здійснити ресеміотизацію текстуально 

відображеної реальності. Зокрема, у цій конкретній ситуації не можна відкидати 

імовірність інференцій стосовно того, що Барак Обама таки відчуває 

відповідальність (хоча б на емоційному рівні), на що вказують номінації 

особливостей його невербальної поведінки: as if he had been up all night bailing 

water out of the basement; numb and shell shocked. 

     У випадку з іншим суб’єктом комунікативної взаємодії (John Boehner), 

відображеної у цьому тексті, у текстуально об’єктивованій комунікації 

інтерсеміотична діаграматична структурація здійснюється також у площині 

невідповідності інтерсеміотичних стосунків між образним рядом, що генерують 

вербалізовані висловлення, та мовними репрезентантами значущих особливостей 

невербального поводження і зовнішних атрибутів мовця, зокрема, фактів 

реальності, пов’язаних з емоційною поведінкою, одягом та соціальними зв’язками 
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мовної особистості як символами її соціального і майнового статусу: John Boehner 

broke into tears; when you have suits as expensive and lobbyist friends as numerous as 

Boehner.  

     Діаграматична структурація охоплює мережу семіотично значущих стосунків 

мовних репрезентантів фактів дійсності, які, зокрема, виявляють ціннісно-цільову 

специфіку бачення автором-адресантом певних соціально і семіотично значущих 

протиріч. вони можуть виявлятися у формі інтерпретативних процедур і висновків 

опосередкованого адресата відображеного комунікативного процесу: it’s no longer 

really appropriate to start weeping on TV about your humble roots,  ... recalling how he 

had risen from a low-income childhood mopping the floors of his father’s tavern. 

     На рівні алегоризації, тобто у метасеміотичних координатах евристичної 

абстрагованості від тексту з виходом у позатекстову реальність, припустимою 

постає і інша метасеміотична кваліфікація наведених фактів дійсності. Зокрема, 

імовірним може бути інше означення (ресеміотизація) безпосереднім 

читачем/адресатом номінації певного факту дійсності (weeping on TV) як такого, що 

відповідає сентиментальній етнокультурній традиції американського політикуму.  

      Вихід на рівень позатекстового семіотичного універсуму у процесі алегоризації 

постає суттєво відмінним евристичним явищем від так званої “надінтерпретації 

текстів”, що обмежується виявленням інтенцій автора [див.181, с. 562]. Алегорична 

структурація текстуально відображеної дійсності забезпечує процес дискурсії – 

осмислення і, відповідно, імовірнісне суб’єктивне переосмислення відображеної 

реальності крізь призму індивідуального інтеріоризованого досвіду читача у 

системі метасеміотичних зв’язків. Цей рівень ми визначаємо як евристичний 

метасеміотичний телеологічно зумовлений рівень означення. Він забезпечує 

процес смислоутворення як продуктивного плану осмислення текстуально 

відображеної реальності, сприяє якнайповнішій актуалізації феноменологічного 

потенціалу тексту і виходить за межі запропонованих інтерпретативних підходів у 

когнітивній лінгвістиці, семіотиці і дискурсології.  

     Заповнюючи прогалини у деталізації комунікативної ситуації і семантичні 

лакуни, котрі адресат долає на рівні діаграматичної структурації і алегоризації, 
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потрібно зважати на усталений конвенційно зумовлений логічний, хронологічний, 

позиційний (певним чином локалізований у просторі) порядок комунікативно і 

телеологічно релевантних дій, відображених у тексті. Окрім того, для здійснення 

інференційних процедур і сприйняття пресупозицій, які не знаходять вербального 

вираження, мовна особистість використовує життєвий і культурний досвід, знання 

стосовно обмеженого набору типових реалізацій мовних засобів і невербальних 

семіотично значущих дій у певних ситуаціях.  

     Наприклад, у наведеному нижче тексті, невідповідність вербального знакового 

ряду і конвенціоналізованих або очікуваних соматичних, діяльнісних, предметних 

значущих фактів реальності, і, зокрема, системні зміни у метасеміотичному 

просторі, можуть спричинити кардинальні відмінності у сприйнятті й означенні 

фактів текстуально відображеної дійсності:  

    …As George Friedman, an American foreign affairs specialist put it, “the substantial 

change in America’s place in the world that Europeans and his supporters entertained 

has not materialized.” Indeed, “the gulf between what Obama said and what has 

happened is so deep that it shapes global perceptions.” The shift in foreign attitudes is 

not simply one of mood music. From the Jewish settlements of the West Bank to the 

nuclear arsenals of Russia, the changed power relationships in Washington have left 

many wondering whether cornerstone policies may now have moved beyond Mr. 

Obama’s reach [1015].  

     Таким чином, взаємодія між вербальним знаковим рядом (the gulf between what 

Obama said and what has happened) і позатекстовую ральністю як метасеміотичним 

тлом, що стимулює алегоричні механізми смислоутворення (the Jewish settlements 

of the West Bank; the nuclear arsenals of Russia; the changed power relationships), 

постає необхідним підґрунтям для інференцій на основі алегоризації. Зазначимо, 

що у наведеному тексті результат подібних інференційних процедур алегоричної 

природи здобуває вербальну обєктивацію (cornerstone policies may now have moved 

beyond Mr. Obama’s reach).  

     Оскільки активація образів, які пасивно зберігаються у пам’яті, залишається 

значною мірою підсвідомою [719, с. 211], алегоризація (як вид семіотизації) при 
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осмисленні тексту також певним чином полягає у залученні до означення 

дискурсивно відображеної реальності глибинних шарів свідомості ірраціонального 

або навіть інстинктивного ґатунку, котрі є онтологічно пов’язаними з 

телеологічним (або, вужче, телеосемантичним) за природою поняттям “життєвої 

значущості” для окремої істоти. Переважно підсвідомо актуалізуються 

різномодальні складники перцептивного образу сприйманого явища (візуальні, 

акустичні, вкусові, тактильні), як елементи образ-схем у вигляді стандартних 

потенційних компонентів, що можуть імовірно бути залученими до процесу 

смислоутворення у дискурсі.  

     Продукування нових смислів у дискурсі може бути стимульованим також 

неповною вербальною репрезентацією фрагментів дійсності, які слугують тлом для 

описаної комунікативної діяльності (хоча і детальний опис комунікативної ситуації 

не виключає особистісної атрибуції смислів фактам відображеної дійсності 

читачем). У зв’язку з цим потрібно зазначити, що у текстах можуть бути надані 

лише фрагментарні вербальні вказівки для семіотизації певних деталей 

відображеної реальності, залишаючи читачеві функцію продукуванння смислу – 

утворення образної (піктографічної) цілісності окремої семіотично релевантної 

ланки дійсності (термін “pictorial unity” запропонований Дж. Йохансеном [719, с. 

212]).  

     Розглянемо фрагмент публіцистичного тексту аналітичного гатунку “The 

decider” [976] (див. Додаток Г, текст № 2), який може слугувати ілюстративним 

матеріалом до розгортання діаграматичних і алегоричних семіотичних процесів у 

дискурсі. Вони унаочнюють особливості авторської атрибуції смислу крізь призму 

темпоральності різним фактам дійсності субстантивного і несубстантивного 

гатунку. Зважимо на те, що для компетентного читача наведена авторська версія 

означення фактів дійсності і постульовані висновки постають каталізаторами 

процесу смислоутворення через алегоризацію, оскільки вони у свою чергу 

зазнають осмислення й імовірного особистісного означення (ресеміотизації) із 

залученням асоціатів метасеміотичного плану із інтеріоризованого досвіду 

адресата.  
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     Виходячи з назви (“The decider”), в цьому тексті у фокусі уваги знаходиться 

певна особа як семіотичний атрактор (the decider, Barack Obama, Mr Obama, the 

president, candidate Obama). Уже у самому підзаголовку як декларованому 

текстовому концептові експліцитне вербальне відображення здобувають 

результати означення автором фактів реальної дійсності: The long delay over 

Afghanistan suggests that Barack Obama seems determined to conduct foreign policy in 

person.  

     Наведений фрагмент засвідчує, що означення здобуває діяльнісний факт 

дійсності – певна дія – або, скоріше, затримка у виконанні цієї дії (delay). Причому, 

сам автор, вводячи лексичний маркер гіпотетичності to seem, наголошує на 

імовірнісності смислових параметрів результатів означення. Ця семіотизована дія 

як семіотично значуща подія – delay – виконує свої смислоутворювальні функції 

через посередництво семіотичних зв’язків між елементами множин мовних 

репрезентантів, що позначають факти дійсності у текстовому феноменологічному 

полі, співвіднесені із сукупністю складників категоріальної структури реальності:  

- соматичними: the decider, Barack Obama, Mr Obama, Candidate Obama, the 

president, the world, troops, reporters, commander in the field, General Stanley 

McChrystal, generals, NATO allies, republicans, Lyndon Johnson, John McCain, 

reinforcement (у цьому випадку один із суб’єктів соматикону – Barack Obama – 

виступає у функції семіотичного атрактора); 

-  часовими: long (delay), November 24th, after the ninth in a protracted series of 

situation-room conferences, a few more days, to last until after Thanksgiving, after eight 

years, months of uncertainty, only a few months ago, autumn; 

-  просторовими: Afghanistan, Iraq, Palestine, Iran, Vietnam; 

-  процесуальними: delay, call, he has taken his time, settled, leaks, conferences, war, 

will send, requested, preview, intention to finish the job, found, deciding, explaining, 

would quit, fight, to talk round, haunted, to build, was thwarted, escalation of war, tries 

to sell, (the manner) of decision-making, contrasted, was making speeches, the wobble, 

the leak, plea, connected the dots, a rebuff, voice (opinion), refusal to grasp; 
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     У мережі мовних репрезентантів фактів дійсності текстового 

феноменологічного поля, представлені також явища психологічного (ambition, 

intention, memories, cogitation) і соціокультурного гатунку (a Great Society,  foreign 

affairs, , the foreign-policy machine. 

     Зазначимо, що семіотична значущість реалізованої дії, що є фактом дійсності, і 

майбутньої дії як можливої або запланованої чи очікуваної не є семіотично 

рівноцінною. Мовні репрезентанти фактів реальності реалізують свої семантичні 

характеристики на рівні діаграматичної структурації дійсності і міжконцептуальної 

метасеміотичної алегоризації у співвіднесеності з вербалізованими висловленнями, 

представленими прямим мовленням у вигляді цитацій, алюзивних посилань, 

об’єктивованих висновків автора. Будучи складниками відображеної дійсності, 

вони слугують для адресата об’єктом критичного осмислення і зіставлення із 

об’єктивованими автором текстовим феноменологічним полем.  

     В цьому тексті експліцитно вербалізовану думку автора (яку умовно можна 

вважати заявленим текстовим концептом) і мовців відображеної комунікативної 

діяльності як факти дійсності і відношення до описуваної реальності 

представляють такі висловлення: Barack Obama seems determined to conduct foreign 

policy in person; Barack Obama said he had settled on his strategy, but that the world 

would have to wait a few more days to hear the details; he told reporters that they 

already had “a sufficient preview to last until after Thanksgiving”; the leaks say the 

president will send more troops, though perhaps only 30,000 or so rather than the 40,000 

or more requested by his commander in the field, General Stanley McChrystal; Mr 

Obama said, “it is my intention to finish the job”; John McCain, still a respected 

Republican voice on foreign affairs, called Mr Obama’s autumn of cogitation too 

“leisurely”; others have connected the dots... to argue that the foreign-policy machine is 

broken; republicans... said Mr Obama would quit a vital fight.  

    Решта висловлень слугують коментарем до описуваних подій і фактів реальності 

і опосередковано зв’язані з концептом тексту і виконують функцію орієнтаційного 

тла для читача: If the president found deciding hard enough, explaining will not be much 

easier. True, his generals and NATO allies will be relieved to know where they stand 
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after months of uncertainty. Republicans ...may be reassured. But it will take all Mr 

Obama’s salesmanship to talk his own party round. Democratic memories are haunted 

by Lyndon Johnson, whose ambition to build a Great Society was thwarted by escalation 

in Vietnam. No matter how Mr Obama tries to sell it, his Afghan decision will be bitterly 

controversial. Аналіз емпіричного матеріалу засвідчує, що реляційні стосунки між 

знаками реалізуються, по-перше, на текстовому рівні парадигматичних і 

синтагматичних відношень між мовними знаками (що відповідає семіотичним 

процедурам діаграматичної структурації); по-друге, на позатекстовому 

метасеміотичному рівні (що співвідноситься з алегоризацією як семіотичним 

феноменом), з використанням мовних репрезентантів фактів дійсності, що 

представляють сукупність базових онтологічних категорій.  

     Таким чином, у межах семіотичного простору тексту категорія телеологічності 

здобуває реалізацію на рівні мовної репрезентації дійсності автором. Цей рівень ми 

називаємо текстовим телеологічно зумовленим рівнем семіотизації, що відповідає 

адресантно-специфічній діаграматичній структурації текстуально відображеної 

дійсності. Він віддзеркалює телеологічну домінанту. Вихід на рівень 

позатекстового семіотичного універсуму забезпечує процес дискурсії – адресатне 

осмислення і, відповідно, евристичне особистісне переосмислення відображеної 

дійсності крізь призму індивідуального інтеріоризованого досвіду.  

     Цей рівень ми визначаємо як метасеміотичний телеологічно зумовлений рівень 

означення текстуально відображеної дійсності, що відповідає поняттю алегоризації. 

На цьому рівні телеологічна атрибуція смислу фактам дійсності виходить за межі 

діаграматичної структураціції (інтерпретація авторського феноменологічного 

конституювання дійсності).  

      Запропонований у цьому дослідженні евристичний підхід до розгляду 

особливостей реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі із залученням метасеміотичних чинників зосереджений 

не стільки на пошуках уже закладеного автором “іншого смислу”, скільки на 

виявленні механізмів його сумісного утворення у сукупній діяльності адресанта-

автора і адресата-читача. Розгляд семіотико-імовірнісних особливостей 



 292 

смислоутворення на запропонованому у цьому дослідженні метасеміотичному 

рівні передбачає виявлення імовірних варіантів його прочитання на основі аналізу 

розмаїття телеологічних чинників, разом з рухомими ціннісно-цільовими 

уподобаннями адресанта-автора і адресата-читача.  

     Порівняно з діаграматичним та алегоричним видами семіотизації текстуально 

відображеної дійсності, процеси телеологічно детермінованого означення у цьому 

дослідженні розглядаються на іншому, більш абстрагованому від конкретних 

лексичних одиниць рівні у метасеміотичних координатах, а саме на рівні 

монадоподібних утворень – динамічних нечітих семіотичих множин. Ці 

семіотичні єдності репрезентують телеологічно зумовлену сукупність так званих 

квантів смислу у вигляді ланцюжків рухомих образів, стимульованих номінаціями 

явищ і фактів дійсності і втілюють динамізм, варіативність і нескінченність 

розгортання семантичних процесів у дискурсі (див. Розділ 6). 

 

     5.8 Трансформації канонічної структури і семантики телеологічних 

пояснень у діалогічній взаємодії адресанта і адресата  

     Дискурсивна реалізація категорії телеологічності як семіотико-імовірнісний 

смислоутворювальний процес грунтується на певних канонах морально-етичного і 

логічного гатунку. Вона має конвенційовані, стереотипні, усталені схеми, що є 

генерованими психологічними і культурними “архетипами” [740, с. 4-5].   

     В англомовному публіцистичному дискурсі як доцільній комунікативній 

діяльності телеологічні експоненти об’єктивують ціннісно-цільове підгрунтя 

текстового концепту відповідно до телеологічної домінанти учасників 

дискурсивної взаємодії. Телеологічні експоненти як засоби виявлення ціннісно-

цільового підгрунтя висловлення або текстового концепту можуть набувати форми 

аналітичних статей, коментарів, відгуків, листів читачів, які “опредмечують” 

глибинні мисленнєві процеси адресата тексту. Ці латентні ментальні операції при 

атрибуції смислу текстуально відображеним фактам дійсності мають імовірнісну 

природу і базуються на вивідному знанні, що формується внаслідок індуктивних 



 293 

логічних процедур, інференцій, розгортання асоціативних зв’язків та реалізації 

інтуїтивних начал свідомості. 

    Для унаочнення наведених вище висновків розглянемо публіцистичний текст, 

котрий має красномовну назву, що вказує на потенційні можливості семантичних 

прирощувань у процесі реалізації категорії телеологічності, “Theresa May outside 10 

Downing Street: what she said and what she meant” [1011]. Зазначений текст є 

евристичною основою систематизації імовірних векторів трансформацій у 

структурі телеологічних експонентів при асиметричній семіотизації фактів 

дійсності адресантом і адресатом (у формі коментарів до тексту промови), що 

потребувало розгляду досить розлогого тексту. 

     Попри певну іронічність коментарів, вони надають уявлення щодо особливостей 

асиметричної телеологічної атрибуції смислу фактам дійсності в їхньому 

текстуальному втіленні у вигляді телеологічних пояснень адресантом і адресатом 

(принагідно зазначимо наявність як експлікованих, так і прихованих телеологічних 

експонентів у наведеному тексті).  

     Зосередимось на метаморфозах у логіко-синтаксичній побудові телеологічних 

експонентів (котрими за своєю функцією є наведені коментарі), зважаючи на те, що 

кожний телеологічний експонент має у своїй структурі пояснюване явище 

(експланандум) і пояснювальний елемент (експлананс): 

     The new Prime Minister addressed the nation in Downing Street: our Chief Political 

Commentator decodes her words. /…/  

     Theresa May:“In David Cameron, I follow in the footsteps of a great modern Prime 

Minister. Under David’s leadership, the Government stabilised the economy, reduced 

the budget deficit and helped more people into work than ever before.” 

     Recipient: I am continuity as well as change. David has just told you what a 

wonderful job he did. I am here, an hour later, to say what a terrible state the nation is 

in, and how much more work there is for me to do. …  

     У цьому випадку спостерігається трансформація і конкретизація ціннісно-

цільової сутності експлананса (I am continuity as well as changе; much more work 

there is for me to do) при субституції експланандума (what a terrible state the nation is 
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in). Таким чином експлікація телеологічності цього висловлення може бути 

здійснена засобами змодульованого канонічного телеологічного пояснення при 

введенні: а) підрядного речення причини (because close): Because the nation is in a 

terrible state I will be continuity as well as changе and there is much more work for me 

to do; б) телеологічного словосполучення in order to: I will be continuity as well as 

changе and do much more work in order to improve the state of the nation. 

     Theresa May: “Because not everybody knows this, but the full title of my party is the 

Conservative and Unionist Party. And that word Unionist is very important to me. It 

means we believe in the Union, the precious, precious bond between England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland.” 

     Recipient: A bit of history for the party grassroots that helps to underline a big 

message for my premiership: one of the reasons I was a Remainer despite being opposed 

to current levels of immigration was the danger of Scotland breaking away. I am 

determined not to let it happen. Nicola Sturgeon, I have your number. У цьому випадку 

можна спостерігати конкретизацію експлананса (the danger of Scotland breaking 

away. I am determined not to let it happen) при ідентичному але узагальненому 

експланандумі (history for the party grassroots). Моделювання лінгвальної 

експлікації телеологічності може бути здійсненим засобами введення телеологічної 

лексики у структуру канонічного телеологічного пояснення: I was a Remainer 

(because of) the danger of Scotland breaking away. 

     Theresa May: “But it means something else that is just as important. It means we 

believe in the union not just between the nations of the United Kingdom but between all 

of our citizens, every one of us, whoever we are and wherever we are from.”  

     Recipient: A play on the double meaning of union is a better rhetorical device than Ed 

Miliband’s “Together”, don’t you think? “Together: a different idea for Britain,” he 

said in 2014. I’ll show him how it’s done.  Реципієнт здійснює екстраполяцію 

ідентичного експланандума в інше середовище (Ed Miliband’s “Together”, don’t you 

think?) при переосмисленому експланансі (I’ll show him how it’s done). 

     Theresa May: “That means fighting against the burning injustice that if you are 

born poor you will die on average nine years earlier than others. If you are black you are 
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treated more harshly by the criminal justice system than if you are white.” 

     Recipient: Allow me to pay a compliment to my predecessor-but-two, Tony Blair, who 

forced the Conservative Party to care about poverty and racial discrimination. I’ve been 

telling my party this for 14 years. Now I can put it into practice in government. У цьому 

випадку здійснено трансформацію ціннісно-цільової сутності експлананса (to pay a 

compliment; I can put it into practice) при незмінному експланандумі (care about 

poverty and racial discrimination). 

     Theresa May: “If you are a white working-class boy, you are less likely than anybody 

else in Britain to go to university. If you are at a state school, you are less likely to reach 

the top professions than if you are educated privately.” 

     Recipient: The underachievement of white working-class boys is a problem that has 

been neglected for too long, and I can sound more left-wing than Labour, always wary 

of sounding like class warriors, by talking about the divisiveness of private education. 

And I can sound a bit more credible than my Etonian predecessor. Реципієнт 

трансформує ціннісно-цільову сутність експлананса (I can sound more left-wing; I 

can sound a bit more credible) при ідентичному, але дещо узагальненому 

експланандумі (The underachievement of white working-class boys). 

     Theresa May: “If you are a woman, you will earn less than a man. If you suffer from 

mental health problems, there’s not enough help to hand. If you are young, you will find 

it harder than ever before to own your own home.” 

     Recipient: And I’m a feminist. And I will take on two of the toughest challenges 

facing modern governments: mental illness and the housing market. У цьому випадку 

конкретизовано експланандум (I’m a feminist) при ідентичному, але 

конкретизованому експланансі (I will take on two of the toughest challenges… mental 

illness and the housing market). 

     Theresa May: “But the mission to make Britain a country that works for everyone 

means more than fighting these injustices. If you are from an ordinary working-class 

family, life is much harder than many people in Westminster realise.” 

     Recipient: I feel your pain. Реципієнт здійснив експлікацію експлананса і 

виведення в імплікацію і субституцію  експланандума. 
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     Theresa May: “If you are one of those families, if you’re just managing, I want to 

address you directly. I know you are working around the clock, I know you are doing 

your best, and I know that sometimes life can be a struggle. The Government I lead will 

be driven not by the interests of the privileged few but by yours.” 

     Recipient: Let me use the simple but effective device of identifying you and 

addressing you directly, and contrasting “your” interests with those of some imaginary 

rich people who used to run the establishment until about an hour ago. У цьому 

випадку екстрапольовано експланандум в інше середовище (contrasting “your” 

interests with those of some imaginary rich people who used to run the establishment) 

при переосмисленому експланансі (use the simple but effective device). 

     Theresa May: “We will do everything we can to give you more control over your 

lives. When we take the big calls, we will think not of the powerful, but you. When we 

pass new laws, we will listen not to the mighty, but to you. When it comes to taxes, we 

will prioritise not the wealthy, but you.” 

     Recipient: You think I’m a wooden technocrat? I can do rhetoric. Just listen to this 

device: we will think not of them, but you. And I will get the emphasis right. Dramatic, 

no? Реципієнтом здійснено трансформацію ціннісно-цільової сутності експлананса 

(I can do rhetoric. I will get the emphasis right) при незмінному експланандумі (we 

will think not of them, but you). 

     Theresa May: “When it comes to opportunity, we won’t entrench the advantages of 

the fortunate few, we will do everything we can to help anybody, whatever your 

background, to go as far as your talents will take you.” 

     Recipient: For the many not the few. Where have you heard that before? Well, I 

mean it. У цьому випадку виведено в імплікацію експланандум і трансформовано 

ціннісно-цільову сутність експлананса, надаючи алюзивного забарвлення з натяком 

на приналежність висловлення “For the many not the few” В. Черчілю. 

     Theresa May: “We are living through an important moment in our country’s history. 

Following the referendum we face a time of great national change. And I know because 

we are Great Britain, we will rise to the challenge. As we leave the European Union, we 

will forge a bold new positive role for ourselves in the world.” 
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     Recipient: “As we leave”: just in case you thought that I, as a Remainer, might try to 

stall on delivering the Brexit demanded in the referendum. При лише формальних 

метаморфозах в експланандумі (As we leave) здійснена трансформація і 

конкретизація ціннісно-цільової сутності експлананса ((I will not) try to stall on 

delivering the Brexit). 

     Theresa May: “And we will make Britain a country that works not for the privileged 

few but for every one of us. That will be the mission of the Government I lead and 

together we will build a better Britain.” 

     Recipient: For the many not the few, again. And I, daughter of a Middle England 

vicar, can rail more convincingly against privilege than someone who went to Eton. I am 

on a mission. Do not get in my way. Адресатом-читачем здійснено повну субституцію 

ціннісно-цільової сутності експлананса (Do not get in my way) при ідентичному 

експланандумі (For the many not the few) [1011].   

     Асиметричне означення фактів дійсності адресантом і адресатом веде до 

альтернативної синтаксичної і семантичної організації телеологічного експонента 

з певними заміщеннями і змінами щодо його канонічних структурних компонентів 

– експланандума і експлананса. У термінах феноменології субституцію і 

метаморфози експланандума можна розглядати як втілення розбіжностей у 

конституюванні мовцями феноменологічного поля дискурсу у вигляді 

суб’єктивованого і селективного профілюванні фактів дійсності. Трансформації в 

експланандумі телеологічного експонента експлікують розбіжності у системі 

ціннісно-цільових диспозицій адресанта і адресата і виконують власне 

пояснювальну функцію. 

 Наочними прикладами переосмислення і прирощення смислу репрезентантам 

фактів дійсності і відповідних трансформації у структурі і змістових 

зарактеристиках телеологічних експонентів є випадки, коли об’єктом осмислення і 

означення постають цитації в англомовному публіцистичному тексті: …Free 

schools are now also touted by Ms Morgan as “modern engines of social justice”…  

Nor is it certain that free schools are “engines of social justice”.  According to a study 

by the Institute of Education at the University of London, which looked at 151 free 
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schools, they were above-averagely likely to be in disadvantaged areas, but took fewer 

poor children than other local schools [985].  

 Мовний репрезентант факта дійсності “free schools” з цитованого висловлення 

автор наділяє відмінним суб’єктивованим смислом - Nor is it certain that free schools 

are “engines of social justice”… Аргументацією щодо ціннісно-цільової валідності 

авторського означення мовного репрезентанта “free schools” є наведений у тексті 

мовний репрезентант іншого факту реальності ((they) took fewer poor children than 

other local schools), котрий в телеологічні парадигмі може розглядатися як 

компонент прихованого телеологічного експонента (експлананс) у вигляді 

телеологічної дескрипції. Актуалізація імплікованого телеологічного експонента у 

цьому випадку здійснюється за принципом “негативного зворотнього зв’язку”, що 

вказує на бажану корекцію “телеологічної поведінки” [822, с. 19]. Екcплікація 

телеологічного експонента мовними засобами як евристична операція редукції до 

інваріантного смислу може бути здійснена наступним чином: In order to make free 

schools real engines of social justice they should take more poor children. 

 Матеріалом для розгляду телеологічно зумовлених індивідуалізованих 

розбіжностей в актуалізації феноменологічного потенціалу публіцистичного з 

відповідними трансформаціями у структурі і змістових характеристиках 

телеологічних експонентів тексту слугує нижче наведений фрагмент щорічного 

послання до нації президента США Б. Обами. Оскільки до телеологічно 

зумовлених семантичних процесів залучаються чинники різної природи і мовні 

засоби різних рівнів, вважаємо за доцільне навести доволі розлогий текстовий 

фрагмент [945] (див. Додаток Г, текст № 5).  

     У цьому тексті жирним шрифтом позначені ключові слова, котрі виконують 

функції структурних елементів телеологічних експонентів і є суттєвими для 

виявлення телеологічного підґрунтя текстового концепту. Під ключовим словом 

розуміємо “ключові знаки”, що займають сильні позиції у наративі і “мають 

властивість згортати інформацію, яку несе цілий текст” [295, с. 180-181]. 

     Телеологічне підґрунтя текстового концепту здобуває мовну об’єктивацію у 

тексті засобами лексичних одиниць і словосполучень, котрі можна поділити на дві 
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вихідні групи за наявністю співвіднесених з поняттям мети сем у їхньому 

експліцитному або імпліцитному виявленні. До першої групи віднесена так звана 

“телеологічна лексика”, яка містить інтегральну сему (архісему) мети. Зазначені 

лексичні одиниці і словосполучення можуть бути репрезентованими: 

а) у вигляді інфінітивних конструкцій у функції обставини мети: to help… progress; 

to focus on their lives; to reverse these trends; to speed up growth, to strengthen the 

middle class, and build new ladders of opportunity; to work with all of you; to expand 

opportunity; to do; to restore that promise; to start; to hire; to close those loopholes, end 

those incentives to ship jobs overseas, and lower tax rates; to work hard; let’s work 

together; to focus on; to take responsibility; to get ahead; to take steps; to expand; 

б)  у вигляді лексичних одиниць і словосполучень, що містять інтегральну сему 

мети і які належать семантичному полю цілепокладання: intend; Americans want; 

we are going to; I’m going to; their hopes; their aspirations; I’m eager; they’re 

thinking of.  

     До другої групи належать: 

     а) лексичні одиниці й словосполучення, що містять диференційну сему цілі. До 

цієї групи переважно належать лексичні одиниці, які вербалізують базові “фізичні 

концепти” ДІЯЛЬНІСТЬ, СИЛА, ЕНЕРГІЯ, ПРАЦЯ, у котрих онтологічно 

закладена телеологічність: your efforts; grit and determined effort; action; our job is;  

     б) лексичні одиниці і словосполучення, що містять імпліковану сему мети: this 

can be a breakthrough year; let’s see where else we can make progress together; let’s 

make this a year of action; let’s flip that equation; the question for everyone in this 

chamber … is whether…; belief in opportunity for all; profound belief; the notion that; 

offer… practical proposals; let’s make that decision easier; let’s work together; the 

defining project;  

     в) конструкції, котрі є співвідносними з фінальною ціллю і такі, що є 

аргументативними засобами обгрунтування ціннісно-цільової валідності 

поставленої мети у координатах “причина – мета”.  

     Вони поділяються на:  
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- такі, що містять диференційні й інтегральні семи заперечення і лексику з 

негативним емоційним компонентом, що імплікує настанову до подолання 

негативних явищ: suffered some serious blows; had eliminated a lot of good, middle-

class jobs, and weakened the economic foundations; average wages have barely budged; 

inequality has deepened; upward mobility has stalled; too many Americans are working 

more than ever just to get by — let alone get ahead; too many still aren’t working at all; 

- конструкції, що є співвіднесеними з фінальною метою і які містять семи 

вдоволення досягнутим, та лексику з позитивним емоційним компонентом  як 

свідченням доцільності дій суб’єкта мовлення для досягнення фінальної мети як 

“БЛАГА” і втілення ідеального образу дійсності у термінах моральної телеології: 

lowest unemployment rate; rebounding housing market; a manufacturing sector that’s 

adding jobs; more oil produced at home; deficits – cut by more than half; (America is) 

the world’s number one place to invest; the United States is better-positioned; economic 

growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher; those at the top have 

never done better; with the economy picking up speed; 

г) лексичні структури, що здобувають латентну телеологічність, з огляду на їхню 

референційну співвіднесеність з  запланованою дією чи станом у майбутньому; 

вони діляться на такі групи:  

- синтаксичні структури в одній з граматичних форм майбутнього часу: neither will 

I; it won’t happen right away, and we won’t agree on everything; 

- приховані телеологічні дескрипції, які є співвіднесеними з майбутнім: in the 

coming months, let’s see where else we can make progress together; some (proposals) 

require Congressional action. 

     Архітектоніка і семантична організація тексту, що розглядається, підкоряються 

конвенціоналізованій фінальній меті – засвідчити спроможність автора (суб’єкта 

мовлення) як президента забезпечити міцність засад державності. Ця промова 

передбачає використання мовцем обов’язкової конвенційної фрази “The state of our 

union is strong”. За встановленою традицією звернення президента передбачає у 

досить узагальненому вигляді: а) постановку і формулювання цілей, котрі мають 

бути досягнуті: let’s make this a year of action; speed up growth, strengthen the middle 
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class; build new ladders of opportunity; б) позначення способів досягнення цілей: 

wherever and whenever I can take steps without legislation…, that’s what I’m going to 

do; access to a good job; hire more people this year; insourcing jobs from abroad; lower 

tax rates; в) висвітлення досягнень: the lowest unemployment rate; a rebounding 

housing market; a manufacturing sector that’s adding jobs; more oil produced at home; 

deficits – cut by more than half; г) висвітлення проблем, котрі стоять перед 

американським суспільством: (our) belief has suffered some serious blows; global 

competition had eliminated a lot of good, middle-class jobs, and weakened the economic 

foundations [945].  

      Розгляд аналітичних матеріалів і коментарів до зазначеного тексту як 

експлікованих або прихованих телеологічних експонентів надає підстави для 

висновку: 

  -   з одного боку, про існування універсальних телеологічно зумовлених 

семантичних векторів, котрі об’єктивуються засобами тематично і доцільно 

організованих у семіотичні єдності мовних репрезентантів фактів дійсності: he 

focused on policies he can implement with executive action, bypassing Congress [947]; 

Obama vows to act alone on the economy; Obama declared independence from 

Congress; he will enact (initiatives) without legislative approval; relying on his own 

executive authority [1017]; Mr Obama has decided to stop trying to look toward 

Republicans for co-operation; gone …was …bipartisan cooperation, finding common 

ground, … agreement [905]; 

  - з іншого боку, є очевидною значна розбіжність у феноменологічному 

конституюванні відображеної дійсності адресантом і адресатами, у сприйнятті і 

розумінні концепт-ідеї як фінальної мети тексту звернення до нації з одночасною 

розбіжністю в аксіологічних акцентах. На прикладі опублікованих в аналітичних 

матеріалах відгуків можна зробити висновки, що смислоутворювальні процеси в 

англомовному публіцистичному дискурсі виявляють такі телеологічно релевантні 

особливості:  

а) цілковита субституція адресатом задекларованих суб’єктом мовлення цілей: to 

turn winter gloom into fall glory [905];  
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б) переформулювання цілей: tries to rejuvenate a presidency …to chart a new path 

forward relying on his own executive authority [1017];  

в) значна розбіжність в оцінках стилістичної й емоційної тональності 

запропонованих способів досягнення поставленої мети: the defiant “with or without 

Congress” approach was more assertive than any of the individual policies he advanced 

[1017]; Obama's speech was too soft, when harsh words and a "fighting spirit" were 

required; it was a far less offensive speech that I thought it would be [905]; he seemed 

energized and optimistic, cracking jokes; avoided playing the scold, cajoling lawmakers 

more than he chastised them [947].  

     Осмислення з боку адресата, котре втілюється у дискурсі у вигляді формування 

цілісних об’єднань мовних репрезентантів фактів дійсності, зазнає також ступінь 

ефективності тексту для забезпечення реалізації поставлених цілей з урахуванням 

як особистісних характеристик суб’єкта мовлення, його професійних якостей, так і 

змістових параметрів тексту: Mr Obama's ability to exert influence in Washington is 

waning; he has passed over the historic bridge from celebrated re-election to the status 

of an irrelevant lame-duck; a remarkably boring speech, intellectually and rhetorically; 

no idea was particularly exciting, or all that significant; (he) made major gains on 

having good plans for the economy, looking out for the middle class, and looking out 

for the interest of women; voters gave him high marks on his push for paycheck 

fairness, minimum wage, education, student loans, and job training [905].  

     Одночасно критичного осмислення зазнає:  

а) релевантність, ціннісно-цільова валідність і значущість поставлених цілей: didn't 

promise big changes; there was no transformation on offer; without major new 

programmes on offer; the lack of major programmes; a good speech about a modest 

agenda; a minimalist version of one of those second-term Clinton [addresses] [905];  

б) запропоновані способи досягнення цілей: it was more just ignoring the whole 

thing; he appears content to play the hand he's been dealt [905]; в) в окремих 

випадках виявляється цілковите неприйняття авторської оцінки і авторського 

феноменологічного конституювання дійсності: the problems the US is facing are of 

the president's own making; failed policies; the economy has stalled [905]. 
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     Наочними індикатором того, наскільки і до якої межі сприймається і 

реалізується закладена у тексті концепт-ідея як фінальна мета публіцистичного 

тексту, можуть бути коментарі до електронних версій публіцистичних текстів в 

інтернеті. Хоча, потрібно визнати, вони мають відносну достовірність, оскільки 

коментарі відбирають для розміщення на сайті за різними критеріями і, не в 

останню чергу, виходячи із міркувань політкоректності і елементарної етики 

спілкування. Тобто, вони також постають результатом суб’єктивованого 

телеологічно детермінованого конституювання дискурсивного феноменологічного 

поля.  

     Коментарі до аналізованого тексту у своїй більшості є співзвучними з 

узагальненою характеристикою його форми і змісту у наведених вище аналітичних 

матеріалах. Необхідно лише враховувати наявність у коментарях категоричності, 

різкості, нетерпимості до чужої думки як вияв “феномену неприйняття” (термін 

[634, с. 31]) з боку читача: The state of the union speech has become a waste of time, 

…the President has thrown in the towel; it's a real shame for the American people; keep 

the populace stupid… what a ridiculous country!!; will the American public wake up, 

…and return American politics to sanity? [905]. 

     Рецептивні особливості осмислення тексту з привнесенням особистісних 

смислів, випадки асиметричного означення фактів дійсності у ціннісно-цільових 

координатах і у співвіднесеності з постульованою концепт-ідеєю, наочно 

віддзеркалюють коментарі до текстів та листи читачів. У коментарях до наведеного 

нижче фрагменту текста, котрий супроводжують узгоджені з текстом фотографії, 

не всі читачі поділяють специфіку авторського феноменологічного 

конституювання реальності й означення відображених фактів дійсності: While a 

largely appreciative audience hung on Bill's (Clinton’s) every word, an elderly woman 

at the edge of the stage cast her eyes downward and looked like she was having trouble 

staying awake. And a young woman standing in the back against a Hillary 'Fighting for 

us' backdrop closed her eyes for significant stretches of time as TV cameras rolled and a 

girl in front of her scowled and fought off a yawn [919].  
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     Читач, спираючись на свій комунікативний і життєвий досвід, хоча і коментує 

переважно візуальний образний ряд до тексту, усвідомлює телеологічну 

зумовленість конституювання дійсності автором і селективного означення фактів 

реальності: While I seriously sympathize with those selecting the photos to show above, 

we can't forget that a "frame by frame" evaluation of footage will show whatever 

sentiment we want to tout. In short, selecting the right frame will give us whatever we 

want. Boredom? Inattention? Taking a nap? It's all there for the picking (Michael 

Hilton, Roseburg, United States) [919]; Whoever brought all of these girls in to pose 

behind Clinton really did not do their homework. Stupid move. It will be Hillary -ous 

looking back on this moment when Trump wins. It goes to show just how out of touch 

these people are [919]. 

     Невпинна змінність реальної дійсності, кінематика подій окрім зовнішних і 

просторових характеристик також несе інформацію про каузальні відношення між 

фактами дійсності, тобто про “властивості більш високого порядку [24, с. 29]. Саме 

ці телеологічні властивості “більш високого порядку” – ціннісно-цільові 

характеристики об’єктів сприйняття і означення – виявляють найглибшу 

концептуальну ємність, семіотичну значущість і сприйнятливість до семантичних 

прирощень на основі референційних зв’язків з позатекстовою реальністю. 

Наприклад: …And while, so far, Trump has only said he’d “strongly consider” closing 

certain mosques and briefly flirted with the idea of instituting a registry for 

Muslims, even entertaining these proposals undermines our shared civic values [1049].  

     Вихід у позатекстовий семіотичний простір у процесі актуалізації 

феноменологічного потенціалу тексту може бути об’єктивований як інференція 

стосовно ціннісно-цільових аспектів висловлень (closing certain mosques; instituting 

a registry for Muslims) у формі телеологічного експонента: Civic values are 

undermined because closing certain mosques and idea of instituting a registry for 

Muslims is proposed. Мовні репрезентанти, що позначають певні факти дійсності з 

імплікованою негативною оцінною конотацією (closing certain mosques; instituting a 

registry for Muslims), здобувають телеологічну атрибуцію смислу як перешкоди на 
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шляху до досягнення мети, що втілює телеологічну ідею ідеального образу 

дійсності. 

     Імовірнісні суб’єктивовані вектори актуалізації феноменологічного потенціалу 

тексту на основі індуктивних інференцій, здійснених реципієнтом при осмисленні і 

означенні наведених фактів дійсності, можна прослідкувати, розглянувши 

фрагмент наступного тексту. Метанаративом як каталізатором продуктивного 

осмислення фактів дійсності і телеологічно зумовленого приписування 

(телеологічної атрибуції) їм смислу у цьому випадку постає промова президента Б. 

Обами: 

     Obama: “The notion that my White House would purposely release classified 

national security information is offensive,” President Obama said at his press 

conference Friday. …“And when this information, or reports, whether true or false, 

surface on the front page of newspapers, that makes the job of folks on the front lines 

tougher and it makes my job tougher... Now, we have mechanisms in place where if we 

can root out folks who have leaked, they will suffer consequences. In some cases, it’s 

criminal—these are criminal acts when they release information like this. And we will 

conduct thorough investigations, as we have in the past.” [1023]. 

    Виокремимо мовні репрезентанти, котрі у редукованій формі відображають певні 

факти реальності у цьому тексті і формують концептуальний зміст повідомлення: 

навмисний витік інформації, що становить державну таємницю (release classified 

national security information); цей факт подано як образливий (the notion… is 

offensive); витік таємної інформації ускладнює роботу президента (it makes my job 

tougher); передбачає застосування каральних заходів до порушників (they will suffer 

consequences; we will conduct thorough investigations). 

     Зазначені текстуально відображені факти дійсності (разом з умовиводами 

президента) здобувають особистісного означення (крізь призму телеологічної 

домінанти) з боку реципієнта повідомлення і об’єктивуються у наративі у вигляді 

вербалізованих інференцій, що втілюють феномен смислоутворення і постають 

результатом продуктивного осмислення фактів текстуально відображеної дійсності 

як абстрагування від буквального смислу висловлень з опорою на позатекстовий 
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семіотичний простір: That was a clumsy comment on what recent jobs reports reveal; 

this revealed something about how contorted and cloudy the Administration’s thinking 

on secrecy has become. This raises a few questions. Is it the job of the press to avoid 

making the President’s “job tougher”? If anything, the opposite seems true. The 

President has enormous power, and putting him on a glide path in terms of using it…does 

not seem wise. Those things shouldn’t be too easy. …This relates to Obama’s suggestion 

that the whole notion is “offensive” when there has, indeed, been classified information 

in the newspapers lately. Reporters are supposed to ask questions like that…This is not 

about the kind of guy Obama is; it is about the kind of job the Presidency is, and the 

obligation of the press to aggressively challenge him. And doing their job can indeed 

involve getting leaked information [1023].    

     Власне комунікативна подія як факт дійсності у вигляді промови президента 

здобуває з боку адресата недвозначної семіотизації з негативним аксіологічним 

забарвленням і опосередковано, у метафоричній формі, виявляє рецептивне 

телеологічне підґрунтя (прагнення і цілі адресата) саме такого означення факту 

дійсності – як вияву недолугого подання і викривленого розуміння проблем 

охорони державних таємниць (a clumsy comment; revealed …how contorted and 

cloudy the Administration’s thinking on secrecy has become). Факт витоку інформації 

як такий, що, начебто, принижує честь і гідність президента і його команди 

(offensive), також здобуває особистісного означення (або, радше, переозначення). 

Зокрема, адресат, що прагне осягнути змістові параметри президентської промови, 

вважає, що роль преси не може бути зведеною до забезпечення комфортного життя 

президентові (однією із цілей промови президента можна вважати прагнення 

довести до свідомості публіки саме цю ідею), а навпаки, при потребі, не давати 

йому послаблення, навіть залучаючи несанкціоновану інформацію (Is it the job of 

the press to avoid making the President’s “job tougher”? If anything, the opposite 

seems true; the obligation of the press (is) to aggressively challenge him; and doing 

their job can indeed involve getting leaked information). З огляду на природу 

нескінченного семіозису, потрібно зазначити, що наведений вище зразок 
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семіотизації явищ реальності є лише одним із розмаїття варіантів телеологічної 

атрибуції смислу фактам дійсності. 

     Відтак, з огляду на індивідуалізованість асоціативних процесів та динамізм 

семантичних зв’язків між окремими лексико-семантичними групами та 

синонімічними рядами, номінативне поле телеологічності завжди залишається 

відкритим і потенційно здатним до трансформацій та подальших розгортань.  

     Категорія телеологічності як фінальна доцільність, є дотичною до базових 

ціннісних категорій та емоційного складника свідомості: потреб, бажань, мотивів, 

моралі, етики, духовності. Прагнення виявити доцільність певного факту дійсності 

уможливлює здійснення так званої “телеологічної атрибуції” – надання факту 

дійсності опосередкованого метою сенсу. Телеологічна атрибуція смислу у 

дискурсі є процесом вірогіднісним, нелінійним, який грунтується як на 

раціональному, так і на ірраціональному, інтуїтивному началі свідомості людини.  

     Аналіз розмаїття суб’єктивованих коментарів до аналізованого тексту дозволяє 

пов’язати означення фактів дійсності з феноменом “стохастичного резонансу” 

[643], котрий являє собою інтерпретативну реакцію складної системи на хаотичну 

сукупність фактів дійсності (шум) як на сигнал, сприяє “осяянню” під час 

сприйняття публіцистичного тексту у вигляді посилення сигналу.  

 Відтак, зіставлення авторського означення факту дійсності із семіотизацією 

текстуально відображених фактів дійсності читачами в англомовних 

публіцистичних текстах і коментарях до них дозволило зробити висновки щодо 

закономірностей трансформацій у ціннісно-цільовій і логічній та синтаксичній 

структурі канонічних телеологічних пояснень.  

     Виявлено, що телеологічна домінанта впливає на структурну і семантичну 

організацію телеологічних експонентів, проте, по-різному здійснює вплив на 

експланандум і експлананс: 

- стосовно експланандума, телеологічна домінанта зумовлює специфіку 

виокремлення елемента феноменологічного поля як значущого – тобто, детермінує 

вибір пояснюваного факта дійсності відповідно до його життєвої значущості для 

мовця; 
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- щодо експлананса, телеологічна домінанта зумовлює ціннісно-цільову 

специфіку аргументації мовцем щодо пояснюваного факта дійсності. 

  Виокремлено такі типи трансформацій у структурі і семантиці телеологічних 

експонентів:  

а) субституція експланандума як результат селективного осмислення і означення 

текстуального феноменологічного поля при ціннісно-цільовій ізоморфності 

експлананса з точки зору автора і читача; 

б)  субституція експланандума при одночасній трансформації ціннісно-цільової і 

логічної сутності експлананса; 

в) трансформація ціннісно-цільової і логічної сутності експлананса при 

ідентичному експланандумі; 

г) генералізація експланандума при ідентичному експланансі; 

д) конкретизація експланандума  при ідентичному експланансі; 

е) генералізація експланандума при переосмисленому експланансі; 

є) конкретизація експланандума  при переосмисленому експланансі; 

ж) екстраполяція експланандума в інше середовище при ідентичному експланансі; 

з) екстраполяція експланандума в інше середовище при переосмисленому 

експланансі; 

 и) цілковите відхилення пояснюваного факта дійсності у функції експланандума як 

такого, що не має життєвої значущості для реципієнта. 

5.9 Варіативність реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі як вияв дії принципу невизначеності 

     Функціонування принципу невизначеності [694] у перебігу реалізації категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі виявляється у 

плюралістичному означення фактів дійсності як наслідок індивідуалізованих 

інференцій і індуктивних логічних операцій. Дія принципу невизначеності в 

англомовному публіцистичному дискурсі полягає у зворотньо пропорційній 

залежності двох змінних: чим рельєфніше виявляються одні характеристики 

мовного явища, тим більш невизначеними постають інші, і навпаки. Відповідно до 
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положень діалектичної логіки, що грунтується на концепції множини, поняття 

невизначеності є одним із провідних і є універсальною властивістю осягнення 

смислу процесів розвитку і життєдіяльності взагалі [468]. Кришталізація смислу у 

симетричні завершені форми, набуття ним ознак бездоганної досконалості у 

вигляді застиглих обрисів у свідомості читача свідчить про поверхову актуалізацію 

феноменологічного потенціалу тексту. Поняття невизначеності також охоплює 

позасвідоме як ірраціональний компонент свідомості, що не підкоряється законам 

жорсткої логіки і є дотичним до евристичних індуктивних аспектів сприйняття і 

розуміння тексту у межах телеологічної проблематики як вияв когнітивних 

процесів, пов’язаних з “містичною інтуїцією” [711, с. 418]. Про доцільність 

залучення до дослідження процесів осмислення і розуміння тексту джерел 

інформації з нечітко визначеним знаковим оформленням (зокрема – біоінформації 

[796]) свідчать існування певної “організаційної” математично обґрунтованої 

гармонійної співвіднесеності частин і цілого як носія певного смислу [330], як так 

званої “третьої сигнальної системи” [554, с. 234]. Ілюстрацією телеологічно 

зумовленого амбівалентного осмислення змістових параметрів висловлення у 

дискурсі як складній адаптивній системі, що зазнає впливу принципу 

невизначеності [див. 371; 618], може бути неоднозначне витлумачення смислу 

певної комунікативної події, котра здобуває статус і функції так званого 

“метанаративу” [286, с. 10]. Метанаративом може виступати заява, декларація, 

ідеологічна доктрина. У наведеному нижче фрагменті публіцистичного тексту у 

іпостасі метанаративу постає заява про певні політичні зобов’язання (у цьому 

випадку йдеться про декларовану обіцянку президента США забезпечити 

фінансову підтримку країнам Африки). Зазначена заява розпадається при її 

суб’єктивованому сприйнятті і осмисленні на плюралістичну суміш телеологічно 

зумовлених дискурсів:  

 - Downing Street yesterday hailed a promise by President Bush to double aid to Africa. 
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       - …But President Bush’s offer …was greeted skeptically by aid agencies… The 

British agencies …also claimed the boost in cash would not come for five years – 

behind the timetable set by the Commission for Africa.  

       - No10 experts accepted that the “precise timetable”…was not yet clear. (Mr 

Blair’s) aides said the announcement…“created real momentum for a successful 

outcome”.  

       - Hilary Benn …insisted “…It looks now as if we will reach the additional $25bn in 

development aid for Africa by 2010…” [997].  

      Ця комунікативна подія узагальнено здобуває означення як факт дійсності з 

позитивною аксіологічною кваліфікацією (hailed a promise by President Bush to 

double aid to Africa; the announcement…“created real momentum for a successful 

outcome”; it looks now as if we will reach the additional $25bn in development aid for 

Africa by 2010). У цьому разі звертає на себе увагу яскравий вияв принципу 

невизначеності у вигляді телеологічної атрибуції смислу комунікативній події на 

основі політичної доцільності, котрою керуються офіційні кола і їхні представники 

(Downing Street; Mr Blair’s aides; Hilary Benn). 

      Однак, її семіотизація незалежними експертами (aid agencies; No10 experts), 

характеризується дещо більшою оцінною стриманістю, яка межує зі скепсисом 

(President Bush’s offer …was greeted skeptically; the boost in cash would not come for 

five years – behind the timetable; precise timetable”…was not yet clear).  

     Подібним чином, відповідно до телеологічної домінанти, і згідно зі 

світоглядними принципами (beliefs) та політичними переконаннями здійснюється 

плюралістична атрибуція смислу іншій комунікативній події – промові лідера 

консерваторів Великої Британії Девіда Кемерона: This …was the  great speech 

Cameron has had in him all along, and the one he needed to deliver in current crisis. 

…The tone was prime ministerial, the content rich, and in its entirety the speech 

cohered in a way he had not previously managed [950]. Ту й саму комунікативну 

подію інші адресати сприймають інакше, надаючи їй альтернативні (більшістю 

негативні) аксіологічні характеристики: Mr Cameron’s own remedies, offered 

yesterday, looked a bit thin. …Mr Cameron did not entirely convince as someone who 
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was master of the arguments for and against the possible ways forward. …The 

substantial sections dealing with the Tory policy on schools, transport and welfare 

seemed somewhat beside the point [988].  

     Стосовно надзвичайно частотного метанаративу – твердження на шпальтах 

часописів та газет про незабезпечене кредитування (credit crunch) як головну 

причину економічної кризи, реципієнти тексту – читачі – у своїх коментарях 

висловлюють розмаїття думок. У вигляді плюралістичних дискурсивних 

розгалужень або цілком відкидають зазначену тезу, або ж позначають суттєві 

відмінності у телеологічній атрибуції смислу наведеному факту дійсності:  

- One of the main problems affecting modern capitalism is its complexity. 

- …The avaricious and short-term investment strategy has increasingly been shown to 

have more in common with that of a betting-shop punter…   

- Short-selling …is a form of gambling and has nothing to do with much-needed 

investment.  

- …The dithering, indecisiveness and promises made one day only to be adjusted a few 

days later. 

- ...Electronic dealing has allowed the financial system to become opaque and 

impenetrable [1038].    

     Каталізатором дії принципу невизначеності в англомовному публіцистичному 

дискурсі можуть бути навіть мовні репрезентанти фактів дійсності, що містять, 

здавалося б, недвозначну прецизійну інформацію – конкретні цифри. Ілюстрацією 

до зазначеного феномену, на нашу думку, є заява при обговоренні бюджету 

Великої Британії про зміни у оподаткуванні та системі пільг: The truth about that 

surprise 2p tax cut…[911].  

     Цей факт дійсності як метанаратив здобуває надзвичайного розмаїття 

витлумачень з боку різних мовців. Наведені нижче вектори розгортання 

плюралістичних дискурсивних семантичних процесів базуються на певних 

ментальних індуктивних інференційних побудовах, що виходять за межі 

осмислюваного тексту у значно ширші координати символічної реальності:  
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     Gordon Brown secured his claim to the Labour crown yesterday with a surprise 2p 

income tax cut. … The Chancellor was setting out the battlelines for a 2009 election. 

…Mr Brown brought down the curtain… with a Budget that leaves his successor little 

room for manoeuvre... The Tories accused him of a tax con… Mr Brown is trying to woo 

Middle Britain… The Budget helped deflect attention from growing fears about Mr 

Brown’s ability to beat Mr Cameron…Aides said he had delivered a reforming Budget 

that simplified the tax system. In reply, Mr Cameron accused the Chancellor of wasting 

money on an industrial scale. …Sir Menzies Campbell said: “…This is a tax cut for the 

wealthy dressed up as a tax cut for the poor”. …This Budget was a missed opportunity. 

…This is a stop-gap Budget for pensioners…The Budget will change very little…The 

Budget… is a pre-Election handout…, a classic case of smoke and mirrors. …The 

Confederation of British Industry gave a cautious welcome to the changes. …Ultimately 

it is a move in the right direction….  Gordon Brown delivered a truly big Budget… 

The… triumphant Budget speech…. This was a big Budget… [911]. 

     Дія принципу невизначеності у вигляді телеологічно зумовленого 

плюралістичного означення певного факту дійсності (Gordon Brown’s pledge of tax 

cuts) об’єктивується із залученням мовних засобів, що позначають імовірні дії у 

майбутньому, як, наприклад: In one phrase Mr Brown had changed, or appeared to 

change, the whole direction of British politics. Nobody had predicted he would say: “I 

will from next April cut the basic rate of income tax from 22 pence down to 20 pence.” 

[949].  

     Потрібно зазначити, що інференції як смислоутворювальні імовірнісні логічні 

операції стосовно телеологічного підґрунтя мовленнєвої дії мають відбиток 

особистісного плюралістичного витлумачення: 

-  In truth, the Chancellor’s sole political purpose… was to neuter the Tories… [949].  

     - The objective is obvious: Mr Brown creates fantastic headlines by putting a knife to 

the most noticeable taxes, without having to make painful cuts in public spending [949].   

    - Mr Brown is trying to woo Middle Britain… [911]. 
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    - …Mr Brown’s package was intended as the springboard for achieving his lifetime 

ambition of becoming Prime Minister – and trumping Mr Cameron with an audacious 

raid into traditional Conservative tax-cutting territory [949].   

     - …Mr Brown also tried to demolish Tory plans for “green” taxes on frequent 

fliers…[949]. 

    - It was …political Budget  to boost his ratings and put him back on course for 

Number Ten [949].  

     - The Budget helped deflect attention from growing fears about Mr Brown’s ability to 

beat Mr Cameron [911].  

       - …Mr Brown would argue that the Budget was purely about economics, for the 

nation’s good [949]. 

      До базових одиниць синонімічного ряду лексем, що втілюють феномен 

невизначеності, відносять мовні позначення ірраціонального розуміння, котре є 

належністю телеологічної царини. Це декілька груп слів, що виражають осяяння, 

догадку, інтуїцію. В англійській мові у наявності є численні лексеми, що 

виражають ірраціональний компонент осмислення реальності й текстуально 

відображеної дійсності, наведемо деякі з них: insight, inference, intuition, inkling, 

discover, guess, believe, occur, suspect, feel, suppose: It is believed that hundreds of 

Britons have travelled to Iraq and Syria to join the jihadist group raising the possibility 

that they will return here to carry out terrorist atrocities. … A terrorist attack against 

Britain is “highly likely” although there is no evidence of a specific planned attack 

[944]; Isis’s rampage and the savage murder of the American journalist James Foley 

have caused much angst and outrage in Westminster. This may reflect a subconscious 

fear that a “lethal relationship” involving our exported terrorists has displaced the 

“special” relationship [1034].  

     Ірраціональне розуміння спирається на розмаїття чинників: знання, досвід, 

спогади, віру, бажання, почуття. Необхідно зазначити, що ірраціональне є 

релевантним у телеологічній парадигмі, оскільки воно як і моральна телеологія 

співвіднесене з прагненням до “БЛАГА”: “каузатором” ірраціонального розуміння 

часто є те, що “несе благо” [209, с. 23]. Проте, ірраціональному онтологічно 
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властива невизначеність, прихованість, амбівалентність, суперечливість. У цьому 

випадку маркерами телеологічно детермінованого ірраціонального складника 

смислу виступають лексичні одиниці відповідного семантичного поля – apparent, 

fear, possible, terrifying, obscurity: 

     Why on earth did the President of the United States convene a press conference 

apparently designed to reassure the leaders of Isil, and Vladimir Putin, that America was 

not about to do any of the things that they feared? There are really only two possible 

interpretations [1034]. …The world’s one remaining superpower seems not only 

incapable of deciding what to do: it can’t even decide what to say. This is a picture of 

confusion and contradiction which is quite terrifying in the global circumstances in 

which we find ourselves [1034].…Nato would seem to be on board for some serious 

action over Ukraine [1034]. But the other explanation for this peculiar public recitation 

of things-we-will-not-do was the subtext of Mr Obama’s remarks last Thursday. He 

repeated several times that the US would not act without the support of “partners”. (At 

one point, he said: “[We are] cobbling together a coalition”. The phrase “cobble 

together” means to make something quickly without much care, using whatever is 

available: is that really what he meant?)… There was a lot of pious obscurity but one 

thing was clear enough: America will do nothing alone [1034]. 

     Розглянемо ще один публіцистичний текст як ілюстрацію до тези щодо завжди 

наявного компоненту невизначеності у процесі реалізації категорії телеологічності 

в англомовному публіцистичному дискурсі як складній системі. У 

феноменологічному сенсі це зумовлено точкою зору споглядача (адресата-читача). 

У термінах телеологічної семіотики наявність плюралістичних означень фактів 

дійсності як вияв принципу невизначеності є детермінованою телеологічною 

домінантою учасників дискурсивного процесу. У лінгвістичній площині принцип 

невизначеності здобуває вираження у динамізмі, варіативності, недооформленості 

семантичних процесів як “специфічному типі невизначеності інтерпретативних 

реакцій” [571].     

    Крізь проблематику принципу невизначеності як амбівалентного особистісного 

сприйняття і означення текстуально відображеної дійсності розглянемо наведений 
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нижче текст, присвячений суперечливій (controversial) особі президента США Дж. 

Буша молодшого [917]. Власне номінація “controversial” вже містить у собі оцінку. 

Будь-яка оцінка, будучи “цілеорієнтованою”, виявляє телеологічну сутність [550].  

Задекларований у назві текстовий концепт щодо суперечливості, неоднозначності 

факта дійсності (controversial presidency), може розглядатися в термінах семіотики 

як семіотичний атрактор феноменологічного поля наратива і в термінах телеології 

– як   пояснюваний факт дійсності (експланандум). 

      Необхідно зазначити, що аналізований текст як досить поверховий і 

узагальнений аналіз діяльності Дж. Буша є опублікованим у період зниження 

популярності президента США Барака Обами. Цей факт об’єктивної дійсності хоч і 

не відображений у наративі, на наш погляд, має певну позатекстову семіотичну 

значущість і співвіднесену з моральними і ціннісними конвенціями телеологічну 

функцію (як і надані до електронної версії тексту коментарі читачів [917]). 

     Із суцільного текстового масиву нами відібрані окремі мовні репрезентанти 

фактів дійсності, котрі прямо або опосередковано відображають особливості 

сучасного погляду на період президенства Дж. Буша молодшого. В ініціальній 

позиції на початку тексту автор наголошує на часовій відстані, яка відокремлює 

сучасність від оцінок діяльності Дж. Буша молодшого під час завершення його 

президентства: By the time he left office in January 2009, George W Bush was not the 

most liked president in history. Висловлення  by the time he left office in January 2009 

несе смислове навантаження інтенціонально більш значуще, ніж просто обставина 

часу. Ця фраза слугує вихідною основою для можливих спроб поставити під сумнів 

категорично жорстку критику діяльності Дж. Буша молодшого. Та ж сама 

телеологічна спрямованість прослідковується і у визначенні важливості 

історичного періоду, що співвідноситься з неоднозначним президенством Дж. 

Буша: his was one of the most historically important White House tenures; controversial 

presidency; the controversial president. Автор підкреслює, що специфіка і 

неоднозначність перебування Дж. Буша молодшого на посту президента була 

зумовлена об’єктивними причинами: in January 2001, 9/11 happened which would set 

the course for the rest of his presidency.  
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     В той же час, без будь-яких оціночних характеристик автор наводить певні 

факти, що свідчать про глибину проблем, з котрими зіткнувся Дж. Буш, надаючи 

можливість адресату-читачеві на підставі асоціацій та інференцій імовірнісно 

виявляти телеологічне підгрунтя відображених у тексті фактів реальності: Mr Bush 

would take the nation into two conflicts in the Middle East, while dealing with a financial 

crisis at home and natural disasters like Hurricane Katrina [917].  

     Коментарі до електронної версії тексту як вияв дії принципу невизначеності 

відображають телеологічну плюралістичну специфіку актуалізації 

феноменологічного потенціалу тексту у вигляді читацьких коментарів (стилістика 

та графіка оригіналу збережена):    

- He led this country competently;  

  - (he) upheld the dignity of the office; 

     - wonder if anyone will look back fondly on Obama;   

      - I miss having him in office; 

      - I didn’t always think he was the best president but… he was a good and caring man; 

GW was a good man gone bad [917]. 

      З коментарів до тексту біля 80% містять позитивну оцінку Дж. Буша молодшого 

як президента і людини. Зокрема, у 50% коментарів оцінка надається у зіставленні з 

владним президентом Бараком Обамою не на користь останнього. Саме у 

коментарях можливо виявити найчіткіше виражений евристичний рецептивний 

вектор актуалізації текстового концепту як реалізації фінальної мети (Телосу), котра 

втілюється у цілому спектрі варіантів телеологічної атрибуції смислу відображеним 

у тексті фактам дійсності. 

     Аналіз коментарів до публіцистичного тексту свідчить про те, що дія принципу 

невизначеності у плюралістичній телеологічній атрибуції смислу фактам дійсності 

в англомовному публіцистичному дискурсі виявляється у вигляді переходу від 

репродуктивного відтворення закладеного автором смислу до продуктивної фази, 

коли починає реалізовуватись суб’єктивована атрибуція смислу читачем аж до 

переозначування (ресеміотизації) фактів відображеної дійсності внаслідок 
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зіставлення своєї картини світу з авторською, своєї системи оцінок і цінностей з 

авторською (стилістика і графіка оригіналу збережена): 

Controversial????? REALLY??? Was his Presidency perfect? Of course not. … This 

country is right now learning the difference between an “eloquent speaker” and a 

Competent LEADER [917]. Принцип невизначеності виявляється у тому, що мовна 

репрезентація фактів дійсності може бути означеною і кваліфікованою адресатом-

читачем або як об’єктивна, що відображає реальний стан справ, або як частково 

сприйнятна, чи навіть неприйнятна як перекручена, заангажована, що не відповідає 

моральним, ціннісним, соціальним нормам. У цьому випадку мотив автора як 

“психологічний модус” [472, с. 37] безпосередньо співвідноситься зі стратегічною 

фінальною метою – Телосом і виявляється у вигляді відібраної автором сукупності 

висловлювань певного прагматичного (комунікативно-інтенціонального) типу. 

Текстовий концепт щодо суперечливості президентства Дж. Буша реалізується 

шляхом відбору висловлювань, котрі мають переважно констатуючу 

інтенціональну спрямованість, або, використовуючи традиційну прагматичну 

термінологію, ілокутивну силу констативу. Можна припустити, що, виходячи з 

авторської селекції фактів і особливостей їхньої мовної репрезентації, очевидним є 

прагнення подати у іншому світлі постать Дж. Буша молодшого як і образ 

президента Барака Обами.  

     Необхідно підкреслити, що невизначеність або, радше, евристичність є суттєвою 

властивістю реалізації категорії телеологічності [545]. Вона є динамічним  

поняттям (в термінології  В. Александер – “емержентним” [570, с. 24]), оскільки до 

процесу її реалізації залучаються об’єктивні і суб’єктивні антропоцентричні 

чинники, які грунтуються на асоціації, індукції, інференції, упередженості.   

     Таким чином, дія принципу невизначеності в англомовному публіцистичному 

тексті виявляється у евристичній телеологічній атрибуції смислу текстуально 

відображеним фактам реальності як складникам феноменологічного поля та у 

процесі здійснення евристичних операцій мовною особистостю – аперцепцій, 

асоціацій, інференцій, що робить невизначеність, імовірнісність і варіативність 
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розгортання семіотичних процесів у перебігу дискурсії невіддільним атрибутом 

смислоутворення.  

                                  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

     Аналіз емпіричного матеріалу надає підстави для ствердження, що реалізація 

категорії телеологічності здійснюється з опорою на дискурсивне феноменологічне 

поле із залученням мережі позатекстових референційних зв’язків із семіотичним 

універсумом реальної дійсності. Категорія телеологічності здобуває реалізацію в 

англомовному публіцистичному дискурсі у вигляді суб’єктивованих семіотичних 

евристичних операцій мовців – семіотизації, ресеміотизації, аперцепції, асоціації, 

інференції, авторефлексії.  

     Означення текстуально відображеної дійсності як текстового 

феноменологічного поля відбувається у декількох рівневих площинах, зокрема, у 

вигляді діаграматичної структурації і алегоризації. Діаграматична структурація 

забезпечує актуалізацію семіотичних зв’язків між мовними репрезентантами фактів 

реальності у координатах текстуально відображеної дійсності, на основі 

притаманних номінаціям предикативних (пропозиційних) характеристик. 

Алегоризація актуалізує метасеміотичні зв’язки з позатекстовим семіотичним 

універсумом, таким чином реалізуючи продуктивну смислоутворювальну функцію 

у вигляді телеологічної атрибуції смислу сукупностям мовним репрезентаціям 

фактів реальності у дискурсивному феноменологічному полі з опорою на 

позатекстову дійсність. Результати аналізу емпіричного матеріалу надають 

підстави для ствердження, що, з огляду на плюралістичність індивідуальних картин 

світу, диспозиційних налаштованостей, мотивів мовців і динамізм алегоричних 

процесів, метасеміотичний телеологічно зумовлений рівень семіозису у межах 

дискурсивного феноменологічного поля може бути осягнутим лише імовірнісно. 

     З`ясовано, що за своєю адресантно-адресатною природою дискурс припускає 

дворівневу систему семіотико-імовірнісної структурації дійсності. 

Публіцистичний текст у вигляді текстового феноменологічного поля являє собою 

вербально зафіксований результат осягнення реальності, що віддзеркалює образ 

дійсності у свідомості адресанта-автора і підлягає вторинній семіотизації з боку 
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адресата-читача. Ресеміотизація мовних репрезентантів фактів реальності у 

дискурсивному феноменологічному полі є феноменом, детермінованим 

телеологічною домінантою, і здійснюється у вигляді екстраполяції авторської 

ціннісно-цільової специфіки мовної репрезентації текстуально відображеного 

факта дійсності у нову систему ціннісно-цільових координат.  

     Виявлено, що у перебігу реалізації категорії телеологічності у 

феноменологічному полі англомовного публіцистичного дискурсу адресатом-

читачем здійснюється на метакогнітивному рівні “інтерпретація інтерпретації 

реальності”, яка має логічну природу індуктивної інференції і спрямована на вияв 

телеологічного підгрунтя особливостей авторського феноменологічного 

конституювання дійсності. Англомовний публіцистичний текст постульовано у цій 

роботі як феноменологічне (квазіперцептивне) поле, складники котрого, зазнаючи 

телеологічної атрибуції смислу, слугують мовними засобами реалізації категорії 

телеологічності у перебігу дискурсії, якій притаманна нескінченність, 

холістичність і залученість до семіотичного простору позатекстової реальності. 

     Реалізація категорії телеологічності у дискурсі здійснюється також відповідно 

до дуалістичної природи осмислення текстуально відображеної дійсності як 

поєднання репродуктивного і продуктивного рецептивного начала. Репродуктивне 

осмислення тексту узагальнено можна представити як інтерпретацію, обмежену 

рамками прагматичної парадигми, оскільки репродуктивні аспекти осягнення 

смислу тексту втілюються у логічних процедурах інтерпретації: аналізі і синтезі, 

індукції і дедукції, які спрямовані на пошук відповіді на запитання: “Чого прагне 

автор?”.  

     Продуктивне осягнення ціннісно-цільових змістових характеристик тексту 

передбачає залучення адресата-читача до евристичного процесу телеологічної 

атрибуції як смислоутворення, котре на відміну від інтерпретації здійснюється у 

набагато ширших масштабах феноменологічного інтенціонального рівня як 

феноменологічна редукція, феноменологічне конституювання дійсності.  

     Телеологічний категоріально-понятійний апарат із залученням семіотико-

імовірнісної методології  уможливлює систематизацію мовних засобів виявлення 
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ціннісно-цільового підгрунтя висловлення, котрі можуть бути ефективними  у 

пошуках відповіді на запитання, “Чому?” або “Заради чого?”, “З якою метою?” 

автор-адресант саме так означає текстуально відображений факт дійсності. 

     У пропонованому дослідженні сукупність мовних репрезентантів (автономних і 

неавтономних номінацій) фактів дійсності постульована як текстове 

феноменологічне (квазіперцептивне) поле, котре, з одного боку, має забезпечити 

адресата-читача відповідною лінгвально об`єктивованою “матеріальною” основою 

для сприйняття текстуально відтворюваної реальності у певному ціннісно-

цільовому ракурсі згідно з телеологічною домінантою адресанта-автора. З іншого 

боку, саме надане феноменологічне поле постає об’єктом продуктивного 

евристичного осмислення і розуміння читачем текстового концепту або концепту-

ідеї окремого висловлення у ціннісно-цільовій площині.  

     Поняття “феноменологічне поле” є прив'язаним до телеологічних передумов 

споглядання текстуально відображеної дійсності і тому залучає до перебігу 

дискурсивного семіозису несубстантивні імовірнісні прояви реальності та неявно 

виражені складники семіотичного універсуму. Форми неявної або неповної 

предметної визначеності смислу можуть бути представленими у вигляді образів 

архетипного плану, зокрема, глибинних стереотипів свідомості ціннісного та 

духовного гатунку як моральних та етичних канонів. 

     Телеологічна домінанта мовців впливає на структурну і семантичну організацію 

телеологічних експонентів, проте, по-різному здійснює вплив на експланандум і 

експлананс. Щодо експланандума, телеологічна домінанта зумовлює специфіку 

виокремлення елемента феноменологічного поля як значущого – тобто, детермінує 

вибір експланандума як пояснюваного факта дійсності відповідно до його життєвої 

значущості для мовця. Щодо експлананса, телеологічна домінанта зумовлює 

ціннісно-цільову специфіку аргументації мовцем щодо пояснюваного факта 

дійсності. 

     Основні положення розділу викладені у публікаціях автора [524; 516; 526; 533; 

539; 543; 545; 523]. 
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      РОЗДІЛ 6 СЕМІОТИКО-ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КАТЕГОРІЇ ТЕЛЕОЛОГІЧНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

      6.1 Феноменологічне конституювання як евристичний спосіб формування 

асинтаксичних мовних структур 

     У цьому розділі телеологічність розглядається як явище, що у процесі дискурсії 

реалізується засобами цілісних семіотичних утворень – нечітких семіотичних 

множин, котрі є зіставними з ключовим поняттям телеологічно орієнтованої 

монадології Г.В. Лейбніца – монадою – динамічною множиною елементів, 

агрегація котрих у єдине ціле зумовлена певною метою (“програмою”) [279, с. 415], 

і активність яких скерована на “прогресивну актуалізацію їхнього потенціалу” [888, 

с. 12-13]. Аранжування семіотичних одиниць у нечіткі множини відповідає також 

запропонованому Е. Гусерлем поняттю “гармонія монад”, яке відображає 

результати конституювання світу [706, с. 49; 325, с. 446-447]. У лінгвістичній 

семантиці також використовують термінологію теорії множин [271, с. 124-128]. 

Поняття множини (set) визнане релевантним у межах функціонального підходу у 

лінгвістиці для позначення певної функціональної одиниці, елементи котрої 

знаходяться у стосунках взаємної кореляції і спрямовані на виконання певної мети 

[753, с. 65].  

     У термінах феноменології поняття нечіткої семіотичної множини грунтується на 

феноменальних і ноуменальних аспектах виявів дійсності [726, с. 28, 30, 206, 477, 

789]. Факти дійсності осягаються як раціонально, так і інтуїтивно. Ми виходимо з 

того, що при осмисленні текстового феноменологічного (квазіперцептивного) поля 

адресат-читач на основі синестетичного ізоморфізму сприйняття екстраполює 

раціональне й інтуїтивне начало осягнення реального світу на процеси атрибуції 

смислу мовним репрезентантам фактів текстуально відображеної дійсності, котрі 

агрегуються у рухомі нечіткі семіотичні множини за принципами телеологічності.  

     Для унаочнення вище наведених міркувань, розглянемо наступний фрагмент 

тексту: Eye 1394 revealed that in total 490,000 acres of England and Wales larger than 

the area of Surrey or Greater London are owned by offshore companies, most of it 
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almost certainly acquired in this way for stamp duty and inheritance tax reasons. …The 

most quintessentially English land owned offshore is the Hambleden estate on the banks 

of the Thames near Henley. Home to the chocolate box brick-and-flint village that has 

doubled as a film set for Midsomer Murders and Chitty Chitty Bang Bang, the area is 

owned by BVI company Hambleden Estates Inc, which turns out to be controlled by 

Swiss foreign exchange dealer Urs Schwarzenbach [942].  

     У наведеному фрагменті текста означення здобуває просторовий факт 

реальності (490,000 acres of England and Wales) разом з його елементами (the 

Hambleden estate on the banks of the Thames) і властивостями (are owned by offshore 

companies; chocolate box brick-and-flint village; a film set; owned by BVI company 

Hambleden Estates Inc; controlled by Swiss foreign exchange dealer), котрі є 

семіотично пов’язаними крізь призму телеологічності. До того ж, у тексті здобуває 

мовну об’єктивацію імовірнісна процедура індуктивної інференції, як результат 

аналізу автором семіотичних зв’язків між фактами дійсності (most of it almost 

certainly acquired in this way for stamp duty and inheritance tax reasons).  

     У результаті евристичної лінгвістично застосовної процедури феноменологічної 

редукції [89, с. 64-65] як виокремлення найбільш релевантних з точки зору 

цілепокладання мовних репрезентантів фактів дійсності, формуються рухомі 

нечіткі семіотичні множини з системою телеологічно узгоджених смислових 

зв’язків (490,000 acres of England and Wales; offshore companies; stamp duty; 

inheritance tax; the Hambleden estate; brick-and-flint village; a film set; Hambleden 

Estates Inc; Swiss foreign exchange dealer). Вони функціонують у дискурсі як 

асинтаксична цілісна структура семіотичних елементів у вигляді експланандума – 

пояснюваного компонента телеологічного експонента, об’єднаного у цьому разі 

експліцитно вираженим експланансом –пояснюючим компонентом (it was done for 

reasons of stamp duty and inheritance tax) як втіленням фінальної мети – 

актуалізації концепту тексту.  

      Мовні репрезентанти фактів текстуально відображеної реальності виявили 

здатність до організації у значущі конфігурації (множини) згідно з телеологічним 

принципом сприйняття дійсності. Сукупності репрезентантів фактів дійсності в 



 323 

англомовному публіцистичному дискурсі мають властивості нечітких множин 

(fuzzy sets) і допускають застосування концептуальних основ імовірнісної 

методології нечіткої логіки. Під час аналізу особливостей утворення семіотичних 

конфігурацій використано такі поняття теорії нечітких множин, як атрактори, 

прототипні поняття, лінгвістичні змінні [437; 642; 896].     

     Телеологічно зумовлена агрегація мовних репрезентантів фактів дійсності у 

нечіткі семіотичні множини як асинтаксичні мовні структури відповідає 

принципам формування базового поняття телеології – телеологічного пояснення. 

Лінгвістична змінна як консолідуючий чинник множини у нечіткій логіці з точки 

зору структурної організації телеологічного експонента відповідає поняттю 

пояснюваного елемента (експланандума). Лінгвістична змінна реалізується у 

контексті англомовного публіцистичного дискурсу засобами виокремлення цілісної 

сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності як найбільш телеологічно 

релевантних для встановлення інваріанту смислу, що узгоджується з евристично 

зформованим телеологічним поясненням.  

     Сукупність мовних одиниць як номінативне наповнення нечіткої семіотичної 

множини виконує функції прихованого асинтаксичного пояснюючого компонента 

(експлананса). Цей принцип екстраполюється природним чином і на цілісний текст 

як макротелеологічний експонент, де текстовий концепт виступає у функції 

експланандума (або у термінології теорії нечітких множин – лінгвістичної змінної), 

а цілісний наратив – у функції експлананса. Нечіткі семіотичні підмножини також 

виявляють принципи організації асинтаксичного прихованого телеологічного 

експонента, але уже у структурі тексту як повної (універсальної) семіотичної 

множини. Лінгвістична змінна підмножин (експланандум), з одного боку, 

відображає результат селективного означення текстуально відображеної дійсності 

читачем відповідно до його телеологічної домінанти, з іншого, демонструє 

співвіднесеність з текстовим концептом (експланандумом або його номінатом як 

універсальною лінгвістичною змінною).  
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     Актуалізація феноменологічного потенціалу тексту здійснюється у вигляді 

узгодженого з текстовим концептом чи концепт-ідеєю фрагмента тексту 

селективного означування фактів текстуально відображеної дійсності та агрегації 

мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини, як, 

наприклад: Mark Simmonds, who was minister for Africa until he resigned…, is putting 

his two years on the international stage to his own commercial use. … Simmonds’ 

bulging portfolio of jobs now includes: a non-executive directorship with African 

Potash, a miner that also employs former Labour foreign office minister Lord (Peter) 

Hain; a managing directorship of intelligence company Kroll; deputy chairmanship of 

the Commonwealth Enterprise and Investment Council; and the role of chief executive of 

family investment firm Mortlock Simmonds. Then, if he can spare a moment for one of the 

bigger issues facing the world, Simmonds, 51, will work as chief operating office of the 

Counter Extremism Project, a non-profit body that enjoys the support of governments 

around the world [943].  

     З постульованою автором концепт-ідеєю цього фрагмента тексту (Mark 

Simmonds… is putting his two years on the international stage to his own commercial 

use) узгоджується низка номінацій, котрі на основі характеристичної об`єднуючої 

функції у вигляді гіпотетично утвореної лінгвістичної змінної “abuse of power”, 

утворюють семіотичну єдність (bulging portfolio of jobs; a non-executive directorship 

with African Potash; a managing directorship of intelligence company Kroll; deputy 

chairmanship of the Commonwealth Enterprise and Investment Council; chief executive 

of family investment firm Mortlock Simmonds; chief operating office of the Counter 

Extremism Project). Цілісність сукупності семіотичних елементів забезпечується її 

телеологічною функцією слугувати телеологічним експонентом і аргументом 

щодо ціннісно-цільової валідності актуалізації текстового концепту (використання 

державними службовцями посади з метою особистого збагачення). Наведені мовні 

репрезентанти фактів дійсності, що відображають порушення соціо-етичних норм, 

слугують мовними засобами об’єктивації телеологічного за сутністю “негативного 

зворотнього звязку” [822, с. 19], покликаного коригувати “телеологічну” поведінку 
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заради досягнення прийнятних за моральними канонами і практичними 

міркуваннями цілей. 

     Розглядаючи питання агрегації мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі 

семіотичні множини, ми також виходимо із релевантних у телеологічній парадигмі 

психолінгвістичних принципів сприйняття тексту, котрі передбачають формування 

об’єднань образів, сукупність яких сприймається як смислові єдності. Елементи 

зазначених єдностей активно сполучаються на основі нових ремінісцентних та 

асоціативних сполучень (“сопряжений”) [124, с. 325-327]. Ці ментальні структури, 

які забезпечують здійснення нелінійних процесів світосприйняття, об’єднує 

властивість активного реструктурування сприйнятої дійсності. Розмаїття 

суб’єктивних тлумачень на перший погляд однозначного змісту тексту, 

індивідуалізація смисла читачем вказує на те, що образи генеровані текстуально 

відображеною дісністю, організуються у цілісні єдності відповідно до принципів 

схематичності сприйняття і формують у свідомості адресата-читача певні патерни-

схеми відповідно до його телеологічної домінанти. Екстраполюючи зазначений 

феномен на процес осмислення текстуально відображеної дійсності та залучаючи 

понятійний апарат феноменології, вважаємо за можливе запропонувати термін 

“телеологічна семіотична агрегація” для позначення процесу формування 

телеологічно зумовлених семіотичних зв’язків між мовними репрезентантами 

фактів дійсності як складниками дискурсивного феноменологічного поля.  

      

6.2 Феноменологічна редукція як евристичний механізм агрегації нечітких 

семіотичних множин 

     Поняття феноменологічної редукції у її лінгвістичному застосуванні [89, с. 64-

65] є надзвичайно значущим для семіотико-імовірнісного дослідження 

телеологічно зумовлених семантичних процесів у дискурсі. Процедура 

феноменологічної редукції дає можливість змоделювати телеологічно й семіотично 

релевантні ментальні процеси виокремлення сутнісних характеристик фактів 

реальності як номенів або денотатів для їхнього відповідного означення. У цьому 
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зв’язку саме текст може розглядатися як джерело емпіричного матеріалу, як певна 

матеріалізація, опредмечення зазвичай невидимих і непідвладних відчуттям 

глибинних процесів людської свідомості, непередбачуваних телеологічно 

зумовлених асоціативних розгалужень та індивідуалізованих означень фактів 

реальності. 

     Постаючи формами розмірковувань від конкретного до загального, при 

сприйнятті тексту індуктивні інференції грунтуються на пошуці логіко-

семантичних зв’язків (разом з ціннісно-цільовими) між мовними репрезентантами 

фактів дійсності, з урахуванням їхньої частотності, тематичної спорідненості, 

щільності, локалізації у структурній організації тексту, географічної, історичної, 

соціальної зумовленості.  

     Поряд з цим, виявляються зв’язки між задекларованим текстовим концептом як 

настановою автора і картиною світу читача-адресата як, наприклад при аналізі 

цього тексту: Trump…has regularly stoked controversy with comments on illegal 

immigration and border security,.. Trump released a position paper on immigration and 

border security that called on Mexico to pay for a wall on the southern border of the 

United States and force the "mandatory return of all criminal aliens" to their home 

countries. …He said he would vigilantly police the controversial nuclear deal with Iran 

as president, criticized former Florida governor Jeb Bush's comments on women's health 

and argued that America deserves more in return for helping other world powers in their 

military conflicts. …The United States will, among other things: impound all remittance 

payments derived from illegal wages; increase fees on all temporary visas issued to 

Mexican CEOs and diplomats (and if necessary cancel them); increase fees on all border 

crossing cards…; increase fees on all NAFTA worker visas from Mexico (another major 

source of overstays); and increase fees at ports of entry to the United States from Mexico 

[Tariffs and foreign aid cuts are also options]." [1048].  

     Постульована автором концепт-ідея наведеного текстового фрагменту слугує 

засновком (а у термінах телеології – експланандумом телеологічного експонента) 

для висновків (у телеологічних термінах – експланансом телеологічного 

експонента) щодо одіозної передвиборчої кампанії Доналда Трампа (Trump…has 
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regularly stoked controversy with comments on illegal immigration and border security) і 

може здобувати обгрунтування засобами канонічного розгорнутого телеологічного 

пояснення: In order to realize his ambitions for the presidential post Trump came 

forward with a number of controversial ideas (called on Mexico to pay for a wall; force 

the "mandatory return of all criminal aliens" to their home countries; police the 

controversial nuclear deal with Iran; criticized former Florida governor Jeb Bush's 

comments on women's health; argued that America deserves more in return for helping 

other world powers in their military conflicts; impound all remittance payments derived 

from illegal wages; increase fees on all temporary visas issued to Mexican CEOs and 

diplomats; increase fees on all border crossing cards…; increase fees on all NAFTA 

worker visas from Mexico; increase fees at ports of entry to the United States from 

Mexico).   

      У наведеному вище тексті теза у вигляді редукованого інваріанта смислу 

“Trump…is running a very conservative campaign” здобуває обґрунтування засобами 

прихованого асинтаксичного телеологічного експонента як низки мовних 

репрезентантів фактів дійсності, що слугують семіотичним підґрунтям для 

феноменологічного конституювання ткекстуально відображеної дійсності (Trump; 

controversy; illegal immigration; border security; conservative campaign; border 

security; wall; southern border; mandatory return; aliens). Вони утворюють, з одного 

боку, динамічну сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності, котра є 

рухомою з огляду на принципи згортання інформації, що допускають відчудження 

(redundancy) менш релевантної інформації [815, с. 34] при рецепції тексту, з 

іншого, – являють собою цілісну множину мовних репрезентантів фактів дійсності, 

об’єднаних телеологічним чинником – спрямованістю на актуалізацію 

постульованої автором концепт-ідеї (Trump is running a very conservative campaign).      

     Явище феноменологічної редукції як когнітивної операції згортання інформації 

до інваріантного смислу має пряме відношення до формування лінгвістичної 

змінної, котра у характеристичній функції нечіткої множини виступає родовим 

поняттям, семантичним інваріантом, що втілює телеологічно детермінований 

смисл. Наприклад, у наведеному нижче фрагменті тексту поняття “revolution” 
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здатне здобувати ознаки лінгвістичної змінної телеологічно агрегованої множини 

лексичних одиниць: Blair joined neoconservatives in arguing that Arab despots such as 

Saddam Hussein needed to be removed from power because of the security threat they 

represented in a post-9/11 world. Saddam's ouster was supposed to launch a pro-western 

democratic transformation across the region. In fact, genuine democratic change in the 

Middle East, where it has occurred, has been brought about not by external military 

force but by popular insurrection. Once it became clear that democratic revolutions 

would not fit the mould of pro-western liberalism and free market economics, 

neoconservatives decided that the old-guard despots may once again be needed in order 

to stabilise the region [1000]. Виокремлені мовні репрезентанти фактів дійсності 

(реальних чи передбачуваних) подані як засоби досягнення соціально значущої 

мети відповідно до телеологічної домінанти мовців. Феноменологічне поле 

наведеного тексту може бути згорнутим за принципами діаграматичної 

структурації до імовірнісно змодульованих телеологічних пояснень, що 

відповідають ціннісно-цільовим диспозиціям мовців, які представлють певні 

політичні доктрини: а) Genuine democratic change occured because of popular 

insurrection; б) In order to stabilise the region the old-guard despots may be needed. 

Проте, феноменологічне поле дискурсу, яке грунтується на виході у позатекстовий 

семіотичний простір за принципами алегоризації (див. підрозділ 5.7), може бути 

конституйованим відповідно до інших диспозиційних переваг, і, відповідно, 

формування нечіткої семіотичної множини може здійснюватись за 

характеристичною функцією іншої лінгвістичної змінної. Одним із припущень 

може бути, наприклад, “external military force”, що приведе до утворення 

альтернативних телеологічних пояснень (зокрема, з боку противників зовнішнього 

збройного вторгнення до Іраку або будь-якої країни).  

     Розглянемо ще один текст як приклад формування нечітких семіотичних 

множин засобами феноменологічної редукції до рівня лінгвальних телеологічних 

експонентів або як абстрагування від окремих рис явищ і зведення фактів дійсності 

до смислів, котрі вони здатні генерувати крізь призму телеологічності: Property 

investment and development companies routinely use offshore corporate vehicles to own 
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major buildings to achieve capital gains, tax and stamp duty advantages. When, for 

example, 1 Cabot Square, the original Canary Wharf tower, was bought by the Qatar 

Investment Authority in 2012 as part of a financing deal, it was acquired by Luxembourg 

company OCS Investment sarl. Scores of leaseholds on other parts of the docklands 

financial district are also held offshore [942].  

     Аналіз наведеного фрагменту тексту вказує на те, що результатом селекції як 

профілювання у вигляді означення телеологічно релевантних фактів дійсності і 

відчудження (redundancy) у цьому разі несуттєвих мовних репрезентантів фактів 

дійсності, згорнута структура може здобувати форму умовної предикативної 

конструкції. Ця предикативна структура виконує функції канонічного (за логіко-

семантичною і синтаксичною організацією) телеологічного пояснення і виступає як 

штучно змодульований інваріант телеологічно узгодженого з текстовим концептом 

смислу: Property investment and development companies use offshore (properties) 

Cabot Square, Canary Wharf tower, leaseholds  (so that they can) own major buildings 

to achieve capital gains tax and stamp duty advantages. Зазначимо, що, з огляду на 

суб’єктивовану природу сприйняття і осмислення реальності, наведений інваріант 

смислу є певною мірою довільним і може здобувати варіативні редуковані форми. 

     Розглядаючи нижче наведений фрагмент тексту і здійснюючи операцію 

феноменологічної редукції, узгодженої з імовірнісно змодульованою концепт-

ідеєю як експланандумом (Osborne plans …to crack down on tax dodging), можна 

прослідкувати утворення нечіткої семіотичної множини як експлананса 

прихованого телеологічного експонента, що складається з мовних репрезентантів 

фактів дійсності з явною чи потенційно актуалізованою семою мети: George 

Osborne plans to strengthen criminal law. Chancellor wants to make it easier to impose 

fines and jail terms on tax avoiders exploiting offshore havens. The chancellor… has 

drafted a criminal offence of failing to declare offshore income as he steps up a long-

running campaign to crack down on tax dodging [999].  

     У цьому тексті вузловими мовними засобами виявлення телеологічності, що 

агрегуються у нечітку семіотичну множину, виступають як телеологічні за 

значенням дієслова to plan, to want, to draft, так і власне мовний репрезентант факта 



 330 

дійсності у вигляді експлананса телеологічного експонента - to crack down on tax 

dodging. Потрібно зазначити, що і дієслова, що не мають у своїй семантичній 

структурі явно вираженої семи співвіднесеності з метою (to strengthen; to make; to 

impose; to step up), також виявляють інгерентну приховану телеологічність як 

мовні позначення осмисленої діяльності і виявляють належність до нечіткої 

множини за характеристичною функцією (лінгвістичною змінною) 

цілеспрямованості.  

     Подібні процеси формування нечітких семіотичних множин виявляються як 

реалізація категорії телеологічності англомовного публіцистичного дискурсу у 

вигляді ізотопії: рекурентної сукупності не тільки тематично і телеологічно 

узгоджених мовних репрезентантів фактів дійсності, але й ідентичних за формою і 

змістом, що позначають (у аналізованому тексті) певні зміщення у прагненнях, у 

ціннісно-цільових координатах щодо ідеалізованих уявлень про соціальні 

стандарти: In my world, my world that reaches horizontally to the London suburbs and 

vertically into the internet, my friends don't talk about house prices. They talk about the 

impossibility of paying rent. And we're working, we're all delighted to be working. We're 

working in kitchens, offices, bars, other people's front rooms, and the conversation when 

we get home is never of houses but of rising rents and frozen salaries [1025].  

     Сукупність рекурентних мовних репрезентантів фактів дійсності слугує 

семіотичною основою для імовірнісно утворення внаслідок феноменологічної 

редукції, для прикладу, одного із варіантів телеологічного пояснення: Because of 

their social position (suburbs; working; working; working; impossibility of paying rent; 

rising rents; frozen salaries) they can’t afford their own house (house prices; the 

conversation …is never of houses). Хоча, ціннісно-цільове осмислення і, відповідно, 

конституювання феноменологічного поля розглянутого фрагмента тексту, як і 

формування лінгвістичної змінної для агрегації мовних репрезентантів фактів 

дійсності, може бути іншим, детермінованим телеологічною домінантою мовця.  

     Зазвичай лінгвістична змінна як прототипне поняття і як агрегуючий чинник 

нечіткої семіотичної множини є представленою лексикою ядра номінативного поля 

текстового концепту або концепт-ідеї фрагмента тексту, хоча у залежності від 
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телеологічної домінанти, і жанрової специфіки джерела, де опублікований 

публіцистичний текст, статус лінгвістичної змінної можуть отримувати елементи 

периферії номінативного поля. Для прикладу розглянемо наведений нижче 

фрагмент тексту: Perfectly suited! Victoria Beckham stuns in fitted white tuxedo as 

dapper husband David takes her by the hand during date night ahead of hectic fashion 

week. The couple looked sensational as they both opted for tailored suits for an evening 

out in the Big Apple. Leading the way as they left a restaurant, David sweetly took his 

wife's hand as they headed to the car [924].  

    З певною мірою умовності  виокремлюємо мовний репрезентант “perfectly 

suited” як такий, що має виконувати функції лінгвістичної змінної і організує 

семіотичні процеси у дискурсі. Окрім того, він повинен виявляти здатність бути 

складником канонічного телеологічного пояснення, що відображає інваріантні 

семантичні характеристики висловлення як, наприклад: Victoria and David Backham 

looked sensational as they both sported perfect tailored suits. Найбільшу належність до 

номінацій як елементів тематично і телеологічно об’єднаної сукупності знакових 

одиниць, що відповідають характеристичній функції “perfectly suited”, у 

наведеному тексті виявляють номінації з семою неординарності: sensational; fitted 

white tuxedo; stun; dapper; sweetly. 

     Розбіжності у осмисленні і означенні фактів дійсності мовними особистостями  

і, відповідно, у виокремленні лінгвістичної змінної у вигляді згортання 

(феноменологічної редукції) до прототипного поняття, що відображає інваріантний 

(сутнісний) смисл або “топологічне узагальнення” [330], мають особливо яскраву 

мовну об’єктивацію у листах читачів або у коментарях до електронних версій 

публіцистичних матеріалів. Коментарі є виявом необхідного у доцільній 

(телеологічній) діяльності зворотнього зв’язку, що здобуває у коментарях мовну 

об’єктивацію у вигляді інференційних за природою прихованих (covert) 

телеологічних експонентів як результату смислоутворення (як семіотичної 

процедури алегоризації з виходом у позатекстовий простір дискурсивного 

феноменологічного поля).  
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       Розглянемо низку коментарів до наведеного вище публіцистичного тексту. Для 

повної уяви щодо загального феноменологічного поля, з яким мають бути 

узгоджені текстуально відображені факти дійсності, потрібно зазначити, що текст 

супроводжують фотографії надзвичайно похмурої Вікторії Бекхем (стиль і графіка 

збережені): Victoria Beckham stuns..............more like Victoria Beckham look 

stunned....or even stoned... [keep it froody, london, United Kingdom]; They never look 

happy together. David is always smiling when papped with the kids but never with her 

[McCoffee, London, United Kingdom]; I wish they'd look a bit happier together. I'd hate 

them to split up [Kimba23, Birmingham, United Kingdom]; She is far too good for him. 

She needs someone like me who will treat her like a princess [DailyReader4, England, 

United Kingdom]; uh, the jacket is huge and in no way fitted [Mel, Los Angeles, United 

States]; At least she's worn a long jacket to hide the wet patch this time [Mad Donna, 

Glasgow, United Kingdom]; Whereas I really couldn't give a damn [HD level head, 

Cheshire, United Kingdom]; All suited and booted. Mr Beckham is so GQ! Looking 

good, guys! [Cinnamon, London, United Kingdom]; Wow I hope she sees the photo of 

herself in the orange jumper, that one image should be a wake up call... she's so poorly 

[Jerry, London] [924]. 

     У наведених коментарях до тексту, що втілюють феномен обов’язкового 

забезпечення негативного зворотнього зв’язку у цілеспрямованій (телеологічній) 

діяльності [822, с. 19], віддзеркалена суб’єктивована телеологічно зумовлена 

специфіка означення фактів текстуально відображеної дійсності у вигляді 

сприйняття або відхилення адресатом постульованого автором смислу. В одному 

випадку цілком збігається фокус уваги автора і читача як втілення 

інтенціональності сприйняття у феноменологічному сенсі. Відповідно, 

уніфікованою постає і лінгвістична змінна, що зумовлює агрегацію складників 

феноменологічного поля у нечітку семіотичну множину і також ідентичними є 

особливості означення виокремленого факту дійсності (All suited and booted. Mr 

Beckham is so GQ! Looking good, guys! [Cinnamon, London, United Kingdom]). У 

решті випадків фокус уваги мовної особистості зміщується як і, відповідно, 
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змінюється лінгвістична змінна і ціннісно-цільові координати означення 

текстуально віддзеркаленого факту дійсності (She is far too good for him. She needs 

someone like me who will treat her like a princess [DailyReader4, England, United 

Kingdom]; Victoria Beckham stuns..............more like Victoria Beckham look 

stunned....or even stoned...[ keep it froody, london, United Kingdom]; Wow I hope she 

sees the photo of herself in the orange jumper, that one image should be a wake up 

call... she's so poorly [Jerry, London]; At least she's worn a long jacket to hide the wet 

patch this time [Mad Donna, Glasgow, United Kingdom]; They never look happy 

together. David is always smiling when papped with the kids but never with her 

[McCoffee, London, United Kingdom]; I wish they'd look a bit happier together. I'd hate 

them to split up [Kimba23, Birmingham, United Kingdom]. Проте, у деяких випадках 

для певної мовної особистості факт дійсності, що здобув мовну репрезентацію, 

сприймається як такий, що є поза межами доцільності: Whereas I really couldn't give 

a damn [HD level head, Cheshire, United Kingdom]. Наведені коментарі можна 

розглядати як приховані телеологічні експоненти, котрі, з одного боку, 

унаочнюють асиметричність означення текстуально відображених фактів дійсності 

автором і читачем, з іншого – телеологічно зумовлену специфіку селекції фактів 

дійсності на основі феноменологічного принципу інтенціональності для 

осмислення і означення автором і читачем і, відповідно, виокремлення 

експланандума телеологічного експонента.  

     Розглянемо фрагмент тексту, у якому телеологічну зумовленість і тенденцію до 

угрупування у нечіткі семіотичні множини виявляють певні мовні репрезентанти 

фактів дійсності, що віддзеркалюють соціально-політичну проблематику. Текстове 

феноменологічне поле цього фрагменту, з огляду на рекурентність певних мовних 

репрезентантів фактів дійсності і їхню щільність, може слугувати ілюстрацією до 

амбівалентності визначення лінгвістичної змінної за ціннісно-цільовими 

характеристиками, відповідно до диспозицій мовців: Well, let’s just check what the 

“serious” people have done for us lately: economic disaster with rewards for those who 

caused it and barely a gain for anyone else; foreign policy disaster with cack-handed 
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interventions bringing instability and chaos; social disaster with poverty festering, 

family life foundering and inequality growing. If that’s what being “serious” gets you, 

no wonder people prefer the joker. Corbyn’s answers may be wrong, but many of his 

questions are right. …I doubt that Corbyn-led Labour will introduce the more human 

world I want to see: markets made more competitive; democracy made more local; 

families boosted as the bedrock of society. But you never know… [1001]. У наведеному 

фрагменті тексту можна виокремити групу мовних репрезентантів з негативним 

аксіологічним забарвленням з імовірною лінгвістичною змінною “disaster” як 

втіленням перешкоди до досягнення мети як “БЛАГА” у вигляді соціально 

справедливого світу (more human world): economic disaster; foreign policy disaster; 

instability and chaos; social disaster; family life foundering; inequality growing. Інша 

група мовних репрезентантів уособлює у вигляді гіпотетично утвореної 

лінгвістичної змінної “better human world” телеологічну рефлексію автора-

адресанта щодо ідеалізованого образу світу, до котрого варто прагнути як до мети: 

markets made more competitive; democracy made more local; families boosted. Автор 

підкреслює імовірнісність своєї телеологічної рефлексії – “you never know…” 

     У кожній групі можна виокремити лінгвістичну змінну як семантичний 

інваріант з об’єднуючою характеристичною функцією для сукупності мовних 

репрезентантів як елементів нечіткої множини семіотичних елементів. Для першої 

групи лінгвістичною змінною може бути прототипне поняття “disaster”, для другої 

– “better human world”. Зазначимо, формулювання лінгвістичної змінної є також 

імовірнісною евристичною процедурою з певною долею суб’єктивізму як вияв, з 

одного боку, евристичної природи телеологічної рефлексії, з іншого, як 

неможливість звільнення від способу споглядання дослідника, його свідомості 

[76]. 

     Відтак, текстове феноменологічне (квазіперцептивне) поле можна кваліфікувати 

як аргументативний засіб у вигляді прихованого телеологічного експонента до 

постульованої автором концепт-ідеї фрагмента тексту або концепту тексту як 

цілісного утворення. У термінах нечіткої логіки текстове феноменологічне 

(квазіперцептивне) поле у вигляді сукупності мовних репрезентантів фактів 
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дійсності постає універсальною (повною) множиною семіотичних елементів, котрі у 

перебігу феноменологічного конституювання текстуально відображеної дійсності 

зазнають селективного означення і відповідного телеологічного пояснення. Мовні 

репрезентанти фактів дійсності, котрі здобули селективного профілювання 

відповідно до телеологічної домінанти, у структурі експлікованих чи прихованих 

телеологічних експонентів виконують функцію пояснюваного елемента – 

експлананса (див. рис.6.1).  

     Рис. 6.1 Телеологічно детерміноване конституювання феноменологічного 

поля дискурсу 

 

     Проаналізований емпіричний матеріал, зокрема, коментарі як мовна 

об’єктивація рецептивної специфіки осмислення тексту читачем, його 

телеологічної рефлексії, вказують на те, що структурно-семантичні характеристики 

і лексико-семантичні та синтаксичні трансформації телеологічних експонентів є 

детермінованими телеологічною домінантою мовця або у більш широкому сенсі – 

категорією телеологічності. Мовні репрезентанти фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному дискурсі агрегуються у телеологічно детерміновані нечіткі 

семіотичні множини на основі об`єднуючої характеристичної функції імовірнісно 

визначеної лінгвістичної змінної. 

   6.3 Моральна телеологія і утворення асинтаксичних телеологічних 

експонентів  

     У парадигмі телеології поняття цілі є невіддільним від морально-етичного 

складника колективної свідомості, котрий у свою чергу грунтується на 

архетипічних уявленнях про добро і зло, котрі є, відповідно, сприятливим 
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чинником або перепоною на шляху до “БЛАГА” як ідеалізованого образу 

дійсності. В англомовному публіцистичному тексті імовірнісну актуалізацію 

здобувають ціннісно-цільові аспекти смислу з урахуванням моральних факторів, 

зокрема, норм порядності, щирості, поваги до адресата висловлення, оскільки 

реалізація категорії телеологічності як втілення “фінального смислу” має 

відбуватися у конкретних ситуаціях кожного разу з опорою на сумління [477, с. 13-

14].  

     Евристичне виявлення ціннісно-цільових аспектів смислу як реалізації категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі у парадигмі 

телеологічної лінгвосеміотики здійснюється як структурація феноменологічного 

поля дискурсу з опорою на морально-етичні постулати. Наприклад, у наведеному 

нижче фрагменті тексту факти текстуально відображеної дійсності здобувають, 

поміж іншого, ціннісно-цільову кваліфікацію: Anyone who has witnessed Trump's 

meteoric surge to the top of the 2016 Republican presidential field is familiar with that 

style of Trump Talk - a mix of bullish optimism and hyperbole. It may in part explain his 

rise in the polls. While his competitors gravely list the country's ills, Trump tells voters 

how fantastic everything is going to be once he's president. ...But campaigning for the 

White House is different than hawking commercial real estate. Trump's penchant for 

exaggeration could backfire - he risks promising voters more than he can deliver [936]. 

     Імовірнісне ціннісно-цільове підґрунтя мовленнєвої поведінки мовця 

об’єктивується засобами прихованого телеологічного експонента із застосуванням 

умовних граматичних конструкцій: a mix of bullish optimism and hyperbole… may in 

part explain …Trump's meteoric surge to the top,…his rise in the polls. Телеологічний 

експонент можна представити у вигляді редукованої конструкції, що відповідає 

формальним вимогам до канонічної синтаксичної структури телеологічного 

пояснення: Because he resorted to bullish optimism and hyperbole Trump is at the top 

(або achieved his goal to be at the top). У цьому прикладі висловлення “Trump's 

meteoric surge to the top,…his rise in the polls” є телеологічно пояснюваним фактом 

дійсності (експланандумом), мовний репрезентант “a mix of bullish optimism and 

hyperbole” виконує пояснювальну функцію (експланансу). У цьому випадку 
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імовірнісність здобуває актуалізацію засобами умовної граматичної конструкції 

(may in part explain).  

     Лінгвістична змінна як чинник імовірнісності семантичних процесів у дискурсі, 

як розмаїття можливих сценаріїв формування семіотичних зв’язків між фактами 

дійсності, може бути експлікованою у вигляді дієслова “to risk” як проспективного 

означення фактів реальності: …Campaigning for the White House is different than 

hawking commercial real estate. Trump's penchant for exaggeration could backfire - he 

risks promising voters more than he can deliver. До того ж, у наведеному прикладі 

власне у семантичній структурі дієслова to risk закладена сема імовірнісності 

(chance) як можливість непередбачуваного розвитку подій [872]. 

     Розгляд дискурсивної реалізації категорії телеологічності крізь призму 

виявлення можливих порушень фундаментальних морально-етичних постулатів, 

зумовлює специфіку формування нечітких семіотичних множин. Цей процес є 

результатом телеологічно зумовленої феноменологічної редукції і агрегації мовних 

репрезентантів фактів дійсності у цілісні тематично і концептуально узгоджені 

семіотичні єдності, наприклад: Another eyebrow-raising name in the list of Labour 

“working peers” last week was that of Jonny Mendelsohn, a man with a remarkable 

talent for landing head-first in the soup and somehow emerging without a stain. Having 

developed business contacts during his stint as a fund-raiser for Tony Blair, after the 

1997 election Mendelsohn and two fellow-apparatchiks decided to cash in on the “new 

dawn” by setting up a lobbying firm, Lawson Lucas Mendelsohn (LLM). “We will not 

just work for anyone because it ‘pays’,” they promised. “We believe that there will be a 

new breed of ‘ethical winners’ who will demonstrate that businesses no longer operate in 

a moral vacuum...” Alas! Only a few weeks later he was lobbying Labour MPs on behalf 

of the Canadian firm Quebecor, which had made a takeover bid for a British printing 

company [941].  

     Виокремлення фактів дійсності автором як вияв феноменологічної редукції і 

феноменологічного конституювання дійсності (lobbying Labour MPs; a takeover bid 

for a British printing company), і відбір мовних засобів з певним стилістичним 

забарвленням (eyebrow-raising name; landing head-first in the soup and somehow 
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emerging without a stain; to cash in) вказують на невідповідність відображених у 

тексті дій морально-етичним нормам, що належать царині телеології. З іншого 

боку, принцип телеологічності запобігає надмірній суб’єктивації смислу й 

нехтуванню інваріантних семантичних складників дискурсу.   

     Розглянемо ще один текст для виявлення телеологічно зумовленої агрегації 

мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини, 

зосереджуючись на порушеннях морально-етичних конвенцій як вияв дії 

телеологічно релевантного принципу “негативного зворотнього зв`язку”: The prime 

minister’s efforts to broaden his party’s appeal (are obvious). …Cameron has developed 

what many consider a pleasing manner in public. … But those who are well down the 

food chain often regard him as lacking in empathy. Even senior Tory insiders lament that 

only those who mix in his social circles or attended Eton and Oxford are welcomed into 

his confidence, trust [1032].  

     У розглянутому тексті факт дійсності як подія, пов’язана з реалізацією певного 

прагнення (The prime minister’s efforts to broaden his party’s appeal), зазнає 

амбівалентної телеологічної атрибуції смислу стосовно використаних мовцями 

засобів і способів досягнення мети крізь призму системи цінностей різних 

індивідуумів. З одного боку, здобуває виокремлення і знакового статусу певна 

поведінкова риса мовної особистості з позитивною оцінною конотацією (has 

developed what many consider a pleasing manner in public).  

     В той же час, феноменологічної редукції як вияву феноменологічного принципу 

інтенціональності зазнають інші факти дійсності, що виокремлені автором-

адресантом як порушення соціальних норм і канонів моралі та етики, і покликані 

підкреслити наявність принципових відмінностей у диспозиційних 

налаштованостях і телеологічних домінантах залучених до комунікативної 

взаємодії мовців (lacking in empathy; only those who mix in his social circles or 

attended Eton and Oxford are welcomed into his confidence).  

     Усі семіотизовані факти дійсності, при всьому розмаїтті аксіологічних 

конотацій, агрегуються у нечітку семіотичну множину (party’s appeal; pleasing 

manner; empathy; social circles; Eton and Oxford), де організуючим телеологічним 
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чинником виступає апеляція до позатекстової дійсності у вигяді імплікованого 

узгодження з усталеною системою моральних цінностей. Не дивлячись на те, що у 

тексті не надано безпосередньо авторської моральної оцінки текстуально 

відображеним фактам дійсності, вона є опосередкованою або імплікованою, 

виходячи з очевидною їхньою невідповідністю телеологічно релевантним нормам 

етики і моралі.   

     Телеологічні аспекти дискурсії, зокрема, ті, що належать царині моралі, є 

здебільшого латентними і здатними виявлятися лише у результаті здійсненняи 

імовірнісних процедур, і матеріалізуватися як рухомі нечіткі семіотичні множини, 

що віддзеркалюють варіативні телеологічні домінанти мовних особистостей. 

     Імовірнісність векторів реалізації категорії телеологічності, актуалізації 

текстового концепту або смислу окремого висловлення є особливо відчутною у 

випадках мовної об’єктивації рецептивних аспектів дискурсу як вияву феномену 

негативного зворотнього звязку. Наприклад, постульованою концепт-ідеєю у 

наведеному нижче повідомленні є несприйняття певними прошарками суспільства 

бачення майбутнього країни у вигляді програмної заяви лейбористів Великої 

Британії: Labour’s hardline treasury spokesman (John McDonnell) triggered alarm 

among business leaders yesterday by vowing to transform Britain into a workers-

controlled socialist economy [928].  

     На прикладі наведеного вище фрагменту тексту асиметрія як вияв телеологічної 

рефлексії у осмисленні і означенні фактів дійсності мовними особистостями з 

різними диспозиціями і індивідуальними телеологічними домінантами, розмаїття 

часом полярно протилежних думок, здобуває експліцитну мовну об’єктивацію у 

листах або коментарях читачів до електронних версій публіцистичних матеріалів. 

Механізмом продукування нового смислу постає авторефлексія як мисленнєвий 

діалог – “аналіз образа образу” [347, с. 226] (стиль і графіка збережені): 

- No one would have thought, listening to John McDonnell today, that he was a seasoned 

politician. His speech was poorly crafted, poorly delivered and totally out of touch with 

reality [BG]. 
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- This would be all very well and good as Tory economic policy revolves around 

screwing the poor like a giant ponzi scheme. First though he needs to accept mass 

immigration has made most white indigenous working class voters poorer [PAJ]. 

- Idiot the mass immigration scheme was a labour starter under Blair and his flunky 

Blunkett [perfect pete] [928]. 

     Розглянемо ще один фрагмент тексту для виявлення ціннісно-цільових чинників 

формування нечітких семіотичних множин як засобів реалізації категорії 

телеологічності і як асинтаксичних прихованих телеологічних експонентів 

постульованої автором-адресантом концепт-ідеї: His principled, anti-austerity 

message struck a chord, with changes to the voting system… Corbyn's election will 

signal a sea change in Labour policy. He rejects austerity policies implemented by the 

Conservatives and previous coalition government, which had been largely accepted by 

Labour. Instead, he endorses… a policy of creating money electronically and using it to 

fund social projects… Radical left-winger Jeremy Corbyn swept to victory with 59.5 

percent of the vote… Corbyn addressed the refugee crisis, saying that the U.K. must deal 

with it humanely. "We are one world. Let that message go out today," the new Labour 

leader said. He finished by saying, "The party is going to become more inclusive, more 

involved, and more democratic... Poverty does not have to be inevitable. Things can, and 

they will, change," before receiving a standing ovation. … Ed Miliband congratulated 

Corbyn saying, "I'll be offering Jeremy Corbyn my support”.  

     … Sinn Féin President Gerry Adams congratulated Corbyn: "He is a good friend of 

Ireland and of the Irish Peace Process," and the Green party leader Natalie Bennett said 

in a statement that her party will be "delighted" to work with Corbyn. However, others 

were less happy with the result. Labour MP Jamie Reed, who was shadow health 

minister, responded by tweeting a picture of his resignation letter…. Blair attacked 

Corbyn during the campaign, memorably saying that Labour members who felt their 

hearts were with Corbyn should "get a transplant." Corbyn has also come under fire for 

his links to militant groups such as Hamas and Hezbollah, who he has in the past 

described as "friends". … Many senior figures in the party have said they will refuse to 
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serve in a shadow cabinet led by Corbyn, including Cooper and Kendall. Andy Burnham 

said …that a Corbyn victory would be a "disaster for the party." [936].  

     У наведеному фрагменті тексту амбівалентного осмислення зазнає певний 

акціональний факт дійсності: перемога на виборах лідера опозиції лейбориста 

Джеремі Корбіна (Radical left-winger Jeremy Corbyn swept to victory with 59.5 percent 

of the vote). З одного боку, телеологічна атрибуція смислу цьому знаковому явищу 

втілює усвідомлення життєвої значущості зазначеного факту дійсності як запоруки 

благополуччя для певних верств соціуму (anti-austerity message struck a chord; He 

rejects austerity policies; He is a good friend of Ireland and of the Irish Peace Process; 

he endorses… a policy of creating money electronically and using it to fund social 

projects); з іншого боку, цей факт дійсності розглядається під кутом ціннісно-

цільових координат, норм соціальної взаємодії (We are one world;Corbyn addressed 

the refugee crisis, saying that the U.K. must deal with it humanely; Corbyn has also 

come under fire for his links to militant groups; the party is going to become more 

inclusive, more involved, and more democratic...).  

     У наведеному фрагменті тексту здобувають мовну об’єктивацію індивідуальні 

диспозиційні виявлення мовців без експлікації їх причин з боку мовних 

особистостей, у котрих можуть бути суб’єктивовані і відмінні міркування 

цілепокладального ґатунку (I'll be offering Jeremy Corbyn my support; Natalie Bennett 

said in a statement that her party will be “delighted” to work with Corbyn; Blair 

attacked Corbyn; Many senior figures in the party have said they will refuse to serve in a 

shadow cabinet; Andy Burnham said …that a Corbyn victory would be a “disaster for the 

party” [936]).  

     Автор не експлікує чітко свою позицію у вигляді канонічного синтаксичного 

оформлення телеологічного пояснення. Як лінгвальне підгрунтя для інференцій і 

телеологічної рефлексії читачеві лише надано певну орієнтаційну базу у вигляді 

мовної об’єктивації сукупності вербальних і невербальних особливостей 

комунікативної поведінки мовців при сприйнятті і означенні певного факту 

дійсності (перемоги на виборах Джеремі Корбіна) ((Corbyn) received a standing 

ovation; Ed Miliband congratulated Corbyn; Sinn Féin President Gerry Adams 
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congratulated Corbyn; Jamie Reed… responded by tweeting a picture of his resignation 

letter).  

     Сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності виявляє тенденцію до 

агрегації у цілісні семіотичні єдності відповідно до досить рухомого фактора – 

ціннісно-цільового позиціювання мовців. Зокрема, якщо об’єднуючим чинником (у 

термінології нечіткої логіки – функцією належності до множини, номінатом котрої 

є лінгвістична змінна) агрегації мовних репрезентантів певних фактів дійсності у 

цілісну семіотичну єдність вважати функцію сприяння досягненню “БЛАГА” як 

фінальної мети – Телосу, то згідно з телеологічною домінантою прихильників 

політики Джеремі Корбіна найбільшу ступінь належності до неї виявляють такі 

мовні репрезентанти фактів дійсності: anti-austerity message; he rejects austerity 

policies; he endorses… a policy of creating money electronically and using it to fund 

social projects; the U.K. must deal with (refugee crisis) humanely; the party is going to 

become more inclusive, more involved, and more democratic.  

     Якщо чинником агрегації мовних репрезентантів фактів дійсності, що виконує 

функцію належності до множини семіотичних одиниць (лінгвістичну змінну), 

вважати функцію перешкоджання досягненню “БЛАГА” як ідеального образу 

дійсності, зокрема відповідно до позиції противників політики Джеремі Корбіна, то 

під неї підпадають такі мовні репрезентанти фактів дійсності: (has) links to militant 

groups; a Corbyn victory would be a "disaster for the party; described (Hamas and 

Hezbollah) as "friends". Проте, імпліковано неприйнятними для опонентів Д. 

Корбіна є будь-які, хоч і “правильні” висловлення, що відображають пункти його 

програми, про що свідчать особливості вербальної і невербальної поведінки мовців 

залучених прямо чи опосередковано до зазначеного дискурсу: responded by tweeting 

a picture of his resignation letter; Labour members who felt their hearts were with 

Corbyn should "get a transplant”; refuse to serve in a shadow cabinet led by Corbyn. 
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6.4 Ізотопія як спосіб номінативного наповнення асинтаксичних мовних 

структур 

       Для формування нечітких семіотичних множин властивий феномен ізотопії, 

що виявляється у рекуренції сем цілепокладання або рекуренції телеологічно і 

тематично об`єднаних лексичних одиниць, котрі не мають інгерентної семи 

цілепокладання, але виконують функції елементів асинтаксичного прихованого 

телеологічного пояснення, наприклад: While everyone’s away on holiday, I thought I 

might chip in with my own views on the plans to drill for shale gas underneath the school 

playing fields. I don’t see what all the fuss is about, so long as we concentrate on those 

grim fields to the North East of the school, which none of us has ever been to and would 

probably benefit from a good “shake-up”. If they’re not desolate wastelands now, they 

probably will be once we’ve finished giving them a sound fracking. ...When I said we 

should concentrate on the ghastly North East, what I meant to say was the ghastly North 

West, which is a far grimmer and more desolate... [941].  

     Актуалізація концепт-ідеї цього фрагмента публіцистичного тексту й 

аргументативне забезпечення його телеологічної валідності здійснюється шляхом 

численних повторів атрибутивних конструкцій, які ініціюють негативні асоціації 

(to drill for shale gas underneath the school playing fields; If they’re not desolate 

wastelands now, they probably will be once we’ve finished giving them a sound fracking), 

вказують на хибність поставленої суспільно значущої мети – в той час, як 

залишаються забутими інші території, що дійсно перебувають у стані занепаду (we 

should concentrate on the ghastly North East,… the ghastly North West, which is a far 

grimmer and more desolate), виявляють відповідну диспозиційну налаштованість 

автора до зазначених фактів дійсності (grim fields; desolate wastelands; the ghastly 

North East; the ghastly North West; a far grimmer and more desolate).  

        Важливо зазначити, що ізотопія, яка може виявлятися у частотності і 

номінативній щільності однотипних прямих, опосередкованих, описових, 

метафоричних засобів актуалізації текстового концепту, забезпечує умови для 

номінативнного наповнення нечіткої семіотичної множини і утворює підґрунтя для 

виокремлення лінгвістичної змінної.  
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     У нижче наведеному фрагменті тексту згідно із зазначеними характеристиками 

рекурентних лінгвальних репрезентантів фактів дійсності ціннісно-цільову 

значущість здобуває мовна репрезентація “offshore companies” і таким чином вона 

може претендувати на статус лінгвістичної змінної: Over the last year Private Eye 

has revealed the extent of ownership of British land by offshore companies, generally for 

tax avoidance and often to conceal dubious wealth. Now the Eye has created an easily 

searchable online map of these properties, revealing for the first time the British property 

interests of companies based in tax havens from Panama to Luxembourg, and from 

Liechtenstein to the South Pacific island of Niue. Using Land Registry data released 

under Freedom of Information laws, and then linking more than 100,000 land title 

register entries to specific addresses, the Eye has tracked all leasehold and freehold 

interests acquired by offshore companies between 2005 and 2014 [942].  

     До сукупності лінгвальних засобів, котрі виявляють ізотопну тематичну і 

ціннісно-цільову чітко виражену належність до множини знакових одиниць, 

об’єднаних родовим поняттям “offshore companies” як лінгвістичною змінною, 

можуть бути внесені такі мовні репрезентанти: properties, companies based in tax 

havens, land title register entries, leasehold and freehold interests. Телеологічність 

концепт-ідеї фрагменту тексту експліковано мовними засобами у вигляді 

канонічних телеологічних пояснень: for tax avoidance; to conceal dubious wealth. 

Кожний елемент семіотичної множини виявляє певну ступінь належності до неї і 

перебуває у семіотично і телеологічно значущих стосунках з іншими мовними 

репрезентантами як складниками макротелеологічного експонента.  

     Ізотопія як рекурентність певних однотипних сем [145; 106; 108; 122; 242; 714] і 

як властива характеристика номінативного наповнення нечітких семіотичних 

множин виявляє свою телеологічну релевантність також на інтертекстуальному 

рівні. Розглядаючи тематично об’єднану серію нижче наведених фрагментів текстів 

про проблему імміграції і іммігрантів у Британії, можна спостерігати формування 

нечітких семіотичних множин на інтертекстуальному рівні.  

     Згортаючи розрізнені феноменологічні поля наведених фрагментів текстів, 

читач має підстави для феноменологічного конституювання текстуально 
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відображеної дійсності і досить прогнозованих інференцій стосовно телеологічного 

підгрунтя постульованої концепт-ідеї цілої серії публіцистичних текстів на основі 

аналізу сукупності рекурентних тематично об`єднаних мовних репрезентантів 

фактів дійсності. Зокрема, у цьому випадку евристично утворені нечіткі множини 

семіотичних елементів у функції прихованих телеологічних експонентів виявляють 

здатність на інтертекстуальному рівні до актуалізації певної концепт-ідеї, котру 

імовірнісно можна сформулювати наступним чином – “підготувати суспільну 

думку для того, щоб закони про імміграцію зробити жорсткішими”: Immigrants face 

tougher rules; a fresh attempt to curb immigration; to check immigration status; to do 

more to tackle illegal immigration; to ensure that this country attracts people who 

contribute and deter those who will not [903]. We must say no to giving work to 

immigrants; Cameron's anger at factories stuffed by foreigners; 15% of all people in 

work are non-UK nationals; curbing access to benefits and public services for 

migrants; you can go to factories in our country where half the people come from 

Poland, Lithuania or Latvia; the UK should demand an end to the influx of foreign 

workers; immigration needed to be restricted; about 100 Romanians and Bulgarians a 

day are getting jobs in Britain [914]. Labour ‘messed up’ by letting in one million East 

Europeans; Roma migrants could cause riots; throwing open Britain’s borders to 

Eastern Europeans was a spectacular mistake; every other EU state… kept their job 

markets closed [915]. British jobs to British workers!; the number of foreign-born 

workers jumped by 181.000 [916].  

     Подібним чином аналіз іншої серії текстів, що відображають особливості 

публічної діяльності людини (у цьому випадку – принца Чарльза), і, зокрема, 

рекурентність мовних репрезентантів фактів дійсності, що агрегуються у 

інтертекстуальні нечіткі семіотичні множин, їхню концептуальну співвіднесеність 

та стилістичний регістр, утворюваний асоціативний та образний ряд як знакове 

явище, надають підстави для припущення, що вони як аргументативні мовні засоби 

у вигляді інтертекстуальних асинтаксичних телеологічних експонентів формують 

певні основи для інференцій у свідомості читача стосовно постульованої концепт-

ідеї – “вірогідність змін у статусі престолонаступника”: Charles is a King-in-
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waiting; de facto Monarch; assuming the mantle of monarch; the sub-text was clear: 

here is a King-in-waiting; transition; abdication; succession; a change of reign; 

Charles III [917]. … It was a sign that Prince Charles is positioned more as a King-in-

waiting; he will take the Queen’s place; her (the Queen’s) eldest son and the heir who 

she will have to rely on; a hereditary system; short of abdication; the right time for 

Prince Charles to start taking on more duties; a potential King; heir apparent [903]. The 

heir at 65; the “job” he was born to take on is a unique one; preparing for the day he 

will be King; the process of handing duties over to her son is well under way; an 

important sign of that transition; duties …will be taken on by the Prince; it may still be 

many years before he becomes King; his apprenticeship has been a long one; he 

symbolises the practical, welfare monarchy; discovering a role beyond that of the “King-

in-waiting” [904].  

      Ізотопія виявляє себе і у тому, що факти дійсності в англомовному 

публіцистичному дискурсі (зокрема, у телеологічно релевантних лінгвальних 

проявах) можуть бути маніфестованими засобами телеологічно детермінованої 

рекуренції мовних репрезентантів фактів дійсності з розмитою абстрактною 

семантичною окресленістю і ідеологічно чутливим забарвленням (вони є 

виділеними у тексті), які відображають диспозиції, вірування, переконання мовців, 

асоціації, умовиводи, припущення, інференції, факти виконання або порушення 

морально-етичних норм. Наприклад: The Scots could forge a bold new future, while 

the English might easily turn inwards and allow the present mood of chippy isolationism, 

which holds Scotland, the European Union and pretty much everyone else in contempt, 

come to dominate. The counterbalance of Scotland in English life would be missed much 

more than the English appreciate, and the birth of Lesser Britain might easily prompt the 

rank flowering of Little England. In the past couple of weeks, there have been glimpses 

of… unpleasantness – Ukip's Godfrey Bloom's shameless xenophobia, the vans touring 

London urging illegal immigrants to go home and Jacob Rees-Mogg attending the dinner 

of a plainly racist organisation, the Traditional Britain Group [1024]. Своє ставлення 

до певних фактів дійсності (the vans touring London urging illegal immigrants to go 

home, attending the dinner of a plainly racist organisation), свою позицію, яка 
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відповідає концепту-ідеї фрагменту тексту щодо нагальної потреби зберегти 

єдність Великої Британії, автор репрезентує: а) прямо, використовуючи рекурентні 

епітети з аксіологічним забарвленням (glimpses of… unpleasantness, shameless 

xenophobia, a plainly racist organisation); б) опосередковано, зокрема, засобами 

рекурентних умовних синтаксичних структур з неявно вираженою телеологічною 

функцією у вигляді прихованого телеологічного експонента (could forge a bold new 

future; might easily turn inwards; allow the present mood of chippy isolationism, the 

counterbalance of Scotland in English life would be missed; the birth of Lesser Britain 

might easily prompt the rank flowering of Little England), який слугує мовним 

аргументативним засобом щодо базового для телеології феномена життєвої 

значущості певних фактів реальності як запоруки досягнення “БЛАГА” у вигляді 

ідеального образу дійсності, певних передумов життєздатності єства (у цьому 

випадку йдеться про єдність країни).  

     Неявність, прихованість зазначеного телеологічного експонента зумовлена його 

зосередженістю радше на причинному аспекті текстуально відображених фактів 

дійсності, ніж на меті. Проте, цілепокладальна проблематика зазвичай 

розглядається крізь призму причинно-цільової діалектичної єдності [891, с. 10]. 

Актуалізація прихованого телеологічного експонента у цьому випадку 

здійснюється на основі так званого негативного зворотнього зв’язку. У 

редукованому вигляді канонічне телеологічне пояснення, що відповідає текстовому 

концептові, може бути оформленим наступним чином: In order to provide decent 

future (“bold future”) for Great Britain unity with Scotland should be preserved. 

     Формування нечітких семіотичних множин як вияв ізотопії в англомовному 

публіцистичному дискурсі здійснюється також у вигляді рекурентної лінгвальної 

об’єктивації телеологічно релевантних смислових векторів розгортання дискурсу, 

наприклад: On Thursday, Bush spoke about national security at a forum in Davenport, 

Iowa, and then at a county GOP fundraiser in Ankeny. On Friday, wearing cowboy boots 

embroidered with his name, Bush hit the Iowa State Fair. He ditched his Paleo diet and 

nibbled on a deep-fried Snickers bar, sipped mid-morning beer and flipped pork chops 

at a grill. Bush has spent much of his time on the campaign trail trying to establish an 
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identity separate from his father and brother. [929].  

     У цьому випадку автор застосовує феноменологічну редукцію для означення 

фактів дійсності (wearing cowboy boots embroidered with his name; ditched his Paleo 

diet; sipped mid-morning beer; flipped pork chops), здійснює відбір стильових 

регістрів, мовних засобів позначення фактів реальності (використовуючи 

переважно розмовну лексику з метою утворення іронічного ефекту - hit the Iowa 

State Fair; ditched; sipped; nibbled; flipped) для вираження телеологічних складників 

смислу (trying to establish an identity separate from his father and brother). Зазначене 

асинтаксичний макротелеологічний експонент складається з телеологічних 

дескрипцій у функції експланандума (cowboy boots embroidered with his name; 

ditched his Paleo diet; sipped mid-morning beer; flipped pork chops) і власне 

канонічного телеологічного пояснення – експлананса (trying to establish an identity 

separate from his father and brother), що виводить на експліцитний рівень ціннісно-

цільове підґрунтя концепт-ідеї фрагмента тексту. 

 

     6.5 Нечіткі семіотичні множини як приховані асинтаксичні телеологічні 

експоненти 

     Нова методологія, екстрапольована на лінгвістичний грунт, потребує розлогого 

попереднього висвітлення. У пропонованому дослідженні поняття нечіткої 

семіотичної множини покликане віддзеркалити динаміку дискурсії, враховуючи 

принципи схематичності сприйняття, осмислення і означення реальності як 

втілення ідеї феноменологічного конституювання світу [535]. В той же час, 

сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності як нечіткі семіотичні 

підмножини постають мовною об’єктивацією індуктивних інференцій як 

когнітивних процедур виявлення ціннісно-цільових аспектів розгортання 

семантичних процесів у дискурсі, і виконують функції своєрідного асинтаксичного 

телеологічного експлананса до актуалізованого текстового концепту  або концепт-

ідеї фрагмента тексту – експланандума. 

     У цій роботі повна сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності в 

англомовному публіцистичному тексті розглянута як текстове феноменологічне 
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(квазіперцептивне) поле у функції прихованого (covert) макротелеологічного 

експонента. Факти дійсності здобувають лінгвальну маніфестацію у межах 

прихованого макротелеологічного експонента у вигляді нечітких семіотичних 

підмножин як ланцюжків мовних репрезентантів фактів дійсності, телеологічно 

агрегованих відповідно до актуалізованого текстового концепту. 

     Евристична методологія семіотико-імовірнісного дослідження телеологічних 

способів, чинників та механізмів семіотизації у дискурсі передбачає застосування 

нечітких баз даних і залучення елементарних понять нечіткої (розмитої) логіки 

(див. підрозділ 2.3.). Виходячи із задекларованого текстового концепту у заголовку 

та підзаголовках до статті, задамо лінгвістичну змінну (прототипне поняття) у так 

званій об’єднуючій характеристичній функції, відповідно до якої мовні 

репрезентанти фактів дійсності у тексті формуються у телеологічно зумовлені 

семіотичні конфігурації-множини. Прототипне поняття найповніше  і найчастіше 

виявляє властивості, “спільні з іншими одиницями …групи” [823, с. 29]. 

     Поняття “лінгвістична змінна” у цьому дослідженні розуміємо як “якісну” 

лінгвістичну змінну, оскільки ми виходимо за межі суто квантифікативних функцій 

вербальних кванторів “усі”, “деякі”, “більше”, “менше” [348, с. 12]. Лінгвістичну 

змінну тлумачимо у загальнологічному сенсі як “знак..., замість котрого дозволено 

заміщення імен індивідуумів, взятих з певної предметної області” [247, с. 438].  

     Як функцію належності до множини семіотичних елементів приймаємо 

наявність у лексичних одиниць або словосполучень семи у вигляді денотативного 

або конотативного компонента значення, яке корелюється з лінгвістичною змінною 

(прототипом) як семантичним інваріантом у об’єднуючій характеристичній функції 

(термін “семантичний інваріант” запропонований  В.В.Левицьким [275, с. 349]). 

Принагідно зазначимо, що функція належності мовних репрезентантів фактів 

дійсності до нечіткої семіотичної множини може бути семантично не вираженою, а 

лише ситуативно зумовленою. 

     Визначення належності лексичних одиниц до семіотичної множини є складною 

евристичною процедурою, з огляду на залученість до дискурсивного 

смислоутворення розмаїття чинників (разом з суб’єктивними та ірраціонально-
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інтуїтивними). Критерії належності до певної множини пов’язані з поняттям 

релевантності, котре застосовне до формування нечітких семіотичних множин. 

Визначаючи релевантність як критерій належності певної лексичної одиниці до 

нечіткої множини, ми спираємося на тезу про необхідність розгляду “думки і мови” 

як складників реальності [609, с. 42].  

     Встановлення релевантності, нерелевантності за ступенем належності мовних 

репрезентантів фактів дійсності до нечіткої множини є ментальним ціннісно-

цілепокладальним актом, подібним до процесу пошуку ознак істинності, хибності 

чи моральної валідності висловлень. Залучення евристичних принципів наукової 

рефлексії зумовлена ще і тим, що питання релевантності розглядається як 

пріоритетніше, ніж питання істинності, а виявлення релевантності прирівнюється 

до мистецтва, яке потребує креативності [609, с. 42, 43].  

      У цьому дослідженні використані постулати теорії імовірності Баєса та теорії 

нечітких множин, згідно з якими квантитативне вираження функції належності 

елемента до нечіткої множини може приймати будь-яке значення в інтервалі від 0 

до 1, а не лише 0 чи 1 [786; 896, с. 4-28]. Враховуючи це, ми умовно задамо 

значення 1; 0,75; і 0,5 (у відносному інтервалі 0,25) для кількісного представлення 

відповідно повної, часткової і ситуативної належності мовних репрезентантів 

фактів дійсності до нечіткої семіотичної множини. Функцію належності, що 

приймає значення 1, ми задамо для позначення повної сумісності мовного 

репрезентанта з множиною при наявності відповідного компонента значення у 

денотаті (експліцитний вияв). Значення часткової сумісності елемента з нечіткою 

множиною має числове вираження 0,75 при наявності відповідного компонента 

значення у конотації (імпліцитний вияв). Значення функції належності 0,5 

відповідає ситуативній функції належності, що вказує на брак у семантичній 

структурі мовного репрезентанта експліцитних семантичних ознак належності до 

множини.  

     Підкреслимо, що функції належності елементів до нечіткої семіотичної 

множини є динамічними, вони можуть змінюватися згідно зі зміною ціннісно-

цільових векторів. Мовний репрезентант в одному випадку може кваліфікуватись 
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як такий, що має ситуативну функцію належності до певної нечіткої семіотичної 

множини, у іншому, внаслідок телеологічної рекомбінації зв’язків між елементами 

універсальної множини, може здобувати характеристичну функцію повної чи 

часткової належності. Поняття “потужність множини” (або об’єм) ми 

використовуємо у канторівському сенсі як кількісне вираження сукупності 

елементів множини [217, с. 146]. 

     Візьмемо для аналізу текст “Binge and Purge” [967] (див. Додаток Г, текст № 11) 

і виокремимо телеологічно узгоджені нечіткі семіотичні множини як вияв 

індивідуальних особливостей конституювання автором текстуально відображеної 

дійсності відповідно до постульованого текстового концепту.  

     Назва тексту і підзаголовки є досить красномовними, щоб бути основою для 

висунення припущень щодо текстового концепту: Binge and Purge. Home to a green-

minded people and government, Norway exports the dirty stuff to the rest of the world. 

The result is contradictions [967]. З одного боку, назва тексту виражає експліцитно 

задекларований автором текстовий концепт як “згорнутий у заголовок” зміст [269, 

с. 104, 105], з іншого – заголовок забезпечує основу для аперцепційних очікувань 

[476, с. 600], у цьому випадку – щодо суперечливості процесів захисту і 

забруднення середовища. 

     Сукупність усіх мовних репрезентантів текстуально відображених фактів 

дійсності у цьому дослідженні розглянуто як вихідну універсальну (повну) множину 

елементів семіотичного простору тексту, котра  являє собою цілісне об’єднання 

підмножин, співпідпорядкованих текстовому концепту. Номінат текстового 

концепту виконує функції загальної лінгвістичної змінної, котра задає вектори 

агрегації елементів універсальної множини у підмножини – нечіткі семіотичні 

множини, співвіднесені з певними характеристичними функціями. 

     Текстовий концепт актуалізується у підмножинах знакових угрупувань, які за 

характеристичними функціями (функціями належності елемента до множини) і за 

принципом релевантності до задекларованого текстового концепту у цьому 

випадку підпадають під такі найбільш узагальнені лінгвістичні змінні (прототипні 

поняття): environment, (environment) protection, (environment) pollution. Ці 
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вербалізовані узагальнення характерних ознак мовних репрезентантів фактів 

дійсності як семантичні інваріанти і як елементи нечіткої семіотичної множини, 

відповідають визначенню прототипних понять, котрі відображають центральну 

тенденцію множини семіотичних одиниць і являють собою “середнє з усіх 

екземплярів” [437, с. 160].  

     У свою чергу, ці поняття узгоджуються з системою фундаментальних цінностей 

у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики, зокрема, у площині антиномії 

надконцептів добра і зла. Ціннісні категорії розглядаються як невідривні від 

осмислення і означення фактів дійсності, оскільки поняття дійсності потребує 

цінніcного осмислення [209, с. 23; 239, с. 208; 391, с. 158; 372, с. 5]. Усе розмаїття 

характеристик, що підпадають під аксіологічні кваліфікаційні ознаки мовних 

репрезентантів фактів дійсності і ціннісно-цільові диспозиції автора, співвідносні з 

поняттями добра і зла, ми з міркувань зручності систематизації розіб’ємо на дві 

базові групи – позитивна оцінка “+”, негативна оцінка  “ – ”.   

    Проаналізований текст відображає репрезентовані автономними та 

неавтономними номінаціями факти дійсності, що віддзеркалюють у просторових і 

часових координатах предметну, соматичну і акціональну маніфестацію реальності 

у значущих зв’язках між предметами і живими істотами, явищами, діями, подіями 

(разом з комунікативними) як прояв “символічної взаємодії” [606]. Отже, 

розглянемо текст (див. Додаток Г, текст № 11). 

      Відповідно до лінгвістичних змінних “environment protection”, “environment 

pollution”, “environment”, що корелюють із задекларованим текстовим концептом, 

окремі мовні репрезентанти фактів дійсності як елементи універсальної множини 

агрегуються у нечіткі семіотичні підмножини. Функцію належності до нечіткої 

множини задамо  від 1 до 0 у відносному інтервалі 0,25. З певною мірою 

імовірності припустимо, що до множини елементів, які відповідають 

категоріальним ознакам, вираженим лінгвістичною змінною “environment 

protection”, можна віднести мовні репрезентанти таких фактів реальності (див. 

табл. 6.1): 

                                                                                                                         



 353 

                                                                                                                Таблиця 6.1  

Множина семіотичних елементів, агрегованих за характеристичною 

функцією  “(environment) protection” 

Номінації – елементи нечіткої 

множини,  корельовані з 

лінгвістичною змінною “(environment) 

protection” 

Функція належності до нечіткої множини 

Повна  

належність 

до множини 

       (1.0) 

Часткова  

належність 

до множини 

       (0,75) 

Контекстуальна 

(семантично 

невиражена) 

належність до 

множини  (0,5)   

1. a new factory;   0,5 

2.  a firm called NorSun;   0,5 

3. blond technicians in goggles;   0,5 

4. metres-long crystals;   0,5 

5.  vats of liquid silicon;   0,5 

6.  the thinnest of wafers;   0,5 

7.  solar panels;  0,75  

8. the pristine power for the factory; 1,0   

9. pristine surrounding; 1,0   

10. hydroelectric plant;  0,75  

11. a nice idea - making solar panels with 

clean energy; 

1,0 

 

 

 

 

 

12. solar panels;  0,75  

13.  clean energy; 1.0   

14. Norwegians -  good custodians of the 

environment; 

1,0 

 

 

 

 

 

15. a greener future; 1,0   

16. electricity from hydroelectric plants;  0,75  

17. Norway - one of the first countries to 

adopt a carbon tax; 

 

 

 

0,75 

 

 

18. to slow global warming; 1,0   

19. Norway - the first country to capture 

carbon dioxide; 

 

 

 

0,75 

 

 

20. Norway - the first country to store carbon 

dioxide  underground; 

 

 

 

0,75 

 

 

21. making the process of storing carbon 

dioxide easier and cheaper is Norway’s 

“Apollo mission; 

 

 

 

 

0,75 

 

 

 

 

22. the prime minister, Jens Stoltenberg;   0,5 

23. centre-left coalition government;   0,5 

24.  carbon neutral country;  0,75  

25. bringing forward the previous deadline of 

becoming a carbon neutral country; 

 

 

 

0,75 

 

26. Norway - a “driving force” for a new 

international treaty on climate change; 

 

 

 

0,75 

 

27. purge; 1,0   

28.  green-minded people; 1,0   

29.  green-minded government;   1,0   

30.  environmental piety.  0,75  
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      До множини елементів, які відповідають категоріальним ознакам, вираженим 

лінгвістичною змінною (environment) pollution відносимо мовні репрезентанти 

наступних фактів реальності (див. табл. 6.2):  

 

                                                                                                                             Таблиця 6.2  

Множина семіотичних елементів, агрегованих за характеристичною функцією  

“(environment) pollution” 

 

Номінації – елементи нечіткої множини,  

корельовані з лінгвістичною змінною 

“(environment) pollution” 

Функція належності до нечіткої множини 

Повна 

належніст

ь до 

множини 

       1.0 

Часткова  

належність 

до множини 

       0,75 

Контекстуальна 

(семантично 

невиражена) 

належність до 

множини 

         (0,5)  

1. binge;  0,75  

2. Norway  exports the dirty stuff; 1,0   

3. Norway -  a prodigious polluter; 1,0   

4. greenhouse-gas emissions have grown;  0,75  

5. emissions are still rising;  0,75  

6. Norway - spews out more emissions;  0,75  

7. Norway -  the world’s third-biggest exporter of gas;  0,75 

 

 

8. Norway – the  fourth-biggest exporter of oil;  0,75  

9.  greenhouse gases released within Norway itself;   

0,75 

 

10.  oil and gas for export generate far more emissions. 

 

  

0,75 

 

 

 

    До множини елементів, які відповідають категоріальним ознакам, вираженим 

лінгвістичною змінною “environment” відносимо мовні репрезентанти таких фактів 

реальності 

 (див. табл. 6.3):  
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                                                                                                                Таблиця 6.3  

Множина семіотичних елементів, агрегованих за характеристичною функцією  

“environment” 

Номінації – елементи нечіткої 

множини,  корельовані з 

лінгвістичною змінною “environment” 

Функція належності до нечіткої множини 

Повна  

належність до 

множини 

       (1.0) 

Часткова  

належність 

до множини 

       (0,75) 

Контекстуальна 

(семантично 

невиражена) 

належність до 

множини 

      (0,5)   

1. the shores;  1,0   

2. a glittering fjord,  1,0   

3. craggy mountains; 1,0   

4. the heart of Norway;  0,75  

5. pristine surrounding; 1,0   

6. the planet; 

 

1,0   

     Розглянемо сукупність номінацій як елементів нечіткої множини семіотичних 

одиниць, що відображає результати конституювання світу автором у відповідності 

до лінгвістичних змінних “ДОБРО” – “GOOD” і “ЗЛО” – “EVIL” (див. табл. 6.4; 

6.5):                                                                                                                  

                                                                                                                     Таблиця 6.4 

Множина семіотичних елементів, агрегованих за характеристичною функцією  

“GOOD” 

Номінації – елементи нечіткої множини,  

корельовані з лінгвістичною змінною 

“GOOD” (позитивна оцінка +) 

Функція належності до нечіткої множини  

Повна  

належність 

до 

множини 

       (1,0) 

Часткова  

належність 

до множини 

       (0,75) 

Контекстуальна 

(семантично 

невиражена) 

належність до 

множини 

  (0,5) 

                                   1        2          3           4 

1. the shores;  0,75  

2. a glittering fjord;  0,75  

3.  craggy mountains;  0,75  

4.  the heart of Norway;  0,75  

5.  a new factory;   0,5 

6.  a firm called NorSun;.   0,5 

7. blond technicians in goggles;   0,5 

8. metres-long crystals;   0,5 
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                                                                                                     Продовження таблиці 6.4 
 

                                               1   2           3            4 

9.  vats of liquid silicon;   0,5 

10.  the thinnest of wafers;   0,5 

11.  solar panels;  0,75  

12. the pristine power for the factory; 1,0   

13. pristine surrounding; 1,0   

14. hydroelectric plant;  0,75  

15. a nice idea- making solar panels with 

clean energy; 

1,0   

16. Cecilie Holst, one of the employees;   0,5 

17. solar panels;  0,75  

18.  clean energy;  0,75  

19. Norwegians -  good custodians of the 

environment; 

1,0   

20. the planet;  0,75  

21. a greener future;  0,75  

22. electricity from hydroelectric plants;  0,75  

23. Norway - one of the first countries to 

adopt a carbon tax 

 0,75  

24. to slow global warming;  0,75  

25. Norway - the first country to capture 

carbon dioxide; 

 0,75  

26. Norway - the first country to store carbon 

dioxide  underground; 

 0,75  

27. making the process of  storing carbon 

dioxide easier and cheaper is Norway’s 

“Apollo mission; 

 0,75  

28. the prime minister, Jens Stoltenberg;   0,5 

29. centre-left coalition government;   0,5 

30.  carbon neutral country;  0,75  

31. bringing forward the previous deadline 

of becoming a carbon neutral country; 

 0,75  

32. Norway - a “driving force” for a new 

international treaty on climate change; 

 0,75  

33. purge;  0,75  

34.  green-minded people;  0,75  

35. green-minded government;  0,75  

36.  environmental piety;  0,75  
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                                                                                                                  Таблиця 6.5 

 Множина семіотичних елементів, агрегованих за характеристичною функцією  

“EVIL” 

Номінації – елементи нечіткої 

множини,  корельовані з 

лінгвістичною змінною “EVIL” 

(негативна оцінка –) 

Функція належності до нечіткої множини 

Повна  

належність до 

множини 

      (1.0) 

Часткова  

належність 

до множини 

      (0,75) 

Контекстуальна 

(семантично 

невиражена) 

належність до 

множини 

         (0,5) 

1. binge;  0,75  

2. Norway  exports the dirty stuff; 1,0   

3. Norway -  a prodigious polluter; 1,0   

4. greenhouse-gas emissions have grown; 1,0   

5. emissions are still rising; 1,0   

6. Norway - spews out more emissions; 1,0   

7. Norway -  the world’s third-biggest 

exporter of gas; 

 

 

 0,5 

8. Norway – the  fourth-biggest exporter 

of oil; 

  0,5 

9.  greenhouse gases released within 

Norway itself; 

1,0 

 

  

10.  exported oil and gas generate far more 

emissions. 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

       За кількісним складом визначимо потужність (об’єм) нечітких множин. 

Загальна кількість мовних репрезентантів фактів дійсності як універсальної 

множини семіотичних елементів складає 46 одиниць. За критерієм співвіднесеності 

з фундаментальними концептами “ДОБРО” – “GOOD”, “ЗЛО” – “EVIL” вони 

агрегуються у нечіткі семіотичні підмножини наступним чином: 

- 36 одиниць мають позитивну аксіологічну характеристику, що надає нам підстави 

віднести їх до множини елементів, яка відповідає характеристичній функції 

лінгвістичної змінної “ДОБРО” – “GOOD”;  

  - 10 одиниць мають негативне аксіологічне забарвлення, що відповідає 

лінгвістичній змінній “ЗЛО” – “EVIL”.  

    Деякі елементи цих семіотичних підмножин не мають явних ціннісно-цільових 

характеристик. Ми залучили їх до певної нечіткої множини лише на основі 

розмитої (нечіткої) бази даних, виходячи із ситуативно зумовлених особливостей 
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відношень між елементами текстового феноменологічного поля.  

     Потужність (об’єм) семіотичної підмножини, агрегованої з елементів, 

співвіднесених з характеристичною функцією “(environment) protection”, складає 30 

одиниць. Потужність нечіткої підмножини, заданої лінгвістичною змінною 

“(environment) pollution” дорівнює 10 одиницям.  

     Кількість елементів, що входять до підмножини, підпорядкованої лінгвістичній 

змінній “environment”, складає 6 одиниць. Нечіткі множини, задані лінгвістичними 

змінними “ЗЛО” – “EVIL” (негативна оцінка – ) і “(environment) pollution”, є 

рівнопотужними з одно- однозначною відповідністю, що зумовлено родовидовими 

відношеннями між цими прототипними поняттями.  

     За сукупною функцією належності елементів до певних семіотичних підмножин 

визначимо їхню сукупну інтенсивність (силу), яка відповідає сумі значень функції 

належності окремих елементів до нечіткої множини. Значення питомої 

інтенсивності множини являє собою відношення сукупної інтенсивності (сили) до 

потужності (загальної кількості елементів множини).  

     Згідно з цими підрахунками сукупна інтенсивність нечіткої підмножини 

елементів з позитивною оцінкою “+” (співвіднесеність з телеологічним концептом 

“ДОБРО” – “GOOD”) складає 25,75, з негативною оцінкою – (співвіднесеність з 

телеологічним концептом “ЗЛО”– “EVIL”) складає 8,75, що говорить про загальну 

позитивну телеологічно зумовлену домінуючу аксіологічну тенденцію у 

семантичному просторі дискурсу.  

     Проте, питома інтенсивність семіотичної підмножини з позитивною оцінкою 

“+” дорівнює 0,715 і поступається питомій інтенсивності семіотичної підмножини з 

негативною оцінкою “–” , яка складає 0,875. Це засвідчує більшу питому вагу 

експліцитно вираженого негативного ціннісного компонента значення цієї 

множини семіотичних елементів.  

     Інтенсивність семіотичних підмножин, співвіднесених з лінгвістичними 

змінними “(environment) protection”, “(environment) pollution”, “environment”, 

дорівнює відповідно 23,5; 8; і 5,75. Сукупна інтенсивність універсальної множини 

семіотичних одиниць, співвіднесених з певним об’єднуючим критерієм (у цьому 
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випадку – з текстовим концептом), дорівнює сумі сил усих підмножин і складає 

23,5 + 8 + 5,75 = 37,25 із максимально можливого значення 46 (тобто при умові 

повної належності усіх 46 елементів до множини, коли функція належності 

кожного елементу дорівнює 1).  

     Питома інтенсивність (сила) цих підмножин відповідно складає 23,5 : 30 = 0,783; 

8 : 10 = 0,8; 5,75 : 6 = 0,958. Питома інтенсивність універсальної множини 

семіотичних одиниць, телеологічно співвіднесених з текстовим концептом, 

дорівнює відношенню суми питомих сил окремих підмножин до загальної кількості 

підмножин і складає: 2,541 : 3 = 0,847.  

     Інтегроване кількісне вираження змістових характеристик сукупності 

семіотичних підмножин як складників феноменологічного поля тексту 

(універсальної множини семіотичних одиниць) в англомовному публіцистичному 

тексті визначимо як коефіцієнтом концептуально-семіотичної телеологічності 

(ККСТ) множини.  

     Таким чином, в межах універсальної множини, конституюючи феноменологічне 

поле англомовного публіцистичного тексту, і виявляючи телеологічне підґрунтя 

смислу як маніфестацію нескінченного семіозису, теоретично можна виокремити 

необмежену кількість семіотичних підмножин в залежності від об’єднуючих 

критеріїв, узгоджених з телеологічною домінантою.  

     Наведену вище квантитативну репрезентацію телеологічно і концептуально 

зумовлених змістових характеристик семіотичних підмножин розглянуто як певну 

проекцію нечітко виражених механізмів дискурсивної реалізації категорії 

телеологічності. Методологія виокремлення нечітких семіотичних множин надає 

можливість створити імовірнісну ціннісно-цільову матрицю евристичного аналізу 

ціннісно-цільових характеристик англомовного публіцистичного тексту.  

 

     6.6 Телеологічна кореляція семіотичних елементів у складі нечітких 

семіотичних множин в англомовному публіцистичному дискурсі 

     Евристична спрямованість пропонованого дослідження зумовлює необхідність 

розгляду телеологічно детермінованих релятивних особливостей агрегації 
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елементів нечітких множин як знакових сутностей [534]. Семіозис як евристичний 

смислоутворювальний механізм дискурсивної реалізації категорії телеологічності, 

як телеологічна атрибуція смислу мовним репрезентантам фактів реальності 

грунтується саме на кореляціях, що виявляють ціннісно-цільову специфіку 

осмислення і означення мовних репрезентантів фактів дійсності. Телеологічна 

атрибуція смислу мовним репрезентантам фактів реальності як елементам 

семіотичних множин здійснюється під впливом взаємодії різних чинників 

логічного, семантичного, синтаксичного, прагматичного, психологічного гатунку 

за правилами кореляції при узгодженні з категорією телеологічності. Під 

кореляцією розуміють “імовірнісну залежність, яка не має суворо функціонального 

характера. Така залежність виникає тоді, коли одна з ознак залежить не тільки від 

цієї іншої ознаки, але і від низки випадкових чинників, або коли серед умов, від 

яких залежить та чи інша ознака, є наявність загальної для них обох умови  [247, с. 

267].  

     Метою застосування кореляційних процедур у цьому дослідженні є виявлення 

телеологічної специфіки кореляції семіотичних множин та їхніх елементів як 

мовних засобів актуалізації прихованого (covert) телеологічного експонента.      

Кореляційні стосунки між елементами множин знакових одиниць слугують 

імовірнісною основою телеологічної атрибуції смислу мовним репрезентантам 

фактів дійсності. Імовірнісна природа телеологічної атрибуції зумовлена тим, що 

агрегація вербально генерованих образів у семіотичні структури здійснюється на 

основі досить розмитих особистісних принципів подібності (“синибулярної 

консолідації” [64, с. 315]), контрасту, взаємовиключеності, доповнення, котрі 

застосовні до “відносно хаотичних моделей” з нечітко вираженою структурою [12, 

с. 80], які важко піддаються параметризації і залежать від численних змінних 

чинників суб’єктивного і об’єктивного гатунку. 

     Підкреслимо, що текстуально відображену дійсність ми розглядаємо як 

універсальну (повну) множину елементів семіотичного простору дискурсу, котра 

являє собою цілісне об’єднання нечітких підмножин, співпідпорядкованих 

текстовому концептові. Мовний репрезентант постульованого автором текстового 
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концепту виконує функції загальної лінгвістичної змінної у характеристичній 

функції, котра задає вектори агрегації елементів універсальної множини у нечіткі 

семіотичні підмножини. 

     Розглянемо публіцистичний текст “Bill and Kim’s excellent adventure. Strange 

encounter in Pyongyang” [974] (див. Додаток Г, текст № 12) як емпіричний матеріал 

для обгрунтування наведених вище теоретичних міркувань і виокремимо 

семіотично значущі сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності як вияв 

індивідуальних особливостей телеологічно зумовленого конституювання автором 

текстуально відображеної дійсності.  

     Зазначимо, що назва аналізованого тексту і підзаголовок позначають тільки 

суперечливу емоційну, навіть іронічну тональність (excellent adventure, strange 

encounter) тексту і є лише загальною основою для висунення імовірнісних 

припущень щодо текстового концепту. Виходячи з нечітко постульованого 

текстового концепту у заголовку та підзаголовку до статті, задамо імовірнісну 

лінгвістичну змінну (прототипне поняття) у об’єднучій характеристичній функції, 

якій би відповідала сукупність елементів нечітких семіотичних множин і згідно з 

якою мовні репрезентанти фактів дійсності евристично формувалися б у нечітко 

визначені конфігурації. Виходячи з імовірнісних міркувань, лінгвістичну змінну 

задамо у вигляді словосполучення, взятого із підзаголовка, яке відповідає 

гіпотетичному концептуальному змісту тeкста: “strange encounter”. 

     Імовірнісно виведена за принципами феноменологічної редукції лінгвістична 

змінна (“strange encounter”) функціонує у межах універсальної (повної) множини 

як макротелеологічному експоненті і у телеологічно агрегованих нечітких 

семіотичних підмножинах. Семіотичні підмножини, відображаючи певні факти 

дійсності, агрегуються у знакові конфігурації, котрі у свою чергу у межах 

універсальної множини формують телеологічно опосередковану семіотичну 

мережу за такими основними принципами:  

-  відповідно до їхніх взаємовідносин у межах просторово-часових координат; 

- за характеристичними функціями (відповідно до лінгвістичної змінної); 

- за принципом концептуальної телеологічності (доцільності або релевантності до 
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текстового концепту).  

     Універсальну (повну) множину латинською позначаємо літерою М, а нечіткі 

підмножини відповідно до їхньої кількості М1, М2, М3. Повну множину і 

підмножини семіотичних елементів у цьому дослідженні розглянуто як нечіткі 

множини, котрі можуть засобами операцій об’єднання, доповнення, перехрещення, 

включення зазнавати подальшого розгортання за рахунок прирощування смислів 

мовним репрезентантам фактів дійсності у вигляді телеологічної атрибуції смислу. 

      Відповідно до мовної репрезентації окремих фактів дійсності у цьому тексті, 

нечіткі підмножини семіотичних одиниць можуть бути імовірнісно заданими 

наступними лінгвістичними змінними:  

а)  М1 - material reality (предметний складник категоріальної структури дійсності);  

б)  М2 - somatic reality (соматичний складник категоріальної структури дійсності); 

в) М3 - асtions (events) as manifestations of reality (процесуальний складник 

категоріальної структури дійсності); 

г) М4 -  social and psychological manifestations of reality (соціопсихологічні 

процеси); 

д)  М5 - space manifestations of reality (просторовий складник категоріальної 

структури дійсності); 

е)  М6 - temporal manifestations of reality  (часовий складник категоріальної 

структури дійсності).  

     Виділимо відповідні нечіткі семіотичні підмножини і визначимо закономірності 

телеологічно зумовленої кореляції між ними. В дужках наведена частотність 

використання певних мовних репрезентантів фактів дійсності, якщо вони 

представлені у тексті  більше одного разу. 

     З певною мірою імовірності припустимо, що до нечіткої підмножини 

семіотичних елементів М1, які відповідають категоріальним ознакам, вираженим 

лінгвістичною змінною “material reality”, можна віднести мовні репрезентанти 

таких фактів реальності:  

М1 = {1) North Korea (6); 2) regime (2); 3) a (nuclear bomb)-tester; 4) America (5); 5) 

a border; 6) China (5); 7) South Korea; 8) Japan; 9) Russia (2); 10) nuclear pro-
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grammes; 11) aid; 12) plutonium; 13) uranium; 14) nuclear power; 15) an army; 16) a 

nuclear device; 17) the world; 18) a country; 19) a provider of last resort; 20) the UN 

Security Council; 21) investment firms; 22) a company; 23) a target; 24) metal; 25) 

alloy; 26) ports; 27) a ship; 28 )a  missile (4); 29) (missile) cas ings; 30) exports; 31) 

Myanmar; 32) land; 33) air routes; 34) a bomb (4)...}. 

     До нечіткої семіотичної підмножини М2, що агрегується лінгвістичною змінною 

“somatic reality”, відносимо мовні репрезентанти фактів реальності, об’єднаних 

категоріальною ознакою тілесності у власне субстантивному або функціональному 

сенсі (як невербальна поведінка):  

M2 = {1) Clinton (8); 2) unsmiling; 3) hard-eyed; 4) unemotional; 5) journalists (2); 6) 

Kim Jong Il (8); 7) the grim-faced leader; 8) people; 9) an ace non-smiler; 10) 

emissaries; 11) not to smile; 12) to stay poker-faced; 13) to slap away the outstretched 

hand; 14) to smile about; 15) American officials; 16) President Barack Obama (2); 17) 

the Bush administration; 18) the Clinton administration; 19) North Korea-watchers; 20) 

the third son; 21) the chosen successor; 22) the new Obama administration; 23) customs 

officials…}. 

     До нечіткої семіотичної підмножини М3, об’єднаної характеристичною 

функцією “асtions (events) as manifestations of reality”, відносимо мовні 

репрезентанти дій і подій (разом з комунікативними), у співвіднесеності з мовними 

репрезентантами інших фактів дійсності:                                 

 M3 = {1) a get-together; 2) the Korean war; 3) the release of female American 

journalists;  4) to  face 12 years of hard labour; 5) met Kim Jong Il; 6) never met face-to-

face; 7) sparred dangerously; 8) had come closer to fighting; 9) news of the visit broke; 

10) received  Mr Clinton; 11) had turned down emissaries; 12) was out to show that his 

was a regime to be reckoned with;  13) rumours of ill health; 14) America would have to 

reckon with it; 15) to do nothing to help Mr Kim's cause; 16) Mr Kim knows; 17) not to 

smile; 18) spent in each other's company three hours and 15 minutes; 19) a chin-wag; 

20) (did not) apologise; 21) the actions of the two journalists;  22) had strayed across its 

border; 23) denied any such apology was given; 24) denied reports (about a conciliatory 

message); 25) had (not) brought a conciliatory message; 26) a purely humanitarian visit; 
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27) to herald a breakthrough; 28) the diplomatic confrontation; 29) bomb and missile 

tests; 30) was demanding bilateral talks; 31) had been having those (talks); 32) six-party 

talks; 33) (talks) stalled; 34) the Bush administration’s efforts; 35) to get Mr Kim to ac-

cept; 36) suspected; 37) verification; 38) steps towards the dismantling of  nuclear pro-

grammes; 39) North Korea has been promised aid; 40) to stop making plutonium; 41) 

work on uranium; 42) restarted plutonium preparation; 43) a freeze deal had collapsed; 

44) negotiated; 45)  cheating; 46) a tantrum; 47) let it be known; 48) a stroke; 49) 

speculate; 50) а bomb test; 51) the first bomb test fizzled; 52) to ensure the loyalty of the 

army; 53) to test another nuclear device; 54) to declare the six-party talks finished ; 55) 

to demand that the world deal with his country; 56) have gone too far; 57) to slap away 

the outstretched hand; 58) angered China; 59) joined the condemnation; 60) the latest 

nuclear and missile tests; 61) agreed to implement sanctions; 62) encouraged; 63) to pull 

out; 64) a mining deal; 65) UN sanctions; 66) had stopped a shipment of vanadium; 67) 

strengthen missile casings; 68) America is watching;  69) to carry missiles; 70) turned 

back; 71) shadowed; 72) decided; 73) to change tack; 74)  start talking; 75) Mr Clinton's 

visit; 76) the visit could yet prove  face-saver; 77) to smile about; 78) to stay poker-

faced; 79) (talks) stalled…}. 

     Наведені нижче мовні репрезентанти процесуальних фактів дійсності 

представлені у цій семіотичні множині більше одного разу, що засвідчує їхню 

ціннісно-цільову значущість у цьому тексті і високу телеологічну узгодженість із 

текстовим концептом: 

- номінація “візит, зустріч”, виявлена у різних словосполученнях 7 разів (Mr 

Clinton's visit; a purely humanitarian visit; received  Mr Clinton; news of the visit broke; 

never met face-to-face;  met Kim Jong Il; a get-together); 

- номінація “переговори” як процесуальний факт дійсності репрезентована 8 разів 

(to declare the six-party talks finished; to negotiate;  was demanding bilateral talks;  had 

been having those (talks);  six-party talks; (talks) stalled; spent in each other's company 

three hours and 15 minutes; a chin-wag); 

- мовний репрезентант “випробування ядерної зброї” представлений 4 рази (bomb 

and missile tests; a bomb test; a fizzled (bomb test); the latest nuclear and missile tests);  



 365 

- мовний репрезентант “підготовка для виготовлення ядерної зброї” представлений 

3 рази (to stop making plutonium;  work on uranium; restarted plutonium 

preparation);  

- номінація “процедура верифікації виконання домовленостей щодо роззброєння” 

представлена 2 рази (a verification tantrum; verification); 

- номінація “вимоги рахуватися з одним із учасників перемовин”  представлена 2 

рази (was out to show that his was a regime to be reckoned with;  America would have to 

reckon with it);        

- мовний репрезентант “невербальна семіотично релевантна поведінка” 

відображений 8 разів (not to smile; stay poker-faced; to smile about, unsmiling, hard-

eyed, unemotional, grim-faced, non-smiler); 

-  номінація “вибачення” представлена 2 рази (to apologise;  to deny any such apology 

was given). 

     Номінації соціально і психологічно  зумовлених властивостей взаємодії у 

соціумі агрегуємо у семіотичну множину М4 лінгвістичною змінною “social and 

psychological manifestations of reality”. До цієї семіотичної структури ми відносимо 

такі номінації:  

M4 = {1) hard-eyed; 2) unusually unsmiling; 3) grim-faced; 4)  (did not) apologise 

fulsomely; 5) (an ace) non-smiler; 6) defiant; 7) powerful; 8) (was determined) … not to 

smile; 9) affable; 10) (to stay) poker-faced; 11) conciliatory (message); 12) intensively; 

13) suspected; 14) slap away the outstretched hand; 15) angered; 16) repressivе; 17)  to 

smile about; 18) a tantrum; 19) hostility; 20) encouraged; 21) condemnation; 22) 

unemotional; 23) an apology (was given); 24) cheating; 25) loyalty…}.  

     Характерною властивістю елементів нечіткої множини М4, заданих 

лінгвістичною змінною “social and psychological manifestations of reality” 

(соціально-психологічні параметри дійсності), є належність до експресивної, 

емоційно насиченої лексики.  

     За характеристичною функцією “space manifestations of reality” (просторові 

параметри дійсності) до нечіткої множини семіотичних елементів М5 залучаємо 

номінації, що позначають просторові параметри дійсності: 
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M5 = {1) North Korea (6); 2) America (5); 3) a border; 4) China (5); 5) South Korea; 6) 

Japan; 7) Russia (2); 8) Pyongyang; 9) the world (3); 10) a country; 11) towards (the 

dismantling); 12) Myanmar; 13) land; 14) at sea;  15) there (he met Kim Jong Il); 16) 

from (Chinese border); 17) bilateral; 18) (turned) back; 19) (Kim was) out; 20) (have 

gone too) far; 21) (to slap) away; 22) (had come) closer; 23) (turned) down…}. 

     Згідно з лінгвістичною змінною “temporal manifestations of reality” (часові 

параметри дійсності) до нечіткої множини семіотичних елементів М6 залучено 

номінації, що позначають вияви категорії часу:  

 M6 = {1) (spent in each other's company) three hours and 15 minutes; 2) (stayed in each 

other's company) long enough; 3) (talks stalled) a year ago; 4) (bomb test fizzled) in 

2006; 5) (to face)12 years (of hard labour); 6) May's second (bomb test); 7) (negotiated) 

in 1994; 8) (restarted plutonium preparation) in 2003; 9) after (a freeze deal); 10) 

recently (let it be known); 11) after (being shadowed); 12) (company is a target of 

sanctions) now; 13) never (met face to face); 14) once (sparred); 15) former (president); 

16) earlier (turned down emissaries); 17) ensuing (hostility); 18) latest (nuclear and 

missile tests ); 19)  last (resort); 20)  it is time (to change tack); 21) to start  (talking); 

22) (declared talks)  finished; 23) since (the Korean war); 24) the first (bomb test); 25) 

(being shadowed) for days; 26) an earlier ( freeze deal had collapsed); 27) restarted 

(plutonium preparation)…}. 

      Таким чином, характеристична функція наведених вище прототипних понять 

(лінгвістичних змінних) розкривається через посередництво терм-множини, 

представленої мовними репрезентантами, які агрегуються у ціннісно-цільових 

координатах у нечіткі семіотичні множини з варіативним кількісним складом.  

     За квантитативними характеристиками визначається потужність (об’єм) 

нечітких множин. Потужність нечітких семіотичних множин, є телеологічно 

зумовленою і показовою з точки зору їхньої ціннісно-цільової значущості стосовно 

актуалізації текстового концепту.  

      Внаслідок здійснення феноменологічної редукції загальна кількість номінацій 

фактів відображеної у тексті дійсності як універсальної множини елементів М, 

підпорядкованої лінгвістичній змінній “strange encounter”, складає 211 одиниць. Це 
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– сумарна кількість номінацій, які входять до 6 семіотичних підмножин: М1 = 34; 

М2 = 23; М3 = 79; М4 = 25; М5 = 23; М6 = 27. Рівнопотужних семіотичних 

єдностей не виявлено. 

     Потужність (об’єм) нечіткої семіотичної підмножини M1, агрегованої з 

номінацій, співвіднесених з характеристичною функцією “material reality” 

(предметна дійсність), складає 34 одиниці.  

     Потужність (об’єм) нечіткої семіотичної підмножини M2, заданої лінгвістичною 

змінною “somatic reality” (соматичний складник категоріальної структури 

дійсності) – 23 одиниці.  

     Потужність (об’єм) нечіткої семіотичної підмножини M3, підпорядкованої 

лінгвістичній змінній “асtions (events) as manifestations of reality” (процесуальний 

складник категоріальної структури дійсності), складає 79 одиниць.  

     Потужність нечіткої підмножини семіотичних елементів M4, заданих 

лінгвістичною змінною “social and psychological manifestations of reality” 

(соціопсихологічні процеси), дорівнює 25 одиницям.  

    Елементи нечітких семіотичних підмножин M5 I M6, агрегованих 

лінгвістичними змінними “space manifestations of reality” (просторовий складник 

категоріальної структури дійсності) і “temporal manifestations of reality” (часовий 

складник категоріальної структури дійсності), мають відповідну потужність “23” i 

“27”.   

     Фактичний матеріал засвідчує, що мовні репрезентанти категорій постору і часу 

здебільшого виконують допоміжну телеологічно детерміновану семіотичну 

функцію, відображаючи реляційні аспекти організації мовних репрезентантів 

фактів дійсності у семіотичні множини. Проте певні номінації просторових і 

часових аспектів дійсності можуть здобувати самодостатню ціннісно-цільову 

значущість, наприклад: Mr Clinton managed to stay poker-faced through the three 

hours and 15 minutes he and Mr Kim spent in each other's company (long enough, even 

with translation, for a chin-wag).   

      Розглянутий емпіричний матеріал дозволяє зробити висновки, що обсяг 

нечіткої семіотичної підмножини, що складається з мовних репрезентантів 
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процесуальних фактів дійсності, є найбільшим. Зазначений факт вказує на 

пріоритетний статус процесуальних параметрів дійсності в ієрархічній організації 

семіотичних кодів, що зумовлено їхньою здатністю найефективніше передавати 

реляційні телеологічно значущі стосунки між мовними репрезентантами фактів 

дійсності.  

     Телеологічно детерміновані відношення між нечіткими семіотичними 

множинами грунтуються на принципах логічних зв’язків між мовними 

репрезентантами фактів дійсності. Мережа смислових зв’язків між елементами 

семіотичних структур демонструє співвіднесеність (за узагальненою аналогією) з 

поняттями алгебри висловлень Дж. Буля – принципами асоціативності й 

комутативності [247, с. 27-30].  

     Асоціативність у цьому разі базується на спільній ознаці подібності для 

номінацій фактів дійсності як елементів певної нечіткої семіотичної множини. 

Комутативність у структурі семіотичної множини виявляється у довільній 

переміщуваності її компонентів. Семіотичні зв’язки між елементами множин 

виявляються через телеологічно зумовлені процеси, які ми називаємо 

(використовуючи термінологію теорії множин [247, с. 356 - 357]) об’єднанням, 

доповненням, перехрещенням.    

     Розглянемо наведену вище сукупність семіотичних підмножин для виявлення 

телеологічно релевантних значущих відношень між ними і їхніми елементами. В 

межах універсальної (повної) множини М при конституюванні феноменологічного 

поля тексту з підмножинами семіотичних елементів можуть здійснюватися основні 

операції об’єднання, доповнення, перехрещення. 

     Результатом об’єднання (складання) є множина семіотичних елементів, що 

містить ті елементи, котрі належать хоча б до однієї із складених підмножин. 

Універсальна множина являє собою об’єднання усіх мовних репрезентантів фактів 

дійсності як семіотичних елементів підмножин семіотичного простору певного 

тексту, співвіднесених із текстовим концептом у характеристичній функції (у 

функції лінгвістичної змінної) (див. рис. 6.2). 
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Рис. 6.2 

Графічна репрезентація універсальної множини семіотичних елементів. 

 

 

     Доповнення як вияв семіотично значущих відношень між окремими елементами 

семіотичних множин є також телеологічно зумовленим явищем і являє собою 

множину елементів, котрі не містяться в універсальній (повній) множині. Виходячи 

з цього, у процесі дискурсивного семіозису, операція доповнення до універсальної 

множини семіотичних елементів можлива лише шляхом телеологічної атрибуції 

смислу як ціннісно-цільове приписування номінаціям фактів дійсності 

особистісних смислів у вигляді алегоризації з виходом у позатекстову дійсність. 

Чинником телеологічної атрибуції смислу мовним репрезентантам фактів дійсності 

є телеологічна домінанта. Вона втілює цілеспрямованість на досягнення мети при 

при узгодженні з моральними канонами..  

     У плинному процесі дискурсивного семіозису операція доповнення не 

піддається формалізації чи науковій систематизації, оскільки вона є власне тією ж 

“відсутньою структурою”, яка є виключно ментальною процедурою читача у 

вигляді телеологічної рефлексії. Операція доповнення як семіотичний процес 

опосередковано об`єктивується (при цьому стає доступною для осмислення і 
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наукового аналізу) лише в анотаціях, коментарях, рецензіях, відгуках. 

     Перехрещення (або спільна частина нечітких семіотичних множин) виявляється 

у присутності тієї ж самої номінації у декількох нечітких семіотичних множинах і 

розглядається як множина елементів, що належить декільком множинам. Множини 

вважаємо неперехрещуваними, якщо вони не мають спільних елементів.  

     Операції об’єднання, доповнення, перехрещення є результатом телеологічно 

зумовленого прирощування особистісних смислів у процесі атрибуції смислу 

номінаціям фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі. Зазначені 

операції є взаємозалежними, вони здійснюються одна через іншу. Виходячи з 

наявного емпіричного матеріалу можна дійти висновку, що перехрещення 

найяскравіше віддзеркалює сутність телеологічно значущих стосунків між 

елементами семіотичних нечітких підмножин. На матеріалі тексту, наведеного 

вище, розглянемо операцію перехрещення як вияв ціннісно-цільового підґрунтя 

текстового концепту. 

     Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що усі підмножини універсальної 

множини М (М1, М2, М3, М4, М5, М6) піддаються теоретико-множинній операції 

перехрещення. Стосунки між елементами підмножин відповідають логічним 

принципам комутативності й асоціативності. Асоціативність у цьому разі 

грунтується на спільній характеристичній функції елементів певної множини, 

заданій лінгвістичною змінною. Комутативність у структурі нечіткої семіотичної 

множини виявляється у переміщуваності її компонентів.  

     Ми розглядаємо семіотичні елементи як такі, що є залученими до декількох 

множин, якщо хоча б одна лексична одиниця, що входить до структури мовного 

репрезентанта факта дійсності, є інкорпорованою в інші множини. В дужках 

наведені номера корельованих множин. Різниця множин являє собою сукупність 

семіотичних одиниць, яка не є залученою до жодної іншої нечіткої підмножини.  

     У підмножинах М1, М2, М3, М4, М5, М6 можна виокремити сукупність 

семіотичних елементів, які перебувають у стосунках перехрещуваності з іншими 

підмножинами (спільні частини підмножин), і різниці підмножин (які не входять 

одна в іншу).  
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     Спільна частина підмножини М1: {1) North Korea (5);  2) America (3, 5); 3) a 

border (3, 5); 4) China (5); 5) Japan (5); 6) Russia (5); 7) the world (3, 5); 8) a country 

(3, 5); 9) a provider of last resort (6);  10)  а missile (3); 11) Myanmar (5); 12) land (5); 

13) a bomb (3); 14) South Korea (5); 15)  nuclear programmes (3); 16) plutonium (3); 

17) an army (3); 18) uranium (3); 19) (missile) casings (3); 20) regime (3); 21) a  

nuclear device (3)}.  Різниця підмножини M1: {1) a (nuclear bomb)-tester; 2) aid; 3) 

nuclear power; 4) the UN Security Council; 5) investment firms; 6) a company; 7) a 

target; 8) metal; 9) alloy; 10) ports; 11) a ship; 12) exports; 13) air routes}. 

     Спільна частина підмножини М2: {1) Clinton (3); 2) unsmiling (4); 3) hard-eyed 

(4); 4) unemotional (4); 5) journalists (3); 6) Kim Jong Il (3); 7) the grim-faced leader 

(4);  8) an ace non-smiler (4); 9) not to smile (3, 4); 10) to stay poker-faced (3, 4); 11) to 

slap away the outstretched hand (3, 4, 5); 12) to smile about (3, 4);  13) the Bush 

administration (3); 14) emissaries (3)}. Різниця підмножини М2: {1) people; 2) 

American officials; 3) President Barack Obama; 4) the Clinton administration; 5) North 

Korea-watchers; 6) the third son; 7) the chosen successor; 8) the new Obama 

administration; 9) customs officials}. 

     Спільна частина підмножини М3: {1) America would have to reckon with it (1,5); 

2) never met face-to-face (6); 3) to face 12 years of hard labour (6); 4) spent in each 

other's company three hours and 15 minutes (6); 5) the latest nuclear and missile tests 

(6); 6) to carry missiles (1); 7) to start talking (6); 8) to declare the six-party talks 

finished (6); 9) had strayed across its border (5); 10) joined the condemnation (4); 11) to 

demand that the world deal with his country (1, 5); 12) turned back (5); 13) to pull out 

(5); 14) was out to show that his was a regime to be reckoned with (1, 5); 15) angered 

China (1, 4, 5); 16) to stay poker-faced (4); 17) the release of female American 

journalists (2); 18) the actions of the two journalists (2); 19) was demanding bilateral 

talks (5); 20) had come closer to fighting (5); 21) met Kim Jong Il (2); 22) received  Mr 

Clinton (2); 23) had turned down emissaries (2, 5); 24) to do nothing to help Mr Kim's 

cause (2); 25) Mr Kim knows (2); 26) not to smile (2, 4); 27) to slap away the 

outstretched hand (2, 4, 5); 28)  (did not) applause (4); 29) denied any such apology was 

given (4); 30) had (not) brought a conciliatory message (4); 31) bomb and missile tests 
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(1); 32) the Bush administration’s efforts (2); 33) to get Mr Kim to accept (2); 34) 

suspected (4); 35) restarted plutonium preparation (1, 6); 36) a tantrum (4); 37) cheating 

(4); 38) to ensure the loyalty of the army (1, 4); 39) have gone too far (5); 40) 

encouraged (4); 41) Mr Clinton's visit (2); 42) to smile about (2, 4); 43) the first bomb 

test fizzled (1, 6); 44) a bomb test (1); 45) steps towards the dismantling of nuclear pro-

grammes (5); 46) work on uranium (1); 47) to test another nuclear device (1); 48)  to 

strengthen missile casings (1)}. Різниця підмножини М3: {1) a get-together; 2) the 

Korean war; 4) news of the visit broke; 5)  rumours of ill health; 6)  denied reports; 7) to 

herald a breakthrough; 8) the diplomatic confrontation; 9) had been having those (talks); 

10) six-party talks; 11) (talks) stalled; 12) verification; 13) has been promised aid; 14) to 

stop making plutonium; 15) a freeze deal had collapsed; 16) let it be known; 17) a stroke; 

18) to speculate; 19) agreed to implement sanctions; 20) a mining deal; 21) UN sanc-

tions; 22) had stopped a shipment of vanadium; 23) America is watching; 24) shadowed; 

25) decided; 26) to change tack; 27) a purely humanitarian visit; 28) the visit could yet 

prove  face-saver; 29) a chin-wag; 30) sparred dangerously; 31) negotiated}.  

     Спільна частина підмножини М4: {1) hard-eyed (2); 2) unusually unsmiling (2); 3) 

grim-faced (2); 4)  (did not) apologise fulsomely (3); 5) (an ace) non-smiler (2); 6) (was 

determined) … not to smile (2, 3); 7) (to stay) poker-faced (2, 3); 8) conciliatory 

(message) (3); 9) to slap away the outstretched hand (2, 3, 5); 10) angered (3); 11) to 

smile about (2, 3); 12) a tantrum (3); 13) encouraged (3); 14) condemnation (3); 15) 

unemotional (2); 16) an apology (was given) (3); 17) cheating (3); 18) loyalty (3)}.  

Різниця підмножини М4:  {1) defiant; 2) powerful; 3) affable; 4) intensively; 5) 

suspected; 6) repressivе; 7) hostility}. 

     Спільна частина підмножини М5: {1) North Korea (1); 2) America (1, 3); 3) a 

border (1, 3); 4) China (1, 3); 5) South Korea (1); 6) Japan (1); 7) Russia (1); 8) the 

world (1, 3);  9) a country (1, 3); 10) towards (the dismantling) (3); 11) Myanmar (1); 

12) land (1); 13) bilateral (3); 14) (turned) back (3); 15) (Kim was) out (3); 16) (have 

gone too) far (3); 17)  (to slap) away (2, 3, 4); 18) (had come) closer (3); 19) (turned)  

down (3)}. Різниця підмножини М5: {1) Pyongyang; 2) at sea; 3) there (he met Kim 

Jong Il); 4) from (Chinese border)}. 
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     Спільна частина підмножини М6: {1) spent in each other's company three hours 

and 15 minutes (3); 2) (to face)12 years of hard labour (3); 3) May's second bomb test 

(3); 4) (declared talks)  finished (3); 5) to start (talking) (3); 6) restarted (plutonium 

preparation) (3); 7) the first (bomb test fizzled) (3); 8) never (met face to face) (3}). 

Різниця підмножини М6: {1) (stayed in each other's company) long enough; 2) (talks 

stalled) a year ago; 3) (bomb test fizzled) in 2006; 4) (negotiated) in 1994; 5) (restarted 

plutonium preparation) in 2003; 6) after (a freeze deal); 7) recently (let it be known); 8) 

after (being shadowed); 9) (company is a target of sanctions) now; 10) once (sparred); 

11) former (president); 12) earlier (turned down emissaries); 13) ensuing (hostility); 14) 

latest (nuclear and missile tests ); 15)  last (resort); 16)  it is time (to change tack); 17) 

since (the Korean war); 18) (being shadowed) for days; 19) an earlier ( freeze deal had 

collapsed)}.  

     У символах логіки множин теоретико-множинну операцію перехрещення можна 

представити наступним чином (в дужках наводиться спільна частина множин, що 

перехрещуються): 

М1∩М3 = {America, a border, the world, a country, a missile, a bomb, nuclear pro-

grammes, plutonium, an army, uranium, (missile) casings, regime}. 

М1∩М5 = {North Korea, America, a border, China, Japan, Russia, the world, a country, 

Myanmar,  land, South Korea}. 

М1∩М6 = {a provider of last resort}. 

М2∩М3 = {Clinton, journalists, Kim Jong Il, not to smile, to stay poker-faced, to slap 

away the outstretched hand, to smile about, the Bush administration, emissaries}. 

М2∩М4 = {unsmiling, hard-eyed, unemotional, the grim-faced leader,  an ace non-

smiler,  not to smile, to stay poker-faced, to slap away the outstretched hand, to smile 

about}. 

М2∩М5 = {to slap away the outstretched hand}. 

M3∩M4 = {joined the condemnation, angered China, to stay poker-faced, not to smile, 

to slap away the outstretched hand, (did not) applause, denied any such apology was 

given, had (not) brought a conciliatory message, suspected, a tantrum, cheating, ensuring 

the loyalty of the army, encouraged, to smile about}. 
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M3∩M5 = {America would have to reckon with it, had strayed across its border, to 

demand that the world deal with his country, turned back, to pull out, was out to show 

that his was a regime to be reckoned with, angered China, to demand bilateral talks, had 

come closer to fighting, had turned down emissaries, to slap away the outstretched hand,  

have gone too far, steps towards the dismantling of nuclear programmes}. 

M3∩M6 = { to face 12 years of hard labour, never met face-to-face, spent in each other's 

company three hours and 15 minutes, to start talking, declaring the six-party talks 

finished, the first bomb test fizzled, the latest nuclear and missile tests, restarted 

plutonium preparation}. 

M4∩M5 = { to slap away the outstretched hand}. 

M2∩M6 = Ǿ (неперехрещуються). 

M4∩M1 = Ǿ (неперехрещуються). 

M4∩M6 = Ǿ (неперехрещуються). 

M5∩M6 = Ǿ (неперехрещуються). 

     Зазвичай, для унаочнення операцій з множинами використовують символіку у 

вигляді кіл [247, с. 356]. Множинну операцію перехрещення графічно можна 

представити у вигляді кіл, що перетинаються (див. рис. 6.2). Спільна частина кіл 

відповідає спільній сукупності елементів підмножин, які перебувають у стосунках 

перехрещення: 

     Рис. 6.3   

Графічна репрезентація теоретико-множинної операції перехрещення 

підмножин семіотичних елементів. 

 

     Критерій частотності семіотичних елементів множини і коефіцієнт 

перехрещуваності (кількість множин, для яких певний семіотичний елемент є 



 375 

спільним) надають підстави для визначення ступеня їхньої концептуально-

семіотичної телеологічності, а якісні (змістові) характеристики частотних мовних 

репрезентантів з високим коефіцієнтом перехрещуваності постають підґрунтям для 

імовірнісних процедур щодо ціннісно-цільових характеристик постульованого 

текстового концепту. Для аналізу відберемо семіотичні елементи за показником 

телеологічно зумовленої семіотичної значущості, котрі є залученими не менш, як 

до трьох підмножин.  

 М1  { America (3, 5); 3) a border (3, 5); the world (3, 5); a country (3, 5)}. 

 М2  {not to smile (3, 4);  to stay poker-faced (3, 4);  to slap away the outstretched hand 

(3, 4, 5);  to smile about (3, 4)}.   

 М3 {America would have to reckon with it (1,5); to demand that the world deal with his 

country (1, 5); was out to show that his was a regime to be reckoned with (1, 5); angered 

China (1, 4, 5); had turned down emissaries (2, 5); not to smile (2, 4); to slap away the 

outstretched hand (2, 4, 5); to ensure the loyalty of the army (1, 4); to smile about (2, 4); 

the first bomb test fizzled (1, 6)}. 

 М4 {was determined) … not to smile (2, 3); (to stay) poker-faced (2, 3); to slap away the 

outstretched hand (2, 3, 5); to smile about (2, 3)}. 

 М5  {America (1, 3); a border (1, 3); China (1, 3); the world (1, 3);  a country (1, 3); (to 

slap) away (2, 3, 4)}. 

     Підмножина М6 перехрещується виключно з мовними репрезентантами 

категорії процесуальності (підмножина М3). 

    Таким чином, за критеріями частотності й перехрещуваності (як показниками 

телеологічної семіотичної значущості елементів підмножин) мовні репрезентанти – 

члени нечітких підмножин виявляють виразні але нерівнозначні телеологічно 

релевантні реляційні стосунки відповідності текстовому концепту.  

     За наведеними вище критеріями найбільшу телеологічну релевантність до 

задекларованого у підзаголовку статті текстового концепту (“strange encounter”) 

виявляють елементи підмножин, які позначають ключових агентів, об’єктів, 

бенефіціантів подій, також діяльнісні і соціально-психологічні характеристики у 

просторових та часових координатах.  
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     До них належать, наприклад, мовні репрезентанти соматичності (not to smile; to 

stay poker-faced; to slap away the outstretched hand;  to smile about) із 

співвіднесеною з ними сукупністю номінацій явищ і об’єктів неживої природи 

(America; a border; the world; a country), номінацій соціально-психологічних 

процесів (які складають підмножину, майже рівнопотужну сукупності соматичних 

елементів, - was determined … not to smile;  to stay poker-faced;  to slap away the 

outstretched hand;  to smile about) та мовних репрезентантів категорії простору 

(America; a border; China; the world;  a country; (to slap) away).  

     Найпотужнішою підмножиною постає сукупність номінацій процесуальних 

фактів реальності (America would have to reckon with it; to demand that the world 

deal with his country; was out to show that his was a regime to be reckoned with; 

angered China; had turned down emissaries; not to smile; to slap away the outstretched 

hand; to ensure the loyalty of the army; to smile about; the first bomb test fizzled). 

     Коефіцієнт перехрещуваності є не завжди показовим, особливо для лексично 

розгорнутих мовних репрезентантів, оскільки кількість залучень певного 

семіотичного елемента до інших підмножин може бути зумовленою якраз 

чинником лексичної полікомпонентності мовного репрезентанта (наприклад, to 

slap away the outstretched hand є залученим до трьох множин певною мірою за 

рахунок лексичної розгорнутості). З іншого боку, випадки неперехрещуваності 

множин можуть бути зумовленими різноплановістю і незіставністю номінацій 

фізичних субстантивних параметрів дійсності, відображених семіотичними 

елементами окремих множин, які не можуть перебувати у релятивних стосунках 

взаємовизначеності (наприклад, психологічний складник і предметна дійсність 

(нежива сутність)  - M4∩M1 = Ǿ). 

     Як результат конституювання дійсності мовцем, що виявляється у семіотичних 

процесах діаграматичної структурації й алегоризації, мовні репрезентанти фактів 

дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі організуються у мінливу 

канву нескінченних нечітких семіотичних підмножин відповідно до диспозиційної 

налаштованості, спонукань, мотивів мовців при узгодженні з категорією 



 377 

телеологічності, яка забезпечує ціннісно-цільову збалансованість перебігу 

семіозису в англомовному публіцистичному дискурсі. 

 

                                              ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 6 

          З огляду на феноменологічний постулат інтенціональності світосприйняття, 

реалізація категорії телеологічності зумовлює семіотизацію реляційних зв'язків між 

об'єктами та явищами і таким чином забезпечує смислову динаміку, виступаючи 

прихованою (неявно вираженою) телеологічно детермінованою лінгвістичною 

змінною, що відображає телеологічну домінанту. У цьому розділі доведено, що 

телеологічна домінанта у вигляді сукупності бажань, спонукань, мотивів і 

морально-етичних настанов і як один із чинників реалізації категорії 

телеологічності з певною імовірністю піддається “обчисленню”, виходячи з 

ціннісно-цільової специфіки конституювання феноменологічного поля дискурсу і, 

відповідно, аранжування семіотичних конфігурацій. Змінність ракурсів погляду на 

дійсність здобуває “матеріальне” втілення у рухливих телеологічно зумовлених 

семіотичних угрупуваннях мовних репрезентантів фактів реальності як знакових 

сутностей. 

      У цьому розділі із застосуванням семіотико-імовірнісної методології здійснено 

аналіз англомовного публіцистичного дискурсу і виявлені телеологічно 

детерміновані  імовірнісні алгоритми дискурсивного семіозису і, відповідно, 

реалізації категорії телеологічності із залученням методологічних принципів 

нечіткої логіки, зокрема, теорії нечітких множин і категоріально-понятійного 

апарату телеологічної лінгвосеміотики.  

     З`ясовано, що мовний репрезентант текстового концепту здатен виконувати 

функцію загальної лінгвістичної змінної, котра задає вектори агрегації елементів 

універсальної множини у семіотичні підмножини, співвіднесені з відповідними 

лінгвістичними змінними. Семіотичні множини розглянуто як асинтаксичні 

приховані телеологічні експоненти. Доведено, що компоненти повної 

(універсальної) множини семіотичних елементів, що репрезентують цілісний текст, 

мають потенційну здатність до агрегації у телеологічно зумовлені семіотичні 
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підмножини відповідно до телеологічної домінанти мовної особистості.  

     Агрегація мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини 

відповідає принципам формування базового поняття телеології – телеологічного 

пояснення. Лінгвістична змінна як консолідуючий чинник множини виступає у 

функції експланандума, а сукупність мовних одиниць у вигляді номінативного 

наповнення нечіткої семіотичної множини виконує функції експлананса. У 

термінах телеологічної лінгвосеміотики текстовий концепт функціонує як 

експланандум (або у парадигмі теорії нечітких множин – універсальна лінгвістична 

змінна), а цілісний текст – як експлананс. Нечіткі семіотичні підмножини 

демонструють властивості асинтаксичного прихованого телеологічного 

експонента, але уже у структурі тексту як повної (універсальної) семіотичної 

множини. Лінгвістичні змінні підмножин, з одного боку, постають результатом 

феноменологічної редукції, з іншого, є наслідком узгодження з мовним 

репрезентантом текстового концепту як універсальною лінгвістичною змінною.   

     У межах універсальної множини елементів дискурсивного семіотичного 

простору припускаємо потенційну наявність нескінченної кількості семіотичних 

підмножин у залежності від принципів кореляції (об’єднуючих критеріїв), 

співвіднесених із телеологічною домінантою мовної особистості. У процесі 

реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 

логічні та семіотичні зв’язки між елементами множин виявлено засобами 

телеологічно зумовлених операцій об’єднання, доповнення, перехрещення. 

З`ясовано, що залежно від телеологічної домінанти мовної особистості мовні 

репрезентанти фактів дійсності можуть набувати пріоритетної ціннісно-цільової 

ваги або бути виведеними на периферію феноменологічного поля, чи навіть 

ігнорованими з огляду на чинник феноменологічної інтенціональності.   

     Кількісна репрезентація змістових характеристик семіотичних множин 

постульована як об’єктивація латентної телеологічності публіцистичного 

дискурсу. Методологія нечітких множин надає можливість відтворити приховані 

цілепокладальні аспекти публіцистичного дискурсу. Нечіткі семіотичні множини 

постульовано як дискурсивну матеріалізацію симбіозу мовних засобів і когнітивних 
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механізмів схематичного принципу осмислення дійсності у перебігу дискурсивної 

реалізації категорії телеологічності.    

     Запропоноване у цій роботі поняття “нечітка семіотична множина” дозволяє на 

матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу і з залученням теорії нечітких 

множин наблизитись до виявлення певних алгоритмів означення дійсності 

мовними засобами і запропонувати узагальнену семіотико-імовірнісну концепцію 
телеологічно зумовленої семіотизації дійсності, що віддзеркалює нелінійні аспекти 

смислоутворення у дискурсі. Залучено лінгвістично екстрапольоване поняття 

феноменологічної редукції до виявлення дискурсивних особливостей реалізації 

категорії телеологічності, що дозволило виокремити множини семіотичних 

одиниць, агрегованих певними узагальнюючими прототипними поняттями – 

лінгвістичними змінними.  

     Для подолання природної застиглості і статичності феноменологічного поля, 

властивої нерухомим схемам, яким є текст, використання принципів 

монадоподібної репрезентації семіотичних процесів у публіцистичному дискурсі, 

які передбачають опору на метасеміотичну функцію реальної дійсності 

(позатекстового семіотичного простору), надала можливість відобразити атрибути 

динамізму і імовірнісності, притаманні телеологічно зумовленим дискурсивним 

семіотичним процесам. 

     Виявлено, що імовірнісність актуалізації феноменологічного потенціалу 

англомовного публіцистичного тексту зумовлена також суб'єктивністю 

світосприйняття, залежного від індивідуалізованої телеологічної домінанти мовної 

особистості. Ще однією підставою для застосування у цій роботі семіотико-

імовірнісної методології постає той факт, що суб’єктивовані аспекти 

конституювання феноменологічного поля не піддаються жорсткій алгоритмізації за 

законами класичної логіки. Застосування семіотико-імовірнісного інструментарію 

до вивчення засобів, чинників та механізмів телеологічно детермінованої 

актуалізації феноменологічного потенціалу тексту, і, зокрема, актуалізації 

латентних смислів, дозволяє вийти за межі суто репродуктивної реконструкції 

закладеного автором смислу, тобто – інтерпретативного аналізу, і розглянути 
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лінгвальну специфіку продуктивного смислоутворення.    

     З`ясовано, що семіотичні множини як дискурсивні асинтаксичні мовні засоби 

об’єктивації телеологічно зумовленої динаміки реалізації категорії телеологічності 

уможливлюють моделювання нелінійних семіотико-імовірнісних процесів у 

перебігу дискурсії. Універсальну семіотичну множину як текстове 

феноменологічне (квазіперцептивне) поле у пропонованій дисертації 
постульовано як прихований асинтаксичний макротелеологічний експонент 

текстового концепту. Підмножини універсальної семіотичної множини 

формуються на основі нечіткої бази даних, оскільки до дискурсії залучаються 

мотиваційні чинники як раціонального, так і ірраціонального ґатунку 

(диспозиційна налаштованість, синестетичний ізоморфізм осмислення текстуально 

відображеної дійсності, інтуїція). 

     Виявлено, що нечіткі семіотичні множини є сприйнятливими до 

аргументативного обґрунтування у вигляді експлікованого канонічного 

телеологічного пояснення. З`ясовано, що нечіткі семіотичні підмножини, будучи 

телеологічно агрегованими єдностями, котрі ґрунтуються на пресупозиції 

доцільності будь-якого елемента текстового феноменологічного поля, мають усі 

підстави бути кваліфікованими як приховані асинтаксичні телеологічні 

експоненти.   

     Основні положення розділу викладені у публікаціях автора [534; 535].      

  

                                             ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ  

     Виконане дослідження започатковує новий напрям лінгвістичних досліджень і 

тим самим новітню галузь лінгвістики – телеологічну лінгвосеміотику на 

феноменологічних та семіотико-імовірнісних теоретико-методологічних засадах. 

Телеологічна лінгвосеміотика спрямована на дослідження ціннісно-цільових 

аспектів означення фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі і 

телеологічно детермінованих процесів актуалізації феноменологічного потенціалу 

англомовного публіцистичного тексту. Започаткування телеологічної 

лінгвосеміотики базується на усвідомленні того факту, що цілісне осягнення 
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смислоутворювальних процесів у публіцистичному дискурсі можливе за умови 

врахування визначальної ролі категорії телеологічності.  

     Виявлено, що англомовний публіцистичний текст як знакова сутність має 

специфічні онтологічні характеристики, які зумовлюють необхідність його 

розгляду у телеологічній парадигмі. Дослідження побудовано на врахуванні 

принципової відмітної риси публіцистичного тексту (на відміну від уявної 

реальності художнього тексту) як такого, що відображає суспільно значущі 

процеси реальної дійсності. Це уможливило залучення до його аналізу телеологічні 

за своєю сутністю критерії життєвої значущості для мовця у вигляді антиномій: 

правда-істина, щирість-лицемірство тощо. Відповідно, мовця розглянуто як 

суб’єкта моральності, а мовленнєву дію (висловлення і його розуміння) як 

моральний вчинок. 

     Виходячи з цього, англомовний публіцистичний текст постульовано як 

своєрідну проективну карту ціннісно-цільових диспозицій адресанта-автора і 

адресата-читача. Виявлено, що адресантна специфіка телеологічно 

детермінованого феноменологічного конституювання дійсності впливає на процеси 

вторинної семіотизації текстуально відображеної дійсності адресатом/читачем, 

зумовлюючи двоступеневу семіотизацію (ресеміотизацію) віддзеркаленої 

реальності. Визначено, що специфіка осмислення і означення фактів реальної 

дійсності екстраполюється на дискурсивний семіотичний простір у перебігу 

реалізації категорії телеологічності як втілення феноменологічної ідеї 

інтенціональності у формі навантаженої життєвим смислом феноменологічної 

редукції. У термінах телеологічної лінгвосеміотики результати телеологічно 

детермінованих евристичних процесів конституювання текстового 

феноменологічного поля представлені у вигляді нечітких семіотичних множин як 

єдностей мовних репрезентантів фактів дійсності, що зазнали селективного 

профілювання у перебігу дискурсії.  

     Нечітку семіотичну множину, представлено як симбіоз мовних (лінійних) і 

когнітивних схематичних (нелінійних) механізмів, що втілюють реалізацію 

телеологічно детермінованого схематичного принципу осмислення і 
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конституювання дійсності у дискурсі. Мовну репрезентацію дійсності в 

англомовному публіцистичному тексті кваліфіковано як семіотичний феномен 

першого порядку (об’єкт метасеміотичної дії), котрий зазнає семіотичного впливу з 

боку дійсності як метасеміотичного феномену другого порядку у формі 

поглиблення та розширення змістових параметрів віддзеркалених фактів 

реальності. Поняття “метасеміотичного феномену” стосовно дійсності у 

пропонованій дисертації застосовано у дещо звуженому сенсі, зосереджуючись 

саме на здатності семіотичного універсуму засобами референції, асоціативності, 

індуктивної інференції розкривати ціннісно-цільове підґрунтя текстуально 

відображених фактів дійсності, поглиблювати, розширювати, додавати нові 

смисли. 

     Текстове феноменологічне (квазіперцептивне) поле у вигляді сукупності мовних 

репрезентантів фактів дійсності постульовано універсальною (повною) множиною 

семіотичних елементів, котрі зазнають “смислового синтаксування” як 

феноменологічної редукції.  

     Проаналізований теоретичний і емпіричний матеріал надає підстави для 

стверджень, що:  

     а) при осмисленні тексту адресат-читач на основі синестетичного ізоморфізму 

екстраполює раціональне й ірраціональне (чуттєве) начало осягнення реального 

світу на процеси атрибуції смислу мовним репрезентантам фактів текстуально 

відображеної дійсності, котрі агрегуються у рухомі нечіткі семіотичні множини за 

принципами телеологічної узгодженості;  

     б) означення відображених в англомовному публіцистичному тексті фактів 

реальності згідно з постулатами феноменології грунтується на феноменальних і 

ноуменальних принципах сприйняття реальності, що дозволяє кваліфікувати 

дискурсивний семіозис як перетворення ноумена у феномен, або, іншими словами, 

як перетворення дознакової дійсності у знак внаслідок селективного означення 

(семіотизації) або відмінного від авторського переозначення (ресеміотизації) 

текстуально відображених фактів дійсності. 
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      Доведено, що розгортання семіотичних процесів в англомовному 

публіцистичному дискурсі зумовлене розмаїттям чинників, сукупність яких з 

метою цілісного осягнення здатна охопити лише категорія телеологічності, котра 

постає надкатегорією, що забезпечує збалансованість процесів смислоутворення, 

залучаючи категорії морального гатунку. Відтак: а) публіцистичному дискурсу як 

втіленню семіотичної життєво значущої діяльності онтологічно притаманна 

телеологічність; б) будучи складною адаптивною системою, він є сприйнятливим 

до розгляду у телеологічній парадигмі і до нього може бути застосований 

дослідницький понятійний апарат телеології.  

     У ціннісно-цільових координатах телеології означення мовних репрезентантів 

фактів дійсності постульовано як телеологічну атрибуцію смислу. Доведено, що 

запропонована семіотико-імовірнісна методологія дослідження дискурсивного 

смислоутворення здатна забезпечити: а) виявлення особливостей лінгвальної 

репрезентації ціннісно-цільових аспектів смислу; б) унаочнення дії семіотико-

імовірнісних механізмів у розгортанні нечітких нелінійних процесів реалізації 

категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі.  

    Дискурсивний семіозис розглянуто як механізм реалізації категорії 

телеологічності, котрий функціонує як означення мовних репрезентантів фактів 

дійсності крізь призму телеологічності. Доведено, що означення текстуально 

відображеної дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі відбувається на 

декількох рівневих площинах, зокрема, у вигляді діаграматичної структурації й 

алегоризації. Діаграматична структурація забезпечує реалізацію семіотичних 

зв’язків у координатах текстуально відображеної дійсності, виявляючи 

предикативну (пропозиційну) сутність номінацій. Алегоризація актуалізує 

метасеміотичні зв’язки з позатекстовим семіотичним універсумом таким чином 

реалізуючи продуктивну смислоутворювальну функцію сукупності мовних 

репрезентантів фактів реальності з опорою на позатекстову дійсність.  

     Результати аналізу емпіричного матеріалу дозволяють зробити висновок, що з 

огляду на плюралістичність картин світу і динамізм алегоричних процесів, 

метасеміотичний телеологічно зумовлений рівень семіозису може бути осягнутим 
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лише імовірнісно. До перебігу реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі долучаються, з одного боку, інтерсеміотичні стосунки 

мовних репрезентантів фактів дійсності у межах семантичного простору тексту, з 

іншого боку, метасеміотичні зв’язки з позатекстовою реальністю.  

     З’ясовано, що дійсність в англомовному публіцистичному тексті представлена 

сукупністю мовних репрезентантів фактів реальності як феноменологічне 

(квазіперцептивне) поле у системі онтологічних категорій буття: процесуальності, 

предметності, просторі і часі. В термінах феноменології осягнення змістових 

характеристик й означення мовних репрезентантів фактів дійсності набуває форми 

вербально стимульованого квазісприйняття як раціональної і синестетично 

зумовленої образної реконструкції різномодально викликаних відчуттів.  

     Запропоновано поняття феноменологічного (квазіперцептивного) поля 

текстуально відображеної дійсності як основи для метакогнітивної орієнтаційної 

діяльності адресата-читача. Воно виступає семіотико-наративною структурою, 

осмислення якої адресатом/читачем забезпечує умови для телеологічної атрибуції 

смислу мовним репрезентантам фактів текстуально відображеної дійсності.  

     Виявлено, що визначальним особистісним ціннісно-цільовим чинником 

дискурсивного семіозису є телеологічна домінанта мовної особистості. На основі 

феноменологічного принципу інтенціональності і його екстраполяції на 

дискурсивне феноменологічне поле телеологічна домінанта забезпечує передумови 

профілювання мовного репрезентанта факта реальності як феноменологічної 

редукції й індивідуалізовану специфіку телеологічної атрибуції смислу. 

      Визначено, що телеологічна домінанта впливає на структурну і семантичну 

організацію телеологічних експонентів, проте, по-різному здійснює вплив на 

експланандум і експлананс. З одного боку, телеологічна домінанта зумовлює 

специфіку виокремлення елемента феноменологічного поля як значущого – тобто, 

детермінує вибір експланандума як пояснюваного факта дійсності відповідно до 

його життєвої значущості для мовця. З іншого боку, телеологічна домінанта 

зумовлює ціннісно-цільову специфіку аргументації мовцем щодо пояснюваного 

факта дійсності. 
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     Шляхом застосування телеологічного методу виявлено лінгвальні засоби, 

телеологічно релевантні семіотичні чинники та механізми, які забезпечують 

імовірнісні вектори реалізції категорії телеологічності і актуалізації 

феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного тексту. 

     Доведено, що категорія телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі здобуває мовну реалізацію засобами телеологічних експонентів – прямих і 

опосередкованих мовних репрезентантів прототипних ціннісно-цільових 

(телеологічних) ознак, які мають явну або приховану сему цілепокладання. За своїм 

складом виокремлено: а) прості – морфологічні (дієслівні афікси як морфологічні 

маркери доцільної діяльності: dis-; en-; over-; -fy; -ize) і лексичні телеологічні 

експоненти (purpose, end, aim, objective, want, desire, intention); б) комплексні 

телеологічні експоненти: синтаксичні й асинтаксичні (нечіткі семіотичні 

множини).   

     На основі аналізу емпіричного матеріалу виокремлені комплексні синтаксичні 

телеологічні експоненти, котрі здобувають лінгвальну об`єктивацію у вигляді:  

      а) усталених телеологічних словосполучень; б) канонічних синтаксично 

завершених телеологічних пояснень як мовних експонентів телеологічності з 

наявними експланансом і експланандумом; в) телеологічних дескрипцій як 

прихованих мовних експонентів телеологічності.  

     Комплексні асинтаксичні телеологічні експоненти здобувають форму 

агрегованих у нечіткі семіотичні множини прихованих телеологічних експонентів, 

котрі утворені не за канонічними правилами синтаксису, а як телеологічно і 

тематично агрегована сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності 

відповідно до лінгвістичнї змінної, співвіднесеної з текстовим концептом чи 

концепт-ідеєю висловлення.  

     Запропоноване нове тлумачення актуалізації текстового концепту як фінальної 

мети (Телосу) у перебігу дискурсивної реалізації категорії телеологічності. 

Визначено, що цей процес здобуває мовну об’єктивацію засобами лексичних 

одиниць і словосполучень у функції телеологічних експонентів, котрі поділяються 

на дві вихідні групи за наявністю співвіднесених з поняттям мети сем у їхньому 
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експліцитному або імпліцитному виявленні.  

     До першої групи віднесена так звана “телеологічна лексика”, яка містить 

інтегральну сему (архісему) мети. Зазначені лексичні одиниці і словосполучення 

можуть бути репрезентованими: а) у вигляді інфінітивних конструкцій у функції 

обставини мети; б) у вигляді лексичних одиниць і словосполучень, що містять 

інтегральну сему мети, і які належать семантичному полю цілепокладання. 

     До другої групи належать: 

а) лексичні одиниці і словосполучення, що містять диференційну сему мети і 

функціонують як мовні засоби відображення онтологічної категорії 

процесуальності у вигляді позначень доцільної діяльності;  

б) лексичні одиниці і словосполучення, що містять імпліковану сему мети;  

в) лексико-синтаксичні конструкції, котрі є співвідносними з фінальною метою і 

такі, що є аргументативними засобами ціннісно-цільової узгодженості мети у 

координатах “причина – мета”. Вони поділяються на:  

- такі, що містять диференційні й інтегральні семи заперечення і лексику з 

негативним емоційним компонентом, що втілює феномен негативного зворотнього 

зв’язку і імплікує настанову до подолання негативних явищ, які розглядаються як 

перешкода до досягнення фінальної мети як “БЛАГА”;  

- лексико-синтаксичні конструкції, що є співвіднесеними з фінальною метою і які 

містять семи вдоволення досягнутим, та лексику з позитивним емоційним 

компонентом як свідченням доцільності дій суб’єкта мовлення для досягнення 

фінальної мети як “БЛАГА” у термінах моральної телеології;  

г) лексико-синтаксичні структури, що здобувають латентну телеологічність, з 

огляду на їхню референційну співвіднесеність із запланованою дією чи бажаним 

станом у майбутньому; вони поділяються на такі групи:  

- синтаксичні конструкції в одній з граматичних форм майбутнього часу; 

- телеологічні дескрипції, які є співвіднесеними з майбутнім. 

      Розроблено і обгрунтовано ключове для семіотико-імовірнісного дослідження 

категорії телеологічності поняття феноменологічного потенціалу тексту. Текст у 

цій роботі постульовано як мовленнєвотворчий продукт, який виступає у двуєдиній 
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іпостасі: актуальній за знаковою реалізацією і потенційній за смислом. Визначена 

сутність цього поняття як емпіричної основи реалізації категорії телеологічності, 

обґрунтована доцільність його залучення до наукового осмислення телеологічної 

проблематики розгортання семіотичних процесів в англомовному публіцистичному 

дискурсі.  

     Поняття “Телос” розглянуто як таке, що виходить за межі текстового концепту 

як відображення авторського конституювання реальності. Воно виходить у простір 

дискурсивного феноменологічного поля, залучає авторефлексію адресата-читача і 

грунтується на аналізі “образа образу” або “інтерпретації інтерпретації реальності” 

у пошуках причини і мети висловлення, узгоджених з поняттям гідності, сумління, 

моралі. 

     Обгрунтована необхідність залучення категоріально-понятійного апарату 

нечіткої логіки до семіотико-імовірнісного аналізу реалізації категорії 

телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі, що уможливило 

розгляд англомовного публіцистичного тексту як універсальної (повної) множини 

елементів семіотичного простору, котра являє собою цілісне об’єднання 

підмножин, співпідпорядкованих текстовому концепту. З’ясовано, що номінат 

текстового концепту виконує функції універсальної лінгвістичної змінної, котра 

задає вектори агрегації елементів універсальної множини в підмножини – нечіткі 

семіотичні множини, співвіднесені з певними характеристичними функціями 

(лінгвістичними змінними), релевантними для цієї підмножини.  

     Цілісний текст розглянуто як макротелеологічний експонент, де текстовий 

концепт виступає у функції експланандума, а цілісний наратив – у функції 

експлананса. Нечіткі семіотичні підмножини теж виявляють принципи організації 

асинтаксичного прихованого телеологічного експонента, але уже у структурі 

тексту як повної (універсальної) семіотичної множини. 

     Встановлено, що нечіткі семіотичні множини являють собою рухомі 

асинтаксичні утворення, які постають в англомовному публіцистичному тексті 

телеологічно зумовленою лінгвальною маніфестацією семіотико-імовірнісного за 

сутністю феноменологічного конституювання дійсності, або, послуговуючись 
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термінологією когнітивістики, як агрегація вербально генерованих образів у 

свідомості мовця у нечіткі семіотичні структури.  

     Поняття “нечітка семіотична множина” визначена як елементарна 

телеологічно і концептуально організована семіотична структура, в якій 

нерозривно співвіднесені суто перцептивна специфіка категоризації дійсності у 

вигляді об’єму множини елементів і лінгвальна у вигляді змісту, який не зводиться 

до значень окремих елементів.  

     Мовні репрезентанти фактів дійсності у тексті як цілісному утворенні 

узгоджуються з текстовим концептом і у вигляді нечітких семіотичних множин 

виконують функцію прихованого нелінійного асинтаксичного телеологічного 

експонента. Доведено, що кількісні характеристики нечітких семіотичних множин 

як мовних засобів репрезентації телеологічності виражають ступінь ціннісно-

цільової узгодженості множини або її компонентів з текстовим концептом. 

Інтегроване кількісне вираження змістових характеристик сукупності семіотичних 

нечітких підмножин як складників феноменологічного поля тексту (універсальної 

множини семіотичних одиниць) визначено як коефіцієнт концептуально-

семіотичної телеологічності (ККСТ) множини.  

     З’ясовано, що нечітка семіотична множина є відкритою динамічною системою, 

організованою за принципами кореляції. Логічні й семіотичні зв’язки між 

елементами семіотичних множин виявляються засобами операцій об’єднання, 

доповнення, перехрещення. Застосування кореляційних процедур уможливлює 

виявлення специфіки телеологічної узгодженості семіотичних множин та їхніх 

елементів як мовних засобів актуалізації прихованого (covert) телеологічного 

експонента.  

    Напрями подальшого дослідження телеологічних аспектів дискурсу вбачаємо у 

можливій екстраполяції категоріально-понятійного апарату наукової праці і 

запропонованої методології на аналіз дискурсів інших типів і інших мов. 
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                                                           ДОДАТКИ. 

                                                            Додаток А. 

                                            Словник ключових термінів. 

Авторефлексія – є за своєю сутністю телеологічною рефлексією  і являє собою 

психокогнітивний механізм смислоутворення у дискурсі як продукування нового 

смислу на основі минулого досвіду, аналіз причини думки. Авторефлексія втілює, з 

одного боку, ментальну процедуру індуктивної інференції, з іншого – є 

імовірнісним телеологічним поясненням, що актуалізує текстовий концепт як 

реалізацію фінальної мети. Авторефлексія як семіотично релеванттне поняття є 

дотичною до ідеї третьої сигнальної системи у її психокогнітивному розумінні як 

суб’єктивного переживання образів сприйняття і знаків, що утворилися у другій 

сигнальній системі. 

Аперцепція – властивість і різновид сприймання як вияв залежності 

віддзеркалення дійсності від попереднього досвіду людини (або, за Мерло-Понті, 

проекції пам’яті – “projection of memories”). Аперцепція зазвичай  реалізується 

через упереджене ставлення мовця до об’єкта, явища, властивості, що робить її 

близькою до поняття інтенціональності й релевантною для розгляду у межах 

проблематики телеологічності. 

Асинтаксична мовна структура – сукупність мовних репрезентантів фактів 

дійсності, організованих за принципами, котрі не відповідають усталеним законам 

синтаксису. Асинтаксичні телеологічні поряснення як нечіткі семіотичні множини 

формуються на принципах вивідного знання, як наслідок дедукції й індукції, 

зокрема, імовірнісного аналізу семіотичних зв’язків у вигляді індуктивних 

інференцій стосовно їх ціннісно-цільової значущості. Також агрегація вербально 

генерованих образів у асинтаксичні мовні структури здійснюється на основі 

психокогнітивних принципів сприйняття: подібності (“синибулярної консолідації”, 

контрасту, взаємовиключеності, доповнення, котрі застосовні до “відносно 

хаотичних моделей” з нечітко вираженою структурою. 

Аферентація – механізм випереджаючого відображення, універсальний 

цілепокладальний чинник будь-якої життєдіяльності, коли мовна особистість з 



 470 

опорою на пам’ять здійснює випереджаюче відображення середовища, планує свою 

діяльність, спрямовує її на уявну мету. 

Гомеостаз – телеологічно релевантне поняття, котре розглядається як 

збалансованість процесів, що забезпечують життєздатність або 

функціональність певної сутності. Відносний гомеостаз виступає фінальною 

метою існування явища, об’єкта або сутності і у парадигмі телеологічної 

лінгвосеміотики і дискурсології є онтологічно пов’язаним з поняттям текстового 

концепту, оскільки саме “концепт певної сутності зумовлює її мету, він власне є її 

метою”. Проте, збалансованість у динамічному дискурсі є відносною, оскільки 

гомеостаз є відносним у змінному середовищі. 

Декларативне знання – констатація певного факту; складається з пропозицій, які 

у лінгвістичній термінології можуть бути еквівалентними поняттю мовних 

репрезентантів. Сукупність елементів декларативних знань утворює мережу 

Процедурне знання – вказівка, як виконати певну дію. За своєю природою 

процедурне знання є телеологічним, оскільки репрезентує продуктивне мислення і 

зосереджене на досягненні певної мети у вигляді виконання певного завдання або 

вирішення проблеми, котра стоїть перед реципієнтом тексту стосовно 

релевантності, доцільності, відповідності морально-етичним нормам та цінностям 

текстового концепту і способу подання інформації. 

Денотат – розумове уявлення про цілісний об’єкт, а ім’я денотата – як мовний 

репрезентант складається з певних сполучень чи фрагментів тексту, межі яких 

визначаються за принципом “предметної цілісності”. Ім’я денотата – це згорнуте 

(редуковане) відтворення змістових характеристик тексту, референційно 

співвіднесених з об’єктами і явищами семіотизованої дійсності. 

Дія – у герменевтичному сенсі розглядається як “квазітекст”, що має певну 

семантичну автономію. 

Діяльнісний підхід – у межах діяльнісного підходу у фокусі наукового 

споглядання є дискурсивні процеси у діяльнісному соціально-психологічному 

середовищі, не предмети у часі і просторі, а події. У лінгвістиці ними можуть бути 

мовленнєві акти, мовленнєві події, дискурси, які за своєю сутністю відповідають 
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діяльнісному тлумаченню мовлення. У когнітивістиці, психолінгвістиці й 

дискурсології цей підхід визнано перспективним для подальшого розвитку 

мовознавства. 

Діяльнісно-смисловий підхід – уможливлює вихід через уяву на життєві 

відношення і життєві смисли мовної особистості у вигляді ієрархії смислових 

структур, які зумовлюють особистісні властивості семіотизації об’єктів і явищ 

навколишнього світу й індивідуальну специфіку концептуалізації довкілля. 

Зазначені підходи мають безпосереднє відношення до телеологічних і, зокрема, 

мотиваційних підстав діяльності індивідуума, оскільки основним призначенням 

смислової сфери особистості є регуляція життєдіяльності суб’єкта згідно з логікою 

життєвої необхідності, яка є заданою його системою відношень зі світом.  

Дискурсія – акт комунікації у координатах дискурсу, процес розгортання тексту 

при його осмисленні у свідомості адресата. При цьому змістові параметри тексту у 

перебігу дискурсії не вичерпуються лише сюжетом, оскільки застосування знаків 

зумовлене (поряд з літературними конвенціями) “детермінованою” 

співвіднесенністю з “позалітературною” дійсністю. 

Дискурсивне феноменологічне поле – сукупність мовних репрезентантів фактів 

реальності семантично і концептуально цілісного наративу у системі 

референційних зв’язків з позатекстовою дійсністю, яка слугує матеріальною 

субстанцією для утворення семіотичних цілісних конфігурацій – нечітких 

семіотичних множин. Це поняття узгоджується з терміном “феноменологічнe 

(перцептивнe) поле”, запропонованим М. Мерло-Понті. 

Дискурсивний семіозис – семіотичний механізм реалізації категорії 

телеологічності. Дискурсивний семіозис втілюється у селективному означенні 

(семіотизації) фактів дійсності, внаслідок якого у феноменологічній термінології 

ноумен набуває статусу феномену, а семіотизований факт дійсності функціонує як 

знак. 

Дискурсивна стратегія і фокус уваги – дискурсивна стратегія покликана задавати 

організацію і архітектоніку тексту, фокус уваги слугує для “остаточного” 
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визначення змісту і ретроспективно взаємодіє з попередніми висловленнями й 

змістом, який є релевантним для певної комунікативної цілі. 

Диспозиційність – налаштованість мовної особистості поводити себе певним 

чином відповідно до мети. 
Дифузні системи – складні сукупності елементів, в яких закладена певна 

невизначеність або суперечливість, абсолютна несуперечливість властива лише 

бідним системам. 

Знак – є матеріалізованим втіленням, “осереддям” смислових інтенцій  певного 

способу мислення. Знак постає феноменом, що демонструє безпосередній зв’язок з 

телеологічною поняттєвою сферою, зокрема, з цілепокладанням, оскільки він задає 

“програму діяльності і поведінки” того, хто його тлумачить. Поняття “знак” у 

цьому дослідженні застосовується у феноменологічному сенсі як “надзвичайно 

широка категорія, що містить природні ознаки речей”. У методологічному сенсі 

поняття “знак” є невідривним від матеріального вияву дійсності, він також є 

“елементом довкілля”. За традиційним розумінням знак кваліфікується як 

“матеріальний, чуттєво сприйманий предмет, що вказує на інший предмет”. Проте, 

знакові атрибути може здобувати й ідеальна субстанція у вигляді системи 

відношень між фізичними об'єктами. Формальна логіка кваліфікує змістову 

реалізацію знака як “матеріалізацію мисленнєвих образів”, що здійснюється через 

систему відношень (референційної віднесеності) стосовно предметів, явищ, дій, 

подій, їхніх властивостей, звязків між ними. У цьому дослідженні знак розуміємо 

також як стимул, як телеологічно зумовлений каталізатор смислоутворення і 

загалом креативності у мовленнєвій діяльності 

Імовірнісність – гіпотетичний принцип осмислення текстуально відображеної 

дійсності, який грунтується на формуванні перцептивних гіпотез, їхньої 

верифікації, прийнятті їх як валідних або визнанні як невиправданих, зокрема, з 

ціннісно-цільової точки зору. 

Імовірнісні принципи – базуються на аперцептивних властивостях сприйняття 

висловлення і здатностях мовця до логічних суджень. Зазначені явища 

розглядаються у фундаментальній квантовій теорії природи світу як вияв нелінійно 
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організованих (decoherent) структур, вивчення яких з необхідністю залучає так 

звані “приховані змінні” (hidden variables): каузальні, комплементарні, модальні (з 

точки зору можливостей і неймовірностей).  

Індуктивна інференція – форма мислення від конкретного до загального; при 

сприйнятті тексту грунтується на пошуці логіко-семантичних зв’язків (разом з 

причинно-наслідковими) між мовними репрезентантами певних об’єктів, фактів, 

явищ дійсності, з урахуванням їхньої частотності, щільності, локалізації у 

структурній організації тексту, географічної, історичної, соціальної зумовленості 

крізь призму цілепокладання. Поряд з цим, виявляються звязки між 

задекларованим текстовим концептом, настановою автора і картиною світу читача-

адресата. Індуктивна інференція як логічна операція ґрунтуються на узагальненому 

осмисленні деталей середовища. 

Інференція – імовірнісний механізм отримання вивідного знання. Як когнітивна 

операція інференція зосереджена на встановленні відношень причин і наслідків, що 

“опосередковують розуміння повідомлення, тексту на підставі обробки попередніх 

текстових даних”. У парадигмі телеологічної лінгвосеміотики інференційні 

процедури мають сприяти здійсненню телеологічної атрибуції смислу шляхом 

пошуку мотивів, настанов, інтенцій, спонукань, які зумовлюють запропоноване 

автором феноменологічне конституювання дійсності. Дискурсія – це 

інференційний процесс, а сам дискурс – це сукупність ланцюжків інференцій, що 

втілюють роботу мозку і виступають неупинною “індивідуальною і змінною 

знаковою підсистемою”.  

Інтенціональність – у феноменологічному сенсі позначає надання значущості 

сприйнятим об’єктам або явищам. Це поняття є також близьким до феномену 

“загальної мотиваційної значущості” явищ, які відображає наша свідомість. 

Конструктивізм – лінгво-філософський підхід до аналізу осмислення дійсності, в 

основі якого лежать принципи продуктивного мислення і усвідомлення того факту, 

що свідомість – це не стільки відображення дійсності, а скоріше “конструювання, 

перетворення реальності”. Якщо інтерпретація у термінах інтерпретаціоналізму 

грунтується на функціональному тлумаченні дискурсивної семантики, то у 
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конструктивізмі й інтеракціоналізмі постульовано ідею, згідно з якою смисли не 

містяться у дискурсі, не видобуваються з нього, а конструюються або 

продукуються у перебігу соціальної взаємодії мовців. 

Концепт “Telos” – телеологічний категоріальний регулятивний концепт 

архетипічного ґатунку, що має широку номінативну розгалуженість. З ним 

ієрархічно узгоджуються підкатегоріальні концепти цілепокладальної 

концептосфери (“PURPOSE”, “END”, “AIM”, “OBJECTIVE” etc.), і телеономні 

концепти лінгвокультурної природи, що відображають базові ціннісні категорії, 

мораль, етику, духовність у невіддільній єдності з прагненнями комунікантів. Тим 

самим, номінативні поля концептів, що відображають афективно-мотиваційний 

складник свідомості і базові цінності (“WILL”, “DESIRE”, “GOOD”, “EVIL” etc.) 

можуть бути кваліфікованими як складники периферійного прошарку 

номінативного поля концепту “TELOS”. У термінах телеологічної лінгвосеміотики 

текстовий концепт розглядається у системі телеологічно зумовлених 

міжконцептуальних стосунків і є об’єктом осмислення і метою актуалізації у 

перебігу дискурсії, що зумовлює релевантність його дослідження із залученням 

телеологічного понятійного апарату. 

Лінгвістична змінна – у цій роботі лінгвістична змінна розглядається як 

прототипне, родове поняття і концептуальний чинник агрегації семіотичних 

елементів у множини. Семіотичні множини є телеологічно зумовленими 

асинтаксичними угрупуваннями знакових одиниць, що виконують функцію мовних 

засобів дискурсивної реалізації категорії телеологічності. 

Лінійна (лінгвальна) і нелінійна (схематична) система репрезентації –  

лінгвальна система репрезентації відповідає принципам лінійної послідовності, 

“схематична” – принципам холістичної (нелінійної) симультаності, що у свою 

чергу узгоджується з розумінням відповідно семантичного і концептуального 

аналізу. Перцептивний досвід (у вузькому сенсі) мовної особистості є невіддільним 

від решти телеологічно релевантних когнітивних процесів – аперцепції, евалюації, 

систематизації, дедукції, індукції як складників життєвого і, зокрема, 

комунікативного досвіду, що зумовлюють існування певних репрезентаційних схем 
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сприйняття і осмислення фактів дійсності. Ці схеми (representational frameworks) є 

телеологічно зумовленими, оскільки об’єкт чи явище як мета не можуть 

розглядатися поза межами системи ціннісно-цільових координат, вони неухильно 

зазнають семіотизації крізь призму базових категорій добра і зла, істини та 

хибності, гарного чи поганого, краси чи потворності. Схематична система 

репрезентації втілює нелінійні процеси ментального конституювання дійсності і 

має очевидні аналогії з образною системою кодування А. Пайвіо та універсальним 

предметним кодом М.І. Жинкіна. 

Множина (set) – будь-яке зібрання певних і відокремлюваних один від одного 

“об’єктів” сприйняття, мислене як єдине ціле. Для наочного представлення поняття 

множини, підмножини та її елементів у якості прикладів теоретико-множинного 

аналізу смислу предикатів застосовують позначення об’єктів та фактів реальної 

дійсності – рослинний світ, державну структуру, сукупність елементів механізмів 

тощо. Множина – це також поняття нечіткої логіки, що визнане релевантним у 

межах функціонального підходу у лінгвістиці для позначення певної 

функціональної одиниці, елементи котрої знаходяться у стосунках взаємної 

кореляції і спрямовані на виконання певної мети. У феноменологічному сенсі 

утворені феноменальні множини постають результатом осмислення й означення 

елементів ноуменальних монад як речей у собі, як складників дознакової 

реальності (саме у цьому сенсі ми використовуємо поняття нечіткої семіотичної 

множини). У дискурсі множини здобувають мовну матеріалізацію у вигляді 

тематично і телеологічно співвіднесеної сукупності мовних репрезентантів фактів 

дійсності, котра забезпечує актуалізацію текстового концепту. 

Монада – динамічна множина елементів, агрегація котрих у єдине ціле зумовлена 

певною метою (“програмою”), і активність яких скерована на “прогресивну 

актуалізацію їхнього потенціалу”. У якості елементів монад як телеологічно 

зумовлених нечітких множин у цьому дослідженні розглядаються мовні 

репрезентанти фактів дійсності, які зазнали селективного профілювання у процесі 

актуалізації феноменологічного потенціалу тексту у перебігу дискурсії. Утворені 
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феноменальні множини постають результатом осмислення й означення елементів 

ноуменальних монад як речей в собі, як складників дознакової реальності. 

Нечітка логіка (теорія нечітких множин) – ґрунтується на інтегративному 

застосуванні кількісних і некількісних (якісних) методів, залучає до дослідження 

складних систем нечітко визначені концепти – лінгвістичні модифікатори (“more”, 

“less”, “about”), що базуються на процедурах градуювання та гранулювання. 

Нечітка множина (fuzzy set) – основа теорії невизначеності, яка у цьому 

дослідженні використовується для моделювання дискурсивних семантичних 

процесів. Це цілісна сукупність елементів, які агрегуються за варіативними 

критеріями належності до множини. Згідно з постулатами теорії нечітких множин, 

квантитативне вираження функції належності елемента до нечіткої множини може 

приймати будь-яке значення в інтервалі від 0 до 1, а не лише 0 чи 1. 

Нечітка семіотична множина – сукупність мовних репрезентантів фактів 

дійсності як мовна об’єктивація індуктивних інференцій, евристичних логічних 

операцій щодо виявлення причинно-цільових аспектів розгортання семіотичних 

процесів у дискурсі; виконує функції асинтаксичного телеологічного експлананса 

до актуалізованого текстового концепта – експланандума; віддзеркалює динаміку 

дискурсії, втілюючи принципи феноменологічного конституювання, осмислення й 

означення текстуально відображеної дійсності. 

Нечітко визначені слабкоструктуровані стимули – у семіотичному сенсі 

семантично дифузні за своєю природою мовні репрезентанти фактів дійсності у 

тексті. Їх референтами можуть бути просторові, тілесні, часові, процесуальні, 

соціоетичні явища, які зазнають семіотико-імовірнісного за сутністю 

феноменологічного конституювання у свідомості мовця. 

Ноумен – факт дознакової реальності як об’єктивно існуючий елемент 

позатекстової дійсності з інваріантними змістовими параметрами і як потенційно 

семіотизоване явище, подія чи об’єкт реальності у абстрагованому від конкретної 

ситуації сенсі. 

Орієнтаційна діяльність – моніторинг усього розмаїття суб’єктивно значущих 

змін довкілля – сенсорно сприйнятих і тих, що є результатом логічних операцій. 
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Особистісний смисл – а) життєва значущість змістового аспекту висловлення для 

мовної особистості; б) особистісна специфіка тлумачення смислу, котра 

виявляється у вигляді “вмотивованого” відношення до значення шляхом залучення 

значення до структури свідомості особистості. 

Продуктивне мислення – здійснюється на рівні системи образів і віддзеркалює 

ментальність суб’єкта мислення при сприйнятті художніх образів. Поняття 

продуктивного мислення зосереджене на смислоутворенні на противагу від 

декодування закладеного автором смислу. Воно застосовується для дослідження 

змістових характеристик дискурсу саме з конструктивістських позицій 

продукування смислу, а не лише інтерпретації або його “видобування” із тексту.  

Проективна методика – ґрунтується на використанні невизначених 

“(слабкоструктурованих) стимулів”. У процесі інтерпретації таких стимулів 

виявляються телеологічно релевантні афективно-вольові властивості особистості 

(зокрема, співвіднесені з установками та потребами), в тому числі і неусвідомлені, 

що належать до ірраціонального (чуттєвого) складника когніції, оскільки 

антропоморфна атрибуція ментальних, зокрема, смислоутворювальних 

властивостей об’єктам фізичного світу, має відому і усталену у лінгвістичній 

метафориці й психолінгвістичній методології проективну основу дослідження 

концептуалізації дійсності людиною. Проективні методики, з одного боку, дають 

відповідь на питання про механізми сприйняття текстуально відображеної 

реальності залежно від індивідуальних настанов, уподобань, цілей, з іншого – 

дають можливість виявити ті телеологічні чинники, які зумовлюють специфіку 

індивідуального сприйняття дійсності і цілепокладальні міркування щодо 

наділення її певним смислом. 

Прототип – одиниця, що найбільшою мірою виявляє властивості, спільні з іншими 

одиницями певної групи, а також одиниця, що реалізує ці властивості у 

найчистішому і найповнішому вигляді. 

Регулятивний концепт – ментальне утворення, що “пояснює культурні домінанти 

поведінки”, і в якому провідне місце займає ціннісний компонент і “змістово-

оцінний кодекс певної культури”. 
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Репрезентація лінгвальна і схематична – осмислення тексту грунтується на 

дуалізмі мислення як сполученні лінгвальних і ментальних “схематичних” 

принципів репрезентації. Лінгвальна система репрезентації відповідає принципам 

лінійної послідовності, “схематична” – принципам холістичної (нелінійної) 

симультаності. Під схематичною системою репрезентації стосовно телеологічної 

проблематики розуміємо усю сукупність довербальних ментальних структур 

людської свідомості раціональної і чуттєво-перцептивної природи. 

Селективність – втілення феномену продуктивного мислення як “навантаженого 

життєвим смислом (meaningful) вибору, котрий призводить до відносного 

гомеостазу у змінному середовищі”.  

Семантична організація тексту – динамічна, нелінійна модель певного фрагмента 

дійсності, котра будується “на основі співвіднесення мовних висловлень з 

універсальними предметним кодом, що базується на моделях предметів і ситуацій”, 

які не потребують повного розгортання або експлікацій зв’язків, оскільки вони 

закладені в інтелекті. Таке розуміння принципів семантичної організації тексту 

відповідає концепції деконструктивізму Ж. Дерріди та М. Хайдеггера. Через 

посередництво цієї моделі у свідомості читача здійснюються розумові процеси, які 

грунтуються на певних усталених аперцептивних засадах і асоціативних зв’язках.  

Семіозис – динамічне явище, “процес, у котрому щось функціонує як знак” або як 

діяльність у вигляді означування (сигніфікації) явищ, фактів чи об’єктів дісності. 

Він розглядається як споріднене із семіотизацією й невіддільне від семіотизації 

поняття, котре виводить перебіг глибинних мисленнєвих процесів семіотизації на 

експліцитний рівень. Деякі вчені розуміють семіозис як експліцитний складник 

процесу прирощування інформації. В психолінгвістиці семіозис визначають як 

“нейробіологічна здатність людини”, реалізація якої здійснюється у процесі 

взаємодії “тіла, мозку й культури”. 

Семіотизація (означення) – мовленнєво-мисленнєва операція означення реального 

або текстуально відображеного факту дійсності, якій притаманна природна 

глибинна (неявна, імплікована) сутність. Вона являє собою телеологічно зумовлену 

атрибуцію смислу об’єктам чи явищам дійсності у свідомості індивідуума і може 
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здійснюватись довільно чи мимовільно (інтуїтивно). Це поняття є приналежністю 

інтенціонально налаштованої свідомості. Логічним механізмом семіотизації постає 

умовивідна процедура інференції. А інференція за своєю природою ґрунтується на 

осмисленні причинно-цільових логічних зв’язків між мовними репрезентантами 

фактів реальності, що зумовлює релевантність розгляду семіотизації у контексті 

телеологічної проблематики дискурсу. У дослідженні неексплікованих і 

динамічних довербальних глибин смислу використовували термін “означення 

тексту” і залучали категорійно-понятійний апарат психоаналізу фрейдістського 

толку у межах семаналізу поетичного тексту.  

Семіотико-імовірнісна методологія – ґрунтується на індуктивній імовірнісній 

природі осмислення й означення текстуально відображеної реальності, що 

передбачає постановку гіпотези і її верифікацію. Семіотико-імовірнісний аналіз 

дискурсу, що застосовано у цій роботі, надає можливість у лінгвістичному 

дослідженні вийти на більш високий рівень абстрагування, який забезпечує доступ 

до наукового осмислення нелінійної концептуальної організації дискурсу. 

Семіотична монадоподібна єдність – елементарна телеологічно й концептуально 

організована семіотична структура, в якій нерозривно співвіднесені суто 

перцептивна специфіка категоризації дійсності у вигляді об’єму множини 

елементів і нелінійна у вигляді змісту, який не зводиться до значень окремих 

елементів. Семіотична монада розглядається як складний знак, утворення якого 

базується на логічних принципах індуктивної інференції та на феномені так 

званого семіологічного парадоксу (термін введений Р. Бартом для позначення явищ 

семіотизації і десеміотизації у комунікативній взаємодії). Семіотичні монади 

являють собою телеологічно й концептуально зумовлені цілісні угрупування 

знакових елементів. Текстуально відображені факти дійсності у свідомості читача 

можуть вишиковуватись у певні співвіднесені з явищем цілепокладання ментальні 

структури – множини знакових елементів, котрі є результатом індуктивних 

інференційних мисленнєвих операцій стосовно вірогідного текстового концепту. 

Семіотичні монади у вигляді нечітких множин у цьому дослідженні постульовано 

як симбіоз мовних та когнітивних механізмів, що втілюють схематичний принцип 
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осмислення тексту, і як продукт мисленнєвих операцій імовірнісної природи у 

вигляді індуктивних умовиводів (інференцій), скерованих на виявлення можливої 

кінцевої мети (текстового концепту) наративу. Семіотичні монади являють собою 

телеологічно й концептуально зумовлені цілісні угрупування знакових елементів. 

Саме завдяки цим угрупуванням розширюється семантичний дискурсивний 

простір, залучаються ситуативні складники дискурсії, реалізуються неявні 

семантичні конструкти і актуалізуються когнітивні інференції на основі 

осмислення і врахування дескриптивних структур і концептуальних архетипів. 

Семіотична діяльність – мовлення, занурене у символіку семіотичного 

універсуму. Використовують також поняття “знакова діяльність” – процеси 

“семантизації (позначення, тобто семіозис) і осмислювання”. 

Семіотичний атрактор – прототипне поняття, що концептуально зумовлює 

формування єдиного смислового простору у структурі сукупності семіотичних 

елементів. У дослідженнях дискурсу використовують поняття “атрактор дискурсу” 

як чинник “кумулятивного прирощування знання”. У дискурсі семіотичний 

атрактор виявляється  у вигляді комунікативної події, висловлення або тематично 

об’єднаної сукупності висловлень, котра слугує умовною референційною точкою, 

що інтегрує наративи тематично споріднених дискурсів. 

Семіотичний універсум – універсальне знакове середовище семіотичної 

діяльності; широко застосовується у парадигмі символічного інтеракціонізму. 

Синестетичний ізоморфізм – психологічний принцип, згідно з яким сприйняття 

текстуально відображеної дійсності здійснюється за правилами, аналогічними до 

закономірностей осягнення реальної дійсності. Світ здобуває відбиття у свідомості 

адресата-читача голографічно – у перетвореному, узагальненому й 

опосередкованому вигляді, проте із ознаками синестетичного ізоморфізму реальній 

дійсності. 

Смисл – “когнітивна основа лексичних і граматичних значень мовних одиниць і 

їхніх реалізацій у складі семантичних комплексів …у висловленні”. В той же час, 

смисл ототожнюють з метою висловлення. 
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Смисловий простір дискурсу – діалектична єдність цілісності й дискретності, 

репрезентована у вигляді сукупності нечітких множин семіотичних елементів, 

агрегованих у цілісні угрупування внаслідок симультанних когнітивних операцій 

мовної особистості при осягненні смислу тексту з виходом у поза текстову 

дійсність. 

Смислоутворення –  у цьому дослідженні розглядається як вияв і результат 

семіозису у дискурсі у невіддільному зв’язку з феноменологічним розумінням 

смислоутворення як світосприйняття, що грунтується на інтенціональності і 

передбачає атрибуцію смислу фактам дійсності крізь призму життєвого досвіду. 

Смислоутворення у дискурсі –  це результат реалізації категорії телеологічності. 

Смислоутворення як когнітивна операція передбачає перетворення декларативного 

знання у процедурне. Втілюється у семантичних процесах, що виходять за межі 

текстуально відображеної дійсності, постаючи телеологічно зумовленим симбіозом 

текстової і позатекстової реальності, коли засобами референційних механізмів 

залучаються факти реальної дійсності як складники семіотичного універсуму. 

Розглядаючи інтертекстуальні та інтердискурсивні аспекти смислоутворення, 

використовують поняття текстотворення, яке розуміють як “динамічні аспекти 

поетики тексту”, як взаємодію ментальних структур, картин світу продуцента і 

реципієнта тексту. Смислоутворення визначають як фундаментальне питання 

семіотики. 

Стохастичний резонанс – інтерпретативна реакція складної системи на хаотичну 

сукупність фактів дійсності (шум) як на сигнал. Він сприяє “осяянню” при 

сприйнятті тексту у вигляді посилення сигналу (прихованого смислу). 

Текст – у термінах семіотико-імовірнісного підходу – це універсальна або повна 

множина семіотичних одиниць, яка є еквівалентною поняттю текстового 

феноменологічного поля. У парадигмі телеологічної лінгвосеміотики текст 

розглядається як зумовлене фінальною метою вербальне втілення образу дійсності 

як текстового концепту у свідомості адресанта і адресата. 

Текстовий концепт – є втіленням фінальної мети – Телосу. У згорнутому вигляді 

він відображає особливості індивідуально-авторського конституювання реальності 
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і виступає за термінологією О. Кагановської “питально-відповідною сутністю”, до 

якої текст постає розгорнутим телеологічним поясненням (експланансом) як 

відповідь “на запитання концепту” і зумовлює вихід семантичних процесів у 

позатекстову реальність – текстовий концепт “є зачинанням того, що перебуває по 

інший бік описуваної художньої реальності”. 

Текстове феноменологічне (квазіперцептивне) поле – сукупність мовних 

репрезентантів фактів дійсності семантично і концептуально цілісного 

англомовного публіцистичного тексту. Це поняття узгоджується з терміном 

“феноменологічнe (перцептивнe) поле”, запропонованим М. Мерло-Понті. 

Телеологічна атрибуція – надання опосередкованого метою сенсу фактам 

дійсності. Виходячи з феноменологічного постулату інтенціональності сприйняття 

й осмислення дійсності у пропонованій дисертації телеологічна атрибуція смислу 

фактам дійсності розглядається як складник процесу означення. У дискурсі –  це 

наділення смислом фактів текстуально відображеної дійсності відповідно до 

культурно-історичних, соціальних, моральних конвенцій, виходячи із життєвого та 

соціального досвіду, і відповідно до телеологічної домінанти мовної особистості.  

Телеологічна домінанта – ментальна структура у вигляді суб’єктивованого 

ідеального образу дійсності, узгодженого з постульованим текстовим концептом і 

системою морально-етичних норм. 

Телеологічна лінгвосеміотика – галузь лінгвістики й семіотики, предметом котрої 

є детермінована категорією телеологічності смислоутворювальна взаємодія мовних 

знаків з фактами дійсності чи з іншими мовними знаками. 

Телеологічна семіотична агрегація – формування семантичних зв’язків між 

образами, які генеровані мовними репрезентантами фактів дійсності в 

англомовному публіцистичному тексті. Агрегація образів, які генеровані у процесі 

осмислення лінійної мовної репрезентації дійсності у вигляді “знакового поля” 

здійснюється нелінійно за принципами холізму відповідно до телеологічної 

домінанти мовця.  

Телеологічний експонент – (англ. exponent від лат. exponere: вказувати на щось, 

пояснювати, тлумачити). У мовознавстві поняття “експонент” використовують 
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стосовно плану вираження або “позначувального” у вигляді як лексичної одиниці, 

так і певної синтаксичної структури. В англомовному публіцистичному дискурсі 

телеологічні експоненти слугують мовними засобами реалізації категорії 

телеологіічності, віддзеркалюючи ціннісно-цільове підгрунтя відображених у 

тексті фактів реальності. Телеологічні експоненти хоча і можуть бути зведеними до 

певних формалізованих мовних конструктів, але узагальнено охоплюють лише 

незначну частину розмаїття варіативної та мотиваційно зумовленої гами смислів, 

лексичних засобів та синтаксичних структур, пов’язаних з феноменом 

цілепокладання. 

Телеологічність – фундаментальне поняття цілепокладання для позначення 

об’єднуючого начала при осмисленні текстуально відображеної дійсності, коли “усі 

роди свідомості... телеологічно... згуртовуються відповідно різноманітним 

категоріям предмета (Gegestands-Kategorien)”. Телеологічність є одною з основних 

рис дискурсу (поряд з контекстуальністю, особистісністю, процесуальністю, 

замкнутістю структури, діалогічністю). 

Телеологічний принцип – є основним принципом функціонального підходу в 

лінгвістиці, відповідно до котрого мова розглядається крізь призму цілей, яким 

вона слугує. 

Телеосемантика – теорія смислу, яка крізь призму життєвої значущості для 

особистості залучає поняття біології та етіології для пояснення принципів надання 

смислу фрагментам реальності, що виявляють себе у вигляді конфігурацій об’єктів 

дійсності (configurations, arrangements of entities of matter), з урахуванням 

уподобань, вірувань або переконань (beliefs). 

Телос (telos) – у цьому дослідженні розглядається у термінах нечіткої логіки та 

теорії невизначеності як фундаментальна цілепокладальна прихована змінна у 

моделюванні семантичних процесів у дискурсі. Телос виступає 

смислопродукуючим чинником, рушійною силою (ентелехією), що зумовлює 

динамізм і здатність семіотичних множин до метаморфоз в англомовному 

публіцистичному дискурсі. В той же час Телос як втілення фінальної мети – це 

епістемологічний концепт і категорія-орієнтир мисленнєвої діяльності. 
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Факт – явища, події, об’єкти реальності, зокрема, стосунки між ними. В 

онтологічному сенсі це “одиниця дійсності”, у вигляді елементарного явища або 

події, і у гносеологічному – “елемент знання”, базова одиниця системи і процеса 

пізнання. 

Факти позатекстової реальності – є мнемонічно пов’язаними з текстом і 

зумовлюють певний асоціативний ряд у свідомості читача з безумовною опорою на 

морально-етичний складник свідомості, що належить царині телеології. 

Феноменологічна редукція  виокремлення сутнісних характеристик фактів 

реальності як номенів або денотатів для їхнього телеологічно зумовленого 

означення. 

Феноменологічне конституювання (лат. constituere – складання, встановлення 

складників, змісту чогось) – грунтується на концепції Е. Гусерля стосовно 

реальності як невіддільної єдності субстанціональності й каузальності. Поняття 

феноменологічного конституювання використано у цьому дослідженні для 

імовірнісного виявлення векторів реалізації категорії телеологічності, котрі 

об`єктивуються у дискурсії у вигляді імовірнісно сформованих монадоподібних 

знакових єдностей. Феноменологічне конституювання дійсності – індивідуально 

специфічна атрибуція смислу лінгвально віддзеркаленому довкіллю, проекція 

телеологічно детермінованих ментальних структур мовця. 

Феноменологічний потенціал тексту – цілісна єдність змістових параметрів 

текстуально відображеної дійсності, креативно осмислюваних у взаємодії 

інтеріоризованих образів світу адресата і адресанта. 

Фінальна мета – в англомовному публіцистичному дискурсі є втіленням 

цілеспрямованості на актуалізацію текстового концепту. З огляду на глибину і 

багатогранність фінальної мети та опосередкованість картиною світу мовної 

особистості  вона є вірогіднісно вивідною з логіко-семантичних глибин засобами 

дедуктивних умовиводів та індуктивних інференцій. Фінальну мету при 

екстраполяції на дискурсивну діяльність постульовано у цьому дослідженні як 

прагнення до актуалізації текстового концепту, що зазнає осмислення адресантом-

автором і адресатом-читачем у перебігу їхньої асиметричної діалогічної взаємодії. 
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Фінальна мета, Телос існування явища, об’єкта або сутності є онтологічно 

пов’язаним з поняттям текстового концепту, оскільки саме “концепт певної 

сутності зумовлює її мету, він власне є її метою”. 

                                                                Додаток Б. 

Схематична репрезентація телеологічно зумовлених семантичних процесів у 

дискурсі. 

             Схема 1.     ОЗНАЧЕННЯ ФАКТІВ РЕАЛЬНОЇ ДІЙСНОСТІ        

 
 

АФЕРЕНТАЦІЯ,  
АПЕРЦЕПЦІЯ 

→ 

 

  

 ПЕРЦЕПЦІЯ 
 

                   → 

 

 

ДІАГРАМАТИЧНА                                                            
СТРУКТУРАЦІЯ 

 

 

ЯК ВИЯВЛЕННЯ 

СЕМІОТИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

МІЖ ФАКТАМИ  ДІЙСНОСТІ 
 

→ 

 

СМИСЛОУТВОРЕННЯ 
 

 

 

 

ЯК ТЕЛЕОЛОГІЧНА 

АТРИБУЦІЯ СМИСЛУ 
ФАКТАМ ДІЙСНОСТІ З 

ОГЛЯДУ НА ЇХНЮ ЖИТТЄВУ 

ЗНАЧУЩІСТЬ ДЛЯ 
ІНДИВІДУУМА 

 

          Схема 2. ОЗНАЧЕННЯ ФАКТІВ ТЕКСТУАЛЬНО ВІДОБРАЖЕНОЇ ДІЙСНОСТІ        

 
  

АФЕРЕНТАЦІЯ, 
АПЕРЦЕПЦІЯ 

→ 
 

            

                     КВАЗІПЕРЦЕПЦІЯ 

                                                                 → 

↓                 ↓ 

 

 

  ДІАГРАМАТИЧНА          
СТРУКТУРАЦІЯ 

 
 

ЯК  ВИЯВЛЕННЯ 

ІНТЕРСЕМІОТИЧНИХ 
ЗВ’ЯЗКІВ 

МІЖ МОВНИМИ 

РЕПРЕЗЕНТАНТАМИ 
ФАКТІВ ДІЙСНОСТІ 

→ 
 

 

        АЛЕГОРИЗАЦІЯ 
 

 
 

ЯК ТЕЛЕОЛОГІЧНА 

АТРИБУЦІЯ СМИСЛУ 
ФАКТАМ ТЕКСТУАЛЬНО 

ВІДОБРАЖЕНОЇ 

ДІЙСНОСТІ 
МОВЦЕМ ЗА 

ПРИНЦИПОМ ЖИТТЄВОЇ 

ЗНАЧУЩОСТІ З 
ВИХОДОМ У 

ПОЗАТЕКСТОВИЙ 

СЕМІОТИЧНИЙ ПРОСТІР 

→ 

 
ОСЯГНЕННЯ 

ФАКТУАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ЯК 
ІНВАРІАНТНОГО 

СКЛАДНИКА 

СМИСЛУ ФАКТІВ 
ТЕКСТУАЛЬНО 

ВІДОБРАЖЕНОЇ 

ДІЙСНОСТІ 

 
ОСЯГНЕННЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, 
ПОСТУЛЬОВАНОЇ 

АДРЕСАНТОМ , ЯК 

ВАРІАТИВНОГО 
СКЛАДНИКА 

СМИСЛУ ФАКТІВ 

ТЕКСТУАЛЬНО 
ВІДОБРАЖЕНОЇ 

ДІЙСНОСТІ 
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Схема 3. 

СТРУКТУРНА СХЕМА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО 

(КВАЗІПЕРЦЕПТИВНОГО) ПОЛЯ 

публіцистичного тексту 

                  Мовні репрезентанти фізичного складника реальності  

- Жива природа: а) соматичний компонент реальності; б) фауна і флора. 

- Фізичний світ: предметний компонент реальності як нежива природа 

(ландшафт, рельєф) і штучно створені об’єкти дійсності (будівлі, 

механізми, інфраструктура).  

                                                     ↕ 

                   Мовні репрезентанти соціального складника реальності 

1. - Соціально-політичний компонент як сукупність державних установ і 

соціально-політичних організацій. 

2. - Промислово-економічний компонент як комплекс підприємств, 

організацій (і виробничих стосунків між ними), що виробляють продукти 

і надають послуги.  

                                                         ↕ 

                    Мовні репрезентанти духовного складника реальності 

1. - Аксіологічний компонент як комплекс морально-етичних і ціннісних 

настанов. 

2. - Ідеологічний компонент як комплекс апологетичних постулатів. 

3. - Культурний компонент як сукупність знань (наука) і культурних 

надбань (література, живопис, музика).  
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Схема 4 

 ПРОЦЕС СМИСЛОУТВОРЕННЯ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

 

                                            Феноменологічний потенціал тексту 

                                                            ↓ 

                                                Телеологічна домінанта 

                     ↓                                        ↓                                                  ↓ 

Особистісний 

(егоцентричний) 

інтуїтивний, 

ірраціональний 

(глибинний) 

складник свідомості 

                   ↓ 

Особистісний 

(егоцентричний) 

раціональний складник 

свідомості 

 

                   ↓ 

Особистісний 

(егоцентричний) 

емоційно-аксіологічний 

складник свідомості 

                       ↓ 

                                      Дискурсивне феноменологічне поле 
                                                                            

                                         

        Семіозис як механізм актуалізації феноменологічного потенціалу тексту 
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                                                 Додаток В. 

 КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ 

ТЕЛЕОЛОГІЧНОСТІ 

       1.    Класифікація структурних типів телеологічних експонентів 

 

          Прямі і опосередковані мовні репрезентанти прототипних телеологічних 

ознак, що мають явну або приховану сему цілепокладання: 

а) прості:  

– морфологічні (дієслівні афікси як морфологічні маркери доцільної діяльності: 

dis-; en-; over-; -fy; -ize); 

- лексичні (purpose, end, aim, objective, want, desire, intention);  

б) комплексні:  

- синтаксичні  

- асинтаксичні (нечіткі семіотичні множини).   

     Комплексні синтаксичні телеологічні оператори:  

- а) усталені телеологічні словосполучення без експлікованого 

експланандума (in order to,  so as to, so that, in order that, for the sake of, for the 

purpose of); 

- б) канонічні синтаксично завершені телеологічні пояснення як 

стереотипізовані мовні експоненти телеологічності з наявними експланансом і 

експланандумом: Early years provision must be protected for the sake of our 

children [The Guardian. 2014. 21 February];  

- в) телеологічні дескрипції як приховані мовні експоненти 

телеологічності: (The ranch house) is not that sumptuous but it’s all that’s 

necessary: warm, cosy, and inviting; Was it not Clear Channel that issued an edict 

to its presenters to whip up pro-war fervour among listeners?[The Guardian. 2003. 

16 June];  

     Комплексні асинтаксичні телеологічні експоненти як нечіткі семіотичні 

множини. 
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2. Семантична класифікація типів лексичних одиниць у функції 

телеологічних експонентів 

 

 Лексичні засоби у функції телеологічних операторів поділяються на дві 

вихідні групи за наявністю співвіднесених з поняттям мети сем у їхньому 

експліцитному або імпліцитному виявленні:  

     1) “телеологічна лексика”, яка містить інтегральну сему (архісему) мети:  

а) у вигляді інфінітивних конструкцій у функції обставини мети (to speed up 

growth, to strengthen the middle class; end those incentives to ship jobs overseas);  

б) у вигляді лексичних одиниць і словосполучень, що містять інтегральну 

сему мети, і які належать семантичному полю цілепокладання (intend; 

Americans want; we are going to; they hope; I’m eagerf). 

     2)  а) лексичні одиниці і словосполучення, що містять диференційну сему 

мети і вербалізують фізичну активність (ДІЯЛЬНІСТЬ, СИЛА, ЕНЕРГІЯ, 

ПРАЦЯ), у котрих онтологічно закладена телеологічність: (grit and determined 

effort; action; our job is);  

б) лексичні одиниці і словосполучення, що містять імпліковану сему мети 

(belief in opportunity for all; the notion that; practical proposals; the defining 

project);  

в) лексико-синтаксичні конструкції, котрі є аргументативними засобами 

ціннісно-цільової валідності поставленої мети у координатах “причина – 

мета”. Вони поділяються на:  

- такі, що містять диференційні й інтегральні семи заперечення і лексику з 

негативним емоційним компонентом, що втілює феномен негативного 

зворотнього зв’язку і імплікує настанову до подолання негативних явищ, які 

розглядаються як перешкода до досягнення фінальної мети як “БЛАГА” 

(eliminated a lot of good… jobs; weakened the economic foundations; average 

wages have barely budged; inequality has deepened; upward mobility has stalled);  

- лексико-синтаксичні конструкції, що є співвіднесеними з фінальною метою і 

які містять семи вдоволення досягнутим (rebounding housing market; 
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economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher; those 

at the top have never done better; with the economy picking up speed);  

г) лексико-синтаксичні структури, що здобувають латентну телеологічність, з 

огляду на їхню референційну співвіднесеність із запланованою дією чи 

бажаним станом у майбутньому; вони поділяються на такі групи:  

 - мовні репрезентанти, що позначають переконання та вірування (beliefs) 

 - синтаксичні конструкції в одній з граматичних форм майбутнього часу 

(would not allow complaints; attempts… would be blocked; we won’t agree on 

everything); 

 - телеологічні дескрипції, які є співвіднесеними з майбутнім (in the coming 

months, let’s see where else we can make progress together; some (proposals) 

require Congressional action). 

                           

        3. Функціональна класифікація телеологічних експонентів 

 а) телеологічні експоненти, в яких мета зображається як природна функція: 

We also have a rainwater recycling system to water the garden [The Financial Times. 

2008. 23 August]; Perhaps this film can serve as a kind of model for what schooling 

can and should be like [The Guardian. 2003. 16 June]; 

б) телеологічні експоненти, в яких мета зображається як результат 

зовнішнього впливу: Email fraud targets 2m UK online customers [The 

Guardian. 2003. 31 May]; Britain… is poised to recover once the uncertainty… is 

dispelled [The Guardian. 2003. 6 March]; 

в) телеологічні експоненти з двоступеневою телеологічністю, вказуючи на 

потребу досягнення декількох цілей. При цьому реалізація однієї цілі 

зумовлює можливість досягнення іншої: The chancellor will take another swipe 

at Brussels today, when he releases a consultation paper on regional policy calling 

for member states to have more control over financial aid to depressed areas [The 

Guardian. 2003. 6 March]; 

г) телеологічні експоненти корпоративної телеологічністі, що ґрунтуються 

на ключовому понятті телеології і телеосемантики – феномені життєвої 
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значущості як запоруки подальшого існування певної функціональної 

одиниці: Many blame a rush of cheap imports—especially from China, which is 

accused of “dumping”, or selling below cost to crush foreign rivals [The 

Economist. 2015. 24 October]. 

 

 

 4. Класифікація трансформацій у структурі і семантиці телеологічних 

експонентів при асиметричному означенні фактів дійсності автором і 

читачем  

а) Субституція експланандума як результат селективного осмислення і 

означення текстуального феноменологічного поля при ціннісно-цільовій 

ізоморфності експлананса з точки зору автора і читача; 

б)  субституція експланандума при одночасній трансформації ціннісно-

цільової і логічної сутності експлананса; 

в) трансформація ціннісно-цільової і логічної сутності експлананса при 

ідентичному експланандумі; 

г) генералізація експланандума при ідентичному експланансі; 

д) конкретизація експланандума  при ідентичному експланансі; 

е) генералізація експланандума при переосмисленому експланансі; 

є) конкретизація експланандума при переосмисленому експланансі; 

ж) екстраполяція експланандума в інше середовище при ідентичному 

експланансі; 

з) екстраполяція експланандума в іншу комунікативну ситуацію при 

переосмисленому експланансі; 

 и) цілковите відхилення пояснюваного факта дійсності у функції 

експланандума як такого, що не має життєвої значущості для реципієнта. 
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                                                    Додаток Г. 

                                                      Тексти для аналізу. 

     Текст № 1. 

     Sections of the security forces in Northern Ireland saw themselves as above the law 

and conducted a one-sided dirty war in which solicitors representing republicans were 

apparently seen as legitimate targets, according to a series of damning reports published 

yesterday. 

     They paint a picture of agents allowed to set up murders and loyalists given army 

intelligence which may have been used to kill nationalists. The investigation by retired 

Canadian judge Peter Cory into four of the most controversial killings of the 30-year 

Troubles makes disturbing reading, even with 10 pages blanked out by the government, 

which had already caused fury by delaying publication of the reports for nearly six 

months. But yesterday four full public inquiries into the murder were ordered. 

     Judge Cory said the army, MI5 and police special branch knew of the plot to 

assassinate the Belfast solicitor Pat Finucane - who was shot 14 times as he ate dinner 

with his family - but they failed to warn him or do anything to prevent it. One of the 

murder weapons, an army pistol sold by a drunk soldier to loyalist paramilitaries, may 

have been hidden later by an agent.  

     The judge said documents showed death threats by loyalist groups like the UDA, who 

shot Finucane, were often disregarded, in contrast to IRA activity, Special branch may 

have failed to take any steps to stop planned attacks it knew about. The security services 

regarded human rights solicitors like Finucane and Rosemary Nelson - whose death in a 

car bomb eight years later also showed signs of collusion, Cory said - who defended 

prominent republicans as close “associates” of the IRA. This failure to make distinction 

between “law-abiding” solicitiors and their clients went right to the top of the police and 

included the former chief constable, Ronnie Flanagan. 

     Judge Cory said the security services, and particularly the crack army intelligence 

squad, the Force Research Unit, were more concerned with safeguarding their loyalist 

paramilitary informers than stopping murders. He described how security services 
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frustrated the Stevens inquiry into army and police collusion with loyalist paramilitaries. 

“The willfull concealment of pertinent evidence and failure to cooperate with Stevens 

inquiry can be seen as further evidence of the unfortunate attitude that then persisted... 

Namely that they were not bound by the law and were above and beyond its reach.” “He 

said that there was also evidence that army and police were prepared to participate 

jointly in collusive acts in order to protect their perceived interests”. 

     Ms Nelson, a mother of three, had complained to police of death threats from loyalists 

and told visiting American lawyers that RUC officers had “conveyed threats through her 

clients to her during interrogations”. Judge Cory said questions had to be asked about 

whether officers had incited others to kill her. Furthermore, he said the former chief 

constable Mr Flanagan's attitude to lawyers who defended republicans showed how 

“there might have been a reluctance to either protect or to thoroughly investigate threats 

to a troublesome solicitor.” [The Guardian. 2004. 2 April]. 

                                                    

     Текст № 2. 

     The long delay over Afghanistan suggests that Barack Obama seems determined to 

conduct foreign policy in person. It is the hardest call he has so far had to make, and he 

has taken his time doing it. On November 24th, after the ninth in a protracted series of 

situation-room conferences on the Afghan war, Barack Obama said he had settled on his 

strategy, but that the world would have to wait a few more days to hear the details. He 

told reporters that they already had “a sufficient preview to last until after 

Thanksgiving”. The leaks say the president will send more troops, though perhaps only 

30,000 or so rather than the 40,000 or more requested by his commander in the field, 

General Stanley McChrystal. After eight years of an under-resourced war, Mr Obama 

said, “it is my intention to finish the job”. 

     If the president found deciding hard enough, explaining will not be much easier. True, 

his generals and NATO allies will be relieved to know where they stand after months of 

uncertainty. Republicans who said Mr Obama would quit a vital fight may be reassured. 

But it will take all Mr Obama’s salesmanship to talk his own party round. Democratic 

memories are haunted by Lyndon Johnson, whose ambition to build a Great Society was 
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thwarted by escalation in Vietnam. No matter how Mr Obama tries to sell it, his Afghan 

decision will be bitterly controversial. As—already—is the manner of his decision-

making. Candidate Obama contrasted the necessary war in Afghanistan with the 

unnecessary one in Iraq. Only a few months ago he was still making spine-stiffening 

speeches. Then came the wobble, and the leak of General McChrystal’s plea for 

reinforcement. John McCain, still a respected Republican voice on foreign affairs, called 

Mr Obama’s autumn of cogitation too “leisurely”. Others have connected the dots—a 

rebuff in Palestine, Iran’s refusal to grasp Mr Obama’s outstretched hand—to argue that 

the foreign-policy machine is broken [The Economist. 2009. 26 November]. 

 

      Текст № 3 

     In the gloom of the 1981-82 recession, Daniel Patrick Moynihan wrote a letter to a 

supporter about the upcoming midterm elections. “The issue, plainly put, is whether the 

center will hold-in both parties,” said Moynihan, then a Democratic Senator from New 

York. “In three decades of government and politics I have felt myself living in a 

comprehensible and creative political environment. Of a sudden, I am not certain. Of a 

sudden, both parties are under attack from extremes.”  

     Of a sudden, America has swung back to the right after a leftward shift in the 24 

months since Barack Obama stood in Chicago's Grant Park-remember that?- as the 

symbol of a new age in which the extremes of both sides were quieted by crisis. In 

retrospect, it was the briefest of political ages (which, given the unimpressive longevity of 

political ages, is saying something). At first, in both tone and substance, the Obama 

Administration was more reminiscent of New Frontier technocracy than of Great Society 

liberalism. At the moment, it is evoking nothing so much as the well-meaning but inept 

Carter era.  

Appropriately for the Democrats, the election fell this year on All Souls' Day, also known 

as the Day of the Dead. Republicans won a net of at least 60 seats in the House-more 

even than the GOP took in Newt Gingrich's 1994 victory-and six in the Senate. 

Governorships flipped from blue to red. The best news for the Democrats was the 

reelection of Senate Majority Leader Harry Reid in Nevada, followed by Joe Manchin's 
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Senate win in West Virginia. Manchin, the state's Democratic governor, won the seat by 

deserting Obama-in one campaign ad, he fired a rifle bullet through a facsimile of the 

cap-and-trade bill.  

     A thumpin' indeed. But has Obama really been refudiated on substantive grounds? He 

is no radical; the relative lack of enthusiasm for him among liberal Democrats is proof 

enough of that. And yet much of the country thinks he is just to the right of Mao. Push a 

bit, though, and you begin to see that the opposition is more atmospheric than 

philosophical. A Bloomberg National Poll conducted in late October found that by a 2-

to-1 margin, likely midterm voters think taxes have gone up, the economy has shrunk, and 

the billions lent to banks as part of the Troubled Asset Relief Program will not be 

recovered. Wrong, wrong, and wrong.  

     Facts, as John Adams said, are stubborn things. The purportedly anti-business Obama 

has presided over rising corporate profits and a successful rescue of the American auto 

industry. Yes, there have been regulatory and rhetorical excesses. The proliferation of 

1099s and the occasional Presidential snarl at the private sector have helped create a 

disproportionate but a deeply felt sense that Obama is waging “war on business.” This is 

less a war, though, than a police action. The Congressional Budget Office believes 

health-care reform will ultimately bring down the deficit and estimates that the stimulus 

package saved 3 million jobs.  

     I recently spoke with a Mississippi relative who is addicted to Fox News and distrusts 

the President. Asked to describe how, precisely, Obama's policies have hurt him- he is 

comfortably well-off - there was a bit of sputtering and then silence. Since politics is not 

rational - it is, after all, about people - it's pointless for the White House to complain that 

voters just don't understand what Obama has done. They know what they think they know 

[Businessweek. 2010. 3 November].  

      

Текст № 4. 

With his helicopters behind him and what looked like a golf driving-range in front of 

him, George Bush began his public encounter with Gordon Brown with home advantage. 

Then he deployed the array of one-upmanship tricks he has honed in office: his stiff-
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looking guest, Mr Bush said patronisingly, had “proved [his] worthiness as a leader”; in 

June's botched terrorist attacks he had “got a taste” of the struggle for civilisation that 

Mr Bush, by implication, was leading. The president casually mocked a British journalist 

for his baldness and an American one for his youth, and made sure he got the last word. 

In contrast to this easy repartee, his guest gave a rambling formal speech, a page of 

which blew away. And yet most observers scored the encounter as a clear points victory 

for Mr Brown. 

     Neither the prime minister nor his young foreign secretary, David Miliband, who 

promenaded under the hot Camp David sun with Condoleezza Rice, his opposite number, 

has much experience of foreign affairs. But in his own idiosyncratic way, Mr Brown 

displayed an assured grasp of the feints, unspoken put-downs and subliminal messages of 

summitry. Invoking Churchill, he was warm about America and sounded resolute over 

Iraq and al-Qaeda: in an interview for American television, he said the fight with 

terrorism was “a struggle for the soul of the 21st century”—an ingratiating phrase, even 

if it was borrowed from Bill Clinton. In return, Mr Bush heaped praise on Mr Brown, not 

all of it double-edged: the prime minister, he said, was a principled, “glass half-full”, 

can-do kinda guy who “gets it”. 

Mr Brown said precious little about Mr President, as he called his host, despite Mr 

Bush's efforts to relax into first names and his ice-breaking larks in Golf Cart One. Mr 

Brown described their talks as “full and frank” – old diplomatic code for “tense” – and 

semaphored a differing view of the world and its problems. He identified Afghanistan, 

rather than Iraq, as “the front line against terrorism”; Mr Bush was left to ventriloquise 

Mr Brown's alleged thoughts on the importance of success on the Tigris. Insisting that 

Britain would discharge its responsibilities in Basra, Mr Brown also made it clear that 

Britain would itself determine when those obligations had been met. 

For the avoidance of doubt, and after a chat with Mr Clinton, Mr Brown made a 

speech at the United Nations in New York. The speech was mostly about global poverty, 

including the very Brownian idea of enlisting the private sector to help alleviate it. His 

visit coincided with the agreement of a new Security Council resolution on Darfur, which 

Britain had helped to craft. But it was an odd event, held in a small auditorium at the 
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crack of dawn, and seemingly engineered as a way for Mr Brown to showcase his 

commitment to multilateralism and “soft power” – in contrast to Mr Bush's unilateral 

militarism. 

This sophisticated ambiguity is not an approach that is likely to survive first contact 

with an actual foreign-policy decision; but, on this occasion, it enabled Mr Brown to 

observe the niceties while distancing himself from both Mr Bush and his erstwhile swain 

Tony Blair. One lesson of the trip seemed to be that Mr Brown's diplomacy, like his 

domestic performance as prime minister so far, will combine high principle, low political 

calculation and an awkward demeanour—and that it may be more accomplished than 

many people expected. 

Yet besides the much-remarked ties he relentlessly wore to signal seriousness, and the 

subtle rebuffs, Mr Brown's visit gave off other semiotic messages that told another, 

different story. America under Mr Bush is not at its most popular in Britain, or 

elsewhere. To many British eyes, both president and country are too bombastic, 

myopically self-assured, lacking a properly tragic view of life and sometimes emotionally 

incontinent: Mr Bush's allusion at Camp David to the death of Mr Brown's baby daugh-

ter – a tragedy, the president said, which had “strengthened [Mr Brown's] soul” – struck 

some listeners as unduly intrusive. But the British snootiness towards America is still 

combined, even more than in other countries, with a deep affection and even reverence 

that date at least from the second world war. 

Still special. Beneath the circumlocutions, those feelings too were visible this week. The 

British journalists who travelled with Mr Brown, ostensibly eager to detect or imagine 

splits and gaffes, rubbernecked along the Mall in Washington on the misty morning of the 

meeting, effused over the Camp David cookies and revelled in the glitzy motorcade that 

conveyed the prime minister's party into Manhattan. Like a neglected lover instantly 

salved by an endearment, the Brits were pleased to hear even Mr Bush say that the 

alliance with Britain was indeed America's “most important bilateral relationship”. As 

for Mr Brown himself, Bernard Shaw's formulation-two countries divided by a common 

language – seems especially apposite when the people speaking it are a folksy Texan and 

a Presbyterian Scot. But with his tepid attitude to Europe and enthusiasm for market 
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economics, Mr Brown is more American than he looks. Along with the ideological affin-

ity, there was a palpable prime-ministerial thrill: Mr Brown had characteristically 

swotted up on Camp David's history in advance; afterwards, he was ebullient. 

In fact, the dynamics of the “special relationship” have always modulated according to 

the sometimes diverging interests of the two countries – as, for example, in American 

ambivalence over the Falklands conflict – and the exigencies of domestic politics. At the 

moment, with Mr Bush's reliance on Britain as a last ditch alibi in Iraq, the balance of 

power in the relationship has shifted in Mr Brown's favour, making him freer to cock the 

odd snook at Washington, as many Britons want him to, and perhaps also better placed 

to sway American policy. The urge to cock snooks, however, is itself a sort of deference 

[The Economist. 2007. 4 August]. 

 

     Текст № 5. 

     Here are the results of your efforts: The lowest unemployment rate in over five years. 

A rebounding housing market. A manufacturing sector that’s adding jobs for the first 

time since the 1990s. More oil produced at home than we buy from the rest of the world 

— the first time that’s happened in nearly twenty years. Our deficits — cut by more than 

half. And for the first time in over a decade, business leaders around the world have 

declared that China is no longer the world’s number one place to invest; America 

is.That’s why I believe this can be a breakthrough year for America. After five years of 

grit and determined effort, the United States is better-positioned for the 21st century than 

any other nation on Earth.The question for everyone in this chamber, … is whether we 

are going to help or hinder this progress.  

In the coming months, let’s see where else we can make progress together. Let’s make 

this a year of action. That’s what most Americans want — for all of us in this chamber to 

focus on their lives, their hopes, their aspirations. And what I believe unites the people of 

this nation, regardless of race or region or party, young or old, rich or poor, is the 

simple, profound belief in opportunity for all — the notion that if you work hard and take 

responsibility, you can get ahead. 
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Let’s face it: that belief has suffered some serious blows. Over more than three decades, 

even before the Great Recession hit, massive shifts in technology and global competition 

had eliminated a lot of good, middle-class jobs, and weakened the economic foundations 

that families depend on. Today, after four years of economic growth, corporate profits 

and stock prices have rarely been higher, and those at the top have never done better. But 

average wages have barely budged. Inequality has deepened. Upward mobility has 

stalled. The cold, hard fact is that even in the midst of recovery, too many Americans are 

working more than ever just to get by — let alone get ahead. And too many still aren’t 

working at all. Our job is to reverse these trends. It won’t happen right away, and we 

won’t agree on everything. But what I offer tonight is a set of concrete, practical 

proposals to speed up growth, strengthen the middle class, and build new ladders of 

opportunity into the middle class. Some require Congressional action, and I’m eager to 

work with all of you. But America does not stand still — and neither will I. So wherever 

and whenever I can take steps without legislation to expand opportunity for more 

American families, that’s what I’m going to do. …Opportunity is who we are. And the 

defining project of our generation is to restore that promise.We know where to start: the 

best measure of opportunity is access to a good job. With the economy picking up speed, 

companies say they intend to hire more people this year. And over half of big 

manufacturers say they’re thinking of insourcing jobs from abroad. So let’s make that 

decision easier for more companies. Both Democrats and Republicans have argued that 

our tax code is riddled with wasteful, complicated loopholes that punish businesses 

investing here, and reward companies that keep profits abroad. Let’s flip that equation. 

Let’s work together to close those loopholes, end those incentives to ship jobs overseas, 

and lower tax rates for businesses that create jobs here at home [State of the Union 

2014]. 

 

     Текст № 6. 

     The prosecutors' campaign against Yukos, Russia's biggest oil company, which began 

on July 2nd with the arrest of a big shareholder and culminated on October 25th with the 

arrest of its boss, Mikhail Khodorkovsky, has President Vladimir Putin's approval. Only 
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he, most think, could have given the go-ahead to throw the country's richest man in jail. 

Mr Putin feigned detachment from the legal probes, as he did three years ago when two 

other - oligarchs, Vladimir Gusinsky and Boris Berezovsky, were stripped of their assets 

and chased into exile; but nobody doubts that their fate, like Mr Khodorkovsky's, was Mr 

Putin's punishment for political meddling. ... Mr Putin reputedly told the oligarchs to stay 

out of politics, or risk losing their assets. ... Mr Khodorkovsky criticised the government's 

ban on privately owned oil pipelines. He stepped on other toes by alleging corruption in 

state firms at a public meeting with Mr Putin, provoking a sharp presidential rebuke. He 

even hinted at political ambitions by saying he would step down from Yukos in 2007. 

Even so, nobody is quite sure why the the campaign against him began in July. Was it at 

Mr Putin's behest, or did he just give the nod to henchmen with scores to settle? Is it 

aimed only at Mr Khodorkovsky, or is it part of a Kremlin power struggle? Is the goal to 

make Mr Khodorkovsky shut up or to confiscate part or all of his empire? Is it an attempt 

to scare off foreign oil companies from buying a big stake in Yukos - Exxon Mobil and 

Chevron Texaco are both interested - or merely to get Mr Khodorkovsky out before 

letting them in? The answer is probably a mixture of all of these  [The Economist. 2003. 

1 November].   

 

     Текст № 7. 

     The world needed a climate treaty from the Copenhagen summit last week. All it got 

was an accord. There was no hiding the disappointment. The deal that emerged after 

more than a year of pre-summit negotiations and two weeks of face-to-face talks was 

merely, in Gordon Brown's terms, “a first step”. According to Barack Obama, it  was 

“meaningful”. 

     Given the scientific case for urgent action to mitigate the impact of manmade climate 

change, it was reasonable to expect something more substantial. But compromise is not 

the same as failure…. So what is the significance of the accord? … Much of the text reads 

like the preamble to the treaty that was supposed to be agreed in Copenhagen, but 

wasn't. There is no headline global target for emissions cuts. National targets must be 

taken on trust. There are no incentives for countries to pollute less and no sanctions on 
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those that pollute more. Many commitments are to be enacted "as soon as possible" - not 

a phrase with much authority in international law. 

     These gaps indicate more a failure of process than ambition. The summit itself was 

chaotic... The core of the deal, much diluted from earlier proposals, was hammered out 

in a meeting between the US, China, India, Brazil and South Africa [The Observer. 2009. 

20 December]. 

 

     Текст № 8. 

     To mark Gordon Brown's anniversary as prime minister on June 27th, the 

Conservatives produced a cruel but funny dossier. …The document turns to Mr Brown's 

Bush-esque malapropisms (Nelson Mandela free "in our lunch time") and weird 

pronunciations ("Dial-eye Lama"). The whimsy and gaffes, however, point to what has 

been Mr Brown's most damaging flaw: he is a lousy communicator. A failing in any 

leader, for Mr Brown this  weakness has proved catastrophic. 

     Part of the problem is - how to put it politely? - the prime minister's proclivity, under 

pressure, to be prudent with the truth. It isn't only his tricksiness with statistics, his 

fondness for misleading historical comparisons (for example, on inflation) and self-

serving exaggeration (such as his wild rounding-up of poverty-reduction figures): all that 

is more or less routine, and passes unnoticed by most voters. Much more damaging have 

been his periodic assertions that black is white… As tends to happen, it was this cover-

up, as much as the minor crime of cowardice, that hurt him. Probably Mr Brown believes 

that his higher moral purpose justifies such distortions. But they have cost him the 

respect of political journalists, and through them the faith of the public. 

     Sadly (for him and Labour), Mr Brown has a bad habit even more damaging than 

saying impossible things: saying nothing at all, often at excruciating length. He 

sometimes seems to have accepted a dare never to answer an interviewer's question. 

Instead he responds to an imaginary softball - along the lines of "in what ways are the 

country's problems not your fault, and didn't it use to be worse?" - pursuing a gloomy 

loop of "long-term decisions" and excuses.  
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     Beneath these iterations there lies a strategic insight that once served New Labour 

well: that its core message should be repeated incessantly until it reached the generally 

apolitical public. But that method works only if the message is clear and appealing. Mr 

Brown's themes have often been neither. 

     Beyond the universal if dispiriting fact that most people vote with their guts - forming 

their views on policy on the basis of character judgments rather than vice versa - Mr 

Brown's oratorical woodenness matters for two big reasons. The first is that it has 

enabled his critics to define his image, perhaps irreversibly [The Economist. 2008. 28 

June]. 

 

     Текст № 9. 

      By his own lights, Lord Mandelson’s return to British politics has been a failure. He 

came back to salvage new Labour but he is presiding over a drift to the left that will end 

in defeat. The early verdict on Peter Mandelson was always wrong. This was never a 

man obsessed with presentational trivia. He was, instead, a pivotal figure in the strategy 

that pulled Labour away from the wilderness of the Left into the Centre of British politics, 

from where it won three general elections. Slick presentation was a tool; victory was the 

aim. Socialism, after all, in the axiom of Peter Mandelson’s grandfather Herbert 

Morrison, was what Labour governments did: Labour governments, not Labour 

oppositions. 

     Peter Mandelson’s second act merits mixed reviews. He was a first-class minister who 

inspired the admiration of his civil servants for his clarity of purpose. But the man whose 

presentational acumen was so impeccable found his own good advice very hard to take. 

His penchant for the high life threatened trouble that, eventually, it brought and he was 

forced to resign from the Cabinet twice in dubious circumstances. Then, after a spell as 

Trade Commissioner, the curtain rose on an extraordinary third act. The newly ennobled 

Peter Mandelson returned, replete with titles galore, none of which described what, in 

effect, he had become: deputy prime minister. 

     Lord Mandelson has, once again, been a minister of the first rank. To take the 

Business brief and, in a recession, leave the Conservatives looking flat-footed, requires 
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great skill. But his real mission was to save new Labour. He decided that the best way to 

do that was to uphold the Prime Minister. At the moment of his dramatic return, Lord 

Mandelson, who had suffered at the hands of Gordon Brown more than anyone, resolved 

to stop telling the truth about Gordon. 

     So when, in May, James Purnell tired of the self-denying ordinance, it was Lord 

Mandelson who rallied the Cabinet to the Prime Minister’s cause. But politics never rests 

and the status of David Miliband, the Foreign Secretary, has risen. He is now ready to 

take on David Cameron. As in May, if Lord Mandelson wanted to precipitate a change, 

he could. Perhaps he cannot resign for a third time. But it is not too late pour encourager 

les autres. One of the other architects of new Labour, Philip Gould, is telling the Cabinet 

that the Conservative vote is soft and that Labour could win the election, if only it had a 

different leader. Lord Mandelson is aware of this view. It is quite likely that, privately, he 

shares it and that private realisation will be causing him some anguish as the election 

year dawns [The Times. 2009. 24 December]. 

 

     Текст № 10. 

     Fifty years since he was elected US president, there is still an aura around John F 

Kennedy's White House…If you are asking what has gone so wrong with modern politics, 

Kennedy's 1960 election campaign is a good place to start…Get the picture right, and 

your history will take care of itself. Jack Kennedy always got the picture right. Even now, 

it is hardly possible to glimpse the gleaming white smile, the sunlit hair and the perfect 

First Family without a lump in the throat. JFK became the icon of democratic optimism, 

the man who inspired half the world. Cut down in his prime, he never grew old enough to 

betray, disillusion or bore his legion of admirers...  

     Yes, it's a tale of soaring and risk-taking rhetoric of a candidate with remarkable 

energy. It is also, however, a tale of big money, smears, bribes, wire-pulling and 

bottomless cynicism. On the one side came Kennedy with his private plane, a present 

from Daddy, and huge amounts of money for campaign commercials…, the naval war 

hero, the glamorous wife, the kids, the homespun family with their little sailing boats. 

Kennedy's father Joe, the former (and unfriendly) ambassador to Britain, had made his 
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fortune in steel, movies, whisky, stocks and property. With an obsession about building 

his family into a great political dynasty, he had squared many of the key newspaper 

owners for his son, who in turn was a master at flattering their reporters. He was 

ruthless and properly understood the rising power of the advertising companies... Joe 

Kennedy was rumoured to have been a bootlegger, … and was a close ally of Senator Joe 

McCarthy.  

     Against them, Hubert Humphrey … He had been too ill to fight in the war. His 

finances were meagre. His wife was homely and old-fashioned. He had no private plane, 

but a bus - with a broken heater - instead. He was one of the most intelligent, 

compassionate and literate politicians in modern American history, who had taken on 

Communists, organised crime and racialism when these were very dangerous fights to 

pick, and who understood middle America far better than Kennedy. But he was about to 

be crushed. The Kennedy team dealt with their Catholic problem above all by smearing 

Humphrey as a draft-dodger. …Having smeared Humphrey and trashed his reputation, 

the Kennedys washed their hands and denied it all [BBC. 2010. 19 November]. 

 

     Текст № 11. 

     On the shores of a glittering fjord, in the shadow of craggy mountains, right at the 

heart of Norway, stands a new factory belonging to a firm called NorSun. Inside, blond 

technicians in goggles tease metres-long crystals out of vats of liquid silicon and slice 

them into the thinnest of wafers, to be used in solar panels. The power for the factory is 

as pristine as the surroundings: it comes from a nearby hydroelectric plant.  “It’s a nice 

idea,” says Cecilie Holst, one of the employees, “making solar panels with clean 

energy.” That is how Norwegians like to think of themselves—as good custodians of the 

environment, who are helping to move the planet towards a greener future. And so they 

are in many respects: 98-99% of Norway’s electricity comes from hydroelectric plants. It 

was one of the first countries to adopt a carbon tax in an attempt to slow global warming, 

back in 1991. It was also the first country to capture carbon dioxide and store it 

underground. Making that process easier and cheaper is Norway’s “Apollo mission”, 

says the prime minister, Jens Stoltenberg. His centre-left coalition government has 
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pledged to make the country carbon neutral by 2030, bringing forward its previous 

deadline of 2050. Meanwhile, Norway promises to be a “driving force” for a new 

international treaty on climate change to replace the Kyoto protocol, which expires in 

2012. 

    Yet for all its environmental piety, Norway is also a prodigious polluter. Its 

greenhouse-gas emissions have grown 15% since it adopted the carbon tax. They are still 

rising, and are likely to continue to do so until 2012, according to Mr Stoltenberg. As it 

is, Norway spews out more emissions per head than many other countries in Europe. 

And, in the eyes of many environmentalists, these statistics understate the damage 

Norway is doing to the atmosphere. It is the world’s third-biggest exporter of gas and 

fourth-biggest exporter of oil. The process of extracting these fuels from below the North 

Sea releases some greenhouse gases within Norway itself. But when the oil and gas 

Norway exports are burned abroad, they generate far more emissions  [The Econоmist. 

2009. 24 January]. 

 

     Текст № 12. 

     It was a hard-eyed, unemotional get-together. They had never met face-to-face, but 

once sparred dangerously. Bill Clinton, the unusually unsmiling former American 

president who had probably come closer to fighting North Korea than any president 

since the Korean war, was in Pyongyang to win the release of two female American 

journalists facing 12 years of hard labour. There he met Kim Jong Il, the grim-faced 

leader of arguably the world's most repressive regime and a defiant nuclear bomb-tester 

to boot. 

Mr Kim is an ace non-smiler. In receiving Mr Clinton (he had turned down earlier 

suggested emissaries), he was out to show his people and the world that, despite rumours 

of ill health, his was a regime to be reckoned with, and that even powerful America would 

have to reckon with it. Mr Clinton, no doubt asked to do nothing to help Mr Kim's cause, 

was determined above all, well, not to smile. 

Whether the normally affable Mr Clinton managed to stay poker-faced through the 

three hours and 15 minutes he and Mr Kim spent in each other's company (long enough, 
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even with translation, for a chin-wag), his aides are not saying. North Korea says Mr 

Clinton apologised fulsomely for the actions of the two journalists who had strayed 

across its border from China. American officials deny any such apology was given. They 

also denied reports as news of the visit broke that Mr Clinton had brought a conciliatory 

message from President Barack Obama. His was a purely humanitarian visit. 

Might it nonetheless herald a breakthrough in the diplomatic confrontation over 

North Korea's recent bomb and missile tests? Only Mr Kim knows. He is demanding 

bilateral talks with America. But the two had been having those intensively as part of six-

party talks that include South Korea, Japan, China and Russia.  

They stalled a year ago over the Bush administration's efforts to get Mr Kim to accept 

plausible verification of steps towards the dismantling of his nuclear programmes, for 

which he has been promised large dollops of aid. He was to stop making plutonium as 

well as suspected work on uranium. The plutonium preparation had restarted in 2003 

after an earlier freeze deal, negotiated in 1994 with the Clinton administration, had 

collapsed because of evidence of cheating over uranium.   

Mr Kim's verification tantrum was followed by what may have been a stroke. North 

Korea-watchers speculate that the ensuing hostility, including May's second bomb test 

(the first, which may have fizzled, was in 2006), was Mr Kim's way of ensuring the loyalty 

of the army to him and his third son, the chosen successor. 

Yet by testing another nuclear device, declaring the six-party talks finished and 

demanding that the world deal with his country as a nuclear power, Mr Kim may have 

gone too far. Not only did he slap away the outstretched hand of the new Obama 

administration. He also angered China, his provider of last resort, which joined the 

condemnation of the latest nuclear and missile tests at the UN Security Council and even 

agreed to implement harsher sanctions. 

     China has reportedly encouraged one of its investment firms to pull out of a high-

profile mining deal with a North Korean company that is now a target of UN sanctions. 

Chinese customs officials recently let it be known that they had stopped a shipment of 

vanadium, a metal that can be used as an alloy to strengthen missile casings. America is 

watching North Korea's ports—a ship thought to be carrying missiles or other banned 
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exports to Myanmar earlier turned back after being shadowed for days at sea. And China 

and Russia are for the moment keeping a closer eye on land and possibly air routes. 

Perhaps Mr Kim has decided it is time to change tack and start talking again. Mr 

Clinton's visit could yet prove his face-saver. Something for Mr Kim, at least, to smile 

about? [The Economist. 2009. 8 August].   

 

     Текст № 13. 

     George Orwell said that political language consists largely of "euphemism, question-

begging and sheer cloudy vagueness". The same could be said about the post-referendum 

debate. The phrase "Brexit means Brexit" has seen the government through the summer, 

but has now reached the end of its usefulness. It was designed to persuade doubting 

Remainers that the UK really will leave the EU, something Theresa May was once again 

forced to confirm during her news conference with President Obama here in China. But 

over the months the slogan has inverted into something different, a symbol of the 

government's uncertainty about what Brexit will actually mean for our relationship with 

the EU. This lack of clarity reflects the divisions within ministerial ranks over what deal 

Britain should aim for. And these divisions are illustrated by the way the prime minister's 

words about Brexit are interpreted by both sides in this debate. Take, for example, the 

briefing put out by Downing Street last week after the Cabinet meeting in Chequers. 

Ministers agreed the UK should seek a unique deal with the EU: "This must mean 

controls on the numbers of people who come to Britain from Europe but also a positive 

outcome for those who wish to trade goods and services." 

     Now some determined Brexiteers read this as Mrs May setting down a red line that 

she would only accept a deal that would end mass migration from the EU. Well, not 

quite. There is a difference between the UK achieving control over the number of EU 

workers coming here and actually stopping them coming in their entirety. Let us look at 

what Mrs May said on her first outing. She said that voters had been very clear "that they 

don't want free movement to continue in the way that it has done in the past. They do 

want to see controls of movement of people coming in from the European Union". So note 
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that. She doesn't necessarily want to get rid of all free movement, she just doesn't want it 

to carry on as it has in the past. Now there is nothing particularly new or objectionable 

about a politician using opaque language to describe a half-formed policy. But there was 

a hint from the prime minister that she might want to change the language about Brexit - 

or perhaps even exploit it - to help get a deal.  

     Circular debate. She told Andrew Marr: "I don't want to adopt a particular model, 

and people use phrases about access to the market, about customs unions and so forth, I 

prefer to look at it and say let's work out what the best deal for us will be in trade in 

goods and services, and then let's be ambitious and go out there and find it."Mrs May is 

not the first to contemplate this idea of changing the language about Brexit, not least 

because it could make a deal more feasible. The aim would be to escape the increasingly 

circular debate about what balance the UK should achieve between curbing free 

movement and getting access to the single market. So, for example, the government could 

opt formally out of free movement entirely, but agree a deal that in practice makes it 

relatively straightforward for EU workers to come to the UK on a scale controlled by 

ministers. Equally the government could take Britain formally out of the single market 

while in practice retaining some or many of the elements of membership as part of a 

trade deal. George Orwell said that political language often gave "an appearance of 

solidity to pure wind". But it can also be used to finesse a deal that might otherwise prove 

hard to achieve [BBC. 2016. 4 September]. 

 

      

     Текст № 14. 

    There's a new political controversy in the US - involving Donald Trump, foreign 

nationals, questions about legal and ethical behaviour, and allegations against a 

political rival. This feels a bit like déjà vu from 2016, with Russia, then-candidate 

Trump and Hillary Clinton, but it's a new country (Ukraine) and a new cast of 

characters (Joe Biden and his son Hunter). Mr Trump is still right smack in the middle, 

of course. The story can be difficult to follow, so here are some answers to the most 

pressing questions. 
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Why is this important? 

     Mr Trump's most ardent critics accuse him of using the powers of the presidency to 

bully Ukraine into digging up damaging information on a political rival, Democrat Joe 

Biden. Meanwhile, Mr Trump and his supporters allege the former vice-president 

abused his power to pressure Ukraine to back away from a criminal investigation that 

could implicate his son, Hunter. Mr Biden is the front-runner for the Democratic 

nomination to take on Mr Trump next year. In other words, it is nothing less than the 

White House at stake. 

Where does this row stem from?  

The US president is alleged to have pressed his Ukrainian counterpart to investigate 

former Vice-President Biden. Mr Trump may have also discussed the $250m (£201m) in 

military aid Congress approved for Ukraine - aid that the Trump administration had 

delayed releasing until mid-September. The Washington Post and other US media say 

Mr Trump told his acting chief of staff, Mick Mulvaney, to hold back the aid at least a 

week before the phone call. 

Has Mr Trump confirmed any of this? 

Sort of.  Mr Trump said that he spoke to Mr Zelensky about the problem of corruption 

and also about Mr Biden and son Hunter among other issues. It was a "nice 

conversation" on the phone - a "perfect" call. The US gives aid to Ukraine so "we want 

to make sure that country is honest," he added. On Twitter, Mr Trump has been more 

blunt, saying the controversy was created by Democrats and the "Crooked Media". He 

has also tacitly questioned the "supposed" whistleblower's patriotism. 

 What are other US politicians saying? 

Congressional Democrats say the phone call - raised by a whistleblower in a formal 

complaint - is important because it helps to shed light on the president's dealings with 

the foreign leader. Critics of the White House say that Mr Trump put pressure on Mr 

Zelensky, urging him to tell officials in his government to investigate business activities 

related to Hunter Biden, who was a board member for a company owned by a 
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Ukrainian oligarch. Democrats said that the president wanted the Ukrainians to start 

the investigation into corruption because this could sully the reputation of Hunter and 

his father. Republicans have said little about the controversy. This shows the partisan 

nature of the controversy, which has - like much else in Washington - been divided by 

party politics. However, at least one Republican, Mitt Romney, a US senator from Utah, 

said he would like to know more. 

What happened to the whistleblower's complaint?  

After receiving the complaint, the inspector general informed Joseph Maguire, the 

acting director of national intelligence, and said the matter was "urgent". The 

intelligence community whistleblower law says the director has seven days to pass the 

complaint along to congressional intelligence committees. That didn't happen. 

Instead, Mr Maguire spoke to a lawyer who told him the issue was not "urgent", at least 

according to legal standards. As a result, Mr Maguire decided that the members of the 

congressional oversight committees did not need to see it. On 9 September, the 

inspector general informed Congress about the complaint's existence, but not the 

details. Democrats in Congress clamoured for more information - including a 

transcript of Mr Trump's call. The administration at first refused to co-operate but then 

that he had authorised the release on Wednesday of the "complete, fully declassified 

and unredacted transcript". "You will see it was a very friendly and totally appropriate 

call," he wrote. And that's where things currently stand. 

     Mr Maguire is scheduled to testify publicly before the House Intelligence Committee 

on Thursday, and lawmakers are likely to say they want to see the complaint. If that 

does not work, House Intelligence Committee Chair Adam Schiff might file a lawsuit 

…to try to get access to it. 

So did the president do something illegal? 

     The most damning allegation is that the president pressured a foreign leader for 

damaging information about a political opponent while holding out the prospect of US 

military aid. Is that illegal? We do have some very recent precedent. It certainly recalls 

the recently concluded two-year Robert Mueller investigation into possible Trump 
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campaign ties to Russian election-meddling in 2016. The special counsel's report 

detailed multiple contacts between the campaign and Russian nationals, including the 

June 2016 meeting between top campaign officials such as Donald Trump Jr and 

several Russians with ties to the Kremlin.  

     There has been some debate over whether soliciting opposition research from a 

foreign government constitutes a campaign finance violation, but Mr Mueller declined 

to file charges. Mr Trump's Ukrainian call could also potentially run afoul of federal 

bribery statutes. The special counsel concluded that Justice Department policy 

guidelines prohibit a sitting president from being indicted, however, so even if Mr 

Trump did commit some kind of crime with his actions, he's safe at the moment from 

criminal prosecution. 

With this in mind, a more relevant question might be … 

Did Mr Trump commit an impeachable offence? 

The constitutional process for handling a president who committed illegal and-or 

unethical acts is impeachment by a majority of the House of Representatives and 

conviction and removal by a two-thirds majority of the US Senate. The US constitution 

outlines the grounds for impeachment as "treason, bribery, or other high crimes and 

misdemeanors". When it comes down to it, an "impeachable offense" is whatever a 

majority of the House says it is. 

     Ever since the conclusion of the Mueller investigation, the drumbeat for 

impeachment among Democrats - who hold a comfortable majority in the House - has 

been steadily increasing. Initially, however, the House Democratic leadership was 

loath to push ahead with a formal investigation that could lead to an impeachment vote. 

Speaker of the House Nancy Pelosi had suggested that such a move could damage the 

electoral prospects of Democrats in moderate congressional districts and would in the 

end be meaningless because the Republicans who hold the majority in the Senate would 

never vote to remove the president. But then on Tuesday, she (Nancy Pelosi) said the 

president had committed "a violation of the law", and called his actions "a breach of 

his constitutional responsibilities". She said he "must be held accountable". 
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Is there anything to these allegations about Joe Biden and his son?  

The allegations against the Bidens pushed by Mr Trump and his lawyer, former New 

York City Mayor Rudy Giuliani, centre on the then-vice-president's successful effort to 

force out top Ukrainian prosecutor Viktor Shokin in 2016. Mr Shokin's office was 

responsible for investigations into a Ukrainian gas company, Burisima Holdings, which 

at the time was paying Hunter Biden, Mr Biden's son, as much as $50,000 a month to 

serve on its board of directors. Mr Trump, Mr Giuliani and others allege that the vice-

president's pressure, which included the threat to withhold $1bn in US loan guarantees 

to the country, was an effort to protect his son and his company from potentially 

criminal exposure. 

     No evidence has so far been produced to indicate that Joe Biden either acted 

corruptly or was influenced by his son's work in Ukraine. However, critics believe at 

the very least the Biden family's ties to Ukraine raise the perception of a possible 

conflict of interest. Cutting against these allegations is the fact that Mr Biden was not 

the only public official - in the US, among EU countries and in Ukraine - calling for Mr 

Shokin's removal. And as the New York Times recently noted the Ukrainian prosecutor 

was not "aggressively pursuing" investigations into Burisima at the time, but was 

accused of using the threat of prosecution to solicit bribes from company leaders. In 

addition, Mr Shokin's replacement, Yuriy Lutsenko, continued to investigate Burisima 

for 10 months before ending all legal proceedings. 

So is this 2016 all over again? 

     As noted, the parallels between this Ukraine episode and events surrounding 2016 

Russian election-meddling story are unmistakable. There are, however, key differences. 

Back in 2016, Mr Trump was a private citizen aspiring to the White House. His 

campaign may have been approached by foreign nationals offering assistance, but 

according to the Mueller investigation, the overtures either led to nothing or were 

rebuffed outright.  Now Mr Trump - with all the powers of the presidency at his 

disposal - is alleged to have initiated the contact with a foreign leader. While he denies 
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pressuring the Ukrainian president, his critics say blocking military aid while 

repeatedly asking for an investigation into the Bidens makes Mr Trump's objective 

crystal clear [BBC. 2019. 24 September].  
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