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АНОТАЦІЯ 

Аполонова Л. А. Оптимізація перлокутивного ефекту директивних 

мовленнєвих актів у німецькомовному діалогічному дискурсі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню засобів оптимізації 

директивних мовленнєвих актів, які мовець вживає для досягнення 

запланованого перлокутивного ефекту, а також виявленню функціональних 

особливостей взаємодії між прагмалінгвістичною організацією директива і 

типом перлокутивного реагування на нього.  

У дисертації розглянуто основні характеристики директивного 

мовленнєвого акту, умови успішності, особливості функціонування складних та 

складених директивних мовленнєвих актів, засобів їхнього вираження на 

локутивному та іллокутивному рівнях, характеристик пропозиційного змісту та 

класифікації. 

Виявлено три підходи до розуміння поняття перлокуції. Перший – с 

точки зору мовця, коли перлокуцію вважають частиною його мовленнєвого 

акту. Другий – з позиції адресата, як перлокутивний ефект, що є реакцією на 

відповідний мовленнєвий акт. Третій підхід – з позицій обох учасників 

інтеракційної взаємодії. Результати теоретичного аналізу дозволяють 

стверджувати, що третій підхід є найбільш прогресивним, тому що він дозволяє 

вивчати не окремі мовленнєві акти, а дискурсивні фрагменти в цілому, 

залучивши стратегічний аспект мовленнєвої взаємодії. З цієї точки зору 

перлокуція являє собою складне явище, що поеднує і перлокутивний акт, і 

перлокутивний ефект. Перлокуція як частина директивного мовленнєвого акту 

– це той стан речей, який за задумом мовця має мати місце після його 

висловлення. Перлокутивний ефект відображує респонсивний мовленнєвий акт, 
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який може бути як вдалим, запланованим (відповідати перлокутивній меті 

мовленнєвого акту адресанта), так і невдалим, незапланованим. 

Для розмежування різних видів директивних іллокуцій задіяно наступні 

когнітивно-прагматичні критерії: наявність спрямованого волевиявлення 

адресанта; наявність стану речей, реалізації якого повинен сприяти адесат; 

місце, час та зовнішні обставини здійснення спонукання; ступінь обов'язковості 

виконання дії для адресата; ступінь соціальної дистанції між адресантом та 

адресатом (належність до тих самих або різних соціальних груп, 

взаємовідносини на основі дружби, спорідненості, клієнтські та інш.); 

соціально-біологічні параметри комунікантів (вік, стать, національність, 

фізичні особливості та інш.); пріоритетність/непріоритетність виконання 

каузованої дії для мовця, бенефактивність каузованої дії для адресата і 

адресанта (тобто в чиїх інтересах знаходиться виконання необхідної дії), 

наявність санкцій в разі невиконання спонукання, ступінь формальності 

контексту. За вищеозначеними критеріями виділено наступні типи директивів: 

наказ, вимога, заборона, погроза, вказівка (розпорядження), інструкція, 

прохання, благання, порада, дозвіл, застереження, запрошення, пропозиція. 

В результаті роботи з фактичним матеріалом доведено, що 

пропозиційний зміст директива впливає на його перлокутивний ефект при 

наявності таких характеристик пропозиційного змісту, як точність, 

достовірність і повнота інформації, що міститься у висловленні, ступінь 

здійсненності дії та її бенефактивність для адресата. Орієнтування на загальний 

пресупозиційний фонд забезпечує розуміння адресатом цілей і мотивів мовця, 

чим також сприяє отриманню бажаного перлокутивного ефекту. Оскільки 

складний директивний мовленнєвий акт у змістовному плані є об’єднанням 

двох пропозицій, то адресат реагує або на весь складний мовленнєвий акт, або 

на одну з них. 

Директивні мовленнєві акти належать до числа МА, що загрожують 

обличчю, оскільки примушують адресата до певного способу дії. Заради 

ефективності комунікації та досягнення бажаного перлокутивного ефекту 
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співрозмовники використовують в рамках дискурсивних стратегій особливі 

засоби, що пом’якшують негативний вплив або навпаки підсилюють 

спонукання. Аналіз фактичного матеріалу підтвердив існуючий поділ 

глобальної стратегії оптимізації перлокутивного ефекту на стратегії мітигації і 

інтенсифікації. Стратегії мітигації директивів, за нашими спостереженнями, 

конституюються з локальних стратегій позитивної і негативної ввічливості. 

Стратегії інтенсифікації складаються з аргументативної та маніпулятивної 

стратегій.  

В німецькомовному діалогічному дискурсі встановлено декілька рівнів 

реалізації оптимізаційних стратегій, які було розподілено відповідно до умов 

успішності директива. На локутивному рівні стратегії мітигації відповідають 

відбір лексики, вживання часток, прислівників (vielleicht, eigentlich), вживання 

умовного способу, умовних конструкції (Wenn es dir nichts ausmacht…Wenn es 

möglich ist…). Стратегії інтенсифікації відповідають вживання підсилювальних 

часток (doch, mal), прислівників (sofort, schnell), інфінітива (Still sitzen!), 

імперативів, що не поширені іншими членами речення. 

Серед засобів мітигації ілокутивного рівня виокремлено варіювання 

іллокутивної сили спонукання (наприклад прохання, а не наказ), індиректні та 

імпліцитні засоби вираження іллокутивної сили спонукання. Серед засобів 

інтенсифікації – використовування більш категоричних типів директивів 

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

На пропозиційному рівні спостерігаємо застосування таких засобів 

оптимізації перлокутивного ефекту, як розширення пропозиційного змісту 

спонукання через побудову складних директивів, реалізацію додаткових 

мовленнєвих актів з метою характеризації пропозиційного змісту спонукання.  

На рівні, що відповідає умові щирості, застосовуються контактиви з 

урахуванням культурних універсалій. Перлокутивна умова є рівнем, на якому 

реалізуються засоби невербального впливу на перлокутивний ефект (такесика, 

окулесика, гаптика). Також до рівня перлокутивної умови відносимо тактики, 

що входять до складу маніпулятивної та аргументативної стратегії. До рівня 



5 

 

підготовчої умові входить тактика дотримання етикетно-ритуальної поведінки 

відповідно до соціально-рольового статусу: дитина – дорослий, відвідувач – 

офиціант, начальник – підлеглий. Підтверджено існування кореляції між 

певним типом мовної особистості і типом мовленнєвих стратегій, що 

обираються нею. До числа основних параметрів, що впливають на вибір 

мовленнєвого варіанту оптимізації директивів належать вік, суспільне 

становище комунікантів, рівень особистих відносини між ними, можливості 

адресата щодо виконання дії; місце знаходження комунікантів, канал 

комунікації, присутність сторонніх осіб. 

Універсальність мовних структур забезпечує можливість 

функціонування однорідних засобів для здійснення різних стратегій. 

Використання констативів в функції обґрунтування та інших мовленнєвих актів 

з метою оптимізації перлокутивного впливу може як послаблювати, так і 

посилювати «загрозливий» характер директивів. За допомогою імперативних 

форм можна передати будь-який відтінок спонукання, забезпечивши 

висловлення відповідною інтонацією. Повтори, частки, субстантивні і 

прислівникові форми, умовні включення модифікують прагматичне значення 

директива і також можуть використовуватися як з метою мітигації, так і 

інтенсифікації. Використання експліцитних перформативів не є поширеним 

засобом інтенсифікації директивів, як показує мовний матеріал, їх вживання не 

гарантує ефективності інтеракції і не завжди забезпечує планований 

перлокутивний ефект. Поширеним і дієвим засобом мітигаціі є використання 

імпліцитних і непрямих директивів, однак слухач не завжди правильно робить 

висновки з імпліцитного спонукання, або іноді навмисно спотворює його зміст, 

користуючись тим, що спонукання не було висловлено відкрито. 

Досліджено взаємозв'язок директивного мовленнєвого акту та його 

перлокутивного ефекту. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив можливість 

виокремлення окремих варіантів вербального реагування адресата на директив, 

які існують у вигляді наступних секвенцій: «директив – згода» (добровільна, 

вимушена, на певних умовах), «директив – відмова» (категорична, 
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обґрунтована, емоційно-забарвлена, непряма, мітигована), «директив – 

відтермінована дія». Секвенція «директив – відтермінована дія» охоплює такі 

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

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

заперечення); «директив – зустрічне спонукання» (пропозиції нової або 

зустрічної схеми дії; власне спонукання, переадресування – сам зроби, дозвіл); 

«директив – вагання». 

Адресат, у свою чергу, використовує певні стратегії для пом'якшення 

свого респонсивного мовленнєвого акту, особливо в тих випадках, коли він 

являє собою відмову, тобто незапланований перлокутивний ефект. Серед 

основних факторів, що впливають на реакцію адресата, викликану директивом, 

спостерігаємо наступні: зміст спонукання (пропозіціональний зміст); ставлення 

адресата до співрозмовника; внутрішній стан адресата на момент спонукання; 

особисті мотиви, інтенції адресата; зовнішні обставини, в яких було висловлено 

спонукання; обставини, форма, в якій було висловлено спонукання (лексико-

граматичні та прагматичні характеристики директива); попередній хід діалогу 

(тобто протікання попереднього дискурсу – його позитивна чи негативна 

забарвленість, логічність / нелогічність проходження директивного 

висловлення стосовно до попередніх ходів дискурсу). 

Отримані в роботі результати і висновки можуть бути основою для 

подальших досліджень, спрямованих на виявлення взаємозв’язку між засобами 

перлокутивної оптимізації різних мовленнєвих актів і можливими варіантами 

вербальної і невербальної реакції на них у діалогічному дискурсі. Потребує 

подальшого вивчення вплив культурних універсалій на засоби вербального і 

невербального оформлення мовленнєвих актів з метою перлокутивної 

оптимізації, дослідження засобів перлокутивної оптимізації різних типів 

директивних мовленнєвих актів – порад, запрошень, наказів та інших.  

Ключові слова: директивний мовленнєвий акт, дискурсивна стратегія, 

засоби оптимізації, іллокуція, інтенсифікація, мітигація, перлокутивний ефект, 

секвенція. 
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SUMMARY 

 

Apolonova L. A Optimization of perlocutionary effect of directive speech acts in 

German-speaking dialogic discourse. - Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Philology in speciality 10.02.04 “German 

languages”. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

 

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

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

functional features of interaction between pragmalinguistic organization of a directive 

and the type of perlocutionary response to it. 

The dissertation discusses the main characteristics of the directive speech act, 

conditions of success, functioning features of complex and compound directive 

speech acts, means of their expression at the locutionary and illocutionary levels, 

characteristics of the propositional content and classification. 

Three approaches to understanding the concept of perlocution have been 

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

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

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

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

results of the theoretical analysis suggest that the third approach is the most 

productive, since it allows to study not individual speech acts, but discursive 

fragments in general, involving the strategic aspect of speech interaction. Thus, 

perlocution is a complex phenomenon that combines both the perlocutionary act and 

the perlocutionary effect. Perlocution, as part of a directive speech act, is the situation 

that the speaker intends to achieve after their utterance. The perlocutionary effect 

reflects a responsive speech act, which can be both successful, planned 

(corresponding to the perlocutionary purpose of the addresser's speech act), or 

unsuccessful, unexpected. 
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The following pragmatic criteria are used to distinguish between different 

types of directive illocution: directed expression of the addressee's will; the situation 

whose implementation should be facilitated by the addressee; place, time and external 

circumstances of the inducement; the degree of obligation of action for the addressee; 

the degree of social distance between the addressee and the addresser (belonging to 

the same or different social groups, relationships based on friendship, kinship, 

business, etc.); socio-biological parameters of communicators (age, sex, nationality, 

physical characteristics, etc.); priority / non-priority of the causal action for the 

speaker, benefactivity of causal action for the addressee and the addressee (i.e., in 

whose interests the necessary action is performed), the presence of sanctions in case 

of non-compliance, the degree of formality of the context. According to the above 

mentioned criteria, the following types of directives have been singled out: 

requirement; order; ban; threat; guideline, instruction, request; permission; advice; 

invitation; offer; warning, plea. 

As a result of processing factual material, it has been proved that the 

propositional content of the directive affects its perlocutionary effect in the presence 

of such characteristics as accuracy, reliability and completeness of the information 

content of an utterance, the degree of feasibility and its effectiveness for the recipient. 

Orientation to the general presupposition fund provides the addressee with an 

understanding of the goals and motives of the speaker, which also contributes to 

obtaining the desired perlocutionary effect. Since a complex directive speech act in 

terms of content is a combination of two propositions, the addressee responds either 

to the whole complex speech act, or to one of them. 

Directive speech acts belong to those speech acts that threaten the person 

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

effective communication, and to achieve the desired perlocutionary effect, the 

interlocutors use special tools in discursive strategies that mitigate the negative 

impact or, on the contrary, intensify inducement. Factual analysis has confirmed the 

existing division of the global optimization strategy of the perlocutionary effect into 

the mitigation and intensification strategies. Strategies for mitigating directives, as 
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observed by us, are constituted from local strategies of positive and negative 

politeness. Intensification strategies are formed of argumentative and manipulative 

strategies. 

Several levels of optimization strategies implementation are identified in the 

German-language dialogical discourse. They were divided according to the success 

conditions of the directive. At the locutionary level, the strategies of mitigation 

presume the selection of vocabulary, the use of particles, adverbs (vielleicht, 

eigentlich), the use of subjunctive mood, conditional sentences (Wenn es dir nichts 

ausmacht… Wenn es möglich ist…). Intensification strategies man the use of 

amplifying particles (doch, mal), adverbs (sofort, schnell), infinitive (Still sitzen!), 

imperatives that are not expanded with other sentence members. 

Among the means of mitigation on the illocutionary level, the variation of the 

illocutionary inducement force (for example, a request instead of an order), indirect 

and implicit means of expressing the illocutionary inducement force are singled out. 

The means of intensifying include the use of more categorical types of directives 

(threat, order, requirement), performatives, statements. 

At the propositional level, we observe the use of such means of optimizing the 

perlocutionary effect as expanding the propositional inducement through the 

construction of complex directives, the implementation of additional speech acts to 

characterize the propositional inducement content. 

At a level that reflects the prerequisites of sincerity, contactives, taking into 

account cultural universals are used. Perlocutionary condition is the level at which the 

means of nonverbal influence on the perlocutionary effect (tacesics, oculesics, 

haptics) are implemented. Besides, the level of perlocutionary condition includes 

tactics that are part of the manipulative and argumentative strategy. The level of the 

preparatory condition includes the tactics of etiquette and ritual behavior in 

accordance with the socio-role status: the child - an adult, the visitor - a waiter, the 

boss – an employee. The existence of a correlation between a certain type of language 

personality and the type of the chosen speech strategies is confirmed. The main 

parameters influencing the choice of the speech variant of directives optimization 
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include age, social status of communicators, the level of personal relations between 

them, the ability of the addressee to perform the action; location of communicators, 

communication channel, presence of outsiders. 

The universality of language structures provides the possibility of functioning 

of homogeneous means for different strategies implementation. The use of statements 

for the sake of justification and other speech acts in order to optimize the 

perlocutionary impact can both weaken and strengthen the "threatening" nature of 

directives. By means of imperative forms, one can convey any shade of inducement, 

providing the utterance with the appropriate intonation. Repetitions, particles, nouns 

and adverbs, conditional inclusions modify the pragmatic meaning of the directive 

and can also be used for both mitigation and intensification. The use of explicit 

performatives is not a common means of intensifying directives, as the language 

material shows, their use does not guarantee the effectiveness of the interaction and 

does not always provide the desired perlocutionary effect. A common and effective 

means of mitigation is the use of implicit and indirect directives, but the listener does 

not always correctly draw conclusions from implicit inducement, or sometimes 

deliberately distorts its content, taking advantage of the fact that the inducement was 

not expressed openly. 

The relationship between the directive speech act and its perlocutionary effect 

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

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

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

conditions), "directive - refusal" (categorical, reasonable, emotionally colored, 

indirect, mitigated), "directive - deferred action". The sequence "directive - deferred 

action" includes such options as "directive - avoidance of response" (unmotivated, 

motivated with an appeal to something); "directive - misunderstanding" (valid as a 

form of evasion of the answer, re-request); "directive - evasion of execution" 

(rhetorical question, objection); proposal for a new or counter-scheme of action; 

responsive inducement (redirection - do it yourself, permission, inducement proper); 
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"directive - hesitation", "directive - counter-inducement", "directive – proposal for a 

new scheme of action". 

The addressee, in turn, uses certain strategies to mitigate his responsive 

speech act, especially in cases where it is a refusal, i.e. an unexpected perlocutionary 

effect. Among the main factors influencing the reaction of the addressee caused by 

the directive, the following have been observed: the content of motivation 

(propositional content); addressee’s attitude to the interlocutor; addressee’s inward 

condition at the time of inducement; addressee’s personal motives, intentions; 

external circumstances in which the inducement was expressed; the form in which the 

inducement was expressed (lexical-grammatical and pragmatic characteristics of the 

directive); the previous course of the dialogue (i.e. the course of the previous 

discourse - its positive or negative coloring, the logic / illogicality of the directive 

statement in relation to the previous courses of the discourse). 

The results and conclusions obtained can serve as a basis for further research 

aimed at identifying the relationship between the means of perlocutionary 

optimization of different speech acts and possible options for verbal and nonverbal 

response to them in dialogical discourse. The influence of cultural universals on the 

means of verbal and nonverbal design of speech acts for the purpose of 

perlocutionary optimization, research of different perlocutionary optimization means 

- advice, invitations, orders and others, require further study. 

Key words: directive, discursive strategies, means of optimization, illocution, 

speech act, perlocutionary effect, perlocution. 
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ВСТУП 

 

Для сучасного етапу розвитку мовознавства характерною є взаємодія 

різних напрямків вивчення мови, інтегрування знань не тільки гуманітарних, 

але й природничих наук. Одним з провідних принципів сучасної наукової 

парадигми став експансіонізм, який орієнтує лінгвістичні дослідження на 

використання даних інших областей в пошуку загальних закономірностей, які 

керують громадськими і природними явищами, що виражається в бурхливому 

розвитку психо-, соціо- та прагмалінгвістики, когнітологіі, антропологічної 

лінгвістики та інших дисциплін [240, с. 3]. У руслі інтегративних тенденцій 

сучасної науки загалом, закономірним є подальший розвиток лінгвістичної 

прагматики, «поглиблюється рівень наукового узагальнення, охоплюючи всі 

рівні та аспекти мовлення у взаємному зв’язку з мисленням, соціальною 

взаємодією, національно-культурними аспектами комунікації і технічним 

прогресом» [40, с. 75]. 

У теорії мовленнєвих актів, як і раніше, найменш дослідженим 

залишається поняття перлокуції (Г. В. Ейгер [101], Л. Р. Безугла [35; 40; 41], 

Ф. Хундснуршер [258], Е. Вейганд [405], С. Штафельдт [391], Ю. Габермас 

[329], В. Холли [341]). Питання про її входження до складу мовленнєвого акту 

не знайшло поки що однозначного рішення в лінгвістиці (В. Холли [341]; 

О. Г. Почепцов [189]; Е. Луге [360]; М. Улкан [394], І. С. Шевченко [266]. 

Проблеми функціонування та мовної організації директивних висловлень 

досить повно висвітлені в лінгвістичній літературі з позиції мовця (адресанта) 

(Г. Гінделанг [339], Л. В. Бережан [147], Е. И. Беляева [46], 

Л. В. Михайлова [157], М. І. Гриценко [88], Е. Вейганд [405], 

Д. Вундерлих [414], Д. Винтерхофф-Спарк [409], Х. Ю. Маттуш [362], 

С. Ервин-Трипп [306], Й. Беренс [280], Дж. Вершуерен [399], П. Гибс [315]), 

однак проблеми, що стосуються перлокутивного аспекту директивів, їхнього 

взаємозв'язку з респонсивним МА, як і раніше, вимагають подальшого 

розгляду. 
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Актуальність дослідження перлокутивного аспекту директивних 

висловлень зумовлена, по-перше, загальною орієнтацією сучасної лінгвістики 

на аналіз мовної комунікації як важливої частини людської діяльності, 

інтерактивний характер якої передбачає активну взаємодію комунікантів з 

використанням особливих засобів впливу, що відповідають певній 

комунікативній ситуації; по-друге, необхідністю дослідження перлокуції 

директивного мовленнєвого акту з методологічних позицій дискурсивно 

орієнтованої лінгвопрагматики, яка надає можливість всебічного аналізу 

мовленнєвого впливу з урахуванням усіх аспектів дискурсивної взаємодії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дослідження 

виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми факультету 

іноземної філології Запорізького національного університету 

«Когнітивнокомунікативні та лінгвокульторологічні параметри дослідження 

мовних одиниць». Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної 

ради Дніпропетровського національного університету (протокол № 8 від 18 

лютого 1999 року) та уточнено науково-технічною радою Запорізького 

національного університету (протокол № 2 від 22 жовтня 2020 року). 

Основна мета полягає у виявленні особливостей вживання мовцем 

засобів перлокутивної оптимізації директивів, взаємозв'язку директивного 

мовленнєвого акту мовця і респонсивного мовленнєвого акту адресата, а також 

виявленні функціональних особливостей взаємодії між прагмалінгвістичною 

організацією директиву і типом перлокутивного реагування на нього в 

німецькомовному діалогічному дискурсі. 

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних завдань: 

– визначити теоретичні основи дослідження перлокутивного ефекту 

директивних мовленнєвих актів;  

– розглянути умови успішності директивного мовленнєвого акту; 

– проаналізувати іллокутивні способи вираження директивів і особливості 

їхнього функціонування у різних типах складних МА;  

– дослідити дискурсивні стратегії оптимізації перлокутивного ефекту; 
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– виявити іллокутивні й локутивні вербальні та невербальні засоби 

оптимізації перлокутивного ефекту ДМА; 

– окреслити засоби оптимізації перлокутивного ефекту ДМА; 

– визначити невербальні засоби оптимізації перлокутивного ефекту ДМА; 

– дослідити чинники, що впливають на перлокутивний ефект ДМА у 

німецькомовному діалогічному дискурсі; 

– окреслити можливі варіанти мовленнєвіх актів-реакцій на ДМА, та 

проаналізувати їх виникнення з точки зору впливу на них засобів 

перлокутивної оптимізації. 

Об'єктом дисертаційної роботи є директивні вмовленнєві акти в 

німецькомовному діалогічному дискурсі і мовленнєві акти-відповіді, в яких 

виявляється перлокутивний ефект директиву. 

Предметом наукового пошуку є різноаспектні засоби оптимізації 

перлокутивного ефекту директивного мовленнєвого акту, що застосовуються 

мовцем для реалізації перлокутивної мети в німецькомовному діалогічному 

дискурсі. 

Матеріал дослідження становлять 1582 дискурсивні фрагменти, які 

містять директивні МА і мовленнєві акти-відповіді, зібрані методом суцільної 

вибірки із сучасних творів художньої літератури німецькомовних авторів 

загальним обсягом близько 11784 сторінок. 

Методологічною базою роботи слугують принципи дискурсивної 

лінгвопрагматики, яка поєднує у собі досягнення низки релевантних теорій: 

мовленнєвих актів, імплікатур, мовленнєвого впливу, перлокутивної 

оптимізації, ввічливості, комунікативних невдач, комунікативних стратегій, а 

також теоретичних засад дискурсивного аналізу (Бацевич Ф. C.[32], 

Безугла Л. Р. [38], Карабан В. И. [119], Криворучко С. І. [140]; 

Минкин Л. М. [152] Морозова И. И. [162]; Осовська І. М. [168]; Приходько 

А. М. [194]; Приходько Г. І. [189]; Солощук Л. В. [225], Тарасова О. В. [241], 

Фролова І. Є. [252], Шевченко І. С. [264]). 
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Методи дослідження. Серед дослідницьких методів, використовуваних в 

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

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

положень дисертації; контекстуальний і інтенціональний аналіз – для виявлення 

комунікативної інтенції мовця; мовленнєвоактовий аналіз – для визначення 

іллокутивних типів досліджуваних МА; аналіз дискурсивних стратегій і тактик –

для встановлення особливостей засобів їхньої реалізації; елементи методу 

кількісної обробки даних – для виявлення кількісних показників досліджуваних 

явищ. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що 

уперше: 

 встановлюються локутивні та іллокутивні способи вираження 

директивів і особливості їх реалізації у різних типах складних мовленнєвих 

актів; 

 виявляються локутивні та іллокутивні вербальні й невербальні 

засоби оптимізації перлокутивного ефекту директивного МА; 

 пропонується типологія інтеракційних функцій, які мають місце в 

респонсивному мовленнєвому акті адресата; 

 всебічно аналізуються засоби, що використовуються для мітигаціі і 

оптимізації перлокутивного впливу директиву на адресата; 

 здійснюється аналіз взаємозв'язку між директивним мовленнєвим 

актом і його перлокутивним ефектом у німецькомовному діалогічному 

дискурсі.  

Теоретичне значення дисертації визначається її внеском у такі галузі 

мовознавства, як дискурсологія (встановлення дискурсивної взаємодії 

директиву і реакцій на нього), лінгвопрагматика (опис стратегій перлокутивної 

оптимізації директивів) і соціолінгвістика (виявлення зв’язку типу 

перлокутивної оптимізації з типом мовної особистості) і прагматичний 

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

німецькомовних синтаксичних структур). Результати дослідження сприяють 
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розвитку низки антропоцентричних лінгвістичних теорій: мовленнєвих актів, 

діалогу, мовленнєвого впливу, ввічливості, дискурсивних стратегій, 

невербальної комунікації. 

Практична значимість роботи полягає у можливості використання 

отриманих в ній наукових результатів і дослідженого мовного матеріалу в 

лекційно-семінарських курсах з теоретичної граматики німецької мови, у 

спецкурсах з лінгвопрагматики, дискурсології, теорії мовленнєвих актів та 

прагматичного синтаксису німецької мови, при складанні навчальних 

посібників, написанні дипломних робіт, у створенні моделей в практиці 

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

дисертації застосовуються у практиці викладання німецької мови як іноземної. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Перлокуція являє собою складне явище, що об'єднує в собі дві 

складові – перлокутивний акт і перлокутивний ефект. Перлокутивний акт є 

частиною мовленнєвого акту адресанта. Перлокутивна мета для директивного 

мовленнєвого акту полягає в тому, що адресант збирається досягти виконання 

мовної, фізичної або ментальної дії адресатом. 

2. Перлокутивний ефект являє собою респонсивний мовленнєвий акт, 

який може бути як запланованим (відповідати перлокутивній меті МА 

адресанта), так і не запланованим, і мати одне з трьох значень інтерактивної 

функції: 1) відмову від дії; 2) згоду; 3) відтерміновану дію, яка може включати 

нерозуміння (дійсне, як форма відходу від відповіді, перезапит); ухилення від 

виконання (риторичне питання, заперечення); зустрічне спонукання – 

спонукання у відповідь (переадресування / сам зроби, власне спонукання; 

пропозицію нової або зустрічної схеми дії ), вагання. 

3. З метою оптимізації (інтенсифікації або мітигаціі) перлокутивного 

ефекту директива адресант використовує стратегії позитивної і негативної 

ввічливості, а також засоби, що відповідають умовам успішності ДМА 

(підготовчій, пропозиціональній, щірості, суттєвій, перлокутивній). 
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4. На появу планованого перлокутивного ефекту позитивно впливає 

комбіноване вживання іллокутивних, локутивних, та невербальних засобів. 

5. До локутивних засобів, що реалізують стратегію мітигації в 

німецькомовному діалогічному дискурсі, належать: відбір лексики, вживання 

часток, прислівників, вживання умовного способу, умовних конструкцій. 

Стратегії інтенсифікації на локутивному рівні відповідає вживання 

підсилювальних часток, прислівників, інфінітиву, імперативів, що не поширені 

іншими членами речення. 

6. До іллокутивних засобів, що використовуються для реалізації стратегії 

мітигації в німецькомовному діалогічному дискурсі, належать індиректні та 

імпліцитні засоби вираження іллокутивної сили спонукання, а також 

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

інтенсифікації на іллокутивному рівні відповідає застосування категоричних 

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

7. Стратегія мітигації директивів у німецькомовному діалогічному 

дискурсі передбачає локальні стратегії позитивної і негативної ввічливості, 

стратегія інтенсифікації – аргументативну та маніпулятивну стратегії. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлено в доповідях наукових і науково-практичних конференцій, на 

засіданнях кафедри теорії та практики перекладу: 

 – на конференціях, проведених в Україні: Всеукраїнській науковій 

філологічній конференції «Проблеми сучасної світової літератури та 

лінгвістики» (Черкаси, 2001), на міжнародній науковій конференції "Актуальні 

проблеми менталінгвістики» (Черкаси, 2003), на міжнародній науковій 

конференції «Російська словесна культура: тенденції розвитку та викладання в 

сучасних умовах» (Запоріжжя, 2003), на Всеукраїнській науковій конфренції 

«Другі Каразінські читання: Двохсотріччя харківської лінгвістичної школи 

(Харків, 2003), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми 

прикладної лінгвістики» (Одеса, 2003), ІІІ Всеукраїнській конференції «Мова 

та лінгвокультурна комунікація» (Бердянськ 2009), Міжнародній науково-
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практичній конференцiї «Філологічні науки: Сучасні Тенденції та фактор 

розвитку» (Одеса, 2021). 

– зарубіжні: „Science without boundaries – development in 21st century“ 

(2017), „Actual Problems of Science and Education APSE“ (2021). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено в 

16-ти одноосібних публікаціях, 6 із яких надруковано у фахових виданнях 

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

конференцій, та 4 – у виданнях, які не входять до переліку фахових. Загальний 

обсяг публікацій – 4,98 д. а. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

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

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

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

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

У першому розділі «Теоретичні основи дослідження перлокутивного 

ефекту директивних мовленнєвих актів» розглянуто основні характеристики 

ДМА, умови успішності, особливості складних ДМА, засобів їхнього 

вираження на локутивному та іллокутивному рівнях, характеристики 

пропозиційного змісту та існуючі класифікації. У другому розділі «Матеріал та 

дискурсивно-прагматична методика дослідження перлокутивного ефекту 

директивних мовленнєвих актів» обґрунтовано вибір дискурсивної прагматики 

як методологічної основи дослідження перлокутивного ефекту ДМА, пояснено 

вибір художнього дискурсу як джерельної бази дослідження та описано його 

методику. У третьому розділі «Стратегії оптимізації перлокутивного ефекту 

директивних мовленнєвих актів у німецькомовному діалогічному дискурсі» 

описано стратегії та засоби оптимізації ПЕ ДМА. У четвертому розділі 

«Інтеракційні показники директивних мовленнєвих актів у німецькомовному 

діалогічному дискурсі» здійснено аналіз факторів, що впливають, на ПЕ ДМА і 

запропоновано типологію МА-відповідей.  
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЛОКУТИВНОГО 

ЕФЕКТУ ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 

1.1. Дослідження перлокуції в лінгвістиці 

 

Після того, як засновником теорії мовленнєвих актів Дж. Остіном були 

виділені основні компоненти мовленнєвого акту – локуція, іллокуція і 

перлокуція, накопичено значний теоретичний досвід, що стосується таксономії 

мовленнєвих актів, їхнього тлумачення та функціонування [229, 411,340, 357], 

розробки проблем індиректності [42, 287, 127], мовленнєвих стратегій 

адресанта [70, 92, 235, 117], дослідження форм мовленнєвої взаємодії, 

визначення принципів моделювання мовленнєвих актів [102, 267, 241, 405] та 

інші. Висловлюючись стосовно перлокуції, дослідники неодноразово 

вказували на невизначеність цього поняття у лінгвістиці [ 213; 263; 341; 381] 

та констатували недостатню увагу до нього. 

До недавнього часу погляди дослідників були зосереджені в основному 

на вивченні локуціі та іллокуціі, поняття перлокуціі залишалося в плані 

лінгвістичного аналізу найменш затребуваним, а тому й недостатньо 

дослідженим [266, с. 42–43]. Частково цей факт можна пояснити тим, що 

перлокуція, що розуміється Дж. Остіном як вплив мови на думки, почуття і 

вчинки людей, відображає той аспект мовленнєвого акту, яким здавна 

займалася риторика [171, c. 39], і лише поняття іллокуціі фіксує такі аспекти 

акту мовлення і змісту висловлення, що не уловлюються ні формальною 

семантикою, ні риторикою в її традиційному розумінні [171, c. 14]. Однією з 

причин того, що перлокуція є менш вивченою, ніж іллокуція, О.Г. Почепцов 

називає «ту обставину, що перлокуція як об'єкт дослідження вимагає 

міждисциплінарного підходу набагато більше, ніж іллокуція» [189, c. 71]. 

Розрізнювальною ознакою між іллокутивними і перлокутивними актами за 

Дж. Остіном є конвенціональність. На цій підставі Д. Вундерліх запропонував 
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не проводити строгих відмінностей між тим, що належить до області іллокуціі, 

і тим, що є перлокутивним, враховуючи ту обставину, що конвенції не завжди 

можуть бути визначені точно [411, c. 335]. Наслідком цього стало віднесення 

перлокуции до області психології.  

Дискусія, що розгорнулася згодом, виявила декілька підходів до 

трактування перлокуції: один з них – з боку слухача, що зазнає на собі вплив 

висловлення (partnerbezogen), інший – з боку мовця (sprecherbezogen) 

[307, с. 1], коли перлокуція розуміється як частина мовленнєвого акту (тут і 

далі переклад наш – Лілія Аполонова).  

Перший підхід розрізняє перлокуцію, що відноситься до області 

іллокуціі (conventional consequences), як частину мовленнєвого акту мовця і 

перлокуцію, як the real production of real effects [277, c. 117], тобто як фактично 

здійснену. За Дж. Остіном, іллокутівні акти, в силу своєї конвенційності, 

пов'язані з певним впливом на слухача, але його слід відрізняти від того 

впливу, якій був реально здійснений на адресата в результаті здійснення 

конкретного мовленнєвого акту. Схожу думку також висловлювали 

І. М. Седок і Д. Лайонз, вважаючи, що не слід змішувати інтенціональний і 

дійсний перлокутивий ефект промовляння висловлення [361, с. 324]. Інший 

підхід розглядає перлокуцію з позицій Дж. Серля, тобто виключно в зв'язку з 

впливом на слухача, розуміючи її як перлокутивний ефект (perlocutionary 

effect) висловлення.  

Питання про сутність цього впливу, як і раніше, залишається відкритим. 

Перлокутивний ефект розуміється або як зміна психічного стану адресата [403, 

378], або як зміна і в свідомості, і в поведінці адресата [189, 263]. 

П. Ф. Стросон, спираючись на поняття суб’єктивного значення П. Грайса, у 

своєму тлумаченні перлокуції відокремлює два типи намірів. Перший намір 

слухач повинен розпізнати (іллокуція), другий намір повинен викликати у 

слухача певну реакцію (перлокуція) [213, c. 60]. Термін реакція П. Стросон 

вважає більш вдалим, ніж ефект (результат). Перлокутивний ефект він 

розуміє як той, який очікує мовець (адресант). 
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Як відзначає Д. Вундерліх, мовленнєві акти можуть бути «вдалими» або 

«невдалими» по відношенню до мовця, і «успішними» або «неуспішними» по 

відношенню до слухача, але вплив виcловлення на слухача ніколи неможливо 

проконтролювати повністю [413, c. 40]. Мовець може лише припускати з 

більшим або меншим ступенем впевненості, якою має бути реакція. Ця 

«непередбачуваність», на думку Е. Луге, є причиною, з якої перлокуція була 

практично «вигнана з лінгвістичного аналізу» [360, c. 71].Розмірковуючи над 

сутністю перлокуції, Ґ. Гінделанґ дає визначення, що спирається на 

трактування Дж. Серля і Дж. Остіна. Найважливіша ознака перлокуції і 

«відповідь на запитання, чи була вона взагалі здійснена» залежить від того, 

«чи відбувся певний вплив на слухача. Такий вплив може полягати у тому, що 

у слухача виникли певні почуття, <…> що він щось вчиняє або не вчиняє, 

<…> або у первинному когнітивному впливі <….>. Кажуть також, що 

мовленнєва дія мала певний перлокутивний ефект» [339, c. 11].  

Довідкові видання [426, c. 459; 424, c. 788; 422, c. 390], як правило, 

презентують перлокуцію с позицій Дж. Серля або Дж. Остіна. Наприклад, 

Г. Бусман наводить таке коротке визначення: «Перлокутивні акти 

спричиняють вплив на слухача» [423, c. 570]. Проаналізувавши низку 

теоретичних робіт, Ґ. Ґревендорф, робить висновок, що «локутивні, 

іллокутивні й перлокутивні акти не є трьома окремими актами, що 

здійснюються один за одним в визначеній послідовності, йдеться більш про 

різні аспекти однієї складної мовленнєвої дії» [319, c. 388].  

Прихильники другого підходу вважають, що перлокуція є мовленнєвим 

актом-відповіддю слухача, тобто адресата повідомлення [344, 405]. Е. Вейганд, 

зокрема, розрізняє не тільки два типи функцій мовленнєвої дії, іллокуцію і 

перлокуцію, які роблять можливим взаєморозуміння, «але <…> і два типи 

мовленнєвих актів – іллокутивний (ініціюючий) и перлокутивний (реактивний 

мовленнєвий акт)» [405, c. 13]. Вона називає перлокуцією конвенційну 

функцію окремого мовленнєвого акту. 
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Деякі дослідники, на противагу класичної теорії мовленнєвих актів, 

виходять з того, що навіть иллокутивні інтенції є особливим типом 

перлокутивних інтенцій. М. Улкан, наприклад, розвиває це положення, 

ґрунтуючись на базисних поняттях теорії комунікативної дії в рамках 

діяльнісно-орієнтованої семантики [394]. Інтенціональну мовленнєвоактову 

дію, на думку М. Улкан, ми розуміємо коректно тільки тоді, коли знаємо, з 

яким наміром вона здійснюється (або здійснювалась). 

Третій підхід полягає у тому, що перлокуцію розглядають як з боку 

мовця, так із боку слухача [360, c. 76; 341, c. 3; 189, c. 54]. О. Г. Почепцов і 

Е. Луґе здійснюють термінологічний розподіл, вживаючи словосполучення 

«перлокутивний ефект», якщо мова іде про вплив на слухача (адресата), і 

«перлокутивний акт», якщо це складова частина мовленнєвого акту адресанта. 

Таке розділення здається нам особливо необхідним при дослідженні 

директивних мовленнєвих актів, оскільки директиви, як відзначають П. Браун і 

С. Левінсон, належать до face threatening acts [283], и перлокутивний ефект 

висловлення може бути прямо протилежним очікуванням мовця. 

Висвітлюючи питання про «комунікативну раціональність», 

Ю. Габермас, називає «ефекти мовленнєвих дій, що можуть бути викликаними 

у разі необхідності й немовленнєвими діями», «перлокутивними вдачами» і 

виділяє три класи [329, c. 276]. Перлокутивні ефекти 1 виводять граматично зі 

змісту вдалого іллокутивного акту, коли дотримуються обіцяного, реалізується 

намір, про який було заявлено раніше, або коли виконано наказ, або коли 

твердження є змістовно відповідними для подальшого процесу комунікації. У 

цьому випадку іллокутивні сили керують перлокутивними. 

Перлокутивні ефекти 2, навпаки, являють собою неупорядковані 

граматично, а тому часткові наслідки мовленнєвої дії, які, однак, також 

виникають на основі іллокутивної вдачі, якщо яка-небудь новина, залежно від 

контексту, тішить або засмучує, коли спонукання викликає спротив з боку 

адресата, коли твердження породжує сумніви тощо.  
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Перлокутивні ефекти 3 можуть бути досягнуті тільки непомітним для 

адресата способом. Успіх такої «стратегічної» мовленнєвої дії, що залишається 

прихованим для адресата, також залежить від маніфестованої успішності того 

чи іншого іллокутивного акту. 

Окремо Ю. Габермас описує перлокуції, які також потребують 

успішного іллокутивного акту, але в цьому випадку немає удаваного 

домінування іллокутивної мети, яка є необхідною для перлокутивних ефектів 

3. Приміром, іллокутивний акт стверждення Du benimmst Dich wie ein Schwein 

у світлі відкрито проголошеної перлокутивної мети (образити адресата) може 

мати інший зміст. Це висловлення, як вважає Ю. Габермас, потрібно 

розглядати як Beschimpfung, Vorwurf або Beleidigung [329, c. 276]. Подібним 

чином будь-які іллокутивні акти, залежно від контексту, можуть слугувати 

вираженню глузування або іронії, тому що дослівно виражене іллокутивне 

значення перевантажується перлокутивною метою компрометації 

співрозмовника (чи перлокутивним ефектом компроментації, що вже настав) 

[329, c. 277].  

Погляд на перлокуцію з точки зору теорії дискурсу пропонує 

Л. Р. Безугла. Такий підхід дозволяє залучити досягнення когнітивної 

лінгвістики та дискурсивного анализу, використовуючи «концепції суміжних 

дисциплін для рішення мовленнєвоактових проблем» [39, c. 78]. Розвиваючи 

положення Т. Коена про прямі та індиректні перлокуції, Л. Р. Безугла 

представляє перлокуцію, як частину концепції прагматичної імплікації – 

«когнітивного процессу конструювання (інтендування мовцем і виводу 

адресатом) імпліцитних значень мовленнєвого акту» [39, c. 96], виокремлюючи 

перлокутивну, пропозиційну і іллокутивну імплікації. Перлокуція грає провідну 

роль при реалізації непрямих смислів, являючи собою інтендований вдалий 

вплив мовця на думки, почуття і вчинки адресату або третьої особи через 

локутивний та іллокутивний акти. Інтенційність і вдалість впливу Л.Р. Безугла 

називає головними ознаками перлокуції [39]. У цьому полягає дискурсивне 

бачення процесу реалізації мовленнєвого акту. 
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Розподіл на перлокутивний акт і перлокутивний ефект дозволяє, з 

одного боку: а) дослідити, які перлокуції реалізуються за допомогою 

директивного мовленнєвого акту (наприклад, схвалення, переконання та інші); 

б) виявити фактори, що впливають на вдалість реалізації перлокутивного 

впливу. З іншого боку, таке розділення дозволяє прослідкувати, як декодується 

директивне висловлення слухачем (адресатом), який його перлокутивний 

ефект, чи відповідає він інтенції мовця; яку дію на перлокутивний ефект 

спричиняють мовні форми (лексико-граматичні засоби) тощо. 

Як відомо, будь-яке висловлення потенційно орієнтоване на слухача. 

Виняток становить діалог з самим собою, хоча він теж набуває іншого 

звучання, якщо поруч хтось знаходиться. «... Значення мовних знаків, з яких 

складається певний текст, можна розглядати як інструкції, вказівки, які мовець 

дає слухачу. За допомогою цих вказівок мовець інструктує слухача, як він 

повинен розуміти цей текст, щоб з його допомогою скласти точну картину тієї 

чи іншої ситуації» [406, c. 7]. 

Директиви, як керуючі мовленнєві акти, спрямовані на досягнення 

конкретної мети, є більш орієнтованими на слухача, ніж інші мовленнєві акти. 

Мовець повинен зуміти побудувати своє висловлення (і підібрати відповідні 

мовні засоби) таким чином, щоб домогтися виконання необхідної дії. 

Мовленнєва реакція на директив сигналізує про досягнення того чи іншого 

перлокутивного ефекту. Поділяючи точку зору В. І. Карабана і І. С Шевченко, 

ми вважаємо перлокутивний ефект мовленнєвим ходом у відповідь адресату, 

різновидом соціально-психологічного впливу, безпосереднім об'єктом якого 

виступають почуття, емоції, мислення і свідомість адресата [119, c. 37]. 

Перлокутивний ефект директиву, як і будь-якого мовленнєвого акту, 

характеризується в епістемічному вимірі, оскільки він «каузує» [423, c. 

570]прямі або побічні зміни у свідомості адресата. «Реакція слухача роз'яснює 

мені, чи досяг я, і якою мірою, говорінням своєї мети, як спільної мети 

взаєморозуміння, так і мети тієї чи іншої зміни поведінки зокрема» [348].  
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Перлокуція, як частина директивного мовленнєвого акту, розуміється 

нами як задуманий наслідок висловлювання мовця, «усвідомленний образ 

характеру безпосереднього впливу певної зчленованої іллокуціі і перлокуции 

на комуніканта» [119, c. 32], той стан речей, який за задумом мовця повинен 

мати місце після проголошення мовленнєвого акту. 

Перлокутивний ефект у нашому розумінні – це той вплив, який було 

фактично здійснено на слухача в результаті реалізації того чи іншого 

мовленнєвого акту. Необхідно мати на увазі, що це не сам факт розуміння 

адресатом змісту висловлення, а ті зміни в стані або поведінці адресата, які є 

результатом такого розуміння [62]. Для директивних мовленнєвих актів 

іллокуцією є спонукання до вчинення / невчинення якої-небудь дії, що 

розуміється широко. Перлокуція, як частина директивного мовленнєвого акту 

мовця, передбачає можливість вчинення цієї дії. Перлокутивний компонент 

директиву полягає у здійсненні впливу на планування діяльності адресата 

(Handlungsplanung) або на виникнення невербальних дій (Folgehandlungen) 

[417, c. 134].  

Необхідно враховувати той факт, що реалізація перлокутивного впливу 

не завжди буває вдалою. У тому випадку, якщо мова йде про перлокутивний 

ефект, що відповідає очікуванням мовця, лінгвісти кажуть про про інтендовану 

(Безугла Л. Р, С. І. Криворучко), навмисну, інтенціональну (О. Г. Почепцов), 

позитивну (Бігунова Н. О.) або (за)плановану, бажану (Трофімова Н. А., 

Зернецька А. А. та інші) перлокуцію і, якщо перлокутивний ефект не той, який 

був очікуваним, відповідно про неінтендовану, ненавмисну, негативну, 

не(за)плановану, небажану перлокуцію [33; 139; 185; 50; 244]. Визнається 

також виникнення додаткового (неінтенціонального) перлокутивного ефекту 

(для директивів це може бути в ситуації, коли слухач здивований, що до нього 

звернулися з певним проханням, однак не відмовляється його виконати). 

Запланована (навмисна) перлокуція відповідає перлокутивним ефектам 1, 3 в 

класифікації Ю. Габермаса.  
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Для ДМА запланованим перлокутивним ефектом може бути або 

безпосереднє виконання дії, або згода адресата на її виконання. Запланованим 

перлокутивним ефектом можуть виступати також зміни в емоційному стані 

адресата, які виникли в результаті впливу директиву. Незапланована 

(ненавмисна) перлокуція відповідає перлокутивному ефекту 2, коли адресат не 

приймає на себе зобов'язань щодо виконання дії і реагує на директив інакше, 

ніж цього хотілося б мовцю (адресанту). Перлокуції, виділені Ю. Габермасом 

у якості окремого випадку, відповідають додатковому перлокутивному 

ефекту. 

Спираючись на схему О. Г. Почепцова [189] можна представити 

динамічну структуру директивного мовленнєвого акту у вигляді схеми (рис. 

1.1) 
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Рис. 1.1. Схема директивного мовленнєвого акту 

 

У зв'язку з дослідженням перлокуції в директивних мовленнєвих актах 

вважаємо істотним зауваження П. Айера про теорію мовних актів in actu і post 

festum. У першому випадку мовленнєвий акт розглядається як процес, а в 

другому – як результат процесу мовленнєвої діяльності. Оскільки фактичним 

матеріалом, на основі якого виконується наше дослідження, є твори художньої 

прози, то найбільш актуальною є друга позиція. Знаючи місце певного 

мовленнєвого акту в дискурсивній послідовності, аналізуючи закінчену у 
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змістовному плані мовленнєву взаємодію, можна судити про те, наскільки вона 

була результативною.  

Отже, вважаємо за доцільне розрізняти перлокуцію як частину 

мовленнєвого акту мовця і перлокуцію як перлокутивний ефект висловлення. 

Такий розподіл є важливим при дослідженні директивних мовленнєвих актів у 

дискурсивній послідовності. Він дозволяє проаналізувати, якою саме була 

перлокутивна мета мовця, які засоби оптимізації перлокутивного впливу він 

обирав для її досягнення. З іншого боку, аналізуючи перлокутивний ефект, ми 

бачимо, якою може бути реакція слухача на директивне висловлення і як він 

його декодує, як подіяли на неї засоби перлокутивної оптимізації, які 

лінгвістичні та екстралінгвальні фактори вплинули. Перлокутивний ефект у 

нашому розумінні пов'язаний не тільки зі змінами у свідомості адресата, але і з 

його поведінкою. В цілому перлокутивний ефект може являти собою 

практичну дію слухача, вербальну реакцію і реакцію, виражену 

паралінгвістичними засобами. 

 

1.2. Умови успішності директивного мовленнєвого акту 

 

Мовленнєвий акт є постійним об’єктом наукових досліджень з того часу, 

як завдяки засновникам лінгвістичної прагматики виникла теорія мовленнєвих 

актів. Відбувається уточнення і переосмислення цього поняття, розширення 

змісту, перехід до його тлумачення як мінімальної одиниці дискурсу, де 

мовленнєвий акт – це «мовленнєва взаємодія мовця й слухача для досягнення 

певних перлокутивних цілей мовця шляхом конструювання ними 

дискурсивного значення в ході спілкування» [267, c. 116].  

Кожен тип іллокутивного акту, як відомо, характеризується умовами, 

необхідними для його успішного здійснення. Для директивів, за Дж. Серлем, 

умовою щирості є волевиявлення мовця: «Мовець хоче, щоб слухач виконав 

деяку дію». До попередніх і істотних умов належить: 1) мовець вважає, що 

слухач в змозі вчинити дію, 2) ні для мовця, ні для слухача не є зрозумілим, 
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що слухач при нормальному ході подій, сам по собі звершить дію. Пізніше їм 

було додано до цього третю умову – стан, який є результатом дії не має місця. 

Невиконання будь-якого з цих пунктів, як правило, свідчить про те, що «перед 

нами інший, суміжний іллокутивний акт» [172, c. 26; 28]. При розгляді 

основних характеристик ДМА ми використовуємо модель, яку було 

напрацьовано Л. Р. Безуглою [35, с. 107], де умови успішності іллокутивних 

актів презентовані у вигляді ментальної схеми мовленнєвої дії (Рис 1.2).  

Перлокуція має зайняти важливе місце у сучасній дискурсивно 

орієнтованій теорії мовленнєвих актів, оскільки вона відіграє суттєву роль у 

формуванні ментальних механізмів реалізації мовленнєвого акту в дискурсі 

[35, с. 106], тому перелік умов успішності має включати й перлокутивну 

умову, яка «відбиває відповідну асоційовану перлокутивну ціль». 

 

ХТО? 

Адресант 

(умова входу і виходу) 

 

 

 

 

ПРО ЩО?/ЩО? 

(про те), що Р 

(пропозиціональна 

умова) 

здійснити дію 

 

  

 

ЩО РОБИТЬ? 

(суттєва умова) 

спонукає 

  

КОГО?/КОМУ? 

Адресата/Адресату 

(умова входу і виходу) 

 

 

 

 

ЯК?  

щиро  

(умова щирості) 

 

  

З ЯКОЮ МЕТОЮ? 

(перлокутивна умова) 

щоб той виконав дію 

 

  

КОЛИ? ДЕ? ЧОМУ? 

(підготовча умова) 

за певних обставин 

 

 

Рис. 1.2. Ментальна схема директивного мовленнєвого акту 

 

Зважаючи на це, для успішної реалізації директивних мовленнєвих актів 

повинні бути виконані такі умови: 1) Умова нормального входу – виходу (input 

and output condition) передбачає, що комуніканти володіють мовою, діють 
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свідомо, добровільно, не мають фізичних перешкод, не грають роль, не 

жартують; 2) умова пропозиційного змісту (condition of prоpositional content), 

що містить майбутню дію H; 3) підготовча умова (preparatory condition): S має 

підстави, щоб виразити p; S вважає, що H спроможний виконати дію; для S і H 

не є очевидним, що H виконає дію за іншого перебігу подій; 4) умова щирості 

(condition of sincerity) формулює ставлення адресанта до пропозиції директиву – 

S бажає, щоб p; S вірить, що H може виконати дію; S щирий стосовно 

обопільних інтересів; 5) Суттєва умова (essential condition) визначає 

інтенціональну специфіку іллокуції, тобто іллокутивну ціль адресанта 

директиву: S має намір виразити спонукання H виконати дію; 6) перлокутивна 

умова директива: S має намір змусити H виконати дію [35, c. 107]. Розглянемо 

більш докладно умови, необхідні для успішного здійснення директивних 

мовленнєвих актів різних типів. 

 

1.2.1. Підготовча умова. Для того, щоб слухач міг однозначно 

ідентифікувати іллокутивну силу МА і здійснити потрібні дії, мовець, 

будуючи своє висловлення, повинен враховувати цілу низку факторів, в тому 

числі індивідуальні характеристики адресата, сукупність його соціальних і 

ситуативних ролей, мотивів, цілей. Необхідно виявити мовну модель світу 

(тезаурусу) особистості, її потреби [123, с. 43]. Особистість комуніканта є не 

абстрактний середній еталонний носій мови, а конкретна індивідуальність, 

занурена в дискурс, що формує мету, план мовленнєвих дій, поведінку в 

дискурсі, яка контролює і коригує його [123. Є. В. Тарасова розглядає 

структуру комуніканта на рівні трьох контекстів: мікроконтексту – 

міжособистісного, який характеризує мовця як конкретну мовну особистість, 

що реалізує в даному комунікативному епізоді свою конкретну комунікативну 

інтенцію; макроконтексту – ширшого, соціокультурного контексту, що 

характеризує мовця як представника свого соціуму і своєї (суб'єктної) 

культури; метаконтексту – контексту думки і знання, що характеризує ту 

концептуальну систему, в рамках якої мовець мислить і яка відображає 
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бачення світу, що склалось у даному соціумі [239, c. 274]. До ознак, 

характеристик людини, що впливають на процес комунікації відносять 

наступні [59, с. 7]: мовну компетенцію; національну належність; соціально-

культурний статус (соціальна належність, професія, посада, культурні норми і 

звичаї, рівень освіти, місце проживання, сімейний стан); біологічні дані (стать, 

вік, стан здоров'я, наявність або відсутність фізичних недоліків); 

психологічний тип (темперамент, елементи патології); поточний 

психологічний стан (поточні знання, цілі та інтереси); ступінь знайомства 

комунікантів; устої, смаки, уподобання та звички; зовнішній вигляд (одяг, 

манери і т.д.). Л. Б. Бірюлін об'єднує зазначені характеристики в більш великі 

класи: властивості (стать, вік); відносини (перевага, авторитет), функції 

(начальник, підлеглий, батько, син, господар, слуга), соціальні статуси (вище, 

нижче) [51, с. 130] На думку Н. Д. Арутюнової, комунікативний намір повинен 

узгоджуватися із соціальними психологічними характеристиками адресата. 

Серед параметрів, що впливають на вибір мовленнєвого варіанта вираження 

ДМА, називаються вік, суспільне становище комунікантів, ступінь інтимності, 

відносини між ними, можливості адресата щодо виконання дії; 

місцезнаходження комунікантів, канал комунікації, присутність стороннього 

("фактор слухача"). 

В якості базових, що визначають комунікативний контекст директивних 

мовленнєвих актів, виступають три екстралінгвальні фактори: 1) рольові 

відносини; 2) відносини соціально-психологічної дистанції і 3) обстановка 

спілкування [47, с. 61].  

Рольові відносини залежать від рольових характеристик комунікантів. 

Соціальна роль комуніканта може визначатися його становищем, його 

позицією в інфраструктурі соціальних відносин (вчитель, учень, начальник, 

підлеглий, товариш по службі), його статусом (батько, друг, коханець, літня 

людина, юнак, дитина, чоловік, жінка), ситуацією спілкування (пішохід, 

покупець, гість, господар, клієнт). Рольові відносини (позиційні, статусні, 

ситуаційні) визначають ієрархію комунікантів: «нижче – рівне – вище». 
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Відповідно виділяються різні типи ситуацій – симетричні (несубординативні), 

і асиметричні (субординативні). Залежно від напрямку комунікації 

субординативні відносини реалізуються в двох типових моделях: «старший – 

молодшому» і «молодший – старшому» [44]. 

Соціально-психологічна дистанція між комунікантами, як другий 

базовий фактор комунікативної ситуації спонукання, може бути визначена як 

близька або далека залежно від ступеня інтимності відносин між мовцем і 

слухачем. 

Обставини спілкування, як третій з основних факторів, поділяється на 

три типи: офіційна, нейтральна, невимушена. Офіційна обставина типова для 

громадських установ і інституцій; нейтральна обставина відрізняє спілкування 

в місцях громадського користування: вулиця, ресторан, транспорт, магазин 

тощо; невимушена обставина відповідає приватним, інтимним ситуаціям: 

вдома, на вечірці, на відпочинку. Виходячи з факторів дистанції і рольових 

відносин, можна виділити наступні типи комунікативних контекстів 

[426, с. 62]: 1) симетричні: рівний – рівному при близькій (далекій) соціально-

психологічної дистанції; 2) асиметричні: молодший – старшому при близькій 

(далекій) соціально-психологічній дистанції; старший – молодшому при 

близькій (далекій) соціально-психологічній дистанції. 

Використання типології комунікативних контекстів, наведеної вище, 

дозволяє з достатнім ступенем точності вирішити питання вибору 

мовленнєвого варіанту директиву, адекватного конкретній ситуації 

спілкування, і встановити закономірності відповідності форми і 

комунікативного контексту. 

У симетричному комунікативному контексті можливі і прийнятні 

спрощені форми спілкування. Рівність комунікантів, близькість знайомства, 

родинні взаємини допускають застосування немітигованих імперативних або 

так званих ультракоротких форм:  

(1) „Der Reis!“ keuchte sie. „Los, schütt ihn ab.“ 

Hansen schüttete ab. 
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„Das Tablett!“ 

Hansen gab ihr das Tablett. (Konsalik H. G. Airport-klinik, S. 140)  

Як показує аналіз фактичного матеріалу, для директивних мовленнєвих 

актів найбільш істотними ознаками є ступінь знайомства і соціальний статус. 

Саме ці дві ознаки мають найбільшу значимість для вибору тих чи інших 

лексико-граматичних засобів спонукань, а також для вибору типу 

директивного акту. 

Соціальні відносини накладають обмеження на свободу вибору мовцем 

типу ДМА: підлеглий може просити, але не має права наказувати; може 

попереджати, але не погрожувати. Він змушений використовувати особливі 

мовні засоби, щоб домогтися бажаного перлокутивного ефекту. Соціально-

нерівноправні відносини змушують мовця використовувати непрямі і 

імпліцитні способи реалізації директивності, як додаткові тактики оптимізації 

впливу. Такими засобами можуть бути кон'юнктив, вжитий для вираження 

ввічливого прохання, і констатив, що обґрунтовує директивну частину 

репліки, наприклад: 

(2) „Wenn ich vielleicht eine gewisse Menge französischer Paßformulare 

haben könnte, Herr General. Und die entsprechenden Stempel. Es leben jetzt so 

viele Deutsche in Paris, die untertauchen müssen, wenn die Nazis kommen. Sie 

haben kein Geld, um zu fliehen. Ich möchte den armen Hunden gerne helfen.“ 

Einen Augenblick schwieg der General. Dann sagte er: „Auch wenn es 

schwerfällt, Monsieur, ich achte Ihren Wunsch und werde ihn erfüllen“. 

(Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 59) 

Для представників гендерного напрямку в мовознавстві предметом 

дослідження часто стає авторитарність чоловічої мови по відношенню до 

жіночої [369].Положення про те, що жінки частіше використовують механізми 

компенсації негативного впливу, як для пом'якшення директивних висловлень, 

так і при побудові діалогічних реплік в цілому, висувається рядом зарубіжних 

дослідників [369, с. 220]. У зв'язку з цим відкритим залишається питання про 

причини такого, більш частого застосування жінками компенсаційної 
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стратегії. М. Поль, зокрема, вказує на відсутність єдиної думки про те, чи слід 

розглядати такий стиль спілкування як «безсилий», що є проявом жіночої 

слабкості, або ж вважати його «кооперативним», спрямованим на співпрацю в 

спілкуванні. 

Соціальне явище авторитарності може бути викликано різними 

причинами – соціальними (відмінностями у суспільному і службовому 

становищі), економічними (володіння власністю), психологічними (коли один 

з партнерів має більші знання, досвід) [362, с. 4].Д. Вундерліх зазаначає, що 

соціальні умови належать до числа конститутивних для успішної реалізації 

МА. Більш високий соціальний статус, роль «можновладця» робить будь-яке 

директивне висловлення «зобов'язуючим» для слухача, підсилює ступінь 

директивності. Так, господар будинку повідомляє лакею, що ввійшов: (3) „Wir 

wollen in Ruhe über die Geschichte reden. Bei ein paar Drinks” (Simmel J. M., Es 

muss nicht immer Kaviar sein, S. 19).  

Формально це висловлення являє собою заяву про намір господаря 

поговорити з гостем, а друга його частина містить пояснення, за яких обставин 

повинна відбуватися розмова. При існуючому розподілі соціальних ролей, 

лакей однозначно інтерпретує висловлення як імпліцитно виражене 

розпорядження принести напої. Слухач усвідомлює, що зобов'язаний вести 

себе відповідно спонуканню, оскільки в іншому випадку його чекають санкції 

в області професійних, громадських або ж особистих взаємин [283, с. 70]. 

Знання про існування цих санкцій, про можливість небажаного розвитку 

ситуації при відмові виконати потрібні дії змушує слухача слідувати 

спонуканню, як це відбувається в наступному прикладі: 

(4) „Dr.Prätorius: Halt! – Tritt näher. (Shunderson tritt näher). Erzähle 

diesen Herren deine Geschichte. 

Shunderson: Diesen Herren… 

Dr.Prätorius: Jawohl. 

Shunderson: Nun denn…“<починає розповідати>) (Götz C., Dr.med.Hiob 

Prätorius, S. 67).  
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Доктор Преторіус відповідає перед представницьким зібранням колег-

лікарів (4), які звинувачують його в недотриманні медичної етики. Шандерсон 

змушений відкрити своє минуле, зберігши тим самим репутацію лікаря, якому 

зобов'язаний життям. 

Соціальний статус людини належить до поняттєвого ряду, пов'язаного зі 

стратифікаційною варіативністю мови, і в той же час визначає ситуативний 

вимір мови через рольові відносини [121]. Розгорнуте схематичне 

представлення ситуації запропоновано П. Браун і К. Фрейзером, які виділяють 

в ситуації перш за все обставини і учасників спілкування. Обставини 

розбиваються на обстановку й мету, обстановка включає просторово-часову 

характеристику і компонент, що позначається терміном bystanders – "свідки, 

байдужі спостерігачі", мета конкретизується як тип діяльності і тема [120]. 

Обставини протиставляються як формальні і неформальні та можуть бути 

виміряні в ознаках спілкування – спілкування публічне / приватне, релігійне / 

світське, серйозне / жартівливе, безособове / особистісне, ввічливе / недбале, 

висококультурне / низькокультурне і так далі. У цій моделі характеризуються 

індивідуальні учасники спілкування і відносини між учасниками. У свою чергу 

індивідуальні учасники виступають як індивіди з їх постійними і змінними 

особистісними якостями і як члени спільноти, які стосуються певного класу, 

етносу, віку і статі. Відносини між учасниками можуть бути міжособистісними 

(симпатії, антипатії, знання один одного) і рольовими (соціальний статус, 

владу, місце в групі і поза групою) [121]. В. І. Карасик відзначає, що побудова 

моделі ситуації на дихотомічній основі неминуче буде штучною через 

багатовимірність кожної ситуації, і пропонує свій варіант такої моделі (див. 

Табл. 1.1.), де головними компонентами ситуації є учасники і умови 

спілкування. 

 

Виводячи найбільш важливі міждисциплінарні характеристики поняття 

соціального статусу, В. І. Карасик виділяє наступні положення: 1) суспільно 

значущі відмінності між людьми мають біологічну і соціальну природу і 
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типізуються в системі соціальних ознак індивіда, 2) соціальні ознаки індивіда 

утворюють ієрархію відповідно до цінностей певної спільноти в певний 

період, 3) соціальні ознаки індивіду не однорідні в різних відносинах, 

групуються в ознакові комплекси і можуть бути виміряні, 4) соціальний статус 

людини розкривається в рольових, дистанційних та нормативних 

характеристиках поведінки, обумовлених соціально-економічними та 

культурно-етичними факторами суспільного життя, 5) рольові, дистанційні та 

нормативні характеристики поведінки відображаються в стратегіях і засобах 

невербального і вербального спілкування [121]. Останнє положення становить 

особливу значущість для цілей нашого дослідження, оскільки вплив різних 

характеристик поведінки простежується як на рівні організації директивного 

висловлювання адресантом, так і на рівні його сприйняття адресатом, тобто у 

перлокутивному ефекті. 

Таблиця 1.1 

Загальна модель ситуації директивного мовленнєвого акту 

за В. І. Карасиком 
ситуація 

учасники умови спілкування 

рольові 

характеристики 

індивідуальні 

характеристикі 

внутрішні  

умови 

зовнішні  

умови 

Соціальні 

відносини 

Комуні-

кативні 

відносини 

Постійні 

якості 

змінні 

якості 

мета 

спілкування 

засоби 

спілкування 

час і місце спостерігачі 

 

Крім соціально-рольової типологізації комунікантів існують і інші. 

К. Ф. Седов, наприклад, бере за основу принцип домінуючої установки по 

відношенню до учасників спілкування і виділяє конфліктний, центрований та 

кооперативний типи мовних особистостей [244, с. 62]. Така типологія намічає 

ієрархію рівнів комунікативної компетенції, в якій конфліктний тип 

демонструє найбільш низький її ступінь, кооперативний тип – вищий щабель 

становлення мовної особистості. 

Існує кореляція між певним типом мовної особистості і типом мовних 

стратегій, що обираються нею. Вивчення взаємин комунікантів в процесі 
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інтеракції дозволяє проникнути в суть впливу людського фактора на 

перлокутивний ефект. На думку польського психолога Е. Мелібруда, 

необхідно розрізняти три види індивідуальних відносин, пов'язаних з формами 

міжособистісних відносин: 1) потреба в близькості з людьми; 2) потреба 

впливати на людей, 3) потреба в емоційній залученості [236, с. 83]. У 

інтеракції реалізуються наступні види відносин: до предмету розмови, до 

іншого, до самого себе [379, с. 5, 107, с. 21]. Директивні висловлення, на наш 

погляд, можуть бути віднесені до мовленнєвих актів, орієнтованих як на 

предмет, так і на відношення. Комунікація, орієнтована на предмет передбачає 

вирішення конкретних завдань, усвідомленість цілей, стратегічність мовної 

поведінки. Комунікація, орієнтована на відношення може розумітися як 

система мовленнєвих дій контакту, спрямованих на партнера [236, с. 84]. 

Типовою перлокуцією директиву є «вплив на мислення і волю адресата 

шляхом постановки перед ним певного завдання» [120, с. 36]. У той же час 

досягнення бажаного перлокутивного ефекту рідко буває можливим без 

встановлення контакту з партнером по комунікації, без налаштування на певну 

«хвилю». 

 

1.2.2. Пропозиціональна умова. За нашими даними перлокутивний 

ефект директивних висловлень значною мірою детермінований пропозиційним 

змістом. Дослідниками підкреслюється когнітивно-комунікативна сутність 

мовленнєвого акту, який завжди поєднує у собі комунікативні (інтенційність, 

адреса/н/тність) і когнітивні (конвенційність, пропозиційність) параметри 

[43, с. 33; 192, c. 87] Пропозиційність передбачає взаємний зв'язок 

мовленнєвоактових складових – пропозиції, іллокуції і перлокуції, а саме 

вплив пропозиції на перлокутивний ефект мовленнєвого акту. 

Розуміння пропозиції за довгий час пройшло кілька етапів у своєму 

розвитку – від формально-семантичного до антропоцентричного трактування 

[43, с. 25-26] Пропозиція розуміється як «конфігурація лексичних 

найменувань, взаємопов'язаних семантико-синтаксичними відносинами в одне 
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смислове ціле, що являє собою номінацію будь-якого факту, у відокремленні 

від усіх актуалізаційних моментів (модальності, часу, актуального 

членування), а також від конкретної поверхневої граматичної форми [57]. 

Пропозиція становить «семантичний образ ситуації або факту реального світу 

або інших можливих світів, відображений в реченні в якості його значення» 

[59, с. 69]. Пропозицію сприймають також як «семантичний інваріант, 

спільний для всіх членів модальної і комунікативної парадигм речень» [137, 

с. 113], як узагальнену схему відносин на рівні класів аргументів і предикатів, 

яка містить ядро смислової структури разом із його аспектуальними, 

модальними і темпоральними характеристиками [166, с. 120]. 

Пропозиція у широкому смислі розуміється як «твердження висловлене 

реченням» [227, с. 68], а також як речення, «позбавлене граматичної 

своєрідності формальної організації» [74, с.121]. 

З точки зору антропоцентричної лінгвістики, «пропозиція визнається 

особливою формою репрезентації знань, базовою когнітивною одиницею 

зберігання інформації, що відіграє головну роль у породженні й інтерпретації 

дискурсу, в тому числі в складі когнітивних схем, фреймів, сценаріїв і 

ситуаційних моделей» [149, c. 120]. Під пропозицією розуміють «різновид 

ментальної репрезентації людини, яка становить конфігурацію концептів і 

активується в її свідомості в процесі когнітивно-комуникативної діяльності» 

[43, с. 25]. 

Пропозиція має структуру, характер якої може бути пояснений зв'язком 

із ситуацією або фактом. Узгодження пропозиції з ситуацією здійснюється 

відповідно до іллокутивної функції висловлення, у контексті мовленнєвого 

акту. У директивному мовленнєвому акті «змістом пропозиції є майбутня дія, 

яка виконується слухачем або принаймні якось залежить від слухача» [172, 

c. 38]. 

З точки зору мовця і слухача, взаєморозуміння не може бути привнесено 

ззовні, навіть якщо це буде безпосереднє вторгнення у здійснення діяльності, 
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або непрямий, проте розрахований на власний певний результат, вплив на 

ставлення партнера до пропозиційного змісту [104, с. 292-293].  

При промовлянні директивного висловлення з деяким пропозиційним 

змістом, мовець передбачає, що воно буде зрозуміле адресатом незалежно від 

того, експліцітно або імпліцитно буде виражено спонукання, від того, чи 

згоден він виконати потрібні дії. Про розуміння дозволяє судити реактивний 

дискурсивний хід адресата, у якому проявляється перлокутивний ефект: 

(5) „Es regnet“ sagte die Frau. 

„Ja. Gut. Bitte kommen Sie doch herein“. (Reichlin L., Die Sehnsucht der 

Atome, S. 84) 

Когнітивна діяльність комунікантів завжди спрямована на пошук нової 

інформації, на розширення ментальної сфери. Однак процес включення нових 

знань в епістемічний світ індивіда передбачає попередню «фільтрацію», 

перевірку на предмет істинності [106, с. 72]. У тому випадку, коли інформація, 

що міститься в пропозиції, не відрізняється точністю, достовірністю або 

повнотою, реактивний мовленнєвий хід, що є перлокутивним ефектом 

спонукання, містить квеситивні висловлення, різні тактики, спрямовані на 

відтягування виконання дії, або відмову. 

Сумніви в достовірності інформації часто виникають при передаванні 

спонукання, адресантом якого є третя особа, яка зараз не бере участь в 

комунікації, тому що в конкретній ситуації комунікативний досвід може 

підказувати адресату, що він є, наприклад, об'єктом жарту з боку товаришів по 

службі. У наступному дискурсивному фрагменті адресатом спонукального 

висловлення є десятирічний хлопчик. Не маючи можливості перевірити 

достовірність пропозиції, і за відсутністю достатнього комунікативного 

досвіду, він виконує запропоновану дію і потрапляє в незручне становище, що 

і є запланованим перлокутивним ефектом з боку дорослого адресанта: 

(6) „Aber frag ihn selbst, du mußt nicht anklopfen“ 
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Zögernd ging ich hinein. Dann sah ich zwei Füße, einen Rock und den 

nackten Körper eines Mädchens, und im nächsten Augenblick erkannte ich das 

Mädchen. (Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 121). 

Пропозиції, які лежать в основі мовленнєвих актів, можуть виконувати 

функцію координації дії тільки тоді, коли зобов'язуюча сила мовленнєвого 

акту, яка для слухача є рівною мірою зрозумілою і прийнятною, переноситься 

також і на наслідки дії, які виникають з семантичного змісту висловлення. 

[104, с. 292-293]. Той, хто приймає наказ, той відчуває себе зобов'язаним його 

виконати; хто дає обіцянку, відчуває обов'язок її стримати; хто приймає 

судження, ставиться до нього з довірою і прагне відповідним чином 

скоригувати свою поведінку. У ситуації (7) послідовність висловлень утворює 

секвенцію «пропозиція – згода». Співробітниця журналу, що закохана у 

редактора, приймає його запрошення з обіцянкою прийти вчасно: Ich werde 

pünktlich sein. Оцінюючи пропозиційний зміст імпліцитного директиву, вона 

розчаровується, тому що розраховувала на спільну вечерю (Also nichts mit 

einem gemeinsamen Abend), але не відмовляє співрозмовнику із вищим 

соціальним статусом: 

(7)“Wir sehen uns dann Montagmorgen in der Redaktion“ sagte er, „so 

gegen zehn Uhr.“ ‘Also nichts mit einem gemeinsamen Abend‘, dachte sie, verzog 

aber keine Miene. „Ich werde pünktlich sein“. (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 160)  

Вважається, що з лінгвістичної точки зору висловлення не має маркерів 

істинності чи хибності, і якщо спілкування відбувається в руслі 

комунікативного співробітництва, то вона має на увазі дотримання постулатів 

П. Грайса, що прямують із принципу кооперації. Як показують спостереження 

над мовним матеріалом, одним з важливих моментів, що впливають на 

перлокутивний ефект директивних висловлень, є розуміння адресатом цілей і 

мотивів мовця, що висуває свої вимоги, прохання, пропозиції. Необхідною є 

наявність загального пресупозіційного фонду, без якого неможлива спільна 

діяльність породження і розуміння дискурсу [149, c. 136]. Без цього ефект 

директиву буде незапланованим, а реактивне висловлення складатиметься, 
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наприклад, з констативних мовленнєвих актів, що виконують функцію відмови 

(7), та (або) квеситивів, що уточнюють пропозиційний зміст (8). 

(8) Er ließ sie nicht aussprechen. „Ich muss dich sehen.“ 

„Wann?“ 

„Heute noch. Sieh zu, dass du einen Flieger nach München bekommst.“ 

„Aber, Jean-Paul, das ist unmöglich!“ 

„Unmöglich ist nichts, ma cherie. Das ist ein Wort, dass du aus deinem 

Sprachschatz streichen solltest“ 

„Versteh mich doch! Wir sind im Begriff zu verreisen.“ Eine kurze Pause 

entstand am anderen Ende der Leitung (Fischer L. M., Sanfte Gewalt S. 68). 

У дискурсивному фрагменті (8) молодий журналіст Jean-Paul, який 

багато подорожує, спонукає Катрин приїхати для зустрічі із ним у Мюнхен , не 

знаючи, що у неї інші плани на Різдво (Wir sind im Begriff zu verreisen), і тому 

спершу не розуміє відмови (Unmöglich ist nichts, ma cherie).  

(9) „Lassen Sie doch Ihr Vermögen arbeiten, verdoppeln, verdreifachen Sie 

es!“ – „Wie?“ Die Baronin saß still und steif wie ein Mädchen in der Schule. Sie 

drückte die Rücken ihrer Finger gegen beide Wangen, ihre dunklen Augen glänzten 

noch stärker und wurden pechschwarz. „Wie? Verdoppeln, verdreifachen?“ 

(Kellermann B., Die Stadt Anatol, S. 32) 

В комунікативній ситуації (9) пропозиція директивного висловлення 

характеризується ознакою бенефактивності – молодий чоловік пропонує 

баронесі подвоїти і навіть потроїти її статки, чим викликає її жвавий інтерес 

("Die Baronin saß still und steif", "ihre dunklen Augen glänzten noch stärker und 

wurden pechschwarz"). Успішність прагмаепістемічної інтерпретації 

висловлення значною мірою залежить від здатності адресата виявити 

інтенціональний пласт змісту мовного спілкування – намірів суб'єкта, які 

лежать в основі його мовленнєвого акту, але нерідко виявляються лише 

непрямим чином [192, с. 186].  

Бенефактивність (корисність) здійснення тієї чи іншої дії для адресата 

належить до числа параметрів пропозіційного змісту директивних 
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мовленнєвих актів що також впливають на перлокутивний ефект. При 

рівноправному соціальному статусі і однаковому віку, відсутність даної 

характеристики може привести до небажаного перлокутивного ефекту. У 

зв'язку з цим адресант змушений вдаватися до використання оптимізаційних 

стратегій, покликаних створити уявлення про зміст спонукання як корисного і 

необхідного, такого, що знаходиться в сфері інтересів адресата. Серед тактик, 

які реалізують такі оптимізаційні стратегії, за нашими спостереженнями, 

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

експресивів, а також оформлення директива у вигляді складного мовленнєвого 

акту, наприклад погрози: 

(10) „Dann sag mir, wer es war, oder ich lege deine Verteidigung nieder.“ 

Hastig nannte er den Namen. „Lonnie Neal war´s. Fragen Sie in Atlanta 

meinen alten Chef. Der kann Ihnen sagen, wo Sie ihn finden, er ist ein alter Kunde 

gewesen…“ (Prodöhl G., Die letzte Maile, S. 209) 

У наведеному вище дискурсивному фрагменті (10) засудженому 

пропонують вибір – або назвати ім'я, або позбутися захисту адвоката, що 

суперечить його інтересам. Реалізація стратегії інтенсифікації перлокутивного 

впливу, за допомогою тактики вказівки на бенефактивність здійснення 

вербальної дії призводить до запланованого перлокутивного ефекту. 

Засуджений не тільки називає ім'я спільника, але і повідомляє, хто може знати 

про місцезнаходження цієї людини.  

Повнота інформації не перебуває у прямій залежності від розміру 

пропозиції. Директивне висловлення може бути оформлено інформативно-

надлишковим, синонімічним рядом спонукальних реплік, які 

використовуються мовцем як тактика посилення перлокутивного впливу. 

Дорослий намагається позбутися настирливого сусідського хлопчика (11): 

 (11) „Geh mir nicht auf die Nerven. Lass mich in Frieden. Verschwinde“. 

(Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 126).  

З іншого боку, інформаційна надмірність висловлення веде до 

протилежного очікуванням перлокутивного ефекту, що ілюструє наступний 
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дискурсивний фрагмент (12). Жінка, звертаючись до малознайомої людини, 

що в силу обставин подорожує разом з нею, докладно викладає план дій. 

Порушення постулатів релевантності та інформативності веде до зміщення 

комунікативного регістру і створює модель ситуації «начальник – підлеглий», 

в результаті чого здійснює небажаний перлокутивний ефект. Замість швидко 

виконувати замасковане під прохання розпорядження (Na los, das ist eine Bitte), 

адресат ставить запитання, щоб прояснити ситуацію: 

(12) „Ziehen Sie sich an und packen Sie. Na los, das ist eine Bitte. Ich warte 

solange hier. Danach gehen wir in mein Zimmer. Ich benötige leider Ihre Hilfe beim 

Einpacken, meine Ordnung ist durcheinander geraten.“ 

„Ihre Ordnung? Ich verstehe überhaupt nichts“, sagte Jensen. (Reichlin L., 

Sehnsucht der Atome, S. 178) 

Наступною характеристикою пропозиційного змісту є об'єктивна 

здійсненність дії. Якщо зміст прохання є для адресата з будь-яких моральних 

чи фізичних причин нездійсненним, він відмовляється від його виконання. Як 

демонструє аналіз досліджуваного матеріалу, адресат у випадку відмови 

виконати прохання (або інший тип директиву) вважає за необхідне пояснити 

причини, за якими вчинення дії не є можливим. У дискурсивному фрагменті 

(13) співрозмовник докладно викладає, чому він виступає проти пропозиції 

аташе військово-повітряних сил: 

(13) Der Luftwaffenattache spricht: „Ich schlage vor, den Mann zu betäuben 

und nach Madrid zu fliegen. Von dort mit Kuriermaschine nach Berlin.“ 

„Ich bin dagegen“, sagte der Marineattache. „Wir haben eine Panne in 

Madrid gehabt. Wir wissen, dass es auf dem Flughafen dort von englischen und 

amerikanischen Agenten nur so wimmelt. Wir wissen, dass dort jeder Passagier 

fotografiert wird. Wir können es uns nicht leisten, in Madrid schon wieder 

diplomatische Schwierigkeiten zu haben.“ (Simmel J. M., Es muß nicht immer 

Kaviar sein, S. 133). 

У симетричних комунікативних контекстах, коли спілкування 

відбувається, зокрема, між колегами по роботі, а пропозиційний зміст 
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прохання стосується сфери професійних обов'язків адресанта, виникають 

побоювання, що надана у відповідь на прохання допомога може бути згодом 

видана за особисті досягнення. Вирішальним фактором для перлокутивного 

ефекту в цьому випадку виступають особисті взаємини комунікантів. З іншого 

боку, учасники спілкування негативно ставляться до непроханих порад, які 

впливають на професійну сферу: 

 (14) „Ich halte es jedoch für ratsam, wenn Sie ohne Blaulicht und Sirene 

kommen und…“ 

„Das lassen Sie mal meine Sorge sein“, schnauzte der liebe Kollege, „fassen 

Sie bloß nichts an!“ 

„Wie Sie wünschen“, sagte ich, „aber vielleicht verständigen Sie inzwischen 

schon die Mordkomission, falls Sie die Sache nicht selber klären wollen…“ 

Klick – legte der insulare Gesetzhüter auf. (Martin H., Einer fehlt beim 

Kurkonzert, S. 68) 

У наведеному вище дискурсивному фрагменті (14) комісар поліції, 

перебуваючи на відпочинку, випадково стає свідком злочину і, повідомляючи 

про нього колезі, намагається дати свої рекомендації. Перлокутивним ефектом 

його висловлення стає повне неприйняття пропозиції. Респонсивний 

мовленнєвий акт емоційно забарвлений (Das lassen Sie mal meine Sorge sein) і 

містить зустрічне спонукання, висловлене в різкій формі (імперативне 

висловлення – „Fassen Sie bloß nichts an!“). Коли комісар вносить нову 

пропозицію, йому також не вдається досягти запланованого перлокутивного 

ефекту – у відповідь йде відмова від комунікації (Klick – legte der insulare 

Gesetzhüter auf). 

За нашими спостереженнями, особисті взаємини комунікантів на момент 

здійснення мовленнєвої дії є первинними відносно пропозиційного змісту, що 

можна побачити на прикладі наступного дискурсивного фрагменту (15). В 

симетричному комунікативному контексті, де адресат і адресант є подружжям, 

наявність конфлікту між ними у пресупозиції зумовлює негативне ставлення 

до пропозиційного змісту і робить недосяжною перлокутивну ціль директиву. 
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Жінка стала на вході у дитячу кімнату, намагаючись завадити чоловікові 

поспілкуватись із донькою і прояснити ситуацію, що зіпсувала сімейні 

відносини. Експресивна цитація – повтор дієслова reden, підкреслює 

несумісність з позицією мовця: 

(15) „Du lässt Sarah in Ruhe!„ 

„Geh weg Gabrielle, ich muss mit ihr reden! „ 

„Du hast genug geredet. Du redest mit niemandem mehr.“ (Schwanitz D., der 

Campus, S. 366) 

Таким чином, до складу характеристик пропозиційного змісту, що 

впливають на перлокутивний ефект директивних мовленнєвих актів, належать 

точність, достовірність і повнота інформації, що міститься у висловленні, 

ступінь здійсненності дії, та її бенефактивність. Для здійснення запланованого 

перлокутивного ефекту важливим є розуміння адресатом цілей і мотивів 

мовця, тому пропозиція має бути зрозумілою, зорієнтованою на загальний 

пресупозиційний фонд. Недостатня (так само як і надмірна) інформативність 

директивного висловлення в цілому веде до небажаного перлокутивного 

ефекту. Однак в окремих випадках надлишок інформації може 

характеризувати індивідуальний стиль мовця або бути ситуативно 

зумовленим, а тому необхідним. 

Відсутність ознаки бенефактивності в пропозиційному змісті 

спонукання негативно впливає на перлокутивний ефект і змушує адресанта 

використовувати стратегії оптимізації перлокутивного впливу, які 

реалізуються за допомогою різнорівневих засобів, про що йдеться у третьому 

розділі.  

 

1.2.3. Умова щирості. Деякі вчені формулюють свої погляди на 

мовлення і міжособистісні взаємини під впливом теорії соціальної дії 

М. Вебера та категорії інтенціональності. Відповідно до цієї концепції, 

індивіди, а не форми колективності або громадські інститути виступають 

реальними суб'єктами соціальної дії. Цілі і засоби їхнього досягнення свідомо 



51 

 

обираються індивідом, а критерієм їхньої адекватності є успіх [76, с. 153]. 

Директивне висловлення, як цілеспрямована дія, конструюється мовцем з 

таких засобів, які, на його думку, забезпечують досягнення бажаного 

перлокутивного ефекту в даній конкретній ситуації спілкування. 

Дж. Вершуерен, говорячи про спонукання і його соціальне значення для 

людської комунікації підкреслює наступне: «Спонукання – не тільки 

фундаментальна функція мови, воно виконує життєво важливу роль в 

соціальному житті; для виконання цієї ролі директивна функція мови завжди 

залучена до дії … Спонукання містить такі параметри, як авторитарність, 

волевиявлення, які спостерігаються у семантичному вимірі дієслів 

спонукання» [399, с. 152]. 

Думку Дж. Вершуерена про те, що спонукання завжди імплікує 

авторитарність та волевиявлення, розвивають Дж. Хауз і Г. Каспер, які 

розглядають спонукання і вибачення як дві мовних дії, котрі завжди 

втручаються у особисту сферу особи, яку спонукають, змушують її до певного 

способу дії і тому є „pre-event“: «Прохання вимагають мітигаціі, що компенсує 

їх негативний вплив на слухача» [342, с. 125]. Автори припускають, що при 

дотриманні принципу кооперації П. Грайса, вторгнення у особисту сферу 

комунікантів компенсується лінгвістично, з тим, щоб слухач міг виконати 

потрібні дії, зберігши свій престиж. 

«Принцип кооперації» Г. П. Грайса полягає в наступному: «Твій 

комунікативний внесок на даному етапі діалогу має бути таким, якого вимагає 

спільно прийнята мета (напрямок) цього діалогу». Виконанню цього принципу 

відповідають постулати, які Грайс ділить за І. Кантом на 4 категорії: кількості, 

якості, відносини і способи. Категорія Кількості пов'язана з тією кількістю 

інформації, який потрібно передати; до неї належать такі постулати: 1) «Твоє 

висловлення повинно містити не менше інформації, ніж потрібно (для 

виконання поточних цілей діалогу)»; 2) «Твоє висловлення не повинно містити 

більше інформації, ніж потрібно». Головний зміст категорії Якості – 

«Намагайся, щоб твоє висловлення було істинним», тобто: 1) «Не говори того, 
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що ти вважаєш хибним»; 2) «Не говори того, для чого у тебе немає достатніх 

підстав». З категорією Відносин пов'язаний постулат релевантності («Не 

відхиляйся від теми»). Загальний постулат категорії Способу – «Висловлюйся 

ясно»: 1) «Уникай незрозумілих висловів»; 2) «Уникай неоднозначності»; 3) 

«Будь стислим (уникай непотрібного багатослів'я)»; 4) «Будь організований». 

[85, с. 222–223]. Г. П. Грайс вважає, що комуніканти, «за відсутності вказівок 

на зворотне» [81, с. 222–223] поводяться відповідно до цих принципів.  

Розглядом стратегій компенсації негативного впливу висловлень 

займаються П. Браун і С. Левінсон, що досліджують ввічливість як мовну 

універсалію. Вихідним пунктом їх теорії є виявлення того факту, що носії 

різних мов і представники різних культур вибирають подібні («лінгвістично 

паралельні») структури з тим, щоб висловити спонукання на мовному та 

соціальному рівні. У своєму дослідженні вони показують, що універсально-

мовні принципи часто відповідають тим принципам, які конституюють 

соціальні взаємини. Ці взаємини характеризуються особливим типом 

мовленнєвої інтеракції. З одного боку, ця інтеракція містить відображення 

соціальних ролей комунікантів – ті параметри, відповідно до яких ми 

вступаємо в соціальні взаємини. З іншого боку, мовленєва інтеракція включає 

в себе те, що П. Браун і С. Левінсон називають „strategic language use“, тобто 

усвідомлене вживання певних мовних засобів для досягнення бажаної цілі 

[283, с. 56].  

Розвиваючи це принципове положення, автори розробили 

інструментарій для опису соціологічних аспектів мови, взаємовідносин між 

вживанням мови та соціальними характеристиками мовців. Однією з основних 

характеристик комунікантів П. Браун і С. Левінсон вважають наявність свого 

«обличчя» (face) у кожного з них, що має на увазі уявлення мовця про самого 

себе, яке містить два різних аспекти – негативне і позитивне обличчя. 

«Негативне обличчя» містить право на свободу дії і захист від вторгнення в 

особисту сферу. «Позитивне обличчя» означає прагнення мовця бути 

позитивно оціненим навколишніми, прагнення створити у них вигідне 
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уявлення про себе [283, с. 61]. Центральним в теорії П. Браун і С. Левінсон є 

поняття про „face threatening acts“, що об’єднує всі мовленнєві акти, які тією 

чи іншою мірою зачіпають «обличчя» мовця або слухача і зазіхають на його 

позитивне уявлення про себе, або обмежують свободу дій. Автори виходять з 

того, що у процесі соціальної взаємодії мовці намагаються зберегти «обличчя» 

всіх учасників комунікації. З цією метою вони компенсують ті мовленнєві 

акти, які погрожують збереженню «обличчя». 

На думку П. Браун і С. Левінсона, спонукальні МА належать до числа 

„face threatening acts“, оскільки, вимагаючи від слухача виконання деякої дії, 

мовець певним чином тисне на нього. Слухача спонукають або підштовхують 

до дії так, що він відчуває себе зобов’язаним поводитись відповідно 

висловленому спонуканню. Якщо слухач не робить цього, то існують санкції у 

професійній, суспільній, особистісній сфері, або відбувається розвиток 

ситуації, небажаної для адресата (наприклад, якщо він не прислухається до 

поради). 

Ґрунтуючись на цьому положенні, можна зробити висновок про те, що 

знання про існування цих санкцій (їхнього усвідомлення) є одним з факторів, 

що викликають у слухача почуття обов'язковості виконання дії. 

П. Браун і С. Левінсон відзначають також, що існують особливі 

механізми, які слугують для пом’якшення (мітигації) негативного впливу 

спонукань і надають можливість слухачу зберегти своє обличчя. Як показує 

мовний матеріал, мітигація директивних висловлень відбувається на декількох 

рівнях.  

П. Браун і С. Левінсон виокремлюють два типи ввічливості – позитивну і 

негативну. Позитивна ввічливість спрямована на те, щоб показати, що мовець 

схвалює та враховує необхідність позитивного обличчя у тому, що його 

потреби є бажаними для інших. Розрізняють наступні стратегії позитивної 

ввічливвості:  

1. Затвердження спільної платформи (claim «common ground»). Для цього 

мовець: 1) Помічає адресата, приділяє увагу йому, його інтересам, бажанням, 
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потребам (Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods)); 2) Перебільшує 

цікавість, схвалення, симпатію до адресата (Exaggerate (interest, approval, 

sympathy with H); 3) Підкреслює цікавість адресата до себе (Intensify interest to 

H); 4) Використовує маркери належності до групи (Use in-group identity 

markers); 5) Прагнє згоди (Seek agreement); 6) Уникає незгоди (Avoid 

disagreement); 7) Припускає, встановлює, декларує спільність (Presuppose, 

raise, assert common ground); 8) Жартує (Joke); 

2. Стверждення того, що адресант и адресат – співпрацюючи сторони 

(convey that S and H are cooperators). Мовець вказує на те, що він знає потреби 

слухача і бере їх до уваги. Адресант реализує цю стратегію наступним чином: 

9) Стверджує або робить припущення про знання бажань адресата і турбується 

про них (Assert, presuppose S’s knowledge of and concern for H’s wants); 

10) Пропонує, обіцяє (Offer, promise); 11) намагається бути оптимістичним (Be 

optimistic); 12) Залучає до діяльності і мовця, і адресата (Include both S and H 

into activity); 13) Інформує або питає про причини (Give or ask for reasons); 

14) Припускає або стверджує взаємність (Assume or assert reciprocity);  

3. Задоволення потреб мовця заради спільної діяльности (fulfil H’s want). 

Адресант задовольняє бажання адресата тим, що робить подарунки (робить 

щось на добро, виражає симпатію, розуміння, співпрацює) (Give gifts to H: 

goods, sympathy, understanding, cooperation) [283, с. 106-134]. Негативна 

ввічливість ориєнтована на компенсування необхідності негативного обличчя 

у самовизначенні та збереженні свого особистого простору. Негативна 

ввічливість охоплює стратегії, коли мовець:  

1) Використовує конвенційну непрямість, тобто непрямі МА (Be 

conventionally indirect); 2) Ставить запитання, ухиляється від прямих 

відповідей (Question, hedge); 3) намагається бути песимістичним (Be 

pessimistic); 4) Мінімізує ступінь втручання (Minimize the imposition); 

5) Ставиться з повагою (Give deference); 6) Вибачається (Apologise); 

7) Деперсоніфікує мовця і адресата (Impersonalise S and H); 8) Представляє акт, 

що загрожує «обличчю», як загальне правило (State the FTA as a general rule); 
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9) Використовує субстантивацію (Nominalise); 10) Висловлюється так, ніби 

адресат робить послугу мовцю, або ніби мовець не робить ніякої послуги 

адресату (Go on record as incurring a debt, or as not indebting) [283, с. 131].  

Існує ще дві стратегії, що належать до класифікаціїї П. Браун і 

С. Левінсон: пряма (on record) та непряма (off record). Стратегія on record 

здійснюється "найбільш прямо, чітко, однозначно і стисло наскільки це 

можливо" ("in the most direct, clear, unambiguous and concise way possible") 

[283, с. 69]. Мовець може обрати пряму стратегію (on record), коли пропозиція 

висловлення має ознаки бенфактивності для адресата (як це має місце у МА 

дозволу, або у МА пропонування), але у той же час не вимагає витрат з боку 

мовця. Інша можливість застосування прямої стратегії обумовлена високим 

статусом мовця, або якщо його підтримує особа з більш високим соціальним 

статусом, і він може заручитися її підтримкою та завдати шкоди «обличчю» 

адресата без ризику для власного «обличчя». Цю стратегію мовець може 

використовувати також у випадку, коли вона є природньою у відносинах між 

комунікантами, або існує згода про таку стратегію у інтересах справи 

[283, с. 94-98]. 

Непряма стратегія (off record) дає мовцю уникнути відповідальності за 

сказане, тому що висновок стосовно іллокуції його висловлення адресат 

робить самостійно, а саме висловлення допускає різні варіанти тлумачення і 

може бути деперсоніфікованим, містити натяки, риторичні запитання, іронію, 

метафори [283, с. 211-227].  

Не меньш важливим принципом, регулюючим взаємовідносини 

комунікантів, є принцип ввічливості Дж. Ліча. [355, с. 107]. Цей принцип 

потребує дотримання наступних максим: 1) максими такту (Дотримуйся 

інтересів іншого!), 2) максими великодушності (Не утруднюй інших!), 

3) максими схвалення (Не кажи погано про інших!), 4) максими скромності 

(Відсторонюй від себе похвалу!), 5) максими погодження (Уникай 

заперечень!), 6) максими симпатії (Висловлюй доброзичливість!). Порушення 

правил комунікації може мати на меті підвищення експресивності мовлення, і 



56 

 

формує такі стилистичні прийоми, як повтор, риторичне запиитання, ірония, 

гіпербола, літота и ін. [24, с. 30]. 

Часом учасники спілкування порушують Принцип адекватності 

[355, с. 107], свідомо спотворюючи позицію опонента, пересмикуючи зміст 

його слів, щоб таким шляхом домогтися переваг в діалозі. Якщо така тактика 

застосовується у директивному висловленні, то це свідчить про направленість 

на перлокутивний ефект третього порядку (відповідно класифікації 

Ю. Х. Габермаса), коли досягнення перлокутивної ціли може бути здійснено 

лише непомітним для адресата способом. 

Беручи до уваги трактування спонукання як „face threatening act“ і 

розглядаючи мову як «структуроване відображення соціальних норм» 

(strukturiertes Gebilde sozialer Normen) [353, с. 309] однією з яких є збереження 

обличчя партнера по комунікації, можна виділити наступні закономірності: 

1) Існування спеціальних мовних засобів, за допомогою яких здійснюються 

спроби помя’кшити загрожуючий обличчю співрозмовника характер 

спонукань; 2) аспект конвенціональності деяких директивних мовленнєвих 

актів [415, с. 13-15]. (Про відмінності між конвенційними и неконвенційними 

спонуканнями йдеться у працях багатьох авторів [317, с. 166; 355, с. 28; 

409, с. 13; 405, с. 272]). 3) інституціоналізація певних спонукальних МА. 

Наприклад, недостатньо самої лінгвістичної презентації команди для 

забезпечення її виконання. Тільки припустимі нелінгвістичні конвенції, що 

стосуються інституціоналізації відносин влади забезпечують досягнення 

запланованого перлокутивного ефекту, тобто успішного виконання. Солдат 

може сто разів наказати своєму сусіду очистити сходи («Я наказую вам 

прибирати сходи!»), але використання перформативного дієслова "наказую" не 

є достатнім для того, щоб сусід виконав бажану солдатом дію [383, с. 56]. Як 

демонструє мовний матеріал, в рамках інституціоналізації обидва партнери 

беруть на себе певні ролі, тому що, в залежності від контексту, для кожної з 

цих ролей є більш-меньш визначеною область вживання мови. Ця обставина 
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відома партнерам по комунікації, вони беруть її до уваги і мають змогу 

зберегти «обличчя» навіть у спілкуванні між військовими. 

 

1.2.4. Суттєва умова. Суттєва умова визначає іллокутивну ціль 

директиву і полягає у тому, що він здійснює спонукання. Аналіз наукової 

літератури, що стосується директивних висловлень і мовленнєвих актів, 

показує, что в залежності від цілей дослідження автори виокремлюють 

різноманітні аспекти феномена спонукання. 

Представники філософії мови розглядають спонукання як форму думки, 

яка охоплює такі «ментальні структури» (gedankliche Gebilde), як заборона, 

дозвіл, прохання, доручення, правові та моральні норми [387, c. 9]. 

Психолінгвисти у зв’язку з цією темою займаються вивченням перспективи 

спонукаючої особи і підкреслюють той факт, що через спонукання 

відбувається психологічний процес „sich-verpflichtet-Fühlens”, який є 

необхідним для виконання бажаної дії спонукаємою особою [346].Дослідники, 

що є представниками формальної логіки, зосереджуються на логіці спонукань і 

створюють теорію команд (theory of commands) [376, c. 3] або, виходячи з 

понять імперативної логіки, аналізують спосіб функціонування та 

релевантність універсальних імперативних принципів для категорій моралі та 

етики [330, c. 2].  

Представники функціонально-семантичного підходу представляють 

спонукання як одне з категоріальних значень модальності, невіддільних від 

процесу функціонування мови. Даний підхід дає найбільш повний перелік 

одиниць, що виражають значення спонукання, які групуються в 

функціонально-семантичне поле спонукання, і дозволяє аналізувати 

імперативні ситуації.  

З точки зору функціонально-семантичного підходу, спонукальність (або 

в іншій термінології – владність) принципово відрізняється від багатьох інших 

категоріальних значень тим, що виділяє певний комунікативний тип речень, 

тоді як, наприклад, аспектуальні значення можуть бути виражені в реченні 
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будь-якого комунікативного типу [256, c. 187]. З іншого боку, спонукальність 

може бути віднесена до ряду значень, пов'язаних з поняттям потенційності, що 

відображує динаміку переходу від нереальності до реальності. Це пов'язано з 

тим, що «підсистеми модальних значень, що виділяються по різноаспектним 

ознаками, частково перетинаються, так що можливі випадки, коли одне й теж 

значення (в залежності від того, в якому аспекті воно розглядається), входить в 

різні ряди» [60, c. 60].  

Для адекватного опису мовного феномена спонукання виникає 

необхідність вийти за рамки системного підходу, оскільки він не охоплює 

умов спілкування, пресупозиції, індивідуальних характеристик комунікантів і 

т.і., тобто тих факторів, які впливають на вибір мовних структур, що 

відповідають конкретній мовленнєвій ситуації. Користуючись термінами 

лінгвістичної прагматики, можна сказати, що фукціонально-семантичне поле 

спонуканняі відображає локутивний аспект директивних висловлень, 

представляючи собою набір мовних засобів вираження спонукання. 

Представники функціональної прагматики, очолювані Й. Ребайном, 

досліджують додатково прогресію, механізми, обставини директивних 

мовленнєвих актів [375, c. 337–343]. Під час дефініції поняття спонукання 

дослідники стикаються по-перше, з тим, що термін «спонукання» 

(Aufforderung) необхідно відокремити від того поняття, яке вживається в 

повсякденному житті, по-друге, з тим, що сам термін часто вживається як для 

позначення цілого класу директивних мовленнєвих актів, так і для одного з 

типів директив. По-третє, існують розбіжності щодо визначення значення 

спонукання. 

Ю. Д. Апресян зводить семантику імперативних форм дієслів дії «до 

самої загальної ідеї спонукання, тобто вираження бажання, щоб адресат 

зробив Р, і спробі адресата зробити Р [23]. А. Вежбицька при тлумаченні 

спонукання вводить компонент «Я кажу, що я хочу, щоб ти зробив це». 

Н. В. Перцов вказує на можливість існування «альтернативного бажання 

адресата» і на відсутність (наприклад, в мовленнєвому акті дозволу) бажання 
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реалізації деякого факту з боку мовця [177, c. 91]. Н. В. Нікітін вважає, що не 

тільки директивне висловлення, але і «будь-яка мова від початку прагматична, 

націлена на ті чи інші практичні – в найширшому <...> сенсі – матеріальні чи 

духовні наслідки, дії, результат» [164, с. 133]. 

Більшість дефініцій поняття «спонукання» сходяться на кількох 

основних компонентах, з яких складається директивний мовленнєвий акт: 

мовець, слухач, бажана дія (або стан) і мовне висловлення. Існує також 

загальна думка про те, що немає однозначної відповідності між спонукальним 

мовленнєвим актом і певним способом його реалізації, що пов'язано з 

фундаментальною властивістю людської мови: набір мовних засобів 

обмежений, а можливості вживання мови нескінченні [94, c. 32]. Вибір 

певного варіанту директивного висловлення визначається багатьма факторами, 

здебільшого екстралінгвальними. 

У словнику лінгвістичних термінів Т. Левандовскі наводиться 

визначення В. Зегета: «Спонукання – форма думки, яка існує зазвичай у 

вигляді спонукального речення і чия первинна функція полягає в управлінні 

поведінкою» [424]. У. Енгель вважає, що директив «в широкому сенсі – 

мовленнєвий акт, що включає в себе цілий ряд мовленнєвих актів (спонукання, 

порада, докір, попередження, питання) і зобов'язує партнера до певної 

поведінки [304, c. 47]. Х. Грісбах називає директивними «висловлення, які 

вимагають певної поведінки від партнера по діалогу» [322].  

У Г. Г. Почепцова директив – це «прагматичний тип речення, змістом 

якого є пряме спонукання адресата до дії» [116, c. 276]. Лексикон Мецлера дає 

кілька визначень, одне з них стосується терміну «директив», друге дано в 

статті «Aufforderung»: 1) «Директиви» – виділений Сьорлем клас мовленнєвих 

актів, що відрізняються від інших мовленнєвих актів тим, що мовець хоче 

змінити світ відповідно до свого висловлення ...»; 2) Спонукання – «тип 

іллокутівних актів, загальним для яких є те, що слухач спонукається до дії за 

допомогою мовної дії мовця» [426, c. 67; 144]. Короткий оксфордський 

словник з лінгвістики також містить дефініцію директива: «Мовленнєвий акт, 
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при якому мовець керує або домагається дії по відношенню до iнших. [425, 

c. 43]. Х. Бусманн характеризує директиви наступним чином: «Мовленнєвий 

акт, чия головна мета полягає в тому, щоб спонукати адресата до певної 

поведінки (дії або невиконання дій)» [423, c. 185]. Директив – найбільш 

складно організований мовленнєвий акт, який об'єднує в собі різноаспектну 

інформацію: а) когнітивно-семантичну «мовець знає, що р», б) нормативно-

оцінну «мовець знає, що р погано», в) логіко-деонтічну «мовець вважає за 

необхідне змінити р на НЕ-р», г) іллокутивно-прагматичну «мовець не бажає 

сам міняти р на НЕ-р», д) перлокутивно-прагматичну «мовець делегує 

адресату змінити р на НЕ-р» [192, c. 85]. Установка на зміну існуючого стану 

справ є домінантною для директивних висловлень [51, c. 47]. Саме ця 

установка відображена при описі директив в теорії мовленнєвих актів.  

А. Вежбицька, визначаючи, логіко-семантичні параметри ситуації 

спонукання виділяє ще декілька інших моментів: 1) мовець має на меті (має 

намір) спонукати слухача зробити дію р; 2) момент часу скоєння р пізніше, ніж 

момент проголошення (умова пропозиціонального змісту). 

В якості робочого нами пропонується наступне визначення: директив – 

мовленнєвий акт, який в даному ситуативному контексті однозначно 

інтерпретується як волевиявлення мовця, спрямоване на здійснення (або 

нездійснення) певної дії слухачем. Причому дія розуміється нами в широкому 

сенсі, тобто і як входження в стан (напр. Beruhigen Sie sich! Kommen Sie zu 

sich!), і як зміна поведінки. Наше визначення містить п'ять параметрів, що 

беруть участь в процесі спонукання: мовець (адресант); слухач (адресат); 

директивне висловлення (мовний знак); предмет спонукання; ситуативний 

контекст. 

У лінгвістичних роботах поняття контексту часто вживається як 

споріднене поняттю ситуації. У нашій роботі ми виходимо з того, що 

«ситуація є сукупність реальних умов протікання комунікації, в той час як 

контекст відноситься безпосередньо до мовної матерії» [115, c. 73]. Ситуація 



61 

 

виступає як фрагмент життєвого світу і утворює контекст ситуації діяльності, 

який ми розуміємо як ситуативний контекст [253, c. 202].  

У ситуативному контексті спонукання предметом виступає деякий стан 

речей Р, який стає «інформаційним субстратом», денотативної основою 

директивного висловлення [266, c. 39]. Волевиявлення планується як рішення 

делегувати доручення, завдання, право адресату змінити існуючий стан речей 

[192, c. 83]. Мовець бере на себе роль прескріптора, адресату відводиться роль 

виконавця. У деяких типах директивів, наприклад дозвіл, пропозиція, роль 

прескріптора нав'язується мовцю адресатом або диктується ситуацією 

спілкування. 

 

1.2.5. Перлокутивна умова. Перлокутивна умова директивного 

мовленнєвого акту полягає у тому, що «S має намір змусити H виконати дію» 

[35, c. 107].  

Іллокутивна та перлокутивна цілі відрізняються тим, що «іллокутивна 

ціль: обмежується адресантом; передбачає питання “Що я роблю, 

виголошуючи висловлення?”; передбачає експліцитну перформативну 

формулу: «висловлюючи це, я тебе запитую/прошу/попереджую/вітаю тощо»; 

яка означає, що адресант намагається виконати певну мовленнєву дію, тобто 

реалізувати іллокутивний акт» [35, с. 107]. Для директиву ця формула звучить 

як «висловлюючи це, я спонукаю (наказую, благаю, застерігаю, забороняю, 

вимагаю, даю вказівку, запрошую, пропоную, прошу) зробити (або не робити) 

p». Що стосується перлокутивної цілі, то вона «спрямована на адресата і/або 

третю особу/особи; передбачає питання «Чого я хочу досягти, виголошуючи 

висловлення?» [35, с. 107]. Вимовляючи директив, адресант спонукає 

співрозмовника до певної, розуміємої в широкому сенсі дії. Це може бути не 

тільки інструментальна, але й ментальна або вербальна дія, коли мовець 

пропонує замислитись над чимось, не поспішати з прийняттям рішення, 

вимагає пояснень, або, як наприклад у наступному дискурсивному фрагменті, 
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просить поділитись інформацією з іншою особою, тому що сам особисто не 

має часу для цього, бо має іншу невідкладну справу:  

(16) „Bitte, lieber Doktor“, bat ich, „erklären Sie Herrn Hudewenz, was wir 

möchten. Ich würde gern, wenn ich darf, telefonieren“  

“Mach ich“, sagte Dr.Knopf, „schon für den Fall, dass Sie mich engagieren 

müssen“. (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 193) 

С. Штафельдт розподіляє перлокутивні цілі на три категорії; епістемічні 

(H-Glaube), мотиваційні (H-Absicht) та емоційні (H-Emotion). [391, с. 153] 

Перлокутивна умова містить експліцитну формулу «Тим, що я тебе запитую / 

прошу / попереджаю / вітаю тощо, я хочу тебе здивувати / порадувати / 

переконати / ввести в оману тощо», полягає в тому, що адресант намагається 

за допомогою мовленнєвого акту або здійснити певний вплив, або послабити 

можливий вплив на адресата чи третю особу/особи, тобто реалізувати 

перлокутивний акт» [35, c. 66].  

Відповідно, для директивного мовленнєвого акту ця формула буде мати 

вигляд: «тим, що я тебе спонукаю, я хочу тебе переконати виконати (чи не 

виконати) певну дію (інструментальну, вербальну, ментальну)». Беручи до 

уваги твердження Ю. Габермаса про наявність перлокутивних ефектів 

третього типу, зауважимо, що у деяких ситуаціях спілкування, у певному 

ситуативному контексті цю формулу можна доповнити таким чином: «тим, що 

я тебе спонукаю, я хочу тебе переконати виконувати (чи не виконувати ) певну 

дію (інструментальну, вербальну, ментальну) і вплинути на твій емоційний 

стан». Тобто директиви можуть поєднувати у собі мотиваційні та емоційні 

перлокутивні цілі. Наведений нижче дискурсивний фрагмент описує ситуацію, 

коли висловлюючи ДМА, мовець має на меті не тільки виконання 

інструментальної дії, але й вплив на емоції адресата. Мовець вимагає показати 

документи не тільки тому, що йому потрібно їх побачити, але й тому, щоб 

образити своєю недовірою людину, яка вище за статусом: 
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(17) Und dann tat er etwas völlig unerwartetes. Er wandte sich zu mir, kam 

zwei Schritte auf mich zu und sagte barsch: „Darf ich wohl mal Ihren Dienstausweis 

sehen?“ (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 193) 

Слідом за Л. Р. Безуглою, ми вважаємо, що «сукупність перлокутивної 

та іллокутивної цілей складають комунікативну інтенцію мовця». Інтенція в 

свою чергу «викликає активацію ментальної схеми мовленнєвої дії, котра за 

участю дискурсивної тактики та дискурсивного контексту спричиняє вибір 

адресантом засобів реалізації мовленнєвого акту» [35, с. 104]. Ці засоби, які 

повинні сприяти досягненню запланованого перлокутивного ефекту, можуть 

відноситись до іллокутивного, локутивного, пропозиційного рівнів, а також 

експлікувати умови успішності ДМА. Далі розглянемо вербальні і невербальні 

засоби оптимізації перлокутивного впливу ДМА. 

 

1.3. Засоби вираження директивних мовленнєвих актів у 

німецькомовному діалогічному дискурсі 

 

1.3.1. Локутивні засоби вираження. Реалізацію директивности, як 

правило, традиційно пов'язують з імперативом. За ним в системі мови 

закріплена семантика спонукання, яка завжди зберігається незалежно від 

контексту. Імператив в німецькій мові належить до категорій дієслова, котрі 

досі перебувають у центрі дискусій, оскільки є істотні розбіжності щодо 

обсягу цього поняття. К. Донхаузер і Д. Вундерліх вважають, що імперативу 

належить тільки форма другої особи однини [295, 414]. Е. Вінклер зараховує 

до імперативу як друге число однини та множини, так і третю особу однини і 

множини [408].Деякі дослідники, вважаючи включення в імперативну 

парадигму форми першої особи множини дискусійним, пропонують вважати 

дану форму, а також конструкції з дієсловом lassen конституентами 

функціонально-семантичного поля спонукання, так як в них повідомляється 

про намір адресата здійснити деякі дії, а не просто звернений до адресата 

заклик до спільного його виконання [2]. 
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Поряд з цим існує розширене розуміння дієслівної парадигми, при якому 

допускається, що виконавцем бажаної дії може бути не тільки адресат 

(адресати), але і навіть сам адресант. У цьому випадку в якості периферійних 

членів в імперативну парадигму включаються перша особа множини і перша 

особа однини [377]. 

Ф. Лідтке не вважає форми першої особи однини і множини такими, що 

належать до імперативної парадигми, так як це пов'язано із залученням до 

обговорення однієї з проблем теріії діяльності – самоспонукань (Selbst-

Aufforderungen). У той же час, якщо виходити з форм, які per default 

корелюють з директивним МА, то, на думку Ф. Лідтке, не варто обмежуватися 

тільки пропозиціями, що містять імперативний модус. Необхідно прийняти до 

розгляду також і ті типи пропозицій, які хоч і не містять дієслова в наказовому 

способі, але виступають в якості корелятів директив. Наприклад, конструкції 

типу: Du mußt dich beeilen. Wollen Sie sich um 17 Uhr in der Hotelhalle einfinden. 

Es ist um 7 Uhr anzufangen. Man nehme 12 Eier u.a. [359, 77].  

Імператив належить до класу мовних засобів, які, навіть не маючи 

статусу пропозиції, здатні самостійно реалізовувати комунікативний намір. У 

своїй засадничій функції імператив близький до вокативу і часткам: «Вони 

являють собою спосіб прямого впливу на слухача і належать, як такі, до 

керуючого поля мови» [301, с. 393]. З прагматичної точки зору, форма 

імперативу до деякої міри унікальна. З одного боку, вона існує перш за все для 

того, щоб мовець міг висловити свою власну волю. З іншого боку, вона 

постійно націлена на адресата. Унікальність імперативу полягає і в тому, що 

він, при всій орієнтованості на адресата, не залишає в своїй структурі місця 

для відображення особистості цього адресата, за винятком варіативності форм 

Mach ... та Machen Sie ... для німецької мови [153, с. 133]. Якщо при 

спілкуванні вживаються форми Imperativ, то соціальні, психологічні та 

особистісні характеристики набувають більшого значення. Категорія 

імперативної модальності і її ядро – наказовий спосіб – становить домінанту 

плану вираження директивів [47, с. 22]. Форми наказового способу можуть 
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виражати всі відтінки значення спонукання від наказу до запрошення. Для 

того щоб неімператівні форми сприймалися як директивні, необхідні 

відповідні прагматичні умови (наприклад, пріоритетність позиції мовця) 

Граматична категорія спонукальності сама по собі виявляється 

індиферентною до ступеня категоричності імперативу [236]. Іллокутивний 

потенціал імперативу детермінований рамками директивного висловлення 

[377, с. 23]. Про який саме тип директиву йдеться, стає очевидним завдяки 

ситуативному контексту: 

(18) Молодий чоловік пропонує подрузі приміряти срібне кільце: 

“Gefällt er dir?“ 

Sie nickte. 

„Dann zeig mal, wie er dir steht. Probier doch an, komm!“ 

Er nahm ihre Hand, und sie spürte den Druck seiner Finger auf der 

Innenfläche. Dazu dieses Lächeln und die kühle Berührung des schweren Silbers am 

Gelenk. (Konsalik H. G., Airport-klinik, S. 42) 

(19) Няня отримує вимогу відвести дитину від неприємного видовища: 

„Nehmen Sie schnell den Jungen und gehen Sie in die Pension!“, rief ich 

Uschi Marckhoff zu. Sie gehorchte sofort. (Martin H., Einer fehlt beim 

Kurkonzert, S. 31) 

(20) Секретарка радить працівниці журналу зачекати на фрау Пель в 

одному з редакційних відділів: 

„…Ich habe nur noch etwas mit Frau Pöhl zu besprechen.“ 

„Dann warten Sie am besten in der „Handarbeit“ (Fischer L. M., Sanfte 

Gewalt, S. 130)  

Для ідентифікації типу директиву при імперативі використовуються такі 

іллокутивні індикатори як частки, звернення, а також «оцінні значення як 

маркери інтерперсональної модальності» [28]: 

(21) „Lassen Sie uns bitte allein, Britte.“ (Konsalik H., Airport-klinik, S.10) 

(22) Sie: Was ist denn passiert? Red doch schon, um Himmels Willen. 

(Lenz S., Die Bergung, S. 22).  
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Важлива особливість висловлювань з імперативними формами дієслова 

полягає у тому, що волевиявлення в них виражається узагальнено, граматично. 

У директивному мовленнєвому акті відбувається не тільки дія волевиявлення, 

а й інформування слухача про ту дію, яка повинна бути здійсненою слухачем 

або особою яка не бере участі в мовленнєвому акті, або комбінацією 

вищеназваних осіб [257, с. 200]. Разом із наказовим способом, що займає 

центральне положення у функціонально-семантичному полі спонукання, існує 

велика кількість інших способів вираження директивності. У функціонально-

семантичному полі спонукання відокремлюють периферійні констітуенти, до 

яких відносять такі синтаксичні та лексико-граматичні засоби: субстантивні та 

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

форми Präsens Konjunktiv [299, с. 92]. Прислівникові речення у складі 

директивного мовленнєвого акта надають йому енергійності: 

(23) „Dann rüber mit ihr. Vorsichtig, Leute! Sie kann innere Verletzungen 

haben ... “ (Konsalik H. G., Airport-klinik, S. 8) 

Прислівникові і субстантивні речення, в залежності від ситуації 

вимовляння, можуть відображувати різний ступінь інтенсивності іллокутивної 

сили і висловлювати, наприклад, 

прохання (24): Sie angelte ihre Dose mit Zitronenbonbons aus der 

Rocktasche und schob sich fünf auf einmal in den Mund. „Das halt ich nicht aus“. 

„Ganz ruhig, Tante Maddy!“ Ich fuhr mir mit allen zehn Fingern durch die 

Haare und grinste sie an. (Gier K., Smaragdgrün. Liebe geht durch alle Zeiten, 

S. 79); 

розпорядження (25): Dr. Hansen, der das blutige Hemd von ihrem Kopf 

wickelte, beugte sich tief über sie. „Platzwunde an der Stirn. Das ist harmlos. 

Lukrezia: Sauerstoff! Britte: Cordalin! Strophanthin!“ (Konsalik H. G., Airport-

klinik, S. 7). 

Спонукальні вигуки, також розташовані на периферії функціонально-

семантичного поля спонукання, іноді можуть виступати синонімом деяких 
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прислівникових речень. Так, в наступному висловлюванні, вигук Tss має ту ж 

саму ілокутивну силу, що й прислівник still: 

(26) „Party! Tsss, wer kann sich schon mit so was beschäftigen?“ 

„Höre ich da was von Party? Ich bin dabei.“ (Gier K., Smaragdgrün. Liebe 

geht durch alle Zeiten, S. 18) 

Особливість директивів, побудованих як субстантивні речення, полягає 

у тому, що мовець не називає дії, до якої спонукає, а тільки вказує причину з 

якої необхідно виконати дію. Ситуативна обумовленість, обов’язкове 

співпадіння момента мовлення і сприйняття спонукання є характерними 

ознаками цього способу вираження директивності. 

Таким чином, аналіз мовного матеріалу показує, що для оформлення 

одного і того самого типу директивних висловлень можуть залучатись засоби 

різних рівнів. На локутивному рівні способи вираження директивності 

являють собою певний набір моделей, мовленнєва реалізація яких залежить від 

очікуємої перлокуціїї (запланованого перлокутивного ефекту) і відбувається 

при взаємодії таких екстралінгвальних факторів як ситуація мовлення, 

комунікативні наміри мовця, ситуативний контекст, соціальний статус 

комунікантів та інші. 

 

1.3.2. Іллокутивні засоби вираження. В залежності від характеру 

очікуваного перлокутивного ефекту директивного висловлення, ситуативного 

контексту, соціального статусу, особистісних характеристик комунікантів та їх 

взаємовідносин адресат використовує прямі або непрямі (індиректні) способи 

вираження іллокутивної сили спонукання.  

В науковій літературі можна знайти велику кількість робіт, що 

стосується експлікації поняття індиректності мовленнєвих актів [415, 169, 

377]. Більшість з наявних визначень називають індиректними ті мовленнєві 

акти, іллокутивна мета яких не знаходить прямого відображення у мовній 

структурі застосованого висловлення [169, c. 19]. «Мовленнєвий акт є 

індиректним, якщо виникає дисоціація між інтендуємою комунікативною 
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функцією і типом висловлення або між перформативним дієсловом, яке воно 

містить, і іншим ілокутивним індикатором, або існує невідповідність між 

інтендованою пропозицією і буквальним значенням висловлення (імена, 

предикати, синтаксичні кореляти, сполучники, індикатори)» [398, 302]. 

Невідповідність між мовленнєвим наміром та достеменною формою 

висловлення має місце при висловленні іронії, коли мовець має на думці не 

зовсім те, що каже.  

Г. Рамге називає індиректними такі іллокутивні акти, які містяться у 

висловленні разом з нормальним іллокутивним значенням мовленнєвого акту, 

і які визнаються і розуміються такими згідно до конвенціонально діючих 

правил [373, c. 50].В. Зекеланд вважає, що індиректність має місце, якщо існує 

невідповідність між позначеною певними структурними ознаками речення 

базисною іллокуцією і фактичною іллокутивною роллю висловлення, або 

виражені пропозиційні компоненти не відповідають тому пропозіційному 

змісту, що мається на увазі [388, c. 89]. Кожна іллокуція, за В. Зекеландом, має 

базисну реалізацію і низку непрямих реалізацій (вторинні ілокуції). Недоліком 

існуючих теорій індиректності В. Зекеланд вважає недостатнє урахування 

мовної сторони висловлення. Для заповнення цієї прогалини було введене 

поняття іллокутивних індикаторів, які відображають релевантні риси 

структури речення. Перформативні дієслова, тип речення, прислівники, 

частки, інтонація є базисними індикаторами. Вони вказують на потенційну 

іллокутивну роль висловлення. Вторинні іллокутивні індикатори вказують на 

дійсну, справжню комунікативну функцію висловлення і є домінантою щодо 

базисних. До вторинних ілокутивних індикаторів належать пропозіційний 

зміст і контекст, якщо вони ведуть до інтерпретації висловлення як 

індиректного. І вони ж є базісними, якщо підтримують інші базісні індикатори, 

як це відбувається у прямих мовленнєвих актах. 

В. Зекеланд говорить також про «конвенціоналізовану» і 

«неконвенціоналізовану» індиректність, пояснюючи це на прикладі речення 

Ich habe Hunger (Я голодний), яке має базову іллокуцію повідомлення (мовець 
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констатує той факт, що він голодний, не переслідуючи більше ніяких 

комунікативних цілей). Однак часто завдяки контексту це речення розуміється 

як приховане конвенціоналізоване спонукання слухача вдатись до якихось-

небудь дій, щоб позбавити мовця від почуття голоду. Неконвенціоналізована 

індиректність має місце, якщо фактична іллокутивна роль висловлення 

відхиляється від базісної іллокуціі, але лише у даному конкретному контексті, 

а не регулярно. 

Дж. Серль дає цілий перелік речень, що конвенційно використовуються 

при здійсненні індиректних спонукань в англійській мові. Наибільш явним 

мотивуванням індиректного вираження прохань Дж. Серль вважає ввічливість. 

Деякі мовні форми тяжіють до вкорінення у якості конвенційних способів 

вираження індиректних мовленнєвих актів [169, c. 214]. При цьому, конкретні 

типи форм, які обирають для використання в якості ввічливого прохання, 

варіюють від мови до мови. 

Р. Конрад відзначає існування таких класів ситуацій, коли за допомогою 

питання автоматично висловлюється бажання. Такими є ситуації купівлі або 

замовлення в магазинах, підприємствах обслуговування, ресторанах, коли не 

прийнято цікавитися, наприклад, наявністю товару без наміру його придбати 

[168, c. 354]. Відповідно до завдань цього дослідження ми розмежовуємо прямі 

мовні акти і непрямі. Серед останніх нами виділяються індиректні і імпліцитні 

МА. До індиректних МА ми відносимо ті висловлення, які «зберігаючи своє 

основне значення показника іллокутивної сили x, регулярно використовуються 

як показник іллокутивної сили y [169, c. 19], тобто ковенціоналізовані засоби 

вираження спонукання. Імпліцитним МА є в тому випадку, коли наявність 

іллокутивної сили спонукання визначається ситуативним контекстом і 

розпізнається шляхом виведення з пропозиції прямого МА. 

Принципи, за якими відбувається розуміння індиректних мовленнєвих 

актів, детально викладає П. Грайс. Провідну роль у цьому процесі відіграє 

принцип кооперації. Якщо мовець вимовляє висловлення, буквальне значення 

якого не збігається з ситуативним, то у слухача є два шляхи, щоб зробити 
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висновки: 1) Він може припустити, що мовець порушує принцип кооперації, 

тобто одну з його максим; 2) Слухач передбачає, що всі максими спілкування 

дотримані і робить висновок, що мовець має на увазі не те, що каже. Висновок 

про те, що саме має на увазі мовець, робиться слухачем на підставі його 

загальних знань про світ, а також здатності робити логічні висновки. 

Д. Вундерліх, як і Дж. Серль, вважає необхідною наявність такої 

здатності. Аналогом загальних фонових знань Д. Вундерліх називає певне 

знання ситуації і попереднього ходу подій, а також зразків мовленнєвих дій, 

напрацьованих суспільством [412, c. 47].О. С. Ахманова визначає фонові 

знання як вертикальний контекст, на відміну від горизонтального, тобто 

власне мовного контексту. Фонові знання являють собою «сукупність 

відомостей культурно і матеріально-історичного, географічного та 

прагматичного характеру, які передбачаються у носія даної мови» [131, c. 78-

79]. О. С. Ахманова виокремлює також філологічний аспект, завдяки якому 

стає можливим сприйняття образів, метафор і інших видів висловлень, які 

передбачають у читача знання певного історико-філологічного матеріалу [131, 

c. 79]. 

Б. Шлібен-Ланге дотримується думки про те, що мовленнєві акти в 

конкретній ситуації спілкування дуже часто, «майже завжди» є непрямими 

[380, c. 91]. Таку точку зору поділяють і деякі інші дослідники [395, 289], 

виходячи з здатності комунікантів абстрагуватися від буквального значення 

висловлення і робити правильні висновки щодо його фактичної іллокутивної 

функції. 

«Будь-яке імпліцитне висловлення є знятим міркуванням. За називанням 

факту тут завжди ховається логічний ланцюг умовиводів, що становить 

роз'яснення, з'ясування собі адресатом істинної і повної для даної мовленнєвій 

ситуації суті факту, що є предметом мовлення» [174, c. 57]. Для успішного 

розуміння імпліцитного висловлення слухач сам приписує повідомленню 

деякий зміст, вилучаючи його елементи зі своїх знань про світ, про основні 

закономірності мовленнєвої поведінки. 
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Д. Фівегер розрізняє пять видів таких знань: 1) лінгвістичні знання 

(знання про мовні структури), 2) енциклопедичні знання, 3) іллокутивні 

знання, 4) знання розмовних і текстових зразків [400, c. 83]. 

Большість лінгвистів відокремлюють три основних типи знань: мовні, 

комунікативні і енциклопедичні [333, c. 86]. Такий розподіл, на думку 

В. Гартунга, має певний аналітичний сенс, однак у конкретній мовленнєвій 

ситуації елементи знань можуть входити у будь-яку з цих областей. 

Комунікативні знання конституюются із знань норм різних типів, ситуативних 

та «подієвих», тематичних и стратегичних. Стратегічним В. Гартунг вважає 

знання типів мовленнєвих актів. Ці відмінності, однак, не утворюють повної 

моделі комплексу «комунікативне знання»: «Це більшою мірою емпірично 

виправдані позначення компонентів знання, чий подальший розгляд обіцяє 

розуміння тієї спрямованості дії і тих моделей інтерпретації, якими 

користуються комуніканти (або певні соціальні групи комунікантів)» [333, 

c. 85]. Ф. Унгер пише про порівнянність термінів «комунікативне знання» і 

«комунікативна компетентність»: «Це означає: Комунікативне знання 

складається не тільки зі спостережень, споглядань і т. і. Воно містить не тільки 

рецептивні, але й всі лінгвістичні продуктивні навички аж до артикуляції» 

[396, c. 146]. Комунікативна компетеність, таким чином, передбачає володіння 

системою звуків, значень слів і функцій синтаксичних структур, а також те, 

«що мовець повинен знати і вміти, щоб успішно спілкуватися у певному 

мовному колективі» [239, c. 169]. Для успішного спілкування мовець, на думку 

Д. Вундерліха, повинен мати у своєму розпорядженні дев'ять різних видів 

вмінь. Ці вміння модифікуються, реалізуються у фактичній комунікації, їм 

навчаються у процесі комунікації. Сама фактична комунікація може бути 

успішною хоча б тому, що комуніканти від початку мають здатність робити її 

успішною [338, c. 92].  

Е. В. Гесс-Люттіх говорить про набутий у повсякденнії комунікації 

досвід, який в якості групового, індивідуального або специфікованого знання 

служить успішному діалогічному спілкуванню комунікантів [338, c. 84]. 
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Ф. Шютце показує на прикладі літературних діалогів, що кожен процес 

мовленнєвої взаємодії функціонує на основі обопільного приписування, 

домислювання партнера по комунікації щодо мовної ситуації. Учасники 

комунікації роблять взаємні припущення про подібність і відмінність цілей, 

про тип і ступінь спільності з відповідними дефініціями ситуацій, про 

особистість партнера по комунікації, про роль, в якій він виступає в даній 

мовленнєвій ситуації, про його особисту позицію. «Взаємні припущення 

залишаються зазвичай замовчуваними передумовами процесу інтеракції поза 

експліцитною символікою лінгвістичного або жестового характеру» [386, 

c. 72]. При дослідженні питання про передумови, що ведуть до акдекватного 

сприйняття мовленнєвого повідомлення, нерідко використовується термін 

«лінгвістична пресупозиція». (Про те, чи є пресупозиція явищем семантичного 

або прагматичного характеру, див. [319, c. 421]). «Попереднє знання є не що 

інше як явище пресупозиції, яке ніби програмує відповідне однозначне 

розуміння як окремих слів всередині фрази, так і, відповідно, всієї фрази» 

[131, c. 77]. 

Як зазначає М. В. Нікітін, «експліцитно кодифіковане значення 

висловлень і текстів доповнюється, взаємодіє і модифікується імпліцитною 

інформацією, що витягується з усіх компонентів мовленнєвого акту» 

[166, c. 721]. 

Таким чином, існують різні думки з приводу складових частин і рівнів 

поняття «фонові знання» і «комунікативні знання» [302, c. 42; 365, c. 263]. 

Загальним для них є визнання того факту, що ці знання охоплюють комплекс 

відомостей, що роблять можливим сприйняття і розуміння того чи іншого 

висловлення, а також адекватну реакцію на нього. Вочевидь, мова йде про 

одну й ту ж загальну сукупність знань, необхідних, зокрема, для розпізнавання 

і адекватної розшифровки непрямих мовленнєвих актів, а також для успішної 

комунікації в цілому. Розподіл цих знань за різноманітними рівнями 

проводиться дослідниками з метою розробки відповідного інструментарію, 

здатного відобразити їх вплив на структуру і результат діалогічної взаємодії. 
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Стосовно директивних мовленнєвих актів можна сказати про те, що на 

основі вищеописаної сукупності знань адресат робить припущення щодо 

найбільш відповідної у даній конкретній ситуації стратегії і тактики її 

реалізації для досягнення своєї перлокутивної мети. 

 

1.3.3. Директивний мовленнєвий акт як частина складного 

мовленнєвого акту. Іллокутивна сила спонукання, як відомо, може виступати 

не тільки в якості чільної, що визначає тип мовленнєвого акту, але і 

співіснувати з іншими іллокутівнимі силами в якості супутньої (вторинної по 

термінології О. Г. Почепцова). Первинна іллокутивна сила висловлення 

визначається його найбільш загальними структурними характеристиками, 

вторинна іллокутивна сила розвивається на основі первинної [189, с. 25].  

О. М. Старикова пише про зміщення основних прагматичних значень, а 

також основного і вторинного прагматичного значень (питання і докір, 

питання і спонукання), які мають місце в простому мовленнєвому акті 

[226, с. 68]. Як зазначає А. М. Приходько, процеси прагматичного зміщення 

більш характерні для складних мовленнєвих актів, де вони можуть бути 

втіленням непрямих мовленнєвих актів або якісно інших прагматичних 

утворень, наприклад, так званих «бінарних іллокутивних комплексів» 

[192, с. 87]. Складний мовленнєвий акт замислюється і виконується як цілісна 

одиниця мови. У змістовному плані він являє собою обумовлене 

перлокутивною метою з'єднання двох окремих пропозицій. Мовна складова 

може бути визначеною як асиндетичне поліпредикативне утворення – 

безсполучникове поєднання пропозицій [119, с. 18]. В окремих випадках, 

складнопідрядні речення з підрядним умови також можуть становити основу 

одного з типів складного директивного мовленнєвого акту: 

(27) Eine Stimme erklang: „Monsieur Lieven, öffnen Sie! Wenn Sie nicht 

öffnen, werden wir die Türe eintreten.“ (Simmel J. M., Es muß nicht immer Kaviar 

sein, S. 52) 
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Cкладний мовленнєвий акт являє собою набір різних актомовленневих 

функцій, кожна з яких в глобальному плані має своє конкретне завдання. 

Серед складних мовленнєвих актів, залежно від характеру їх функцій, 

виділяється три основних типи: комплексні, композитні та складені 

[119, с. 15]. Складові комплексного МА знаходяться в субордінатівному 

прагмасемантичному зв'язку і співвідносяться між собою як головний і 

підлеглий мовні акти. У складних мовленнєвих актах, компоненти яких 

пов'язані субордінатівнимі відносинами, іллокутивна сила спонукання, як 

правило, є первинною, а директиви – головними мовленнєвими актами:  

(28) „Kümmere du dich nur um deine Ausstellung, Betty, ich komme schon 

allein zurecht…“ (Konsalik H. G., Eine angesehene Familie, S. 190).  

(29) „Nein, nein, gehen Sie hinauf zu Ihren Freunden, ich will nicht, dass Sie 

mich begleiten.“ (Kellermann B., Die Stadt Anatol, S. 172).  

Причиною функціональної незалежності імперативу в складній 

конструкції Л. А. Сергіївська вважає його пряме звернення до адресата, 

перлокуцію впливу з метою викликати конкретну відповідну дію або стан. 

«Модальність веління перешкоджає вживанню імперативу в ролі підрядного, 

на основі підрядного союзу» [216, с. 49]. 

Комплексні мовленнєві акти, як різновид складних, являють собою 

бінарну комунікативну єдність, послідовність мовленнєвих актів-функцій, що 

утворюють інтегрований блок ієрархічно організованих неоднорідних 

комунікативно-прагматичних типів висловлення, об’єднаних загальним 

наміром [192, с. 87]. 

При поділі головних та підпорядкованих мовленнєвих актів ми 

спираємося на ідею комунікативної філософії про те, що мовленнєві акти 

виступають у мовленні як складові попарно структурованої єдності 

(Doppelstruktur, paarweise auftreten) [328], тобто в складі інтеракції. Складні 

директивні мовленнєві акти можуть бути і в складі ініціальної, і в складі 

респонсивної репліки мовця. У першому випадку вони спрямовані на 

досягнення певного перлокутивного ефекту, а в другому самі являють собою 
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перлокутивний ефект директивного чи іншого висловлення: (30) Johan: Stört es 

dir, wenn ich rauche?Marianne: Was das angeht, ist es jetzt besser geworden, also 

rauch nur. Es macht nichts. Ich find’s gemütlich. (Bergman I., Szenen einer Ehe, 

S. 31). 

Як вважає А. М. Приходько, головним мовленнєвим актом у складі 

комплексного слід вважати той мовленнєвий акт, на який очікується вербальна 

чи невербальна реакція адресата [192, с. 90]. Квеситиви і директиви мають 

сильну іллокуцію, в процесі інтеракції вони, як правило, виступають в якості 

головного мовленнєвого акту-функції, однак у складі комплексного 

мовленнєвого акту один з них втрачає перевагу. Квеситив, як частина 

комплексного директивного мовленнєвого акту, мітигує висловлення і 

переорієнтує його на інтереси адресата, як це демонструє наступний приклад. 

Тітка пропонує хлопчикові почати гру, в яку він грав ще, коли був маленьким, 

і відразу ж цікавиться, чи не занадто він дорослий для цієї гри: 

(31) „Wollen wir eine Partie „Krieg zur See“ spielen, oder bist du dafür zu 

groß?“ 

Krieg zur See ist wirklich ein Spiel für Kinder, aber Tante Magdalena zuliebe 

spielte ich mit ihr. (Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 167). Авторський коментар 

показує, що така тактика позитивно впливає на перлокутивний ефект – 

хлопчик погоджується пограти, хоча і вважає себе дорослим. 

Т. ван Дейк зазначає, що в складному реченні між мовленнєвими актами 

можна знайти відносини «підпорядкування» і «домінування», наприклад, коли 

деякий акт є допоміжним по відношенню до іншого [292, с. 36]. Подібна 

ієрархія може бути виявлена і в складних директивних мовленнєвих актах, що 

містять промісив, які в цьому відношенні проявляють деяку подвійність. З 

одного боку, промісивний акт являє собою допоміжну мовленнєву дію, що 

слугує для досягнення мети (певна поведінка адресата в майбутньому), 

відображеної в трансльованій пропозиції. З іншого боку, промісивний 

мовленнєвий акт може бути домінуючим по силі перлокутивного впливу, 

оскільки часто містить експлікацію перлокутивного ефекту. Деякі дослідники 
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вважають, що в цьому випадку мова йде про складний промісивний акт з 

розширеною пропозицією [91].  

(32) „Schicken Sie Ihre Leute raus, ich muss Ihnen etwas mitteilen.“ 

(Simmel J. M., Es muß nicht immer Kaviar sein, S. 63).  

Наведене вище висловлення можна тлумачити як промісив, в якому 

директивний мовленнєвий акт є умовою виконання обіцянки повідомити щось 

адресату. Відбувається перехрещення двох іллокутивних формул: а) «М 

вимагає, щоб», б) «М обіцяє що» [192, с. 244]. В результаті промісив може 

бути зрозумілий тут і як підлеглий директиву мовленнєвий акт, що здійснює 

його аргументативную підтримку – необхідно виставити людей з приміщення, 

тому що адресат бажає щось повідомити. 

Композитний мовленнєвий акт характеризується значенням «включення 

складеного пропозіціонального змісту в модель світу адресата» [120, с. 41]. 

Перлокутивною метою композитного директива є задовільне рішення 

адресатом розгорнутого завдання [120, с. 41]. В композитних мовленнєвих 

актах, що містять рівноправні компоненти, можливо поєднання двох 

директивів:  

(33) „Doris, versuch mal, ganz ruhig zu sein…Trink etwas und hoer mir 

zu…“ (Lenz S., Die Bergung, S. 18).  

(34) „Kommen Sie herein», rief Sie, «erzählen Sie mir das Neueste aus Berlin 

und Paris…“ (Kellermann B., Die Stadt Anatol, S. 30). 

Відзначаючи широке вживання в російській і англійській мовах 

композитних директивів, В. І. Карабан звертає увагу на єдність їх іллокутивної 

і перлокутивної мети та визначає їх дискурсивний статус як доповнення 

[120, с. 75]. Існують деякі труднощі у визначенні доповнюючої і доповнюваної 

функцій [192, с. 216], оскільки обидва мовленнєвих акта мають однаковий 

телеологічний статус для сприймаючого висловлення адресата. 

Композитні мовленнєві акти є цілісною послідовністю мовленнєвих 

актів функцій, які утворюють інтегрований блок координативно-організованих 

однорідних комунікативно-прагматичних типів висловлення, об'єднаних 
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загальною комунікативною інтенцією мовця [192, с. 87]. У ситуативному 

контексті спонукання композитні мовленнєві акти можуть бути реалізовані 

будь-якою з чотирьох теоретично можливих комбінацій простих мовленнєвих 

актів-функцій [192, с. 91]: (35) директив –директив, (36) директив – констатив, 

(37) директив – квеситив, (38) директив – комісив: 

(35) Gräfin: Komm, Setz dich zu mir und erzähle, was forgefallen ist. 

Kanzler: Ich kann nicht sitzen, ich rase! (Haider A., Die Liebe ist ein 

Verbrechen S. 34) 

(36) „Nur Sie können das ändern, Komissar, sprechen Sie mit Lutz, nur Sie 

können ihn bewegen, mich zu Gastmann gehen zu lassen.“ 

„Nein, Tschanz“, sagte Bärlach, „ich kann das nicht.“ (Dürrenmatt F., Der 

Richter und sein Henker, S. 71) 

(37) „Ljubaschka, verrate mich bloss nicht, hilfst du mir?“ 

„Natürlich“, sie lachte. „Viel Glück, Maria.“ (Konsalik H. G., Eine 

angesehene Familie, S. 91). 

(38) “…Und wenn Sie hier herumstehen, Leute aushorchen – stören, dann 

kriegen Sie gar nix. Einverstanden?” 

Er schnüffelte und sah mich schief an. „Was soll ich sonst tun? Sie sind das 

Gesetz.“ (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 86) 

Співіснування директиву і комісиву у композітному мовленнєвому акті 

при наявності змістовного компоненту обіцянки негативних наслідків утворює 

мовленневий акт погрози: 

(39) „Dann sag mir, wer es war, oder ich lege deine Verteidigung nieder.“ 

Hastig nannte er den Namen. „Lonnie Neal war´s. Fragen Sie in Atlanta 

meinen alten Chef. Der kann Ihnen sagen, wo Sie ihn finden, er ist ein alter Kunde 

gewesen…“ (Prodöhl G., Die letzte Meile, S. 209) 

Директиви зустрічаються і в складених мовленнєвих актах, компоненти 

яких знаходяться в перлокутивному відношенні спеціального сприяння: 

(40) „Papa! Fang nicht schon wieder damit an!“ (Konsalik H. G., Eine angesehene 

Familie, S. 242) 
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У складених мовних актах перлокутивні цілі мовленнєвих актів-функцій 

полягають у тому, що здійснення перлокутивної мети сприяючого 

мовленнєвого акту робить можливим здійснення перлокутивної мети 

мовленнєвого акту, якому сприяють. 

Наша вибірка підтверджує дані про те, що перлокутивний ефект 

директивних висловлень може бути реакцією як на весь складний мовний акт у 

цілому, так і на одну з мовленнєвих актів-функцій (41): 

(41) Herein, herein, wenn Sie als Mensch kommen, kriegen Sie auch ein Glas Bier 

und `n Schnaps!“ 

„Aber ich komme dienstlich, leider“, sagte ich. (Martin H., Einer fehlt beim 

Kurkonzert, S. 188) 

У наведеному вище прикладі ініціююча репліка представлена складним 

мовленнєвим актом, що складається з поєднання декількох простих 

мовленнєвих актів-функцій – директиву, констативу і комісиву. Гостинний і 

іронічний доктор запрошує комісара увійти в будинок і обіцяє, за певної умови 

(wenn Sie als Mensch kommen), пригостити напоями. Перлокутивним ефектом є 

констатив – коментар найбільш істотної для даної конкретної ситуації частині 

пропозиції. Комісар повідомляє, що прийшов за обов'язком служби (ich komme 

dienstlich). 

Таким чином, у складних директивних мовленнєвих актах 

спостерігається зсув основного і вторинного прагматичного значень. У 

змістовному плані складний директивний мовленнєвий акт є обумовленим 

перлокутивною метою з'єднанням двох окремих пропозицій. Складні 

директивні мовленнєві акти можуть бути і в складі ініціального, і в складі 

реактивного дискурсивного ходу. У першому випадку вони спрямовані на 

досягнення певного перлокутивного ефекту, а в другому – самі являють собою 

перлокутивний ефект директивного чи іншого висловлення. Перлокутивний 

ефект директивних висловлень може бути реакцією як на весь складний 

мовленнєвий акт у цілому, так і на один компонентний мовленнєвий акт-

функцію. 
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1.3.4. Класифікація директивних мовленнєвих актів. Іллокутивна 

сила спонукання може бути представлена у директивах не тільки індиректно, 

але і з різною інтенсивністю, варіюючи за силою впливу від категоричного 

наказу до щонайм'якшеного прохання (благання). Існування директивних 

мовленнєвих актів з іллокутивними силами різної інтенсивності дає підстави 

для виділення окремих підтипів директив з базисною іллокуцією спонукання. 

Аналізуючи спеціальні роботи по типології директивів, можна помітити, 

що у їх основу покладено формальні і функціональні критерії, або ж їх 

комбінація. Розглянуті нами теорії дозволяють зробити висновок про 

існування щонайменше трьох напрямків при здійсненні класифікації 

директивів – семантичного, граматичного і когнітивно-прагматичного. 

Переважно семантичними критеріями послуговуються наприклад такі 

дослідники мови як Г. Гінделанг, Е. Вейганд, Д. Вундерліх, Д. Вінтерхофф-

Спарк, Г. Ю. Маттуш, С. Ервін-Тріпп, Й. Беренс, Дж. Вершуерен, П. Гібс 

[340; 307; 297; 412; 316; 363; 409].  

Г. Гінделанг відверто вказує на те, що у якості класифікаційного 

критерія форм висловлення він використовує семантику [339, c. 155]. Він 

розрізняє форми висловлення спонукань, які стосуються слідування 

спонуканню (вимір слідування) і ті, які стосуються переваг, бажань, потреб 

комунікантів (преференційний вимір), а також ті, які стосуються існуючих в 

ситуації спонукання зобов'язань і потреб (деонтичний вимір), і ті, які 

впливають на можливість виконання змісту спонукання – зокрема, 

компетентність особи, яку спонукають (компетентістний вимір). Усередині 

цих окремих груп директив він проводить розподіл на питання і вказівки 

(наприклад, питання слідування і вказівка слідування спонуканню, 

преференційне питання і преференційна вказівка) і отримує т.зв. 

«семантичний зразок» (semantisches Muster) [339, c. 159]. Ці семантичні зразки 

поділяються, в свою чергу, на «семантичні підзразки». Різниця між цими 

двома рівнями полягає в тому, що «за допомогою семантичних зразків дуже 
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узагальнено визначається про що йде мова в сформульованому спонуканні» в 

той час як «за допомогою семантичних підзразків більш точно специфікується 

внутрішня семантична структура форми висловлення» [339, c. 164]. Серед 

семантичних «підзразків», поділених Г. Гінделангом на ті, що зв'язують 

партнера і ті, що не зв'язують, виділяються чотирнадцять підтипів: вказівка 

(Weisung), завдання (Auftrag), наказ (Befehl), припис (Anordnung), вимога 

(Forderung), заповідь (Gebot), вимагання (Erpressung), команда (Kommandieren 

(sic!)), інструкція (Anleitung), порада (Ratschlag), розпорядження (Anweisung), 

пропозиція (Vorschlag), а також симетричні і несиметричні прохання. 

Е. Вейганд розподіляє директиви з позиції «претензії на істинність» 

(Wahrheitsanpruch), тобто „dass etwas wahr gemacht werden soll“ («щось 

повинно бути виконано істинно») [405, c. 112], під цим розуміється «претензія 

на виконання» (Anspruch auf Erfüllung). Е. Вейганд вирізняє серед директивів 

ті, що мають «позитивну претензію на виконання» (einen positiven 

Erfüllungsanspruch) і ті, що мають «негативну претензію на виконання» (mit 

einem negativen Erfüllungsanspruch). До першої групи належать «юссіви» 

(Iussive), інтенсивність іллокутивної сили яких відповідає наказу. Друга група 

містить монітиви, яким в традиційній класифікації відповідають власне 

спонукання. Обидві групи характеризуються тим, що вони пов'язані зі згодою 

(Zusagen), фактор санкцій в них відсутній. Третя група – «петітиви» (Petitive) 

відповідає аспекту «надання» (Gewähren). Е. Вейганд ілюструє свою схему 

наступними прикладами: юссів – «Щоб ти був вдома о восьмій!» – «добре», 

(„Um 8 Unr bist du zu Hause!“ – „o.k“), монітив – «Принеси мені з собою 

молока будь ласка» – «Так, залюбки» („Bring mir bitte eine Milch mit“ – „Ja 

gerne“), петітиви – "Чи не могли б Ви мені зарезервувати книгу» – «На один 

день, так, але не довше» („Würden Sie mir das Buch villeicht reservieren“ –

„Einen Tag, ja, aber nicht länger“) [405, c. 114].  

Д. Вундерліх спирається на логіко-семантичні побудови і ділить 

директиви на дві основні групи: прості і складні спонукання. Прості 

спонукання відрізняються в типі семантики, дієслівної фрази або прислівника 
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в реченні. Складні відрізняються типом застосовуваних «семантико-логічних 

функторів» [412, c. 159]. Ці дві основні групи поділяються надалі на 11 

підтипів: спонукання до реалізації або до припинення стану (Räum dein Zimmer 

auf); спонукання до діяльності (Pass ’auf die Kinder auf); спонукання до 

виконання дії у певний спосіб (Fahr’ langsam), обмежені терміном спонукання 

(Kommen Sie morgen um 3 in meine Sprechstunde); спонукання до декількох 

адресатів (Stellt Euch in einem Kreis auf); негативні спонукання (Sieh’ Dich nicht 

um); кон’юнктивні спонукання (Hol’’Kiste Bier und gib’ die leeren Flaschen ab); 

дизн’юнктивні спонукання (Stell das Radio ab oder mach die Tür zu); обумовлені 

спонукання (Wenn du gehst, dann mach vorher die Fenster zu); перманентні 

спонукання, тобто ті, що є дійсними незалежно від мовленнєвої ситуації (Geh’ 

bei Rot niemals über die Straße); спонукання з включенням (Vergiss nicht, die Tür 

abzuschließen) [412, c. 159–167]. С. Ервін-Тріп, досліджуючи директиви в 

американському варіанті англійської мови, розподіляє їх з точки зору 

семантики. Ґрунтуючись на вибірці директивів, взятих в типових ситуаціях 

спілкування, – приймальня лікарні, тютюнові крамниці, ресторани мережі 

«фаст-фуд», музеї, – виділяє 6 груп: висловлення необхідності (мені потрібні 

сірники), імперативи (дайте мені сірники), вкладені імперативи (чи не могли б 

Ви дати мені сірники), директиви дозволу (візьміть сірники), натяки (усі 

сірники скінчились) [306, c. 27–29]. 

Й. Беренс групує директиви за типом виконуваної дії [280, c. 139]. Схожі 

критерії використовує в своїй класифікації й П. Дорн при контрастивному 

аналізі мовних форм вираження спонукання в консультативних і службових 

діалогах на матеріалі німецької та іспанської мов [296]. 

Г. Ю. Маттуш, досліджуючи директиви в німецькій та російській мовах, 

керується при їхньої класифікації функціонально-семантичними критеріями. 

До спонукань «у вузькому сенсі» він відносить такі підтипи як примус, наказ, 

розпорядження, вимога, заборона (Zwingen, Befehlen, Anordnen, Fordern, 

Untersagen), до спонукань «в широкому сенсі» – рекомендація, відмовляння, 

пропозиція, дозвіл, попередження, умовляння (Empfehlen, Abraten, 
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Vorschlagen, Erlauben, Warnen, Ermahnen). До третьої категорії належать 

спонукання з т.зв. «перехідної зони»: спонукання, умовляння, підбурювання, 

апеляція, прохання, благання (Auffordern, Überreden, Anstiften, Apellieren, 

Bitten, Anflehen) [362, c. 13]. 

Схожі функціонально-семантичні критерії можна знайти у класифікації 

Дж. Вершуерена [399, c. 149]. Він також використовує інструментарій, 

розроблений в теорії мовленнєвих актів Сьорля, і виділяє 5 основних підтипів, 

кожен з яких може бути охарактеризований «директивним дієсловом». 

Підтипи „to prohibit“, „to ask to request“, „to threat“ згідно з думкою 

Дж. Вершуерена є однозначно директивними за своїм функціональним 

впливом. Два інших підтипи – змішані класи (mixed classes), описувані 

дієсловами to advice, to warn і to permit. Їх вплив визначається ситуацією і 

контекстом [399, c. 149]. 

П. Гібс будує класифікацію директив на основі емпіричного матеріалу, 

зібраного шляхом опитування студентських інформантів про ті мовні вирази, 

які вони найчастіше використовують в найбільш типових ситуаціях 

спілкування. З цією метою було відібрано декілька таких ситуацій («real word 

scenarios») – покупка сигарет, замовлення пива, ситуації, коли потрібно 

запитати викладача про оцінку, попросити полагодити ксерокс. Відповіді 

класифікуються наступним чином: 1) want/desire (I would like…); 2) ability 

(Can…?); 3) state of the world (That’s my tennis ball); 4) permission (May I…?); 5) 

direct question (What time is it?); 6) name only (Hamburger); 7) possession (Do 

you have…?); 8) direct request (Give me a hamburger); 9) imposition (Would you 

mind…?); 10) commitment (Will you…?); 11) unique (Give me a hamburger). 

Дослідницька група вчених-психолінгвістів, серед яких P. Вінтерхофф-

Спарк, Т. Герман, Й. Грабовскі-Гелерт, зробила акцент на соціальному 

контексті спонукання. Під час дослідницьких експериментів ними 

відтворювались повсякденні ситуації спонукання, аналіз яких дав змогу 

виділити п’ять категорій спонукань, що було позначено символами I, V, A, E. I-

Aufforderungen: імперативні та перформативні спонукання, мовець у 
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експліцитний спосіб зобов’язує партнера до дії, застосовуючи перформативні 

або імперативні конструкції речення. V-Aufforderungen: посилання на 

легітимність мовця (мовець уповноважений накласти зобов'язання на партнера 

по комунікації до виконання визначеної дії. A-Aufforderungen: посилання на 

вториннну мету мовця і його партнерські умови (мовець хоче, щоб партнер 

виконав визначену дію). E-Aufforderungen: посилання на первинну мету мовця 

та її партнерські умови (мовець хоче за допомогою партнерської дії домогтися 

стану повинності партнера). H-Aufforderungen: відсутність посилань на мовця, 

партнера, деонтичні умови та дія, виконання якої бажає партнер, просто 

вказівка (натяк) [409, c. 5]: Було виділено чотири параметри, що істотно 

впливають на вибір «варіанту спонукання»: 1) готовність партнера по 

комунікації до виконання дії; 2) усвідомлювана мовцем спроможність 

партнера виконати дію; 3) усвідомлювана мовцем легітимність спонукання 

партнера до виконання дії; 4) усвідомлювана мовцем невідкладність 

досягнення первинної цілі дії. 

Б. Бартшат при виділенні окремих типів спонукань також бере до уваги 

семантичні і прагматичні аспекти. Вона використовує розроблену Дж. Кацом і 

обґрунтовану з позиції семантики структуру умов (Bedingungsgefüge) для 

спонукань. Дану структуру Б. Бартшат конкретизує і доповнює особливими 

умовами «всередині складної структури мовленнєвоактових умов» [279, c. 85]. 

Це – змістовні, проблемні, преференційні, ситуативні, тимчасові, 

передбачувані, відносні і обов'язкові умови. Таким чином були отримані 10 

підтипів: вимога (Forderung), військовий наказ (militärischer Befehl), службова 

вказівка (dienstliche Anweisung), інструкція (Instruktion), прохання (Bitte), 

підбадьорення (Ermunterung), пропозиція і рекомендація (Vorschlag und 

Empfehlung), порада (Rat), загроза і застереження (Warnung und 

Drohung)Класифікація директивних висловлень Г. Шенталь базується на 

поняттях прагматики ввічливості. Використовуючи побудовану нею шкалу 

ввічливості, Г. Шенталь ділить директиви відповідно цій шкалі на 3 групи: 

прохання, загальні спонукання, накази [385, c. 66]. 
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Дж. Хаус і Х. Вольмер застосовують іншу шкалу. Спираючись на 

критерії експліцитності, вони розробляють «стратегічні типи» спонукань. 

Зібравши емпіричний матеріал шляхом опитування студентства, Дж. Хаус і 

Х. Вольмер визначили наступні типи стратегій: mood derivable (прибери на 

кухні), explicit performative (я прошу вас звільнити місце), hedged performative 

(я хотів би вас попросити звільнити місце), lokution derivable (ви повинні 

звільнити це місце), scope stating (я хотів би щоб ти прибрався на кухні), 

language specific suggestory formula (як щодо того, щоб ти прибрався на кухні), 

reference topreparatory conditions (ти не міг би спочатку прибратися на кухні), 

strong hints (ти залишив кухню в жахливому стані), mild hints (я заміжня і в 

мене двоє маленьких дітей – адресується нав'язливому залицяльнику) 

[343, c. 117]. Виділені типи стратегій були об'єднані в 3 більших підгрупи: 

прямі, конвенційно-непрямі і неконвенційно-непрямі. Відмінності між цими 

трьома групами полягають в «міри експліцитної або ж іллокутивної 

прозорості, в якій висловлюється спонукання» [343, c. 118]. 

У. Енгель ділить всі існуючі мовленнєві акти згідно їх віднесеності до 

мовцяі і слухача. Серед МА, що належать до партнера по комунікації 

(partnerbezogene Sprechakte), знаходяться мовленнєві акти, «що зобов'язують», 

які в свою чергу поділяються на декілька підгруп [304]. До числа тих, «що 

зобов'язують партнера», належить: спонукання (Aufforderung), надання 

повноважень (Autorisierung), порада (Ratschlag), докір (Vorwurf), образа 

(Beschimpfen), попередження (Warnung) і різні види питань. Такими, що 

зобов'язують як слухача, так і мовця, У. Енгель вважає пропонування (Angebot), 

погрозу (Drohung), а також невелику підгрупу МА, яку він позначає як 

встановлення контакту. До зобов'язуючих МА, що не звернені до якої-небудь 

конкретної особи, зараховуються бажання (Wunsch), пропозиція (Vorschlag), 

оголошення (Ankündigung). На наш погляд, така класифікація не дозволяє 

провести чіткий розподіл між окремими типами висловлень і у межах однієї 

підгрупи виявляються МА з різними ілокутивними силами. 
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Г. Г. Почепцов, характеризуючи директивні висловлення, виокремлює 

два види: ін’юнктив (речення-наказ), и реквестив (речення-прохання) 

[116, c. 276]. 

В. С. Храковський і А. П. Володін в спільній роботі про семантику і 

типологію російського імперативу вказують, що для виділення окремих 

значень спонукання необхідно враховувати як відносини між учасниками 

мовленнєвого акту, так і їхнього відношення до каузованої дії [257, c. 136]. 

Ними виділяються 6 семантичних типів: наказ, прохання, інструкція, 

пропонування (фактітивна каузація), дозвіл та порада (пермісивна каузація). 

В. С. Храковський і А. П. Володін наголошують також, що не до кожного 

спонукального висловлення можна відшукати відповідну конкретну 

семантичну інтерпретацію, оскільки не в кожному контексті «експліцитно 

виражені значення всіх діагностичних класифікаційних ознак» [257, c. 145]. 

Однак перевагою даної класифікації є той факт, що будь-якому спонукальному 

висловленню може бути надана лише одна з перерахованих вище семантичних 

інтерпретацій. 

Є.В. Беляєва вирізняє три основних типи директивів: 1) прескриптивних, 

тобто тих, що надають припис стосовно виконання дії адресату; 

2) реквестивних, тобто тих, що спонукають до дії, що здійснюється на користь 

мовця, і 3) сугестивних, що виражають пораду [46]. Кожний тип ДМА 

характеризується своїм набором ознак: прескриптиви – облігаторність дії, 

приоритетність мовця; реквестиви – приоритетність адресату, 

необлигаторність и бенефактивність дії для мовця; сугестиви – приоритетність 

мовця, необлігаторність и бенефактивність дії для адресату. Дані комбінації 

можна назвати прагматичним контекстом, у якому реалізуються більш 

індивідуальні значення спонукання. 

Прескриптивні ДМА: наказ, розпорядження, дозвіл, заборона, 

інструкція, припис, замовлення. Прескриптиви характеризуються 

облігаторністю виконання дії для адресата, пріоритетністю позиції мовця. 

Ознака бенефактівності тут нерелевантна. Виконавцем каузуємої дії є адресат. 
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Джерелом спонукання може виступати як окрема особа, яка обіймає певну 

соціальну позицію, так і громадський інститут. Адресат знаходиться в 

непріоритетній позиції і не має права вирішувати питання про виконання / 

невиконання дії, невиконання дії карається [46]. 

Реквестиви. У реквестивних ДМА необхідна для мовця дія, здійснити 

яку він спонукає адресата, не підлягає обов'язковому виконанню. Позиція 

мовця в цьому класі ДМА непріоритетна у порівнянні з позицією адресата. 

Каузована дія бенефактивна для мовця (або для мовця і для адресата). 

Виконавцем дії є адресат і саме він є відповідальним за прийняття рішення. До 

реквестивних ДМА належить: прохання, благання і запрошення [46]. 

Сугестиви є таким типом директивів, в яких пріоритетну позицію займає 

мовець, який на основі свого життєвого досвіду або знання стану справ в 

певній ситуації вважає себе вправі каузувати дії адресата. На думку мовця, 

каузуєма дія бенефактивна для адресата, хоча її виконання не є облігаторним, і 

адресат сам приймає рішення що до її виконання або невиконання. Суггестіви 

можуть бути бенефактивними і для обох учасників комунікативного акту. 

Виконавцями дії є адресат або адресат і мовець, однак відповідальним за 

прийняття рішення завжди є адресат. До суггестивів Є. В. Беляєва відносить 

пораду, пропозицію і попередження [44]. 

Л. Б. Бірюлін при побудові різних за значенням директивних 

висловлень, виходить з двох принципів: 1) організація системи 

прескриптивних значень на дериваційній основі (виділення базового і 

похідного значень імперативу, що відрізняються один від одного більшою чи 

меншою змістовою складністю); 2) використання більшої кількості додаткових 

параметрів в порівнянні з кількістю, необхідною для їх відмежування від 

інших типів мовленнєвих актів. Оскільки «описати смислові різновиди 

імперативу – значить описати властивості оператора прескрипції і правила 

його взаємодії з іншими операційними і предікаторними смислами», що 

вимагає «враховувати відомості про конкретні ситуації, в яких вживаються 

імперативні висловлення» [51, c. 37]. Л. Б. Бірюлін виокремлює чотири 
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базових значення імперативу: 1) «Р»: збережи «Р»! 2) «не-Р»: збережи «не-Р»! 

3) «Р»: зміни «Р» на «не-Р!» 4) «не-Р»: зміни «не-Р» на «Р!» Для позначення 

базового значення імперативу автор використовує термін «припис», тому що 

припис являє собою мовленнєвий акт, неускладнений тими чи іншими 

іллокутивними функціями. 

Г. Гінделангом було виділено три основні параметри, що мають з його 

точки зору вирішальне значення для класифікації директивних висловлень: 

1) створення описової системи, яка забезпечила б впорядкування окремих 

типів і форм вираження спонукання; 2) врахування соціальних умов; 3) мовних 

форм, за допомогою яких можуть здійснюватися окремі типи директивних 

мовленнєвих актів [339, с. 39]. 

Аналізуючи наведені вище роботи, можна помітити, що систематизація 

директивних висловлень здійснюється з різних позицій, в залежності від цілей 

дослідження, постановки питання і наукових поглядів. Тому навряд чи можна 

говорити про існування єдиної описової системи для всіх видів спонукань. 

Дослідники зазначають існування окремих випадків, коли однозначна 

інтерпретація того чи іншого типу спонукання є неможливою. Мають місце 

так звані «перехідні випадки», коли «крізь прохання просвічує наказ» 

[70, с. 30].  

Важливу роль відіграє також той мовний матеріал, який покладено в 

основу дослідження. Для одних робіт властиво використання емпіричного 

матеріалу [409, 315], інші базуються на використанні літературних джерел 

[398, 297], в третіх приклади конструюються носіями мови, і окрему групу 

становлять контрастивні дослідження на матеріалі кількох мов [304, 362, 289]. 

Наступний параметр, виділений Г. Гінделангом, – соціальний фактор –

також можна зустріти в основі деяких класифікацій. Однак, він, як правило, 

представлений однобічно. В одних випадках автори беруть мовний матеріал у 

представників будь-якої однієї соціальної групи (наприклад, студентства 

[315, 343]), або обмежуються одним з соціальних параметрів – стать, вік, 

службове становище. 
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Що стосується третього пункту, то врахування мовних форм, 

характерних для окремих видів спонукань, не може бути проведене досить 

чітко, оскільки, як показують наші спостереження, що підтверджуються 

даними інших авторів [69, с. 256], немає однозначної відповідності між типом 

спонукання і мовною формою, в якій воно дається. А. Вежбицька як приклад 

наводить висловлення «Приходь!», яке у відповідній ситуації і сказане з 

відповідною інтонацією може бути і благанням і проханням, і наказом. 

Необхідно відзначити також невизначеність термінології, використовуваної в 

різних дослідженнях, особливо в області психолінгвістики [69], де нова 

термінологія не завжди є чітко диференційованою. 

На погляд М. І. Гриценко, яка досліджувала дискурсивні властивості 

директивних часток, розгалуження підтипів директивного МА є можливим на 

підґрунті когнітивного аналізу. Свою класифікацію вона вибудовує, 

спираючись на класифікацію В. Г. Куликової і на запропоноване 

Дж. Лакоффом поняття ідеалізованої когнітивної моделі, котра становить 

модель фрагменту дійсності в свідомості людини [354], і яку було 

доопрацьовано Л. Перес Ернандес стосовно мовленнєвого акту [371]. До 

параметрів ідеалізованої когнітивної моделі ДМА згідно Л. Перес Ернандес 

належать: «(1) Агенс: особа, яка виконує виражену в предикації дію, може 

бути мовцем, адресатом і / або третьою особою / особами. (2) Час дії: 

представлена в предикації дія може мати місце в теперешньому, минулому або 

майбутньому. (3) Ступінь здатності агенса: здатність агенса виконувати 

виражену в предикації дію повинна бути умовою для реалізації певних актів. 

(4) Ступінь бажання мовця: ступінь, з якою мовець бажає, щоб виражений в 

предикації стан речей мав місце. (5) Ступінь бажання адресата: ступінь, з якою 

адресат бажає, щоб виражений в предикації стан речей мав місце. (6) Ступінь 

витрат / користі: ступінь, з якою реалізація вираженого в предикованому стані 

речей становить дещо позитивне (користь) або негативне (витрати) для мовця, 

адресата і/або третьої особи. (7) Ступінь факультативності: ступінь, з якою 

особа, що є матеріалізованою в предикованому стані речей, вільна вирішувати 
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про подальший перебіг подій. (8) Ступінь мітигації: ступінь пом’якшення 

іллокутивної сили МА. (9) Ступінь повноваження: відносне положення мовця і 

адресата в ієрархії авторитету. (10) Ступінь соціальної дистанції: відносна 

позиція комунікантів у просторі соціальної близькості. (11) Ступінь 

формальності контексту: контекст висловлення формальний і структурований 

або неформальний і ненапружений» [371; с. 80]. Варіювання вищевказаних 

перемінних ідеалізованої когнітивної моделі зумовлює виділення підтипів 

ДМА у класифікації М. І. Гриценко [88]. З урахуванням результатів аналізу 

зазаначених вище робіт, при розмежуванні різних видів директивних іллокуцій 

вважаємо істотними такі когнітивно- 

прагматичні критерії: 

– наявність спрямованого волевиявлення адресанта; 

– наявність стану речей, реалізації якого повинен сприяти адесат [51; 

414]; 

– місце, час та зовнішні обставини здійснення спонукання [414, 371]; 

– ступінь обов'язковості виконання дії для адресата («ступінь 

факультативності») [340, 44];– тип соціальних взаємин між адресантом та 

адресатом («ступінь соціальної дистанції», належність до тих самих або різних 

соціальних груп, взаємовідносини на основі дружби, спорідненості, клієнтські 

та інш.) [257, 371, 340, 414]; – соціально-біологічні параметри комунікантів 

(«ступінь повноваження»: вік, стать, національність, фізичні особливості та 

інш.) 

– пріоритетність/непріоритетність виконання каузуємої дії для мовця 

(«ступінь, з якою мовець бажає, щоб виражений в предикації стан речей мав 

місце») [257, 371, 340; 414]; – бенефактивність каузуємої дії для адресата і 

адресанта, тобто в чиїх інтересах знаходиться виконання необхідної дії, 

(«ступінь витрат / користі») [257, 371, 340, 414];– наявність санкцій в разі 

невиконання спонукання [339, 46].– ступінь мітигації: ступінь пом’якшення 

іллокутивної сили МА. [371, 88];– «ступінь формальності контексту: контекст 

висловлення формальний і структурований або неформальний і 
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ненапружений» [372, 86]. Даний підхід «задає смислові характеристики 

імперативу як матриці ідентифікації», де плюсами і мінусами відзначається 

наявність або відсутність певної ознаки [51, с. 35], і відображає принцип 

обчислення окремих спонукальних значень на основі кінцевого числа 

чинників, що враховуються. 

Згідно вищенаведеним критеріям виокремлюємо 13 типів ДМА: 1) наказ; 

2) вимога; 3) заборона; 4) погроза; 5) вказівка (розпорядження); 6) інструкція, 

7) прохання; 8) благання 9) порада; 10) дозвіл; 11) застереження; 

12) запрошення; 13) пропозиція.  

Слід зазначити, що наша класифікація бере до уваги лише неписьмові 

ДМА, тобто такі, що висловлюються беспосередньо у комунікації між двома, 

або декількома особами в усній формі і є зафіксованими у текстах художніх, 

або драматичних творів. 

Наявність спрямованого волевиявлення з боку мовця (іллокутивної сили 

спонукання згідно з термінологією ТМА) – загальна ознака, що об'єднує всі 

типи директивів. Кожен з них має іллокутивну силу спонукання різної 

інтенсивності в залежності від прагмалінгвістичних умов. При більш 

детальному розгляді типів ДМА, ми звернули увагу на те, що директиви 

створюють дві підгрупи за ознакою ступеню бенефактивності каузуємої дії. 

Наказ, вимога, заборона, погроза, вказівка (розпорядження), команда, 

прохання, благанння є мовленєвими актами, що здійснюються значною мірою 

в інтересах мовця. Порада, рекомендація, застереження, запрошення, 

пропозиція, інструкція, дозвіл – навпаки є більш бенефактивними для 

адресата, та лише частково для мовця. 

З огляду на вищевказані критерії можна охрактерізувати виділені 

основні типи ДМА в їхньої залежності від типу соціальних взаємин між 

мовцем і слухачем (Додаток А). 

Як бачимо, для оптимізації мовленнєвого впливу і досягнення 

запланованого перлокутивного ефекту іллокутивна сила спонукання 

моделюється адресантом не тільки за способом вираження (прямий, 
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імпліцитний, непрямий), а й за інтенсивністю (наказ, заборона, загроза, 

запрошення і так далі). 

Виділення в окремі підтипи тих спонукань, що спрямовано на емоційно-

когнітивну сферу (напр. Sei schön brav! Fassen Sie Mut! Beruhigen Sie sich!) не 

представляється в даному випадку доцільним. Підбадьорення (Ermunterung), 

спроби заспокоїти (Beschwichtigung), повчання (Ermahnung), що відзначаються 

в деяких дослідженнях як окремі підтипи директивів, є, з нашої точки зору, 

експлікацію перлокутивного ефекту. Наприклад, вираз «Nicht nachlassen!», 

маючи іллокутивну силу спонукання [не відступати перед труднощами] може 

мати своїм перлокутивним ефектом підбадьорення або навпаки, почуття 

сорому за те, що людина так легко здається, не досягнувши поставленої мети.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Перлокуція як частина директивного МА є задуманим наслідком 

висловлення мовця, усвідомленим образом характеру безпосереднього впливу 

певної зчленованої іллокуції і перлокуції на комуніканта, той стан речей, який 

за задумом мовця має мати місце після проголошення ДМА. Перлокутивний 

акт належить до ядра прагматичної структури мовленнєвого акту. Перлокуція 

як частина директивного мовленнєвого акту адресанта передбачає каузацію 

дії.  

2. Перлокутивна складова директива полягає у здійсненні впливу на 

планування діяльності адресата або на виникнення невербальних дій. 

Перлокутивний ефект пов'язаний не тільки зі змінами в свідомості адресата, 

але й в його поведінці.  

3. Перлокутивний ефект може являти собою практичну дію адресата, 

вербальну реакцію адресата і реакцію, виражену паралінгвістичними засобами. 

Перлокутивний ефект, відповідний очікуванням мовця, називаємо 

запланованим (= навмисним) і, якщо перлокутивний ефект не той, який був 
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очікуваним, або в разі виникнення додаткового перлокутивного ефекту, 

кажемо про незаплановану (ненавмисну) перлокуцію. 

4. Пропозиційний зміст ДМА впливає на його перлокутивний ефект при 

наявності таких характеристик пропозиційного змісту, як точність, 

достовірність і повнота інформації, що міститься у висловленні, ступінь 

здійсненності дії, та її бенефактивність для адресата. Для отримання бажаного 

перлокутивного ефекту пропозиція має орієнтуватись на загальний 

пресупозиційний фонд, щоб забеспечити розуміння адресатом цілей і мотивів 

мовця. До небажаного перлокутивного ефекту призводить як недостатня, так і 

надмірна інформативність пропозиції. Однак в окремих випадках надлишок 

інформації може бути обумовлений індивідуальним стилем мовлення або бути 

необхідним в окремій ситуації спілкування. Стратегії оптимізації 

перлокутивного ефекту використовуються при недостатній бенефактивності 

директива для адресата. 

5. Для виокремлення підтипів директиву задіяно наступні когнітивно-

прагматичні критерії: наявність спрямованого волевиявлення адресанта; 

наявність стану речей, реалізації якого повинен сприяти адесат; місце, час та 

зовнішні обставини здійснення спонукання; ступінь обов'язковості виконання 

дії для адресата; ступінь соціальної дистанції між адресантом та адресатом 

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

основі дружби, спорідненості, клієнтскі та інш.); соціально-біологічні 

параметри комунікантів (вік, стать, національність, фізичні особливості та 

інш.); пріоритетність/непріоритетність виконання каузованої дії для мовця, 

бенефактивність каузованої дії для адресата і адресанта (тобто в чиїх інтересах 

знаходиться виконання необхідної дії, наявність санкцій в разі невиконання 

спонукання, ступінь формальності контексту. Згідно заначеним когнітивно-

прагматичним критеріям виокремлюється 13 типів директивних мовленнєвих 

актів: 1) наказ; 2) вимога; 3) заборона; 4) погроза; 5) вказівка (розпорядження); 

6) інструкція; 7) прохання; 8) благання; 9) порада; 10) дозвіл; 

11) застереження; 12) запрошення; 13) пропозиція. Загальною ознакою, що 
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об'єднує всі підтипи директиву, є наявність спрямованого волевиявлення з 

боку мовця. Окремі підтипи спонукань, які спрямовані на емоційно-когнітивну 

сферу (підбадьорення, умовляння), не входять до класифікації, оскільки є 

експлікацією перлокутивного ефекту.  

6. У змістовному плані складний ДМА є зумовленим перлокутивною 

метою з'єднанням двох окремих пропозицій. Складні директивні мовленнєві 

акти можуть бути і в складі ініціального, і в складі респонсивного ходу. У 

першому випадку вони спрямовані на досягнення певного перлокутивного 

ефекту, а у другому – самі є перлокутивним ефектом директивного чи іншого 

висловлення. Перлокутивний ефект директивних висловлень може бути 

реакцією як на весь складний мовної акт в цілому, так і на один компонентний 

МА-функцію. 

7. Спонукальні МА належать до мовленнєвих актів, що загрожують 

«обличчю», оскільки примушують адресата до певного способу дії. У процесі 

соціальної взаємодії комуніканти прагнуть зберегти «обличчя» всіх осіб, що 

беруть участь у комунікації. З цією метою вони компенсують директивні 

мовленнєві акти, які загрожують збереженню «обличчя», за допомогою 

мовних засобів, як особливого механізму для пом'якшення (мітигації) 

негативного впливу спонукань. Інституціоналізація деяких спонукальних МА 

дозволяє мовцю зберегти своє «обличчя».  

8. Вивчення взаємин комунікантів в процесі інтеракції допомагає 

проникнути в суть впливу людського фактору на перлокутивний ефект. 

Структура особистості комуніканта проєктується на рівні міжособистісного, 

соціокультурного контексту, а також більш широкого, соціокультурного 

контексту, що характеризує мовця як представника свого соціуму і своєї 

(суб'єктної) культури. Можна говорити також про існування кореляції між 

певним типом мовної особистості і типом мовленнєвих стратегій, що 

обираються нею. До числа основних параметрів, що впливають на вибір 

мовленнєвого варіанту вираження ДМА, належать вік, суспільне становище 

комунікантів, ступінь інтимності, відносини між ними, можливості адресата 
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щодо виконання дії, місце знаходження комунікантів, канал комунікації, 

присутність сторонніх осіб. 

Основні положення розділу представлені у таких публікаціях автора: 

[7, 8, 9, 11, 13]. 
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РОЗДІЛ 2.  

МАТЕРІАЛ ТА ДИСКУРСИВНО-ПРАГМАТИЧНА МЕТОДИКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЛОКУТИВНОГО ЕФЕКТУ ДИРЕКТИВНИХ 

МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 

2.1. Дискурсивна прагматика як методологічна основа дослідження 

перлокутивного ефекту директивного мовленнєвого акту 

 

Для сучасного етапу розвитку мовознавства є характерним комплексний 

і різнобічний розгляд мовних явищ. Співіснування різних підходів 

дослідження мови обєднує антропоцентризм, що став провідним 

методологічним принципом, яким керуються мовознавці, починаючи з другої 

половини двацятого сторіччя, коли назріла необхідність звернутись до носія 

мови – homo loguens, до людини яка спілкується, виражає свої наміри, змінює 

світ за допомогою мови. Антропоцентричний підхід до розуміння мови 

повязують з ідеями В. фон Гумбольдта, які знайшли свое продовження у 

працях А. А. Потебні: «Насправді мова розвивається тільки в суспільстві, і при 

цьому не тільки тому, що людина є завжди частина цілого, до якого належить, 

саме свого племені, народу, людства, не тільки внаслідок необхідності 

взаємного розуміння як умови можливості суспільних вчинків, а й тому, що 

людина розуміє самого себе, тільки випробувавши на інших зрозумілість своїх 

слів» [181, с. 87].  

Думки щодо антропоцентричності мови, взаємозв’язку між мовою та 

людиною, висловлював також Е. Бенвеніст: «Неможливо відобразити людину 

без мови що винаходить собі мову. У світі існує тільки людина з мовою, 

людина, що говорить з іншою людиною, і мова, таким чином, необхідно 

належить самому визначенню людини. Саме в мові і завдяки мові людина 

конституюється як суб'єкт» [49, с. 293]. 

Прагнення вивчати живу мову в умовах реального спілкування сприяло 

виникненню такої наукової дисципліни, як лінгвістична прагматика. 
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Лінгвопрагматика на цьому етапі є інтегративною наукою, вона являє собою 

лінгвістичну дисципліну, «що вивчає використання і функціонування мовних 

знаків в мовленнєвій комунікації у взаємозв'язку з інтерактивністю її суб'єктів, 

їх особливостями, інтенціями, реакцією, самою ситуацією спілкування» [421]. 

Процес розвитку лінгвістичної прагматики відбувався у три етапи, що 

позначаються як комунікативний, когнітивний та дискурсивний [43, с. 18], і 

характерізувався поступовим розширенням предмету, поглибленням аналізу, 

інтеграцією з іншими науковими дисціплінами і поворотами у розумінні 

принципу антропоцентризму.  

Початковий етап, що виник із семіотики завдяки науковим ідеям 

американських дослідників Ч. С. Пірса і Ч. У. Моріса, якій назвав 

прагматикою відношення знаків до їх інтерпретатора [232], ознаменувався 

появою робіт Дж. Л. Остіна, Дж. Р. Сьорля, П. Ф. Стросона, Г. П. Грайса і 

інших представників філософії мови, які згодом стали причиною справжнього 

"прагматичного буму" 60-70 років ХХ століття [там само], внаслідок чого 

мовленнєва діяльність стала предметом серйозного вивчення з боку лінгвістів 

а теорія мовленнєвих актів дала нову одиницю та нові елементи для її 

вивчення. 

На другому етапі, що умовно припадає на 80-90 роки минулого століття, 

відбулось значне розширення предмета дослідження, і не в останню чергу, за 

рахунок залучення когнітивного аспекту. За визначенням Дж. Вершуерена: 

«Прагматика є загальною функціональною перспективою будь-якого аспекту 

мови, тобто підхід до мови, який враховує весь комплекс її когнітивного, 

соціального і культурного функціонування в житті людей» [393]. 

На сучасному етапі «дослідницьке поле лінгвістичної прагматики 

включає в себе всі ті умови, за яких людина використовує мовні знаки в 

спілкуванні. Це передовсім умови адекватного добору й використання 

одиниць і категорій мови з урахуванням усіх конститутивних чинників з 

метою досягнення найбільш ефективного впливу на партнера (аудиторію, 

читачів) по комунікації» [34, с. 6]. «Мовленнєва взаємодія постала сукупною 
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ланкою, яка зв’язала лінгвопрагматику з конверсаційним аналізом, аналізом 

розмови і теорією розмовної мови та інтегрувала їх до дискурсивного аналізу» 

[43, c. 22].  

Дискурс у одному з сучасних розумінь «являє собою багатоаспектну 

систему-гештальт, яка визначається єдністю трьох аспектів – аспекту мовного 

використання, передаванням/конструюванням ідей і переконувань 

(когнітивний аспект), соціально-прагматичним аспектом – взаємодією 

комунікантів у певних соціально-культурних контекстахі ситуаціях» 

[267, c. 116]. Домінантою багатьох прагмалингвистичних досліджень стає 

фактор адресату [27, 123, 142; 248]. Прагматичний зміст висловлення 

формується з урахуванням різноманітних факторів, що впливають на його 

перлокутивний ефект. Побудова та тлумачення висловлення в істотній мірі 

залежить від фактора адресату. Адресат, як і мовець, вступає у комунікацію не 

як глобальна особистість, а в певному аспекті, амплуа або функції, 

відповідному аспекту мовця [27]. У нормальної мовній обстановці параметри 

мовця і адресата повинні бути узгоджені між собою: вчитель і учень, 

начальник і підлеглий, чоловік і дружина, або у врівноважених ситуаціях – 

друзі, сусіди, супутники, колеги і т. п. Е. Бенвеніст зазначає, що «акт 

висловлення характеризується підкресленням встановлюваного у мовленні 

ставлення до партнера » [49]. Роль адресата визначає не тільки соціально-

етикетну сторону мовлення, а й змушує мовця піклуватися про її організацію, 

а значить, використовувати відповідні лексико-граматичні засоби. Вивчення 

висловлень з цієї позиції передбачає аналіз комунікативної компетенції 

реципієнта, знання ним правил виведення непрямих і прихованих смислів, 

пресупозицій, евристичної активності інтерпретатора і т.і. [213, c. 73]. 

Отже, сучасна лінгвопрагматика пройшла декілька етапів у своєму 

розвитку – від теорії мовленнєвих актів, яка зосереджувалась на мовцеві та 

окремих аспектах його мовлення, до дискурсивної прагматики, що залучила до 

аналізу акціональні та інтенціональні аспекти мовної комунікації. Наразі вона 

направила вектор досліджень на процес мовленнєвої взаємодії, де 
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мовленнєвий акт є одиницею аналізу у дискурсивній послідовності 

мовленнєвих актів. Саме такий підхід надав можливість по-іншому поглянути 

на перлокуцію і повернути її в коло наукових інтересів сучасних дослідників, 

та зробив можливим вивчення перлокуції як багатогранного поняття, що 

розглядається як з позиції мовця, так і з позиції слухача в процесі їхньої 

взаємодії. 

 

2.2. Художній дискурс як джерельна база дослідження 

перлокутивного ефекту директивних мовленнєвих актів 

 

Дослідження перлокуции директивних мовленнєвих актів видається нам 

найбільш доцільним на матеріалі художнього тексту, оскільки він найбільш 

повно експлікує умови протікання комунікації і дозволяє наочно простежити 

реакцію адресата на той чи інший тип директиву. «Діалогічне мовлення, 

відображене автором літературного твору – не точна транскрипція 

магнітофонного запису живого діалогу, а ретельне відтворення на мікро- та 

макрорівні тієї структури, яка концентрує в собі найбільш істотні елементи 

того, що було вимовлено» [316, с. 269]. Вони являють собою імітування 

природньої мови і, отже, підкоряються тим самим правилам. Крім того, в 

літературних діалогах відсутній ціла низка побічних чинників, супутніх 

природним діалогам, що заважає їх лінгвістичному опису. 

Літературний діалог являє собою «очищене від нерівностей 

відображення природної мови» [398]. Незважаючи на літературну обробку, 

основні елементи розмовної мови зберігаються, а її характерні ознаки також 

чітко простежуються в мові літературній [398]. 

Г. Гаррас вказує на те, що хоча в художньому творі на відміну від 

звичайних мовних ситуацій, містяться закінчені в смисловому відношенні 

мовні одиниці, дійові особи в придуманому світі чинять майже так само як в 

реальному [331, с. 2]. 
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Літературні діалоги, як зазначає Ф. Шютце, припускають кращу 

організацію тексту, підібрану в тимчасовому і сутнісному відношенні форму, 

які роблять можливим наочне сприйняття і уявлення про діалогові структури 

[386, с. 237]. Той самий «психолінгвістичний» досвід, який допомагає 

учасникам, одержувачам або інтерпретаторам тексту в розумінні і аналізі 

реального, фактичного діалогу, полегшує продуценту, автору фіктивного, 

літературного діалогу «конструювання» процесів цього розуміння [338, с. 9]. 

Г. Унгегоер вважає, що «конструювання діалогів в драмах і п'єсах, зображення 

усного мовлення в романах є не що інше, як проекція всього комунікативного 

досвіду автора», і навіть «найгірший діалог» одного з таких «літературних 

продуктів» містить у собі цей досвід [395, с. 46]. 

 Такі діалоги ні в якому разі не є штучними, бо вони не порушують 

правил комунікативної поведінки. Вони можуть здаватися нереалістичними в 

силу своєї «сконцентрованості», проте саме ця ознака робить їх цікавими для 

аналізу з метою утворення наукових понять про комунікацію [395, с. 46]. 

Схоже розуміння питання можна знайти у Е. Гесс-Лютіх, який також 

вважає, що літературні діалоги, завдяки своїй «очищеності» є більш наочними 

для сегментування діалогу, в них чіткіше простежується дотримання 

постулатів спілкування [338, с. 84]. 

На цей аспект звертає увагу і Б. Шлібен-Ланге, яка вважає, що 

літературні діалоги «аналітично чистіші», ніж природні. «Вони створюються 

вже загостреними на певний комунікативний конфлікт або на певний спосіб 

ведення розмови» [380, с. 239]. 

Б. Шлібен-Ланге позитивно оцінює той факт, що в художніх творах 

містяться комунікативні конфлікти, що вкрай рідко зустрічаються в записах 

природніх діалогів. Про це також пише Ф. Шютце, який вважає кризові 

ситуації, характерні для мовленнєвої взаємодії, найбільш чітко 

представленими в літературних діалогах [386, с. 72]. 

Ще одним позитивним аргументом є сегментованість літературного 

діалогу, коли початок і кінець мовленнєвих ходів вже марковано відповідним 
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чином [380, с. 239]. Завдяки такому сегментованому характеру, літературний 

діалог з найбільшим успіхом може бути використаний для 

мовленнєвоактового та інтенціонального аналізу. Авторські ремарки, знання 

про попередні сцени і типові ситуації найбільш повно експлікують інтенції 

мовця [390, с. 380; 288, с. 102]. 

Зразки тексту драми також дають можливість «зупинити мить» і 

проаналізувати з функціональної сторони обмін репліками, маючи широку 

інформацію про контекст, ситуації і, що особливо важливо для прагматики, 

про комунікативній намір (інтенції) мовця» [134]. Літературні діалоги – це 

«штучне відображення можливого на основі дійсного» [335, с. 5]. Точки 

перетину мовних особливостей художнього діалогу і розмовного мовлення 

забезпечуються єдиною мовною системою, а також однотипністю форми 

вираження думки (діалог), що дозволяє вважати літературний діалог аналогом 

природного [179, с. 198]. 

Деякі автори вказують на складність відображення мовної дійсності в 

художньому творі в силу її «багатовимірності». Невербальні елементи – вираз 

обличчя, погляди, жести, комунікативно значуще мовчання, – складають 

суттєву частину природного діалогу. «Іконічна цінність невербального іноді 

настільки велика, що замінює саме мовлення» [316, с. 250]. Однак зазвичай 

невербальна поведінка виконує доповнюючу функцію. Вона забезпечує 

сказане додатковими нюансами і / або інформацією, які як при їх прийомі, так 

і при їх передачі обробляються на рівні підсвідомості. 

А. Гіл каже про особливий процес «сенсибілізації» (Sensibilisierung), 

якого вимагає «правдива літерарізація» ситуативно прив'язана до розмовної 

мови. Сенсибілізація дає письменникові можливість таким чином організувати 

літературний діалог, щоб вся багатомірність реальної комунікації виражалася 

через одномірність друкованого слова [316, с. 269]. 

Талановитий автор використовує особливу метамову для побудови 

літературного діалогу з тим, щоб дистанціювати читача від мовленнєвої дії і 

зробити його самостійним творцем відтворюваного в художньому творі 
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мовного епізоду [316, с. 259]. Письменник з'єднує авторські інтенції з 

діалогічними висловленнями дійових осіб, отримуючи переплетення мови і 

ситуації, максимально близьке до реальної комунікації. 

Інші дослідники дорікають художній мові у тому, що їй не вистачає 

«справжнього приводу» і, отже, лінгвістично вона також є, на їх думку, 

недолугою [338, с. 346]. Однак автор твору, в особі своїх героїв, переслідує 

при побудові висловлень певні цілі. Використовуючи текст літературного 

діалогу, він впливає на свідомість читачів. Е. Вейганд говорить у цьому зв'язку 

про діалогічний процес, який полягає у взаємодії між автором і читачем. 

Основу цього процесу складає взаємозалежність між ініціативною 

мовленнєвою дією і реплікою у відповідь. Створений автором літературний 

текст являє собою ініціативну мовленнєву дію, яка спрямована на відповідну 

репліку читача [405, с. 38]. 

З іншого боку, літературний діалог містить приховану іллокуцію автора, 

передану через іллокутивні цілі висловлень персонажів в його творі, він – 

продукт комунікативного досвіду автора. В діалозі художнього твору 

комунікація вібувається на двох рівнях, на що звертають увагу сучасні 

лінгвісти [35, с. 684; 281, c. 8]. Першому рівню відповідає аналіз драматичного 

дискурсу, тобто інтерпретація тексту драми, як діалогу між читачем та 

автором твору, що цікавить у першу чергу літературознавців. Другому рівню 

відповідає аналіз діалогічного художнього дискурсу, що відображує 

спілкування дійових осіб між собою. Наше дослідження зосереджується саме 

на вивченні особливостей комунікації другого рівня і використовує 

літературний діалог як конструкт, що є моделлю усного мовлення. 

З розвитком сучасних технологій і виникненням нових форм 

спілкування «важко віддати пальму першості у вивченні дискурсу письмовій 

або ж усній формі комунікації» [142, c. 528]. Тому «можна вважати, що 

письмова форма дискурсу, репрезентована в художній літературі, є досить 

надійним показовим джерелом відомостей про мовленнєві акти» [266, с. 31]. 

Таким чином, літературний діалог лише на перший погляд може здатися 
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нездатним передати спонтанність, різноманітність і динаміку живої мови. Такі 

характеристики як концентрованість, типовість відображуваних ситуацій, 

сегментування, загостреність на певний конфлікт, наявність пресупозиції, 

виведеної з попереднього змісту літературного твору, роблять літературний 

діалог цінним джерелом матеріалу для прагмалінгвістичного аналізу. 

 

2.3. Дискурсивно-прагматична методика дослідження оптимізації 

перлокутивного ефекту директивних мовленнєвих актів  

 

Методологичною базою нашої роботи є дослідження, представлені у 

дискурсивній прагмалінгвістиці (Н. Д. Арутюнова, Т. ван Дейк, Л. Р. Безугла, 

Г. В. Ейгер, І. М. Осовська, Г. І. Приходько, І. С. Шевченко, А. М. Приходько, 

І. П. Сусов), комунікативній лінгвістиці (Ф. С. Бацевич, А. Вежбицька, 

О. Я. Гойхман, Є. В. Клюєв, С. М. Іваненко, В. І. Карабан, Г. Г. Почепцов, 

О. Г. Почепцов, О. О. Селіванова, О. М. Старикова), теорії ввічливості 

(П. Браун, Е. Гоффман, С. Левінсон, Дж. Ліч, Г. Каспер, Р. Лакофф), концепції 

«обличчя і ввічливості» (П. Браун і С. Левінсон), соціолінгвістики 

(Карасик В. Я., А. Д. Бєлова, І. А. Стєрнін) [27; 28; 90; 33; 67; 99; 168; 191; 

267;195; 233; 32; 68; 79;125; 114; 119; 185;188; 216; 227; 284; 355; 356; 121;146; 

42; 229]. 

Дискурсивний аналіз як метод – це стратегія вивчення тексту та 

висловлень, що включає комплекс методик, які дозволяють проаналізувати як 

лінгвальний, так і екстралінгвальний параметри досліджуваного матеріалу 

[65, с. 28]. «Дискурсивний аналіз дозволяє дослідити не лише мовні форми, а й 

оцінну інформацію, особистісні та соціальні характеристики комунікантів, їх 

фонові знання, комунікативні наміри, параметри соціокультурної ситуації» 

[65, с. 28]. Інтегративний підхід до аналізу інтеракційного дискурсу повинен 

містити елементи декількох методик – наприклад, дослідження кооперативних 

максім, стратегій позитивной та негативної ввічливості, теорії мовленнєвих 

актів і теорії релевантності [138, с. 6]. Дискурсивний аналіз дає змогу 
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дослідити які конкретні засоби використовуються мовцем в рамках 

оптимізаційних стратегій для досягнення запланованого перлокутивного 

ефекту директива. 

Дослідження засобів оптимізації перлокутивного ефекту директивних 

мовленнєвих актів у німецькомовному далогічному дискурсі складається з 

декількох етапів роботи. На першому етапі було здійснено аналіз 

теоретичних праць, релевантних для досягнення мети дослідження. 

Теоретична база створювалась з використанням загальнонаукових методів: 

аналізу (розчленування цілого на складники), синтезу (з’еднання частин у 

ціле), спостереження, індукції (загальний висновок на основі окремих явищ) та 

дедукції (достовірного умовивіду окремого положення із загальних) [137]. На 

другому етапі відбувалось формування корпусу матеріала дослідження, що 

був отриманий методом суцільної вибірки з художніх творів німецькомовних 

авторів загальним обсягом 11784 сторінки, та 1582 дискурсивних фрагментів, 

що містять директиви і мовленнєві акти-відповіді.  

На третьому етапі в рамках концепції ввічливості було виділено 

основні стратегії мітигації, що застосовуються для помякшення ДМА і 

досягнення запланованого перлокутивного ефекту. Аналіз стратегії позитивної 

ввічливоті виявив тактики, що вказують на спільність поглядів, знання 

персональної інформації, демонстрацію близькості, дружби, взаімності, 

обопільні інтереси, оптимістичність. Серед тактик негативної ввічливості, що 

сприяють оптимізації перлокутивного впливу ДМА, спостерігаємо такі, як 

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

«вибачення», «деперсоніфікації мовця або адресата», «висловлення, ніби 

адресат робить послугу мовцю, або ніби мовець не робить ніякої послуги 

адресату». 

Було проаналізовано вербальні та невербальні засоби, які використовує 

мовець для реалізації стратегій і тактик оптимізації директивних мовленнєвих 

актів. Для цього застосовувалась методика аналізу дискурсу в ракурсі теорії 

мовленнєвих актів. Було досліджено засоби, що відповідають умовам 
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успішності ДМА: локутивній, іллокутивній, пропозиційній, умові щірості, а 

також перлокутивній та підготовчій умовам.  

На четвертому етапі було застосовано деякі елементи та одиниці 

конверсаційного аналізу спонтанного мовлення до художнього діалогу, 

оскільки «головна мета конверсаційного аналізу – ідентифікація 

систематичних характеристик розмови, впорядкованостей, тих схем взаємодії 

учасників інтеракції, що повторюються, для виявлення того, як організується 

та регулюється соціальний порядок, описання моделей, за допомогою яких 

люди ориєнтуються і орієнтують один одного на деякий «базисний» 

нормативний порядок, що проявляється у структурах та регулярностях 

розмови» [138, с. 129]. Одиниці дискурса і дискурс-анализу – це одиниці 

спільної соціокомунікативної діяльності інтерактантів, що охоплює 

мовленнєву дію одного і реакцію іншого участника [138], у нашому випадку 

такими одиницями є секвенції «директив – згода», «директив – відмова» та 

«директив – відтермінована дія». У результаті було складено типологію 

мовленнєвих актів-реакцій, що відображають перлокутивний ефект директиву.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Дискурсивно-прагматична методика дослідження оптимізації 

перлокутивного ефекту директивних мовленнєвих актів передбачає на 

першому етапі детальний аналіз теоретичних праць, релевантних для 

досягнення мети дослідження; огляд останніх вітчизняних та зарубіжних 

публікацій, що виконані в руслі лінгвістичної прагматики, теорії комунікації, 

соціальної лінгвістики. 

2. На другому етапі відбувається формування корпусу матеріалів 

дослідження, що були отримані методом суцільної вибірки з художніх творів 

німецькомовних авторів. Літературний діалог передає спонтанність, 

різноманітність і динаміку живої мови. Такі характеристики, як 

концентрованість, типовість відображуваних ситуацій, сегментування, 
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загостреність на певний конфлікт, наявність пресупозиції, виведеної з 

попереднього змісту літературного твору, роблять його цінним джерелом для 

дослідження.  

3. Основним методом дослідження було обрано дискурсивний аналіз, 

який використовує інструментарій теорії мовленнєвих актів, концепцію 

стратегій позитивной та негативної ввічливості, елементи конверсаційного 

аналізу. Він дозволяє дослідити і мовні форми, і екстралінгвальні фактори, що 

беспосередньо впливають на вибір цих мовних засобів у конкретній ситуації 

спілкування. На третьому етапі, в рамках концепції ввічливості, було виділено 

основні стратегії мітигації, що застосовуються для пом’якшення ДМА і 

досягнення запланованого перлокутивного ефекту. Спираючись на основні 

положення теорії мовленнєвих актів, було досліджено відповідність засобів 

оптимізації перлокутивного впливу умовам успішності МА. 

4. На четвертому етапі для аналізу мовленнєвих актів-реакцій, що 

відображають перлокутивний ефект директива, було задіяно деякі елементи та 

одиниці конверсаційного аналізу спонтанного мовлення до художнього 

діалогу. Проаналізовано секвенції «директив – згода», «директив – відмова» та 

«директив – відтермінована дія», що допомогло скласти типологію 

мовленнєвих актів-реакцій, які відображають перлокутивний ефект директиву. 
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РОЗДІЛ 3.  

СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЛОКУТИВНОГО ЕФЕКТУ 

ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ 

ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Інтеракція, як комплексне явище, спрямована на вирішення проблеми, 

яким чином плани багатьох суб'єктів діяльності можуть бути скоординовані 

так, щоб дії Alter зістикувалися з діями Ego [104, с. 292-293]. З позиції 

учасників інтеракції потреба у находженні зв’язку, в «стикуванні» 

(Anschlussfinden) виникає, виходячи з інтересу реалізації власного плану дій. 

Телеологічну дію слід розуміти як реалізацію плану, що спирається на те, яке 

значення має ситуація для суб'єкта дії. Здійснюючи свій план дій, суб'єкт 

опановує ситуацію, яка являє собою фрагмент значущої для нього 

навколишньої дійсності. Проблема координації дій виникає в тому випадку, 

коли суб'єкт діяльності може втілювати свій план лише у взаємодії (interaktiv), 

за допомогою іншого суб'єкта комунікації [там само].  

Типи інтеракції відрізняються в першу чергу механізмом координації 

діяльності, тобто тим, чи служить природна мова медіумом передачі 

інформації, або також джерелом соціальної інтеграції. У першому випадку 

мова йде про стратегічну дію, що виражає вплив, спрямований на зміну 

поведінки, в другому – про комунікативну, орієнтовану на взаєморозуміння. 

Як вважає Ю. Габермас, мовні дії не можуть здійснюватися з подвійним 

наміром: пошуком порозуміння з адресатом щодо чого-небудь і одночасним 

прагненням впливати на що-небудь в ньому каузально [327].  

У руслі сказаного, директивні висловлення належать до числа 

стратегічних дій, оскільки втручаються в особистісну сферу адресата. Таке 

вторгнення, як відомо, часто компенсується застосуванням спеціальних 

стратегій впливу, а те, «що навмисне здійснюється шляхом заохочення або 

погроз, введенням в оману, не може бути інтерсуб'єктивно визначено як 

взаєморозуміння» [104, с. 293]. Кожен комунікант має в своєму розпорядженні 
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набір кодів, стилів, регістрів, синонімів та інших засобів, якими він 

користується для досягнення необхідного перлокутивного ефекту. 

Категорія інтерактивності включає підкатегорії інтенціональності, 

стратегічності і ефективності [213, с. 235]. Ефективність є результуючою 

підкатегорією інтерактивності дискурсу, вона відображає досягнення 

взаєморозуміння комунікантами [там само]. У більш вузькому сенсі 

ефективність розуміється як досягнення навмисного (запланованого 

адресантом) перлокутивного ефекту. О. В. Селіванова пропонує в зв'язку з цим 

ввести два терміни: іллокутивної ефективності, як досягнення мети 

адресантом, та інтерактивної, як досягнення комунікативної кооперації в 

дискурсі [там само, с. 234-235]. Для адресанта ДМА ефективність може 

розглядатися як досягнення запланованого перлокутивного ефекту. 

 

3.1. Дискурсивні стратегії оптимізації перлокутивного ефекту 

директивних мовленнєвих актів 

 

У сучасній науці є кілька різних підходів до визначення поняття 

мовленнєвої стратегії, що спираються на теоретичну базу ряду наук, які 

вивчають спілкування: психології, логіки, етики, теорії інформації, 

лінгвістичної прагматики. Комунікативна стратегія – це свого роду план, який 

передбачає «певні цілі на тлі певних установок, і для якого необхідна певна 

комунікативна компетенція»» [126, с. 18]. 

Під мовною стратегією розуміють «усвідомлення ситуації в цілому, 

визначення напрямку розвитку і організації впливу в інтересах досягнення 

мети спілкування» [81, с. 208]. Комунікативна стратегія – це тип поведінки 

комуніканта в ситуації спілкування, «який зумовлений і співвідноситься з 

планом досягнення комунікативних цілей в рамках типового фреймового 

сценарію функціонально-семантичних уявлень» [209, с. 103].  
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О. С. Іссерс розглядає стратегію як «когнітивний план спілкування, за 

допомогою якого контролюється оптимальне вирішення комунікативних 

завдань мовця в умовах недостачі інформації про дії партнера» [117, с. 100]. 

Комунікативна стратегія – це «складник евристичної інтенційної програми 

планування дискурсу, його проведення й керування ним із метою досягнення 

кооперативного результату, ефективності інформаційного обміну та впливу» 

[213, с. 206]. 

Комунікативної стратегією вважають також «сукупність запланованих 

мовцем заздалегідь і реалізованих в ході мовленнєвого акту теоретичних ходів, 

спрямованих на досягнення комунікативної мети» [126, с. 18]. Комунікативна 

мета – це стратегічний результат, на який спрямований акт спілкування, ця 

мета полягає в тому, щоб адресат зрозумів зміст повідомлення і цілі мовця. 

Є. В. Клюєв пропонує ввести поняття комунікативної перспективи, яку він 

розглядає як «можливість викликати бажані наслідки в реальності» [там само]. 

Робочий набір комунікативних стратегій, властивих індивіду або групі 

індивідів, становить комунікативну компетенцію. Комунікативна тактика 

розглядається Є. В. Клюєвим "як сукупність практичних ходів у реальному 

процесі мовленнєвої взаємодії" і співвідноситься з набором комунікативних 

намірів. Комунікативний намір трактується «як тактичний хід, що є 

практичним засобом руху до відповідної комунікативної мети» [125, с. 18]. 

Ч. Фернандо визначає комунікативну стратегію як спосіб досягнення 

перемоги, переваги в інтеллектувльном поєдинку, складну когнітивну модель 

(гештальт) узагальнення минулого досвіду, що включає особистісні, локальні 

діяльнісні параметри, організовані в свідомості і пам'яті певним чином 

[309, с. 110-111]. Слід зазначити, що дане твердження не поширюється на всі 

типи директивних мовленнєвих актів. Досягнення перемоги або переваги не 

властиво, в цілому, порадам, пропозиціям і дозволам. Дані типи директиву 

припускають надання більшої свободи слухачу (адресату) і належать до числа 

«незобов'язуючих» (nichtbindende) мовленнєвих актів, які стають 

категоричними лише в тому випадку, коли адресат вище за соціальним 
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статусом і взаємини між комунікантами знаходяться на рівні «начальник – 

підлеглий». 

Сукупність уявлень про успішні і неуспішні комунікативні тактики, що 

ведуть або не ведуть до реалізації відповідних комунікативних стратегій, 

утворює комунікативний досвід [126, с. 19]. Індивід, що мовить, подібно до 

відкритої системи отримує ззовні позитивні і негативні імпульси, на які він 

реагує, орієнтуючись на свій минулий досвід і відбираючи зі свого 

комунікативного репертуару ті засоби, які з найбільшою ймовірністю 

принесуть йому очікувані результати [240, с. 5]. Можна припустити, «що 

універсальні стратегії вбудовані в людський мозок, задані самою його 

біологічною структурою і аналогічні електронним схемам в складі ЕОМ. 

Об'єктні ж знання і оптимізучі стратегії являють собою щось на кшталт 

програмного забезпечення, що саме накопичується» [93, с. 33]. Відбувається 

постійна взаємодія між процесом переробки і впорядкування мовленнєвого 

досвіду та його продуктом. Все те нове, що не вписується в рамки системи, 

веде до її розбудови, кожен черговий стан системи служить підставою для 

порівняння при подальшій переробці мовленнєвого досвіду, що служить 

підставою для трактування мовленнєвої організації людини як системи, що 

самоорганізується [106, с. 31]. В. Ф. Прохоров вважає, що «накопичення знань 

про позамовну дійсність трансформується в систему мови і далі 

опосередковується широкому одержувачу. Тут сполучаються підходи 

філософії, когнітивної науки і лінгвістики у вченні про тріади гносеології: 

вивчення реальної дійсності – трансформація знання в мовну систему –

трансляція одягненої у мову інформації одержувачу» [201, c. 46 ] 

Учасники комунікації можуть планувати свої дії і передбачати, якою 

буде реакція на них, не тільки завдяки набутим в процесі соціалізації знань про 

типи ситуацій, а й за рахунок «дару перлокутивного передбачення» [189, с. 57] 

наявності системного зв'язку між висловленням, ситуацією його реалізації і 

перлокуциєю. Психологи кажуть в зв'язку з цим про механізм випереджаючого 

відображення [113, с. 86]. При сприйнятті мовного повідомлення цей 
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механізм проявляється в процесі імовірнісного прогнозування, коли слухач 

робить гіпотези щодо сенс-синтаксичних зв'язків і їх семантичного 

наповнення. «Засвоюючи слова в певних поєднаннях одне з одним, людина 

сприймає їх у відповідних зв'язках, прогнозуючи те поєднання, яке найчастіше 

зустрічалося в його досвіді спілкування» [113, с. 87]. Коли людина чує 

початок фрази, то може спрогнозувати її завершення, це можуть бути не тількі 

окремі слова, але й словосполучення [113, с. 87]. Відповідно до 

перлокутивного ефекту ДМА припускаємо, якщо в установі офіційний 

працівник у відповідь на прохання вимовляє: „Mit großem Bedauern ...“, то 

слухач може легко спрогнозувати небажаний для себе результат подій. Якщо 

свою відповідь на запрошення адресат починає зі слів „Danke, aber ...“, то 

ініціатор запрошення вже передбачає негативний перлокутивний ефект. 

Аналізом стимулів, керуючих інтерактивними процесами, займається 

теорія мовного пристосування (speech accomodation theory), що моделює і 

прогнозуює сценарії комунікативної поведінки індивідів [313, С. 50-53]. Її 

теоретико-методологічна значущість полягає в міждисциплінарності – 

інтеграції соціальних, культурних та дискурсивно-прагматичних вимірів на 

синергетичній основі [313т, с. 8]. Відповідно до цієї теорії мовець свідомо чи 

несвідомо пристосовується до свого партнера по комунікації, налаштовується 

на його особливості (наприклад, дорослі «перемикають коди» в спілкуванні з 

дітьми). Розрізняють три категорії стратегій налаштування: стратегії 

мовленнєвої конвергенції (злиття), дивергенції (розмежування) і підтримки 

комунікативної рівноваги. 

Нам близьке розуміння стратегії, засноване на узагальненні думок 

О. С. Іссерс, Є. В. Клюєва, Т. В. Ларіної, С. А. Сухіх, І. В. Труфанової, як 

сукупності мовних дій, спрямованих на вирішення комунікативного завдання 

мовця [117, 126, 147, 235, 244], що реалізують «когнітивний план спілкування» 

[117], і тактики як однієї або декількох мовленнєвих дій, що сприяють 

реалізації певної стратегії [147, 244, 117]. Аналіз наукової літератури показує, 

що поняття комунікативної стратегії і комунікативної тактики 
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використовуються і стосовно мовленнєвих дій, і стосовно текстів, що 

відповідає різному рівню абстракції дослідження. 

Можливе розмежування трьох інтервалів абстракції [235, 74]. На 

макрорівні відбувається рішення завдань, пов'язаних з механізмом взаємодії і 

розузгодження інтенцій комунікантів. На середньому рівні виявляється роль 

послідовності фаз в мовленнєвих стратегіях і особливості протікання 

інформаційно-пошукової діяльності. Мікрорівень відповідає інтервалу 

абстракції, коли досліджуються типи мовленнєвих дій і способи їх здійснення, 

особливості їх граматичного оформлення [235].  

Комунікативні стратегії, в свою чергу, також проявляються на декількох 

рівнях: формально-семіотичному, когнітивно-інтерпретаційному, 

мотиваційно-прагматичному [213, с. 171–173]. 

Комунікативна стратегія мовця полягає у виборі комунікативних намірів 

і розподілі квантів інформації по комунікативним складовим [92, с. 34]. 

Механізми мовних стратегій мають на увазі не тільки вибір однієї з безлічі 

поставлених цілей, а й оцінку ситуації. Комунікативна стратегія включає: 

1) вибір глобального мовленнєвого наміру (в нашому випадку, наприклад, 

звернутися з проханням, вимагати, запропонувати що-небудь і т.д.); 2) відбір 

тих компонентів семантики речення і екстра-лінгвістичної конситуації, що 

відповідають модифікуючим комунікативним значенням (які диференціюють 

мовленнєві акти всередині одного типу); 3) визначення того, який обсяг 

інформації доведеться на одну тему, одну рему і т.д.; 4) співвіднесення квантів 

інформації про ситуацію зі станами свідомості співрозмовників і фактором 

емпатії; 5) визначення порядку проходження комунікативних складників 

(наприклад, коли схвильований мовець починає повідомлення прямо з реми); 

6) налаштування комунікативної структури висловлення на певний 

комунікативний режим (діалогічний, наративний, режим озвучування 

письмового тексту), стиль (епічний, розмовний) і жанр (вірші, лекцію, 

рекламний заклик, анекдот). До набору конституентов мовної стратегії 
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відносять також такі види дій, як аргументація, мотивація, оцінка, вираз 

симпатій [92, с. 73]. 

Т. А. ван Дейк характеризує стратегію як властивість когнітивних 

планів, що являють собою загальну організацію певної послідовності дій і 

включають мету або цілі взаємодії [92, c. 272]. Стратегії можуть складатись з 

декількох ходів та бути різнорівневими. Т. А. ван Дейк визначає хід як таку 

функціональну одиницю послідовності дій, яка сприяє вирішенню локальної 

або глобальної задачі під контролем подібної стратегії [92, c. 274]. Таким 

чином, хід у розумінні Т. А. ван Дейка фактично прирівнюється до тактики.  

Стратегічне управління мовленням діє як в межах окремих реплік, так і 

поза ними. Прагматичні стратегії спрямовані на гнучке і ефективне досягнення 

прагматичних цілей – таких, як звернення з важкоздійснюваним проханням 

або звинувачення. Призначенням семантичних стратегій є оптимальне 

оновлення епізодичних моделей, а семантичні ходи включають в себе 

приклади, узагальнення, короткий виклад і т.д. Риторичні стратегії можуть 

функціонувати одночасно на декількох рівнях, будучи націленими на 

оптимальну прийнятність семантичних або прагматичних цілей мовця, 

наприклад, виконання бажаних дій. Риторичні стратегії є виміром 

дискурсивного плану, пов'язаним з переконанням і можуть включати повтор, 

перебільшення, метафору [92, c. 272, 277–278]. Мовленнєві стратегії можуть 

містити такі ходи: узагальнення, приведення прикладу, виправлення, 

посилення, поступка, повтор, контраст, пом'якшення, зрушення, ухилення. 

Основу інтерактивної взаємодії комунікантів може становити близькість 

соціальних установок, інтереси в конкретній ситуації, збіг обставин 

[235, с. 73]. Зрозуміло, що «закономірності функціонування мови як 

суспільного явища неминуче пов'язані з носіями і користувачами мови як 

суб'єктами психічної діяльності» [106, с. 36]. Використання тих чи інших 

комунікативних стратегій, перевага певних мовних і стилістичних засобів для 

побудови директивного висловлення може бути проявом людської 

індивідуальності, свідчити про темперамент і установки. 
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Дж. Хаус, ґрунтуючись на емпіричних спостереженнях на матеріалі 

англійської та німецької мов, вказує також на культурну обумовленість 

мовленнєвих стратегій [343]. Існують культурно і лінгвістично обумовлені 

конвенціоналізовані інтеракційні норми, які проявляються як на мікрорівні 

окремих мовленнєвих вкладів при обміні репліками, так і на макрорівні, в 

контексті ситуацій та культури, що накладає відбиток на очікування слухача і 

охоплює дискурс. 

Модифікація прагматичних значень, як вказує О. М. Старікова, 

здійснюється в двох основних напрямках: зниження категоричності і її 

збільшення [226, с. 75].  

Мітигація позначає широкий спектр обумовлених метапрагматичними 

стимулами комунікативних стратегій, що дозволяють мовцю підвищити 

ефективність своїх мовленнєвих дій [240, с. 5]. Згідно з визначенням 

К. Каффі, мітигація є результат ослаблення будь-якого з комунікативних 

параметрів, яке знижує зобов'язання комунікантів, що накладаються 

продукуванням певного мовленнєвого акту [204, с. 104]. Дослідники 

розглядають його як комунікативний механізм, протилежний процесу 

посилення / інтенсифікації мови [240, с. 5] Мітигація передбачає пом’якшення 

мовленнєвої поведінки мовця відносно адресата з метою зниження ризику 

суперечки, згладжування відмови, втрати обличчя, запобігання або усунення 

конфлікту й підвищення ефективності комунікативних дій. [215, с. 208].  

У дискурсі мітигація виконує дві основні функції: 1) інструментальну 

(забезпечення успішності мовленнєвої взаємодії) і 2) емотивну (створення 

психологічного комфорту в спілкуванні) [215, с. 75]. Інтенсифікації властива 

інструментальна функція, оскільки оптимізація в цьому випадку відбувається 

не за рахунок створення психологічного комфорту, а за допомогою 

«здійснення впливу на епістемічній стан адресата» [191, c. 185]. На основі 

вищесказаного, можна зробити висновок, що сучасні дослідники визнають 

існування двох глобальних стратегій мітигації та інтенсификації, які 

підпорядковуються загальної стратегії оптимізації мовленнєвого впливу.  
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Будь-яка класифікація комунікативних стратегій не є остаточною, бо 

залежить від того, якими критеріями користуються дослідники для її 

створення, які принципи беруть у якості підґрунтя, від кількості факторів, що 

враховуються. Вчені зазначають, що «наявні в науковій літературі типології 

обмежені певною сферою спілкування» [213, с. 208], крім того, у дискурсі є 

можливою комбінація різних тактик, одна й та сама тактика може виступати 

засобом реалізації різних стратегій [43, с. 36; 251, с 89], тому всі класифікації, 

«що мають в якості об'єкта живу мову», мають також і «важко переборні 

недоліки – умовність і приблизність» [117, с. 105-107]. 

До наших завдань на даному етапі належить виокремлення тих стратегій, 

що можуть служити оптимізації ДМА і використовуватись для інтенсифікації 

або мітигації висловлення з метою досягнення бажаного перлокутивного 

ефекту, та окреслення засобів, що слугують їх реалізації. За характером 

здійснення впливу на адресата та враховуючи тип комунікативної взаємодії ми 

поділяємо глобальну стратегію оптимізації перлокутивного ефекту на стратегії 

мітигації та інтенсифікації, які, за нашими спостереженнями, конституюються 

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

аргументативної та маніпулятивної стратегій (інтенсифікація). 

Кожна стратегія оптимізації перлокутивного ефекту співвідноситься з 

одним або кількома дискурсивними ходами адресанта, у межах яких можливе 

застосування різних дискурсивних тактик. Кожна тактика спрямована на певну 

зміну фрагмента свідомості адресата в потрібному для адресанта напрямку 

[215, c. 210]. Кажучи про мітигацію, як про стратегію, спрямовану на 

пом'якшення директиву, що загрожує обличчю слухача, необхідно відзначити 

її роль у збереженні позитивного іміджу самого мовця. «Необхідність 

постійного піклування про власне обличчя та потреби обличчя партнера 

обмежують свободу самовираження індивіда і регулюють його мовлення у 

кожному мовленнєвому акті, яким би особисто забарвленим і унікальним він 

не був» [184, c. 279]. Спонукаючи партнера по інтеракції до виконання певної 

дії мовець сам ризикує втратити обличчя у разі відмови від виконання дії. 



115 

 

Для успішної реализації перлокутивного впливу ДМА мовець не тільки 

орієнтується на екстралінгвальні фактори, не лише слідує постулатам 

спілкування, а й використовує так звані перлокутивні оптимізатори, засоби, які 

«спрямовані на попередження, пом'якшення або усунення небажаних для 

комунікантів негативних наслідків» [101, с. 58]. Авторство цього терміну 

належить відомому українському мовознавцю Г. В. Ейгеру. Вивчаючи МА 

вибачення, Г. В. Ейгер звертає увагу на причини виникнення незапланованого 

перлокутивного ефекту і ті засоби, що мають сприяти досягненню бажаного 

перлокутивного ефекту, які він називає перлокутивними оптимізаторами. 

Г. В. Ейгер розподіляє їх відносно чотирьох аспектів мовленнєвої ситуації: 

1) ПО, що належать до слухача; 2) ПО, що стосуються безпосередньо самого 

висловлення: а) до його тональності; б) до пропозиції висловлення; в) до 

пропозиційної установки; г) до коду висловлювання; 3) до ситуації 

спілкування; 4) до мотивів висловлення. На нашу думку, такий розподіл 

корелює з умовами успішності МА. 

Розвитком ідей Г. В. Ейгера і вивченням функціонування ПО у 

вербальній взаємодії займаеться С. І. Криворучко, об'єктом його дослідження є 

метакомунікативні висловлення, що виступають у функції перлокутивної 

оптимізації. Метакомунікація – особливий вид спілкування, метою якого є 

«організація і керування мовленнєвою взаємодією за допомогою вербальних 

засобів» [140, с. 7].  

Ми погоджуємось з тим, що перлокутивна оптимізація – це «процес 

вибору оптимальних засобів мови, направлений на посилення інтендованого 

мовленнєвого впливу, а також послаблення неинтендованого впливу з метою 

досягнення його максимальної інтенсивності» [140, с. 51]. Ми також 

розглядаємо перлокутивну оптимізацію як «обумовлену конкретними цілями 

стратегично плановану мовленнєву діяльність» [140, с. 54]. У той же час, 

вважаємо, що засоби оптимізації не обмежуються метакомунікативними 

висловленнями. На наш погляд, до переліку засобів реалізації стратегій 
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оптимізації перлокутивного ефекту належить не лише метакомунікативний 

МА контактив, але й інші мовленнєві акти і засоби. 

За нашими спостереженнями, оптимізація ДМА зокрема відбувається на 

декількох рівнях, які корелюють з умовами успішності ДМА, а саме на 

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

експлікують умови щірості, перлокутивну, та підготовчу умови. Як вважає 

О. С. Іссерс, категорія «умов успішності» може і повинна бути застосована в 

описі мовленнєвих стратегій і тактик [117, с. 71-72]. 

До вербальних засобів оптимізації перлокутивного ефекту ДМА на 

пропозиційному рівні відноситься розширення пропозиційного змісту 

спонукання через побудову складних ДМА, а також залучення для ПО 

додаткових МА (експресивів, квеститивів, декларативів, констативів, 

комісивів, директивів). На іллокутивному рівні це – варіювання іллокутивної 

сили спонукання (наприклад, прохання замість наказу), вираження 

іллокутивної сили спонукання через індиректні та імпліцитні МА. На 

локутивному рівні у якості ПО виступають вживання часток, прислівників, 

форм Konjunktiv, Infinitiv, та Imperativ, умовних конструкцій. Умові щирості, а 

також перлокутивній та підготовчій умовам відповідає дискурсивно-

стратегічний рівень оптимізації перлокутивного ефекту. 

Висновки щодо вербальних засобів реалізації оптимізаційних стратегій 

відповідно до умов успішності ДМА містяться у додатку (Додаток В). 

 

3.2. Дискурсивні стратегії і тактики мітигації перлокутивного 

ефекту директивних мовленнєвих актів 

 

Як вже зазначалось раніше, стратегії оптимізації можуть бути 

різнорівневими і знаходити своє втілення як в межах окремого мовленнєвого 

ходу, кроку, так і поза ними. Застосування стратегії оптимізації залежить від 

моделей ситуацій і більш загальних сценаріїв та установок, що містяться в 
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епізодичній пам'яті мовців і стосуються етнічних груп та національних 

відносин [92, c. 276]. 

Наші спостереження підтверджують висновки інших дослідників 

стосовно того, що стратегії позитивної і негативної ввічливості, описані у теорії 

П. Браун і С. Левінсон, застосовуються для збереження обличчя комунікантів і 

мітигації перлокутивного ефекту. Незважаючи на деяку «розмитість критеріїв» 

класифікації стратегій позитивної і негативної ввічливості П. Браун і 

С. Левінсона, її сильна сторона – «у повноті і емпіричній обґрунтованості», а 

також у «великій пояснювальної силі основного концепту – обличчя» 

[121, с. 80]. 

Ми дослідили, які саме стратегії позитивної і негативної ввічливості 

використовуються мовцем для мітігаціі ДМА. До основних стратегій 

позитивної ввічливості належить «затвердження спільної платформи», 

«стверждення того, що адресант и адресат – співпрацюючи сторони» і 

«здійснення потреб мовця заради спільної діяльности» [283, с. 106-134]. Як уже 

згадувалось у першому розділі, всього налічується 15 тактик їх реалізації, котрі 

П. Браун і С. Левінсон також називають стратегіями. 

1) Тактики «помічай адресата, приділяй увагу йому, його інтересам, 

бажанням, потребам» (Notice, attend to H (his interests, wants, needs, goods)), і 

«роби подарунки адресату: матеріальні, симпатію, розуміння, співпрацю» (Give 

gifts to H: goods, sympathy, understanding, cooperation), з погляду І. І. Морозової 

[164, c. 8] та М. І. Гриценко [88, c. 161], є тотожніми у змістовному плані. Ми 

також поділяємо цей погляд і вважаємо доцільним поєднання цих тактик. Для 

оптимізації ПЄ ДМА вони є досить дієвими, тому що спонукання, яке таким 

чином отримує ознаку бенефактивності для адресата, стає для нього більш 

привабливим. Найчастіше до такої тактики вдаються дорослі у розмові з 

дітьми, подружжя або добрі знайомі: 

(42) „So guter Laune?“ Klang es aus dem Hörer. „Stimmt mich ja geradezu 

hoffnungsvoll. Wie ist das mit uns beiden? Ich würde ja auch gerne kichern, aber 
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mein Magen knurrt so laut. Gehen wir zusammen essen? Irgendwohin, wo es 

gemütlich ist und es was Ordentliches zu futtern gibt? Was halten Sie davon?“ 

„Viel“, sagte Britte. „Sehr viel sogar…“ (Konsalik H. G., Airport-klinik, 

S. 63)  

2) Тактика перебільшення цікавості, схвалення, вираження симпатії до 

адресата (Exaggerate (interest, approval, sympathy with H); також застосовується 

для оптимізації перлокутивного ефекту ДМА, вона реалізується за допомогою 

компліменту або похвали. Важливою ознакою компліменту є щире вираження 

схвалення, захоплення, без фінансової винагороди. «Комплімент є етикетною 

комунікативною дією подвійного скерування, бенефіціантами якої є, водночас, 

і мовець, і адресат, оскільки комплімент, насамперед, сприяє налагодженню 

сприятливої кооперативної атмосфери спілкування і налаштовує їх на 

подальше, вже змістове спілкування на основі демонстрації мовцем 

прихильного ставлення до адресата» [90, с. 156].  

Як демонструє наступний дискурсивний фрагмент, комплімент не 

гарантує мовцю бажаного перлокутивного ефекту. Молодий чоловік 

розлучається з дівчиною і просить забути його, він не тільки демонструє 

прихильне ставлення (Es gibt unzählige Männer, die auf ein so schönes Mädchen 

wie dich fliegen werden), але й використовує такі ПО, як повтори (Hör auf), 

додаткові МА (Morgen bereust du es bitter. Die Geschichte zwischen uns ist zu 

Ende). Проте саме через обрану ним стратегію мітигації дівчина не вірить, що 

байдужа йому (ich denke … du kannst mich doch auch nicht wirklich vergessen), і 

не хоче розлучатись (Ich kann dich nicht vergessen, Dave): 

(43) „Hör auf, Karen. Hör auf, dich zu erniedrigen. Morgen bereust du es 

bitter. Die Geschichte zwischen uns ist zu Ende. Es gibt unzählige Männer, die auf 

ein so schönes Mädchen wie dich fliegen werden. Vergiss mich einfach, und mach dir 

keine Sorgen“ Die ersten Tränen rollten, sie sank wieder auf den Hocker, auf dem 

sitzend sie auf ihn gewartet hatte. „Ich kann dich nicht vergessen, Dave. Ich kann 

nicht. Und ich denke … du kannst mich doch auch nicht wirklich vergessen, sonst 

hättest du mich nicht letzte Woche …“ (Link Charlotte. Das andere Kind, c. 56) 
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3) Тактика посилення цікавості адресата до мовця (Intensify interest to H), 

засобами реалізації якої є фатичні мовленнєві акти, полягає в активізації 

інтересу адресата до власного внеску в розмову. Особливістю цієї стратегії є 

використання прямо цитованого мовлення, використання виразів, які залучають 

адресата до розмови як учасника. Наприклад, один з друзів хоче дізнатись, що 

приховує від нього інший: 

(44) „Ich kenne dich gut, du kennst mich gut. Ich sage dir, du kochst 

irgendetwas aus“. „Hey, wir sind Freunde, oder? Ich würde dir sagen, wenn 

irgendetwas ist“ (Berndorf J., Ein guter Mann, S. 60) 

4) Тактика використання маркерів належності до групи (Use in-group 

identity markers). Сюди входить використання адресних форм у групах, мови чи 

діалекту, жаргону чи сленгу та еліпсису. 

5), 6) Тактики прагнення згоди (Seek agreement) та уникання незгоди 

(Avoid disagreement). Для реалізації ціх тактик адресант часто залучає додаткові 

констативні мовленнєві акти: 

(45) „Ich möchte Ihnen doch noch sagen, dass ich über Ihr Kommen sehr 

froh bin. Bitte reden Sie bald mit dem Vater. Ihre Überlegung vorhin war natürlich 

richtig, vielleicht hat die Aufnahme nicht geschafft, die Eltern zu benachrichtigen.“ 

„Auf wiedersehen, Herr Selb.“ (Schlink B., Selbsbetrug, S. 28) 

7) Тактика припущення, встановлення, декларування спільності 

(Presuppose, raise, assert common ground). Тактика може використовуватись у 

таких типах ДМА, як порада або пропозиція, коли, наприклад, мовець для 

досягнення бажаного ПЄ підкреслює, що комуніканти належать до однієї 

родини, колективу, або є друзями:  

(46) „Pierre, ich bin dein Freund – trotz allem. Darum einen Rat: 

Verschwinde. Aber augenblicklich. Es ist keine Minute zu verlieren.“ 

„Nanu, warum denn?“ 

„Hier auf der Betriebsversammlung geht alles hinten hinaus. Chantal hat 

Ihren Rücktritt angeboten.“ (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 238) 
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8) Тактика жартування (Joke). За нашими спостереженнями, мовець 

часто поеднує для оптимізації перлокутивного впливу різні ПО і навіть різні 

тактики у межах мовленнєвого кроку. У наведеному нижче дискурсивному 

фрагменті спершу застосовується тактика жартування, а наступний 

мовленнєвий хід містить обіцянку (47). Тактика пропонування, обіцянок – 

Offer, promise). Молода жінка переймається через коханого, у якого помер 

батько, намагається заставити його поїсти, жартує, що він повинен їсти, щоб 

стати великим і сильним, (wenn du groß und stark werden willst), обіцяє, що від 

їжі йому буде добре (das wird dir gut tun), висловлює сподівання (Vielleicht 

kommt später eine bessere Zeit): 

(47) „Du musst essen, wenn du groß und stark werden willst“ <…> „Wann 

ist die Beerdigung?“ 

„Um elf“ <…> 

„Vielleicht kommt später eine bessere Zeit“, sagte sie. „Komm, iss etwas, das 

wird dir gut tun“ (Berndorf J., Ein guter Mann, S. 226) 

9) Тактика ствердження або припущення про знання бажань адресата і 

турбота про них (Assert, presuppose S’s knowledge of and concern for H’s wants). 

Сусідка по кімнаті пропонує чоловіку, що прийшов від імені батьків, передати 

їм позитивне фото дівчини, що мешкає з нею, а не те, що може визвати їх 

тривогу, і припускає, що він хоче порадувати батьків, а не принести 

неприємності дівчині: 

(48) „Sie wollen doch dem Vater eine Freude machen und Leo keinen Ärger, 

oder? Dann lassen Sie das böse mal und nehmen das liebe. Wie sie da sitzt, das geht 

in Ordnung.“ Sie gab mir Leo im Sessel und packte die anderen Fotos zurück in den 

Karton. (Schlink B., Selbsbetrug, S. 20) 

11) Тактика оптимістичності (Be optimistic); Мовець висловлює 

сподівання, віру у те що спонукання матиме запланований перлокутивний 

ефект, тому що адресату вдасться виконати спонукання, або навпаки 

припинити дію. У наступному дискурсивному фрагменті турист просить 

власницю готелю зберігати спокій (Lassen Sie uns die Ruhe behalten) та принести 
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випити, щоб заспокоити нерви після надзвичайних подій (Wenn Sie hier einen 

Schnaps haben, spendieren Sie uns beiden einen). Він налаштований оптимістично 

(er wird uns guttun): 

(49) „Lassen Sie uns die Ruhe behalten, Frau Drojahn“, sagte ich 

beschwichtigend. „Wenn Sie hier einen Schnaps haben, spendieren Sie uns beiden 

einen. Er wird uns guttun“ (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 75)  

12) Тактика залучення до діяльності і мовця, і адресата (Include both S 

and H into activity) сприяє досягненню запланованого перлокутивного ефекту, 

коли дійсно плануються які-небудь спільні дії. Мовець таким чином 

демонструє, що не тількі спонукає адресата ДМА до діяльності, але й сам 

братиме у ній участь, що дає змогу адресату прийняти позитивне рішення, 

досягаючи тим самим запланованого перлокутивного ефекту. Така тактика 

також може бути засобом налаштування на обговорення більш важливих тем, 

коли, наприклад, мати хоче обговорити з дорослою дочкою життеву ситуацію, 

але спочатку просить принести їй пива. І індиректне спонукання, і запрошення 

випити разом є одночасно запрошенням до розмови: 

(50) „Sei so gut, Liebes, und hol mir eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. 

Trinkst du ein Glas mit?“ 

„Ich weiß nicht, ob es mir bekommt.“ 

„Sei nicht so zimperlich, Liebes. Ein Glas Bier hat noch keinem geschadet“. 

(Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 105) 

13) Тактика інформування або питання про причини (Give or ask for 

reasons) також має місце серед тактик, що оптимізують перлокутивний вплив. 

Жінка, запрошуючи спірозмовника приєднатись до її столика, інформує (ich will 

mit dir zusammen einen Salat essen) і запитує, чи не буде він почувати себе 

незручно (Oder ist dir das peinlich), що також є тактикою прояву цікавості до 

потреб адресата: 

(51) „Setz dich neben mich“, sagte sie gut gelaunt. „Nein, nicht so weit weg, 

enger. Ich will mit dir zusammen einen Salat essen, von einem Teller. Oder ist das dir 

peinlich?“ (Berndorf J., Ein guter Mann, S. 225) 
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14) Тактика припущення або ствердження взаємності (Assume or assert 

reciprocity) також може застосовуватись для досягнення запланованого 

перлокутивного ефекту: 

(52) Er hörte Ferroud sagen: „Sie sind Bankier wie ich. Ich rede nicht von 

Sentiments. Ich rede von Geschäften. Sie wollen Informationen über den schwarzen 

Markt. Ich will, dass der Cousine meiner Frau nichts passiert. Klar?“ 

„Klar“, sagte Thomas. (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, 

S. 337) 

Тепер розглянемо докладніше, які саме тактики стратегії негативної 

ввічливості знаходять своє втілення у процесі оптимізації перлокутивного 

ефекту директивних мовленнєвих актів. Негативна ввічливість орієнтована на 

компенсування необхідності негативного обличчя у самовизначенні та 

збереженні свого особистого простору. Негативна ввічливість включає 

стратегії, коли мовець:  

1) Використовує конвенційну непрямість, тобто непрямі мовленнєві 

акти (Be conventionally indirect); 2) ставить запитання, ухиляється від прямих 

відповідей (Question, hedge); 3) намагається бути песимістичним (Be 

pessimistic); 4) мінімізує ступінь втручання (Minimize the imposition); 

5) ставиться з повагою (Give deference); 6) вибачається (Apologise); 

7) деперсоніфікує мовця і адресата (Impersonalise S and H); 8) представляє акт, 

що загрожує «обличчю», як загальне правило (State the FTA as a general rule); 

9) використовує субстантивацію (Nominalise); 10) висловлюється так, ніби 

адресат робить послугу мовцю, або ніби мовець не робить ніякої послуги 

адресату (Go on record as incurring a debt, or as not indebting) [284, с. 131]. 

1) Тактика використання конвенційної непрямості, тобто непрямі 

мовленнєві акти (Be conventionally indirect), яка по суті є одночасно і засобом 

реалізації, за нашими спостереженнями, вживається частіше за інші тактики: 

(53) „Herr Wullemann, wenn Sie mir freundlicherweise bei den Blutabnahmen…“ 

„Aber jerne. Aber sicher, Herr Doktor. Nehmen wir sie mal dran.“ 

(Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 52) 
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2) Тактика запитань, ухиляння від прямих відповідей (Question, hedge) є 

тактикою, яку можна спостерігати у відповідь на директивний мовленнєвий акт, 

тобто вона є незапланованим перлокутивним ефектом директиву і не може бути 

застосована для оптимізації перлокутивного впливу. 

3) Тактика песимізму (Be pessimistic) означає, що мовець компенсує 

негативне обличчя слухача шляхом висловлення сумніву у вигляді індиректних 

мовленнєвих актів. Тактика песимізму фактично є уточненим продовженням 

тактики використання конвенційної непрямості. П. Браун і С. Левінсон 

наводять у якості прикладів її реалізації запитання, що містять у своїй 

семантиці заперечення. Вони компенсують негативне обличчя слухача тим, що 

експліцитно висловлюють сумнів у можливості дотримання відповідних умов 

для здійснення мовленнєвого акта адресата. Наприклад, коли адресат 

висловлює сумнів, чи є прохання таким, що може бути виконано. Використання 

заперечення або умовного способу дає більше простору для адресата відповісти 

заперечно і разом з тим зберегти обличчя. На думку В. І. Карасика, внутрішня 

логіка може бути наступною: «Виходячи з того, що скоріш за все Ви не маєте 

того, про що я хотів би попросити, я не засмучусь, якщо ви відповісте 

негативно» [122, с. 79]. 

4) Мінімізація втручання (Minimize the imposition) є однією з найбільш 

поширених тактик негативної ввічливості, що вживаються для мітигаціі 

директивів. Мінімізація втручання фактично означає надання свободи вибору 

адресату. Як показує корпус досліджених прикладів, надання свободи вибору в 

значній мірі впливає на ефективність директива і в більшості випадків 

допомагає домогтися запланованого перлокутивного ефекту. Однак, якщо 

комуніканти добре знають один одного і адресант часто вдається до цієї 

тактики, то вона вже не буде настільки ефективною. В ситуації (1) мати 

перешкоджає зустрічі дорослої доньки з її обранцем, однак вважає себе 

демократичною і підкреслює, що в даній ситуації рішення приймає не вона (das 

ist allein deine Entscheidung). До пресупозиції даного висловлення відноситься 

факт постійного втручання матері в справи дочки, що маскується двома 
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основними тактиками – наданням уявної свободи вибору і підкресленням 

турботи про добро дочки. Додатковим засобом мітигаціі служить вживання 

конструкції з модальним дієсловом sollen в Konjunktiv (Aber du solltest es 

überlegen, ob es klug wäre). Оскільки такі тактичні прийоми регулярно 

застосовуються щодо дочки, вона реагує на спонукання негативно. Її зустрічне 

спонукання містить прохання припинити нав'язування чужої волі (Hör auf 

damit, Mutter, bitte!): 

(54) “Natürlich kannst du dich treffen, mit wem, wie lange und wann immer 

du willst, Liebes”, sagte sie zu Katrin, “das ist allein deine Entscheidung. Aber du 

solltest es überlegen, ob es klug wäre. Nach allem, was du mir selber gesagt hast…” 

“Hör auf damit, Mutter, bitte!” (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 136) 

6) Вибачення (Apologise), як стратегія негативної ввічливості, частіше 

застосовується в ситуації, коли здійснюється спілкування між малознайомими 

людьми. Вибачення виступає в цьому випадку в ролі прагматичного кліше: 

(55) „Kommen Sie herein. Verzeihen Sie, ich habe Ihren Namen vergessen.“  

„Gerard Armand.“ (Konsalik H.G., Öl-Connection, S. 359) 

7) Деперсоніфікацію мовця або адресата (Impersonalise S and H), як у 

наступному дискурсивному фрагменті, також спостерігаємо при формулюванні 

ввічливого прохання: 

(56) “Ich wäre nur dankbar, wenn ich so schnell wie möglich zu meiner 

Mutter zurückkehren durfte. Sie ist jetzt so allein, und eigentlich kann ich das nicht 

verantworten” “Wir machen es anders“ (Berndorf J., Ein guter Mann, S. 146) 

9) Номіналізація (Nominalise) за спостереженнями П. Браун та 

С. Левінсона дає змогу автору мовленнєвого акту, що загрожує обличчю 

виконавця, а також самому виконавцю дистанціюватись від предикованої дії, 

зменшити ступінь категоричності висловлювання за рахунок заміни дієслова на 

іменні форми – прикметник, іменник. Тобто, фактично мова іде про лексичні 

засоби, що реалізують стратегію негативної ввічливості, а не про стратегію. 

10) Тактику висловлювання, ніби адресат робить послугу мовцю, або 

ніби мовець не робить ніякої послуги адресату (Go on record as incurring a debt, 
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or as not indebting), також спостерігаємо при оптимізації директивів. 

Наприклад, коли редактор журналу під час ділового обіду спонукає 

співробітницю спробувати десерт, і вона відмовляється, то він пропонує 

зробити це як люб’язність по відношенню до нього, і адресат погоджується: 

(57) “Wünschen Sie noch ein Dessert?” “Nein, danke“, sagte Katrin rasch. 

“Hier gibt es ein ausgezeichnetes Grapefruit-Sorbet. Tun Sie mir die Liebe und 

nehmen Sie auch eins, Frau Lessing”. 

“Grapefruit-Sorbet klingt nicht übel”, gab Sie zu. (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, 

S. 11) 

Отже, стратегії позитивної та негативної ввічливості, які застосовуються 

для пом’якшення негативного перлокутивного впливу директивних 

мовленнєвих актів, надають можливість слухачу зберегти своє обличчя. 

Стратегії позитивної ввічливості охоплюють декілька тактик, більшість з яких 

використовується для мітигації директивів. 

 

3.3. Дискурсивні стратегії і тактики інтенсифікації перлокутивного 

ефекту директивних мовленнєвих актів 

 

Головними засобами інтенційного впливу є забеспечений більш високим 

владним статусом авторитет, маніпуляція, аргументація, психічна та фізична 

сила [121, с. 127]. Серед локальних стратегій інтенсифікації перлокутивного 

впливу директивів ми також виделяемо дві основні: аргументативну й 

маніпулятивну. Принципова різниця між цими двома стратегіями полягає у 

тому, що маніпуляція, на відміну від агрументації, є нещирою: 

«Маніпулювання корисливо, має на увазі приховані цілі і реальну або 

віртуальну вигоду, воно підпорядковує адресата: навмисно фокусує його увагу 

на об'єкті, в якому зацікавлений мовець» [212, с. 424]. «Маніпулювання – це 

вплив на людину з метою спонукати його повідомити інформацію, зробити 

вчинок, змінити свою поведінку і т.д. неусвідомлено або всупереч його власній 

думці наміру» [228, с. 56]. 
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Т. А. ван Дейк, характеризуючи мовленнєві статегіі, зазначає, що вони 

часто мають націленість на «ефективне маніпулювання виробленими 

висновками» [92, c. 300]. Оптимізація ДМА через вказівку на визнання 

свободи вибору за адресатом відноситься до стратегій позитивної ввічливості, 

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

лише декларативним, то воно перетворюється на засіб маніпуляції. «Нещірість 

мовця полягає в тому, що він фальсифікує свій інтерес до тієї дії, до якої він 

спонукає адресата» [167, с. 102]. В результаті формується уявлення про 

адресата, як зацікавлену особу, на користь якої зорієнтоване висловлюване 

спонукання. 

«Ефективне маніпулювання виробленими висновками» [92, c. 300] є 

особливо актуальним в жанрі інтерв'ю, що добре ілюструє нижченаведений 

приклад, в якому журналістці одного точною фразою вдається домогтися 

бажаного перлокутивного ефекту. Спостерігаючи, що співрозмовниця неохоче 

відгукується на прохання дати визначення слову «щастя», журналістка 

представляє відмову співрозмовниці як придушення її власних бажань, немов 

вона дійсно хоче висловитися, але стримує себе (Versuch jetzt nicht, dich zu 

drücken). Домігшись розгорнутої відповіді (що і є в даній ситуації 

запланованим перлокутивним ефектом), співробітниця журналу знову 

застосовує ту ж тактику, натякаючи на те, що присутність чоловіка не давала 

співрозмовниці вільно висловитися (Johan ist ein schrecklich netter Kerl, aber 

als er dabei war, wurde sehr wenig gesagt): 

(58) Frau Palm (hackt nach): Wie würdest du den Begriff „Glück“ 

definieren? 

Marianne: Muss ich wirklich? 

Frau Palm (ernst): Dies ist eine Frauenzeitschrift, Marianne. 

Marianne: Wenn ich mir etwas einfiele, was ich über das Glück sagen könnte, 

würde Johan mich auslachen. Nein, ich kann nicht. Du musst dir selbst etwas 

ausdenken. 

Frau Palm (schelmich ): Versuch jetzt nicht, dich zu drücken. 
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Marianne: Glück heisst wohl, dass man zufrieden ist. Ich sehne mich nach 

nichts. Nur danach, daß es Sommer wird, natürlich. (Pause) Ich wünsche, dass es 

immer so bleibt. Dass sich nichts ändert. 

Frau Palm (hat Blut geleckt): Was hast du über Treue zu sagen? 

Marianne: Aber ich bitte dich. 

Frau Palm: Du mußt mir schon dabei helfen, ein bißchen Fleisch auf die 

Knochen zu kriegen. Johan ist ein schrecklich netter Kerl, aber als er dabei war, 

wurde sehr wenig gesagt. (Bergman I., Szenen einer Ehe, S. 16) 

Для оптимізації директивів в німецькій мові часто використовуються 

адресатоцентричні (ich-bezogene) стратегії [344]. За нашими спостереженнями 

вони найбільш властиві порадам, рекомендаціям, пропозиціям, коли адресат 

підкреслює власне позитивне ставлення до запланованої лінії дій. Ми 

відносимо адресатоцентричні стратегії до маніпулятивних, тому що тут також 

йдеться про власну корсисть спонукаючої особи. За їх допомогою мовець 

формує намір адресата стосовно майбутньої дії у потрібний йому формі, у 

потрібний час, спосіб і т.і. Адресатоцентричні стратегії знаходять своє 

вираження в конструкціях з дієсловами ментальної семантики (ich denke, ich 

meine, ich hoffe, ich wünsche, ich glaube), умовному способі: 

(59) Helga setzte sich auf die Bettkante. „Ich denke, wir sollten mal in Ruhe 

über alles reden.“ 

„Wozu?“ 

„Wir müssen überlegen, was zu machen ist.“ 

„Das nützt doch nichts.“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 176) 

«В основі маніпуляцій лежить інтенція зниження статусу або адресата, 

або третьої особи, що порівнюється з адресатом» [121, с. 128]. Серед прийомів 

мовленнєвої маніпуляції, віокремлюваних В. Г.Карасиком, для оптимізації 

директивів застосовуються такі як інтелектуалізація емоцій (замість фрази 

«Мене дратує твій крик!» краще сказати «Навіщо кричати? Цивілізовані люди 

не кричать»), контрастування (наприклад, в рекламі: «Вольво – автомобіль для 

людей, які мислять»), підстановка («Я багатий, тому що у мене багато 
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грошей»), наклеювання ярликів («Цей злочинець винен у вбивстві» 

[121, с. 128]. 

Висновки, які робить адресат щодо пропозиції ДМА, а також при 

прийнятті рішення про слідування спонуканню, багато в чому спираються на 

культурні універсалії. Як зазначає О. Г. Почепцов, «основу механіки 

перлокутивного акту і, ширше, перлокуции утворює взаємодія аспектів МА і 

культурних універсалій. Ця взаємодія становить специфіку перлокутивного 

акту, робить перлокутивний акт перлокутивним актом» [189, с. 62]. Культурні 

універсалії, як найважливіший регулятор людської діяльності, можуть бути 

мовними і немовними, варіюватися по етнічній, соціальній і часовій осі 

[189, с. 62]. Звернення до прийнятих в даному мовному середовищі 

культурних универсалій також може бути способом реалізації маніпулятивної 

стратегії. Наприклад, не можна говорити погано або зневажливо про хвору 

людину. У наступному дискурсивному фрагменті батько пояснює це синові і 

забороняє йому так себе поводити: 

(60) „Jede Krankheit ist schlimm. Sei froh, daß du heil und gesund bist. Und 

rede nicht so hässliche Dinge. So, und nun verschwinde”. (Hein Ch., Von allem 

Anfang an, S. 54) 

Норми, з якими люди знайомі на свідомому чи підсвідомому рівні, які є 

«еталонними фреймами для даного мовного колективу» і базуються на 

цінностях, характерних для даної культури і суспільства, відображені в 

«культурних сценаріях» (cultural scripts). Культурні сценарії – це мовленнєві 

стратегії, зовнішнє вираження культурних правил [70, с. 686]. А. Вежбицька, 

описуючи німецькі культурні сценарії, зазначає, що такі традиційні цінності, 

як соціальна дисципліна і порядок (Ordnung), заснований на законній владі, як 

і раніше знаходять своє відображення в мовленнєвих стратегіях німецької 

мови. Британці, потрапляючи в німецькомовну середу, відчувають своєрідний 

культурний шок від того, що їм весь час говорять, що вони повинні робити, 

сприймаючи німецькі директивні конструкції як отримання наказів, які 

потребують виконання [70, с. 684–685]. У той же час, більш часте 
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використання британцями непрямих форм не говорить про те, що вони більш 

ввічливі, оскільки в англійській мові можливі такі пропозиції, як: Why do not 

you shut up? Can not you shut up? А. Вежбицька робить висновок, що англійські 

культурні сценарії обумовлені цінністю «особистої автономії», німецькі ж 

культурні сценарії пов'язані з цінністю «громадської дисципліни» і можуть 

бути відображені за допомогою семантичних універсалій в наступному 

вигляді: А. добре, якщо люди будуть знати, які речі вони повинні робити, яких 

речей вони не повинні робити; В. добре, якщо хтось скаже, які речі люди 

повинні робити, яких речей вони не повинні робити [70, с. 726]. Найчастіше у 

цьому контексті вживаються конструкції з модальними дієсловами, зокрема 

müssen: 

(61) „Du musst wenigstens eine Scheibe Brot essen. Und trink einen Kaffee“, 

bat Karen. 

„Es geht nicht“, gab er zur Antwort, küsste sie auf die Stirn und verließ das 

Haus. (Berndorf J., Ein guter Mann, S. 387) 

Разом з тим, маніпулювання не завжди є «морально засуджуваним 

способом мовленнєвого впливу, а навіть цілком прийнятним у певних 

комунікативних ситуаціях, серед певних вікових груп, серед певної аудиторії» 

(наприклад, при навчанні та вихованні дітей та молоді, або при спілкуванні з 

нетверезою людиною, що становить загрозу) [228, с. 56]. 

Відповідно до теорії мовного пристосування (speech accomodation 

theory), врахування індивідуальних, вікових, соціальних особливостей адресата, 

ситуації спілкування і відповідне переключення кодів в спілкуванні, яке істотно 

впливає на перлокутивний ефект, припускає використання стратегій 

«налаштування» (attuning strategies) [240, с. 8]. «Стратегії мовної конвергенції 

(злиття) відповідає такий сценарій комунікативної поведінки індивіда, за яким 

відбувається максимальне уподібнення своїй мові мови адресата» [240, с. 6]. 

Вважаємо, що стратегії мовної конвергенції також належать до 

маніпулятивних. Наступний дискурсивний фрагмент ілюструє поведінку мовця, 

що відповідає очікуванням адресата. Комісар поліції розмовляє з багатою 
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злочинницею, яка отруїла свого племінника Bello, підсипавши до того отруту в 

шоколадні цукерки. Він поводить себе дуже ввічливо і шанобливо, робить 

компліменти, не реагує на її зарозумілі випади. Така стратегія розсіює недовіру 

жінки і слугує підготовчим етапом для завершальної стадії діалогу, в якій 

комісар пропонує отруєну цукерку її улюбленому собаці і, тим самим, змушує 

злочинницю видати себе. Таким чином, весь попередній хід діалогу служить 

інтенсифікації одного короткого директиву (Komm, mein Hündchen!), 

запланованим перлокутивним ефектом якого повинна була стати заборона і 

(або) невербальні дії, спрямовані на те, щоб не дати собаці з'їсти отруєну 

цукерку: (62) An der Tür drehte ich mich um. Mir war, als versteckte sie schnell ein 

spöttisches Lächeln. 

„Eins noch zum Schluss, bitte“, sagte ich leise, „wie war das mit dem 

Kuchen?“ 

„Kuchen? - Ach so, ja…“ Sie saß schon wieder so auf dem hohen Ross, dass 

sie gar nicht merkte, wie ich die Sattelschnallen aufmachte. „…Ja, den Kuchen habe 

ich aufgegessen. Bello hat mir dabei geholfen. Er mag sehr gern Süßigkeiten, der 

kleine Schatz!“ 

„Da fällt mir ein“, sagte ich heiter, „dass ich ja noch eine Praline in der 

Tasche habe. Ein Cremehütchen oder wie die Dinger heißen. Ich fand es heute früh 

unter dem Bett Ihres Neffen, Frau Brocksiepen…“ Ich angelte eine der 

Mäusepralinen […] und bückte mich: „Komm, mein Hündhen!“, lockte ich und hielt 

dem Rehpincher die flache Hand hin. 

„Nein!“, schrie Agathe Brocksipen gellend, sprang auf, sprang auf mich zu 

und schlug nach meiner Hand, der sich der Hund schon näherte. „Nein, nein! Um 

Himmels willen, nein, nein, nein!“ Sie schrie und schrie. (Martin H., Einer fehlt 

beim Kurkonzert, S. 215) 

Стратегії мовної дивергенції можуть успішно використовуватися для 

інтенсифікації ДМА, як це показує ситуація (62), в якій глава злочинної 

організації, що складається з низів суспільства, заспокоює однодумців, що 
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розходилися, фразою, надмірно ввічливою для представників їхнього кола, що 

допомагає досягти запланованого перлокутивного ефекту:  

(63) Die eisige Stimme Chantals übertönte sie alle: „Wollen die Herren 

vielleicht gütigst ihre Fressen halten!“  

Es wurde still. (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 212) 

Для інтенсифікації ДМА також застосовується пряма стратегія (bald on 

record), що належить до класифікаціїї П. Браун і С. Левінсон, коли мовець не 

намагається мінімізувати загрозу «обличчю» слухачеві, оскільки не боїться 

отримати розплату від адресата (наприклад, у надзвичайних ситуаціях чи у 

випадку, коли мовець має більше влади); Стратегія on record здійснюється 

«найбільш прямо, чітко, однозначно і стисло наскільки це можливо» ("in the 

most direct, clear, unambiguous and concise way possible") [283, с. 69]. 

Використовуючи пряму стратегію (bald on-record), у надзвичайній ситуації 

мовець вживає ультракороткі форми, зводячи речення фактично до одного 

слова. Підхоплюючи жінку, що знепритомніла, доктор Кнопф наказує 

принести води, і адресат біжіть виконувати наказ:  

(64) “Wasser!“, sagte er mit einer Krähenstimme und kauerte schon neben der 

Liegenden. Ich rannte nach Wasser. (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 82) 

«Аргументація становить необхідну частину процесу переконання людей 

в ході їх спілкування та комунікативної діяльності в цілому. За допомогою 

переконання прагнуть змінити погляди, думки і поведінку людей не шляхом 

примусу, пов'язаного з насильством і обмеженням їх свободи, а в умовах, коли 

вони мають свободу волі і можуть свідомо оцінювати пропоновані поради, 

думки і рішення» [211, с. 263]. «Переконання – це успішний інтелектуальний 

вплив на свідомість <…> людини, в результаті якого вона сама приходить до 

думки, що вчинок, який ви від неї вимагаєте, необхідний» [107, с. 56]. 

«Ефективність комунікативного акту переконання залежить також від змісту 

інформації, від психолінгвістичних особливостей, соціального статусу, 

соціально-рольових функцій мовця і слухача, часу і місця протікання 

комунікативного акту, від форми подачі інформації» [144, с. 46]. 
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Аргументативна стратегія, як частина загальної стратегії інтенсифікації 

перлокутивного впливу має на меті переконання іншої особи в необхідності 

виконання або невиконання дії. Засобами реалізації аргументативної стратегії 

є обґрунтування спонукання за допомогою констативних МА. Докладніше види 

обґрунтування ДМА будуть розглянуті у пункті 3.4.1.1. 

Отже, до стратегії інтенсифікації перлокутивного ефекту відносиимо 

манипулятивну і аргументативну стратегії. Маніпулятивна стратегія 

здійснюється за допомогою як адресатоцентричних стратегій, конвергенції 

(дивергенції), «прямих», тактик звернення до культурних универсалій, 

сценаріїв, маніпулювання виробленими висновками. Аргументативна стратегія 

реалізується за допомогою констативів. 

 

3.4. Вербальні засоби реалізації стратегій оптимізації 

перлокутивного ефекту директивних мовленнєвих актів 

 

На думку В. В. Богданова, лінгвістична теорія «може і повинна вказати 

ті засоби, які дозволяють підвищити ймовірність того, що планований мовцем 

перлокутивний ефект дійсно відбудеться» [58, с. 41]. У наше завдання входить 

виділення і опис таких різноаспектних засобів, стосовно ДМА. 

Характерною особливістю саме ДМА є той факт, що вони, за нашими 

даними, можуть виступати і як „face threatening acts“, які потребують 

додаткових засобів пом'якшення або посилення директивності, і як засоби 

оптимізації перлокутивного впливу, тобто в ролі перлокутивних оптимізаторів 

при інших мовленнєвих актах. Негативними наслідками для ДМА є 

відсутність бажаного перлокутивного ефекту, відмова слідувати спонуканню 

мовця. Для того щоб відкоригувати вплив директивного висловлення і 

уникнути небажаного перлокутивного ефекту, використовується цілий ряд 

прагмалінгвістичних засобів в рамках вищезгаданих мовленнєвих стратегій, 

спрямованих на розширення комунікативної перспективи. 
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3.4.1. Іллокутивні засоби оптимізації директивних мовленнєвих 

актів. Для успішної реалізації перлокутивного впливу директива мовець не 

тільки орієнтується на екстралінгвальні фактори і дотримується постулатів 

спілкування, а й використовує цілий ряд мовленнєвих тактик і стратегій, щоб 

відкоригувати вплив директивного мовленнєвого акта і уникнути небажаного 

перлокутивного ефекту. За нашими спостереженнями, варіювання 

інтенсивності іллокутивної сили спонукання є одним із засобів реалізації 

оптимізаційних тактик. У наше завдання входить аналіз ситуацій, в яких вибір 

мовцем певного типу директива служить для інтенсифікації або мітигації 

спонукання, а також аналіз причин такого вибору. 

Типи ДМА, що були віокремлені нами у першому розділі, є 

реалізаційніми можливостями іллокутивної сили спонукання. Вони є 

поліфункціональними, оскільки область їх вживання не обмежується 

побутовою або інституційною сферою. Однією з головних причин 

використання того чи іншого типу директива, за нашими спостереженнями, 

виступає легітимність мовця, тобто наявність права висловлювати спонукання 

з тим або іншим ступенем інтенсивності іллокутивної сили. Якщо адресат не 

визнає за мовцем такого права, то перлокутивний ефект директивного 

висловлення буде незапланованим, незалежно від того, який з типів директивів 

був обраний для оформлення спонукання, що підтверджує матеріал нашого 

дослідження: 

(65) „…Aber um eins möchte ich sie bitten, Frau Wagner: Belästigen Sie sie 

jetzt übers Wochenende nicht mit Anrufen! Sie soll unbeeinflusst den Bericht 

schreiben.“ 

„Es ist vielleicht besser, Sie erklären mir nicht, wie ich meinen Job machen 

und die Rechte der Frauen wahrnehmen soll.“ (Schwanitz D., Der Campus, S. 177) 

Наказ, інструкція, вказівка функціонують, як правило, в інституційному 

спілкуванні. Дані підтипи директивів, включаючи також погрози, заборони і 

вимоги, за визначенням не вимагають вживання засобів мітигації, хоча їх 
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здійснення лежить у сфері інтересів мовця (за винятком інструкцій та деяких 

вказівок, які також можуть перебувати в сфері інтересів адресата). Кожен з 

вищезазначених директивів імплікує обов'язок свого акцептування, бо у 

противному випадку, як доводить К.-О. Апель, адресат повинен обґрунтувати 

неприйняття чужої інтенції [274, S. 381]  

Оскільки конвенції передбачають певні права та певні обов´язки 

учасників інтеракції [51, S. 142], мовець має повне право віддавати 

розпорядження, а адресат зобов´язаний його виконувати. Розпорядження 

(вказівка) здійснюється на підставі знання якогось фрагмента життєвого світу 

обома учасниками інтеракційного процесу, а тому воно не потребує вживання 

засобів оптимізації, бо правомірність директивної вказівки виводиться із 

легітимності норми, що лежить в її основі [8, S. 147] Це підтверджується 

також тими прикладами, коли адресант, надаючи вказівку, або зовсім не очікує 

відповіді, яка містить згоду (67), або одразу ж ставить запитання, які 

уточнюють, як саме підлеглий збирається виконувати наказ, чи має він 

потрібну інформацію (66). 

(66) „Also, ich möchte, dass du weiterhin so tutst, als studierst du auf dein 

Examen zu. Wie ein Undercover-Agent, ein verdeckter Ermittler. Aber in 

Wirklichkeit recherchierst du. Und dein erstes Zielobjekt sind die Riezler-

Tagebücher. Ich habe da ein Gerücht gehört, daß der Schäfer sie hat. Kennst du 

den?“ 

„Den Historiker Schäfer? Ja, sicher, den kennt jeder.“ (Schwanitz D., Der 

Campus, S. 151) 

(67) Dr.Gräfe winkte zu den drei Schwestern hinüber, die im OP-Zimmer 

standen. „Sauerstoff fertig machen, Röntgen vorbereiten, OP-Tisch bereit halten 

…“ (Konsalik H. G., Airport-klinik, S. 6).  

Надавати розпорядження стосовно чогось може мовець і з вищим, і з 

нижчим, і з рівноправним соціально-рольовим статусом по відношенню до 

адресата [192, 217]. У деяких випадках мовець і з вищим соціальним статусом 
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формулює розпорядження у вигляді ввічливого прохання, або навіть 

побажання: 

(68) “Und die Entwürfe bringen Sie, bitte, mit!“Gleichzeitig legten sie beide 

auf. (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 43)  

(69) “Rolf! Ich hätte dich gerne gleich drüben im Büro gesehen. Und Sie, 

Fräulein Happel, auch!” Britte folgte kurz darauf Rolf Gräfe stumm durch den 

Korridor. Auch er sagte kein Wort. (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 61) 

Застосування вимоги в якості інтесифікаційної стратегії не виключає 

додаткових засобів перлокутивного впливу (69) і на рівні речення (звертання 

Liebes), і на рівні висловлення (тактика позитивної самопрезентації – „ich habe 

für alles Verständnis“) констатив для обґрунтування причин, через які 

необхідно вибачитися): 

(70) „Du weißt, Liebes, ich habe für alles Verständnis“ sagte Helga würdevoll, 

„aber das ist ein Ton, den du dir in meinem Hause nicht erlauben solltest. 

Entschuldige dich auf der Stelle!“ 

„Ich – mich? Wie käme ich denn dazu? Ihr zieht über einen Mann her, von dem ihr 

wißt, dass er mir viel bedeutet hat…“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 150)  

Як бачимо, в ситуації (70) присутній цілий арсенал засобів 

інтенсифікації, який, однак, не забезпечує запланованого перлокутивного 

ефекту. Його досягненню перешкоджають причини екстралінгвального 

характеру – особливе ставлення адресата до обговорюваного предмету.  

Одним з важливих факторів, що визначають вибір директивів з меншою 

інтенсивністю іллокутивної сили спонукання, є прагнення до колегіального, 

демократичного стилю спілкування, що обумовлено тенденціями розвитку 

сучасного постконвенціонального суспільства, де немає місця категоричному 

імперативу [104, с. 131]. Заміна наказів і розпоряджень на прохання та 

пропозиції позитивно впливає на перлокутивний ефект, сприяє створенню 

довірчих відносин. 
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(71) „Bernie gehörte zu Frau Novaks Vertrauten, denn er benahm sich 

kollegial. Niemals gab er ihr Anweisungen oder Befehle, sondern verpackte sie in 

Vorschläge und Bitten.“ (Schwanitz D., Der Campus, S. 133) 

У разі вживання мовленнєвого акту дозволу мовець виходить з інтересів 

адресата, які, як правило, не суперечать його власним, хоча в окремих 

випадках адресат буває змушений дозволити щось в силу пріоритетності 

позиції мовця або, наприклад, особистої зацікавленості. 

(72) „Bitte, Uschi“, sagte ich, als der wachsame Kellner den zweiten Cognac 

brachte, „bitte, vergeben Sie mir das Tempo…aber ich möchte… ich würde…also 

ich wünsche mir was. Darf ich das sagen?“ 

„Ich bin keine Fee“, sagte sie und sah mich an, “ich kann nicht alle Wünsche 

erfüllen. Aber sagen dürfen Sie es schon!“ (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, 

S. 44) 

Прохання характеризуються особистим інтересом мовця. Невиконання 

прохання зазвичай не піддається яким-небудь санкціям. Виняток становить 

позиція, коли між комунікантами існують відносини «начальник – підлеглий», 

а зміст прохання стосується обов'язків підлеглого. Однак неінституційні 

прохання також не виключають тактик морального тиску, який може чинитися 

на адресата. 

(73) „Na“, sagte der Posten, „mit deiner Frau könntest du wohl reden. Das 

bist du ihr schuldig. Das solltest du wohl tun.“ 

Vittorio schwieg und starrte an die Decke, er lag ausgestreckt da und sagte 

nichts (Lenz S., Nur auf Sardinien, S. 28). 

В ситуації (73) мовець виступає посередником між засудженим і його 

дружиною, в його проханні майже немає особистої зацікавленості, як немає і 

права для здійснення будь-яких санкцій, тому обрані ним додаткові засоби 

інтенсифікації - апеляція до подружнього стану адресата, нагадування про 

зроблену послугу (Du bist ihr schuldig), – не спричиняють позитивного впливу. 

Перлокутивний ефект – невербальна реакція – є незапланованим. Адресат не 

бажає говорити зі своєю дружиною, і тому мовчить у відповідь. Таким чином, 
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в даному епізоді прохання, незважаючи на засоби інтенсифікації, що його 

супроводжують, має недостатню для отримання запланованого 

перлокутивного ефекту інтенсивність іллокутивної сили спонукання. 

Забороною (прохібітивом) вважають волевиявлення, спрямоване на 

невиконання названої дії [257]. Ступінь категоричності заборон може бути 

різною. Вона може бути посилена ситуацією і вживанням емоційно-

забарвленої лексики і бути продовженням глобальної дискурсивної стратегії 

інтенсифікації перлокутивного впливу. У той же час, націленість комунікантів 

на конфлікт часто позбавляє ефективності мовленнєвий акт заборони. 

(74) Er: Hör auf, so zu reden! Was hast du, verdammt nochmals? 

Sie: Ich sehe dich an. 

 Er: Du scheinst nicht zu begreifen… 

Sie: Doch, oh doch…  

Er: Nein… Nichts. (Lenz S., Die Bergung, S. 6) 

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

мітигацією ДМА, що є однією з тактик негативної ввічливості («використовуй 

непрямі засоби вираження») Така тактика викликана різними причинами. Це 

може бути і небажання мовця пов'язувати себе оголошенням своєї інтенції в 

тому випадку, якщо існує конфлікт інтересів, відсутня установка на співпрацю 

з боку адресата або пропозиційний зміст може викликати його невдоволення. 

Мітигація директивного висловлення із застосуванням непрямих форм може 

здійснюватися з почуття поваги до співрозмовників, наприклад колегам по 

роботі або близьким людям:  

(75) „Du solltest nicht aus demselben Glas trinken wie ich“, sagte Pat. 

„Das wäre ja noch schöner.“ Ich goss das Glas noch einmal voll und stürzte 

es herunter. (Remarque E. M., Drei Kameraden, S. 372) 

Але відповідна інтонація, зовнішній вигляд, та інші невербальні ознаки 

перетворюють навіть непрямі та імпліцітні форми вираження спонукання на 

категоричні. Коли головний лікар звертається до підлеглих і просить зайти до 

нього у кабінет, вони мовчки виконують розпорядження, тому що добре 
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знають свого шефа і ті емоції, що ховаються за його ввічливим проханням 

(Jedem im Raum fiel der Ton auf, der in diesem „Na ja…“ mitschwang):  

(76) Er starrte Rolf Gräfe an: „Na ja…“  

Jedem im Raum fiel der Ton auf, der in diesem „Na ja…“ mitschwang, und 

jeder wußte ihn zu deuten. 

„Rolf! Ich hätte dich gerne gleich drüben im Büro gesehen. Und Sie, Fräulein 

Happel, auch!“ 

Britte folgte kurz darauf Rolf Gräfe stumm durch den Korridor. Auch er sagte 

kein Wort. (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 61) 

Поряд з цим, спостерігається використання непрямих мовленнєвих актів 

з метою інтенсифікації перлокутивного впливу. Найбільший перлокутивний 

потенціал мають розповідні конструкції у формі Präsens Indikativ, що мають 

футуральну перспективу і подають дію як таку, що вже почалася. 

(77) „Sie bleiben dort, bis ich Sie rufe, Gesine!“ sagte ich laut zu dem 

Mädchen […] Ein dankbares Lächeln huschte über ihr blasses Gesicht, dann ging 

sie vor Maybom ins Haus. (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 114) 

При використанні імпліцитних директивів адресат не завжди може 

ідентифікувати іллокутивну силу висловлення. Частково це може бути 

викликано тим, що спонукання не випливає логічно з попереднього ходу 

діалогу. 

Комунікативна транспозиція констативного висловлення в сферу 

спонукальності, як відомо, може здійснюватися за допомогою конструкцій з 

модальними дієсловами müssen, können, dürfen, sollen. Варіювання 

іллокутивної сили спонукання в таких висловленнях не завжди пов'язане зі 

ступенем категоричності тієї або іншої конструкції, а багато в чому 

обумовлено ситуативним контекстом. Цим може бути пояснений той факт, що, 

зокрема, констативні висловлення з дієсловом sollen можуть бути проявом як 

мітигаційної, так і інтесифікаційної стратегії. Дослідники говорять також про 

«семантико-прагматичну багатошаровість» конструкцій з sollen [153, с. 152], 

коли ставлення мовця до передбачуваної дії (роздратування, обурення, 
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здивування, впевненість і т.д.) поєднується з прагненням впливати на адресата, 

ступенем наполегливості, зацікавленості у виконанні дії і т. і. 

(78) „Selma ist eine Quatschnudel“, sagte ich. „Sie sollte weniger 

`Schwälbchen`-Romane lesen und mir lieber einen Kaffee kochen – aber einen ganz 

feinen!“ 

„Sofort!“, sagte Frau Drojahn. (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 114) 

В ситуації (78) імпліцитний директив, що адресовано третій особі 

супроводжується емоційно-оціночними компонентами ("Selma ist eine 

Quatschnudel", "... aber einen ganz feinen!"), що підсилює його перлокутивний 

ефект (Sofort!). У відповідному контексті, коли іллокутивна установка 

мовленнєвого акту є очевидною, в силу вступає фактор економії мовних 

засобів [166, с. 740]. 

Як фактор виступає також необхідність активізувати участь адресата у 

мовленнєвій взаємодії, з цією метою мовець навпаки збільшує своє 

висловлення. Гість, пропонуючи поміч засмученій господині, починає свій 

мовленнєвий хід з констатації факту: 

(79) „Es will mir scheinen, dass Sie von zwei Sorgen gequält werden, 

Madame. Von der einen jedenfalls kann ich Sie leicht befreien, wenn Sie mir 

erlauben, Ihre Küche zu betreten.“ 

„Sie… Sie glauben, Sie können noch etwas mit dem zerbrochenen Zander 

anfangen?“ (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 334) 

За спостереженнями Дж. Хаус, носії німецької мови (на відміну від 

англомовних мовців) вибирають більш експліцитні за шкалою директивності 

реалізаційні форми, стосується це ввічливої вказівки чи грубого імперативу. 

Однак це, як вважає дослідниця, не означає, що німецькомовні респонденти 

надають перевагу менш ввічливим формам [343]. 

Невисокий відсоток частотності вживання експліцитних перформативів 

обумовлений, швидше за все, тим, що перформативи вживаються найчастіше в 

конфліктному спілкуванні, коли учасники інтеракції заздалегідь налаштовані 

на протидію. З іншого боку, причиною може бути і той факт, що вживання 
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перформативів не гарантує досягнення запланованого перлокутивного ефекту. 

Так, в дискурсивному фрагменті (80) людина, яку помилково підозрюють у 

продажі краденого, вимагає відпустити його: 

(80) „Ich verlange, dass Sie diese gesetzlose, ohne jeden Beweis für Ihre 

aufgestellten Behauptungen durchgeführte Aufnahme sofort rückgängig machen!“ 

„Moment“, unterbrich ihn Fuchs. Er geht zur Zimmertür, öffnet diese und 

knipst dann die grelle Deckenbeleuchtug an. (Prodöhl G., Der Mann, der mit 

Brüssel telefonieren wollte, S. 63)  

Вживання перформативу (80) не сприяло ефективності інтеракції. 

Перлокутивний ефект у вищенаведеному уривку не відповідає запланованому. 

Поліцейський не тільки не робить жодних спроб до звільнення невинного, а 

навпаки, включивши світло, створює умови для проведення тривалого допиту. 

Таким чином, проаналізовані нами ситуації свідчать про те, що 

варіювання іллокутивної сили спонукання в сторону її посилення або 

ослаблення дійсно застосовується мовцем з метою досягнення запланованого 

перлокутивного ефекту. Причини використання такої тактики залежать 

здебільшого від екстралінгвальних факторів, серед яких найбільш значущі 

легітимність директива, взаємини комунікантів. Варіювання іллокутивної сили 

спонукання супроводжується одночасним застосуванням оптимізаційних 

засобів інших рівнів. 

3.4.1.1. Констативи як перлокутивні оптимізатори директивних 

мовленнєвих актів. Як свідчить матеріал нашої вибірки, а також за даними 

інших дослідників [192, 68, 86, 80], констативи належать до числа 

мовленнєвих актів, найбільш часто вживаних для оптимізації перлокутивного 

впливу директиву. У складі ДМА вони слугують для обґрунтування 

спонукання: 

(81) „Komm, mein Lieber, es ist spät. Auch für dich Zeit zu Bett zu gehen.“ 

(Haider A., Die Liebe ist ein Verbrechen, S. 59) 

З метою обґрунтування в директивних мовленнєвих актах 

використовуються констативні висловлення, що містять додаткову 
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інформацію аргументуючого, пояснювально-уточнюючого, оцінного, 

причинно-наслідкового характеру [86]. Обґрунтування спонукання або 

інтенсифікує, підсилює перлокутивний вплив директиву, або мітигірує, 

пом'якшує його категоричність. Обґрунтування – це «універсальна когнітивна 

процедура, що призводить до онтологізаціі деякого знання, тобто до введення 

знання в модель світу адресата» [30, с. 16]. Обґрунтування спонукання дає 

цьому знанню об'єктивний статус, завдяки чому воно сприймається слухачем 

як реальне (82). 

(82) Frau: Schreib morgen weiter. Du brauchst deinen Schlaf. Wenn das 

Wetter hält, müssen wir früh auf und das Korn schneiden. (Haider A., Die Liebe ist 

ein Verbrechen, S. 60). 

Як тільки слухач ідентифікував висловлення як директивне, перед ним 

стоїть вибір – слідувати або не слідувати спонуканню. Він шукає критерії для 

прийняття остаточного рішення, оцінюючи свої взаіімовідношення з 

партнером по комунікації, аналізуючи звернення мовця, вибір мовних засобів і 

т.д. [364, с. 220]. У цьому сенсі обґрунтування директиву покликане впливати 

на когнітивну сферу слухача, допомогти йому зробити вибір, вказуючи 

причини, мотиви, з яких необхідно виконати ту чи іншу дію. Не можна 

насильно вселити людині яку-небудь думку, але можна «сформувати в ньому 

намір» [107], і саме обґрунтування спонукання покликане зробити це. У 

ситуації (83) покоївка пропонує господареві квартири простягнути руку 

собаці, з якою вона прийшла. Наведені аргументи ("der tut Ihnen nichts", "der 

muss Sie beschnuppern, um Sie kennenzulernen") сприяють досягненню 

запланованого перлокутивного ефекту, що видно вже з продовження репліки, 

коли жінка підказує, як саме потрібно виконувати дію ("Nein, nach unten! 

Damit er heranreicht "): 

(83) Fr.Nolte: Ach, nein, nein, der tut Ihnen nichts! Der muss Sie 

beschnuppern, um Sie kennenzulernen. Jetzt stehen Sie nicht so stocksteif da! – 

Seien Sie nett zu ihm, halten Sie ihm einmal die Hand hin! Nein, nach unten! Damit 

er heranreicht. 
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Dr.Winkelmann: Sieh noch, er beißt! 

Fr.Nolte: Nein, im Gegenteil! Er hat Ihnen die Hand geleckt. (Kappen B., Dr. 

Winkelmann und seine Putzfrau, S. 32)  

Якщо ситуація спілкування вимагає зниження категоричності, мітигаціі 

директиву, то з цією метою можуть вживатися констативні висловлення, в 

яких «експліцитно пояснюються ті чи інші умови успішності імперативу» 

[30, с. 16], або пояснення, як адресат може це зробити. У прикладі (84) 

пасажири корабля, намагаються нелегально перетнути кордон, сидять 

замкненими у трюмі. Один з них просить матроса, який знаходиться поблизу, 

відкрити двері і пояснює, що для цього є засувка. Завдяки поясненню 

досягається запланований перлокутивний ефект – двері відчиняються: 

(84) Megerlin: Aufmachen, bitte…Da muss ein Riegel sein, bitte… 

(Riegel wird zurückgeschoben; Tür quitscht.) 

Axel: Was machen sie denn hier? Sie gehören doch nicht zur Besatzung? 

 (Hörschelmann F. V., Das Schiff Esperanza., S. 32) 

Обґрунтування шляхом вказівки на корисність вчинення дії 

здійснюється мовцем, якщо з його точки зору результат дії є позитивним: 

а) для слухача; б) для мовця; в) для третьої особи, яка не бере участі в даній 

комунікації [5, с. 7]. У прикладі (85), голова медичної ради просить 

залишитися професора, що вже збирається піти, мотивуючи своє прохання 

тим, що його присутність буде корисною для критикованого на зборах колеги. 

Перлокутивний ефект – запланований, хоча виражений невербально: 

(85) Präsident: Ich bitte Sie doch zu bleiben, Herr Professor. Gerade wenn 

Sie dem Kollegen wohlgesinnt sind, müssen Sie bleiben. 

Nack: (wechselt einen Blick mit Prätorius und setzt sich wieder). (Götz C., Dr. 

Med. Hiob Prätorius, S. 65) 

Корисність (або в іншій термінології – бенефактивність) може бути 

представлена в німецькій мові конструкціями з модальними дієсловами 

müssen, sollen. Цю ознаку містять поради, рекомендації, в яких 

використовуються позитивні судження типу X ist wichtig (sinnvoll, nützlich) або 
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форми вираження причинних відносин: X ist besonders geeignet zu .... Um das zu 

erreichen, muss man .... У діалогічному дискурсі частіше використовуються 

вирази від першої особи, напр.: Ich halte es für ratsam (sinvoll usw.), X zu tun. У 

нашому матеріалі є також приклади негативної бенефактивності, коли 

прохання супроводжується вказівкою на даремність невиконання спонукання 

(86): 

(86) „Robby“, sagte Pat, „ich habe in der Zeit, wo du nicht da warst, alles 

getan, was mir vorgeschrieben wurde. Ich war nur ein ängstliches Rezept, nichts 

weiter. Es hat nichts genützt. Es ist schlechter mit mir geworden. Unterbrich mich 

nicht, ich weiß schon, was du sagen willst. Ich weiß auch, worum es geht. Aber die 

Zeit, die ich noch habe, die Zeit mit dir, - lass mich tun, was ich will.“ […] 

„Du musst nicht so etwas sagen“, murmelte ich schließlich. „Ich dachte ja 

nur, ob wir nicht vielleicht vorher den Arzt fragen könnten.“ (Remarque E. M., Drei 

Kameraden, S. 229) 

Перлокутивний ефект наведеного вище прохання відповідає 

запланованому, адресат дає згоду на певних умовах. Необхідно зазначити, що 

ефективність інтеракції досягається тут не тільки завдяки використанню 

констативів в якості обґрунтування, але й завдяки екстралінгвальним 

факторам. Імпліцитно виражена згода в даному випадку обумовлена 

стратегією конвергенції, обраної адресатом як модель поведінки стосовно 

смертельно хворої подруги. 

У науковій літературі виділяється ознака «зацікавленості мовця / 

слухача», яку в комбінації з іншими ознаками часто беруть за основу 

виділення окремих типів ДМА (наказ, прохання і т.д.). Дана ознака корелює зі 

значенням бенефактівності в директивних висловленнях [5, с. 8], оскільки 

обґрунтування корисності тієї чи іншої дії покликане зацікавити слухача в 

його виконанні. 

Це бачимо в ситуації (87), де графиня радить своєму підопічному не 

відмовлятися від спадщини, залишеної йому загиблою коханою. Близька 

соціально-психологічна дистанція, високий соціальний статус співрозмовниці 
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створюють сприятливу комунікативну перспективу. Адресат готовий до 

сприйняття інформації, хоча пресупозиція даної комунікативної ситуації 

містить прийняте напередодні рішення про відмову від спадщини. В даному 

випадку висувається кілька аргументів на користь запланованої перлокуції. 

Пропонується розглядати спадок як подарунок (das letzte, großzügige Geschenk 

Ihrer Geliebten), розраду (als kleiner Trost) і пояснюється, з якою метою можна 

його використовувати: (Das Geld dient Eurer Freiheit). Перлокутивний ефект – 

запланований в поєднанні з додатковим. Адресат приймає пораду, даючи 

обіцянку (ich tue es ohne Freude), проте висловлює інше ставлення до 

пропозиції ДМА – спадщина не буде йому розрадою, але послугує для добрих 

справ (Das Vermögen wird mir kein Trost sein, aber vielleicht kann ich eines Tages 

damit Gutes tun): 

(87) Gräfin: Das Geld dient Eurer Freiheit. Sie hat nun die Freiheit des 

Himmels aber Ihnen bleibt als kleiner Trost, dass es diese wunderbare Liebe 

gegeben hat und dass die geliebte Frau noch ein wenig für Ihre irdische Freiheit 

sorgen durfte. Schlagen Sie das letzte, großzügige Geschenk Ihrer Geliebten nicht 

aus. Hören Sie auf meinen Rat, ich beschwöre Sie! 

Trenk: Ich beuge mich Ihrer Entscheidung, Madame, denn Sie gelten als die 

klügste Frau Moskaus, aber ich tue es ohne Freude. Das Vermögen wird mir kein 

Trost sein, aber vielleicht kann ich eines Tages damit Gutes tun. (Haider A., Die 

Liebe ist ein Verbrechen, S. 32). 

У наступному МА (88) дідусь звертається до онука, який вслухається в 

розмову дорослих. Відбувається перемикання коду «дитина – суворий 

дорослий», що проявляється у використанні експліцитного директиву з 

більшою інтенсивністю іллокутивної сили (як вимога) в поєднанні з 

констативом. Запланованим перлокутивним ефектом у висловленні (88) є 

мовчазна покора волі старшого, що і відбувається в подальшому – хлопчик 

залишає кімнату: 
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(88) „Jetzt hast du alles mitbekommen, nun verschwinde endlich.“ Nun, das 

alles ging mich nichts an. Ich mußte verschwinden. (Hein Ch., Von allem Anfang an, 

S. 80) 

Обґрунтування спонукання шляхом вказівки на можливі наслідки в разі 

виконання або невиконання дії за нашими даними зустрічається в декількох 

типах директивних мовленнєвих актів. Найчастіше це погрози (89), (91) і 

застереження (90). Загрози, як припускає Ю. Габермас, являють собою 

особливий тип перлокуції [329, c. 276]. Іллокутивний акт оголошення 

передбачуваних негативних санкцій знаходить значення погрози через 

експліцитне відсилання на передбачуваний перлокутивний ефект-2, 

використовуючи перлокутивне значення «введення в переляк», та значення 

«оголошення негативних наслідків». Мовленнєвий акт погрози«належить до 

гібридного іллокутивного типу, оскільки суміщає у собі дві рівноправні 

іллокуції: директивну (вимога адресата здійснити певну дію всупереч 

інтересам адресата) та комісивну (зобов’язання виконати певну небажану для 

адресата дію у майбутньому в разі невиконання адресатом вимоги)» 

[180, c. 23]. 

Погроза – це особливий тип спонукання до дії (або бездіяльності), в 

якому зацікавлений мовець. Джерелом погрози є мовець, а виконавцем - 

адресат. І хоча адресат сам приймає рішення щодо виконання дії, завданням 

мовця є змусити його діяти в своїх інтересах. Намагаючись змусити слухача, 

мовець, як правило, надає формальний вибір: або слідувати спонуканню, або 

зазнати певних санкцій. Незважаючи на те, що надання свободи вибору 

належить до стратегії негативної ввічливості, погроза є потужним засобом 

інтенсифікації перлокутивного впливу, що, однак не виключає появи 

зустрічних погроз: 

(89) „Wehe, wenn Sie Bettina noch einmal anrühren!“ Sagte Barrenberg laut. 

„Ihren Namen erfahre ich, darauf können Sie Gift nehmen. Und dann jage ich Sie 

mit der Polizei, wie einen tollwütigen Hund!“ 
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“Wie Sie wollen! Wie Sie wollen, ich habe Sie gewarnt!“ (Konsalik H. G., 

Eine angesehene Familie, S. 56) 

Семантична модель директивного акту погрози виглядає наступним 

чином: «(не) роби що-небудь, інакше я тобі зроблю погано» [105]. 

В ситуації (90) син доктор віддав батька в будинок престарілих і не 

відвідував його до тих пір, поки не отримав звістку про те, що батько нібито 

помер. Літня людина ображається на сина і не хоче його бачити: (90) Karl 

(lacht schallend):Wenn du jetzt nicht sofort ein für allemal hier verschwindest, dann 

kriegst ein paar solche Watschen, daß dir dein Doktorhut vom Kopf fällt, und auch 

deine hysterische Alte samt deinen verzogenen Fratzen will ich hier nie wieder 

sehen. (Weber A., Rebellen, S. 38) 

В наступному прикладі (91) хлопчик розповідає артисту бродячого 

цирку про те, що його брат поїхав вчитися в Західний Берлін. Дорослий 

застерігає хлопчика: 

(91) “Das würde ich aber an deiner Stelle nicht jedem erzählen. Du weißt 

doch, es ist verboten. Es wird bestraft“. (Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 111) 

Як видно з вищенаведених прикладів (90), (91), директивні висловлення 

з констативом, зокрема погрози та застереження, виявляють також опозицію 

позитивність / негативність [68, с. 27]. У прикладі (91) дорослий, бажаючи 

добра дитині, що довірилась йому, дружньо висловлює застереження, яке має 

позитивний характер. У прикладі (90), що містить ті ж семантичні компоненти 

(спонукання до невчинення дії, повідомлення про негативні наслідки) 

висловлення має яскраво виражений негативний характер. Відмінність даних 

МА полягає в тому, що застереження містить ознаку доброї волі мовця, тобто 

негативні наслідки, які можуть мати місце в майбутньому, не пов'язані з 

особою мовця, з його намірами.  

Ймовірність відмови у виконанні дії розвиває систему загроз і покарань, 

норм, заборон, а також різних тактик впливу на адресата. З метою 

інтенсифікації перлокутивного впливу мовець нерідко вдається до створення 

вузькосоціальних, а також оказіональних норм, які фактично такими не є, 
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оскільки розраховані тільки на даний випадок, не обумовлені суспільною 

практикою і як норми не відтворюються в мові [87; 186]. Оскільки такі 

ситуативно створені норми не належать до конвенційних, то адресат не завжди 

сприймає їх позитивно, і перлокутивним ефектом може стати, наприклад, 

зустрічне спонукання (92). Чоловік закликає дружину не брехати йому, а 

завжди добре думати, про що вона каже. У відповідь на своє майже 

філософське висловлення, він одержуе вказівку дивитися на дорогу, коли їде:  

(92) Vater: “Man sollte nie lügen und man muß nie lügen. Man muß sich nur 

manchmal genau überlegen, was man sagt“ 

Mutter: „Schau bitte nach vorn, wenn du fährst“. (Hein Ch.,Von allem 

Anfang an, S. 58) 

У дискурсивному фрагменті (93) мовець вимушено вдається до 

створення оказіональних норм, так як не може інакше домогтися 

запланованого перлокутивного ефекту, він не хоче, щоб хатня робітниця 

відбивала стейки, а тільки підсмажила їх: 

(93) Dr.Winkelmann: Das ist ja barbarisch! Hören Sie sofort auf! 

Fr.Nolte (weiterklopfend): Das ist ein sehr schönes Lied! 

 Dr.Winkelmann: Sie sollen nicht mit dem Singen aufhören, sondern mit dem 

Fleischklopfen! 

Fr.Nolte: Aber… 

Dr.Winkelmann: Steaks klopft man nicht! (Kappen B., Dr. Winkelmann und 

seine Putzfrau, S. 29)  

На одному полюсі знаходяться директивні висловлення, перлокутивний 

вплив яких є позитивним: похвалити, примирити, заспокоїти, добитися 

взаєморозуміння, умиротворити. І на іншому полюсі шикуються висловлення, 

що мають своєю перлокутивною метою образити, принизити, висловити 

невдоволення, недовіру, сумнів [68].  

Щоб підбадьорити літню людину з промовистим ім'ям Карл Маркс, один 

зі співрозмовників у будинку престарілих називає його старим бунтарем і 

зазначає, що з цієї причини той не повинен хвилюватись (94): 
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(94) „Also Karl Marx, nun nehmen Sie das Benehmen Ihres Sohnes doch 

nicht so ernst und, vor allem nehmen Sie sich zusammen, Sie alter Rebell. Rebellen 

sind nicht sentimental. Sentimentalität können wir Rebellen uns nicht leisten!“ 

(Weber A., Rebellen, S. 17) 

Мандрівник невдоволений поведінкою представника влади, якій 

розмовляє з ним зневажливо (95): 

(95) „Nehmen Sie gefälligst den Zahnstocher aus dem Mund, wenn Sie mit 

mir reden!“ (Simmel J. M., Es muß nicht immer Kaviar sein, S. 32).  

Оптимізуюча роль констативу при ДМА зростає, коли директивна 

частина представлена «ультракороткими» формами [68], тому вони вимагають 

поширення, доповнення, щоб бути правильно інтерпретовані слухачем, тобто 

щоб слухаючому було зрозуміло про який з типів директивів йдеться. Такі 

ультракороткі форми директивних висловлень, що складаються з одного 

дієслова в наказовому способі або іменника, прикметника, вживаються 

звичайно в тих випадках, коли достатньо одного називання дії або предмета, а 

логічний зв'язок з елементами мовної ситуації легко встановлюється слухачем, 

незважаючи на згорнутість і лаконічність конструкції [66]. Однак іноді 

ситуація вимагає зазначення причин або пояснення директиву, і констативне 

висловлення є просто небхідним. 

У дискурсивному фрагменті (96) мати та дочка збираються відкрити 

посилку, дочка хоче піти у кімнату матері за ножницями: 

(96) „Stop!“ rief Katrin ihr nach. 

Daniela verhielt den Schritt so plötzlich, daß sie ins Stolpern geriet. 

„Was ist denn?“ 

„Nicht in mein Zimmer! Auch in der Küche ist eine Schere, in der Schublade 

unter dem Herd“  

„Ich verstehe immer nur Bahnhof“, murrte Daniela, trollte sich dann aber in 

Richtung Küche. (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 63) 

Категоричне «Stop!», Вжите матір'ю, дивує дівчинку. Вона не знає, що 

Катрін ховає в своїй кімнаті подарунок доньці до Різдва і задає питання, на яке 
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мати відповідає новою вказівкою в короткій формі і поясненням у вигляді 

констативу з відособленим додатком. Запланований перлокутивний ефект 

виражений невербальною дією і супроводжується додатковою перлокуцією – 

дівчинка йде на кухню, як цього хоче мати, але невдоволено бурчить по 

дорозі. 

Місцезнаходження констативного висловлення в складі складного 

директивного мовленнєвого акту не є фіксованим. Зв'язок директиву з 

констативом логічно обумовлений. Залежно від вимог контексту і ситуації, 

констатів може розташовуватися в пре-, постпозиції або ж обрамляти 

директив. 

У наступному прикладі констатив знаходиться в препозиції та є 

реактивним по відношенню до попереднього мовленнєвого хода одного з 

комунікантів: 

(97) Kanzler: Also, mein lieber Lord Hinford, da muß ich schon heftig 

protestieren! 

Hynfordt: Aber natürlich müssen Sie das. Reden wir nicht über die Politik, 

meine Herren, sie wissen, das langweilt unseren geschätzten Freund. Sprechen wir 

lieber über seine glänzende Zukunft! (Haider A., Die Liebe ist ein Verbrechen, 

S. 26) 

Аналіз прикладів підтверджує дані досліджень [120, с. 54] на матеріалі 

інших мов про те, що частотність обґрунтовуємих директивів з постпозицією 

допоміжного мовленнєвого акту-обґрунтування приблизно в три рази вище 

частотності обґрунтовуємих директивів в препозиції. 

Фактор адресата, зокрема його соціально рольовий статус, також 

впливає на розташування обґрунтування в складі складного мовленнєвого 

акту. Підлеглий, звертаючись до начальника, частіше будує своє висловлення, 

починаючи з обґрунтування. Для особи з більш високим соціальним статусом 

характерним є зворотнє розташування обґрунтування. 

Існують висловлення, які не зводяться до складного МА якого-небудь 

типу. Як правило, це складна репліка, в якій функціонують два або більше МА 
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на рівних умовах. Один МА відноситься, наприклад, до попереднього вислову 

співрозмовника, є реактивним, а інший інформує про нове становище справ, 

відноситься до іншої теми. У цьому випадку констатив не служить засобом 

оптимізації перлокутивного впливу, а виступає у якості дискурсивної стратегії, 

що переводить розмову в іншу предметну область. 

Порівняємо висловлення (98) і (99). У складному МА, що містять два 

повноправних директива (98), обидві частини висловлювання логічно пов'язані 

один з одним. Господиня запрошує гостя увійти, щоб дізнатися новини з 

Парижа і Берліна: 

(98) “Kommen Sie herein“, rief sie, „erzählen Sie das Neueste aus Berlin und 

Paris“. (Kellermann B., Die Stadt Anatol, S. 30) 

Висловлення (99) містить два мовленнєвих акти, не пов'язаних за 

змістом один з одним в межах даного мовленнєвого ходу. Франц міркує про 

смерть. Перша частина репліки Соні – відповідь на попереднє міркування 

Франца, друга частина логічно не пов'язана з першою і висловлює небажання 

підтримувати розмову. 

(99) Franz: Ich kenne den Tod, er hat mich besucht, er wollte mich holen, 

aber ich habe Aufschub bekommen. 

Sonja: Anstecken kannst du dich und sterben. Geh weg. (Silberbauer N., Ende 

und Anfang, S. 47). 

За допомогою висловлень суб'єктної оцінки у ДМА здійснюється 

апеляція до когнітивно-емоційніої сфери. Часто оцінне висловлення є 

реактивним, що логічно співвідноситься з попередньою реплікою, і передує 

подальшому вживанню директива, як це відбувається у прикладі (100). 

Доктору Марксу повідомляють, що його батько покінчив із собою і написав у 

передсмертній записці, що не може більше виносити неуваги сина: 

(100) Dr.Marx: „Wahnsinn. Ich hoffe Sie behandeln diese Äußerungen 

diskret. Es handelt sich da um eine Winterdepression, ich spreche zu Ihnen als Artzt. 

Von Einsamkeit und Verlust der Kinder kann doch keine Rede sein“ (Weber A., 

Rebellen, S. 28) 
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У директивній частини висловлення доктора міститься імпліцитно 

виражена вимога не розголошувати інформацію. Подальший констатив 

служить поясненням до даної вимоги і, крім того, містить апеляцію доктора до 

свого професійного статусу. Як видно з цього прикладу, «оцінка не є 

самоціллю в процесі комунікації; вона входить складовою частиною в 

описовий аспект висловлень та органічно пов'язана з їх дескриптивних 

аспектами» [208, с. 81]. 

Реалізовані спільно з директивами емоційно-оцінні засоби служать для 

інтенсифікації перлокутивного впливу. Висловлення суб'єктивної оцінки, 

вжите після директивного висловлення, передає власне ставлення адресанта до 

пропонованої дії (102), до результатів цієї дії (103) або до об'єкту, над яким 

мала бути вчинена дія (101), надаючи директиву переконливість: (101) 

„Probier nur mal! Es schmekt prima.“ 

Aber er lehnte ihr Angebot ab, stocherte stattdessen lustlos in seinen Pilzen 

herum. “Rheinische Küche“, raunzte er, „epouvantable!“ (Fischer L. M., Sanfte 

Gewalt, S. 36) 

За словами А. А. Прокопчука, «семантика спонукальних висловлень 

пронизана оціночними смислами, представленими експліцитно та імпліцитно» 

[200, с. 90]. Ставлення мовця і слухача до потенційного результату спонукання 

оцінюється показниками від нейтрального до позитивного і від нейтрального 

до негативного. Якщо мовець зацікавлений у виконанні дії, то про ставлення 

слухача до того, що вимагається він судить виходячи з пресупозиції, 

особистого досвіду, спостереження за поведінкою співрозмовника або 

прогнозує це відношення. 

Стан речей, альтернативний по відношенню до необхідного, а також 

стан речей, «на який автор вказує з метою формування у реципієнта 

сприятливого відношення до автора, до каузованої дії» оцінюється мовцем як 

«добре» або «погане» [200, с. 90]. Цим пояснюється наявність в директивних 

висловленнях модальних та модально-оцінних виразів: 
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(102) Jaschinsky: Den Tatsachen, die General Bork soeben auf den Punkt 

gebracht hat, ist eigentlich nichts hinzufügen. Aber lassen Sie mich Ihnen einen 

freundschaftlichen Rat geben, von Offizier zu Offizier, oder von Mensch zu Mensch, 

wenn Sie wollen: Gefährden Sie nicht Ihre Karriere, indem Sie für eine 

aussichtslose Sache eintreten! (Haider A., Die Liebe ist ein Verbrechen, S. 7) 

Якщо думка мовця є значущою для слухача в силу певних причин 

особистого характеру або соціальних умов, але існуючий стан речей 

(Sachverhalt) не дозволяє слідувати спонуканню, висловлення суб'єктивної 

оцінки, вжите з метою інтенсифікації, не може позитивно вплинути на 

перлокутивний ефект всього директиву: 

(103) Fr. Nolte: Jetzt, jetzt schluckt er schon seine Pille! Setzen Sie sich lieber 

an ihren Schreibtisch und arbeiten Sie! Arbeit ist die beste Medizin! 

Dr. Winkelmann: Ich kann nicht. Ich habe ein Brett vor dem Kopf. 

(Kappen B., Dr. Winkelmann und seine Putzfrau, S. 27)  

Констативне висловлення не тільки доповнює і пояснює директив, але й 

експлікує справжній намір мовця, його перлокутивну ціль. Візьмемо для 

порівняння два приклади, в яких спонукальна частина представлена дієсловом 

(sich) setzen в наказовому способі. У прикладі (104) дівчина незадоволена 

тривалою паузою в розмові і спонукає сором'язливого юнака самостійно 

прийняти рішення – або сісти на лавочку і продовжити розмову, або 

попрощатися й піти. Констатація того факту, що на лавочці ще достатньо 

місця, мітигує директив і дає зрозуміти істинне бажання дівчини (їй хотілося 

б, щоб юнак залишився). 

(104) Ursula (schroff): Setzen Sie sich, müssen ja nicht so herumstehen. Platz 

ist genug auf der Bank.  

Ulrich (eher unsicher, setzt sich an das andere Ende der Bank…): 

Entschuldigen Sie – ich störe Sie. (Drewitz I., Gestern war heute, S. 20) 

У прикладі (105) констативні висловлення обрамляють директив. 

Присутність сина додає сил хворому батькові – ich fühle mich erfrischt. Батько 

був колись діяльним політиком на керівних посадах, тепер його син служить 
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радником посла в одній з країн, і батько вимагає розповісти йому про 

«великий світ». Відмова сина була б розцінена ним як той факт, що він вже 

викреслений зі світу живих (noch bin ich nicht tot). Вимога батька – це вимога 

визнання його минулих заслуг у політичній діяльності, які дають йому право 

бути в курсі сучасних подій. Тут констативні висловлення служать 

інтенсифікації перлокутивного впливу. 

(105) “Ich fühle mich erfrischt. Setze dich, Boris, und erzähle mir von der 

großen Welt, noch bin ich nicht tot. ” (Kellermann B., Die Stadt Anatol, S. 89) 

Обґрунтування директиву констативом може здійснюватися також через 

вказівку на наявну ситуацію, стан справ (106). У ситуації (106) канцлер 

повідомляє молодій людині, що у дівчини є наречений, намічається весілля і з 

цієї причини він не повинен залицятися до неї. Запланований перлокутивний 

ефект поєднується в репліці у відповідь з додатковим перлокутивним ефектом: 

адресат заперечує свої наміри відносно одруження (ich hege keinerlei Absichten) 

і, в той же час, дає зневажливу характеристику нареченому: 

(106) Kanzler: Hören Sie meinen Rat, lieber Trenk, Agnesza steht kurz vor 

ihrer Hochzeit, meiden Sie ihre Nähe! Rußland hat so viele schöne Töchter, Sie 

können mit vielen glücklich sein, nur mit ihr ganz bestimmt nicht. 

Trenk: Aber Graf, ich hege keinerlei Absichten. Ihre Frau hat mir erzählt, wie 

unglücklich die junge Frau ist. Sie muß mit 17 Jahren einen Sechzigjährigen 

heiraten, noch dazu einen Koloß von 140 Kilo, dem zwei Ehefrauen kinderlos 

verstorben sind und der mehr trinken soll, als ihm und seiner Umgebung gut tut. 

(Haider A., Die Liebe ist ein Verbrechen, S. 27) 

При реалізації директивів можлива апеляція не тільки до знань слухача, 

загальновідомим фактам (тобто пресупозиції), але і до національної 

приналежності (107), а також до професійних обов'язків (108): 

(107) “Meine Herren Sie sind Franzosen! Sie wissen, welche Sünde es ist, ein 

gutes Essen zu stören. Darf ich sie bitten, mit meiner Verhaftung zu warten, bis ich 

gespeist habe?“ (Simmel J. M., Es muß nicht immer Kaviar sein, S. 40).  
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(108) “Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es ist meine Pflicht alles zu 

überprüfen“ (Prodöhl G., Das Kippentütchen, S. 102). 

Існують ситуації, коли з метою оптимізації ДМА вживаються декілька 

типів обґрунтування в одному дискурсивному ході, наприклад, апелювання до 

професійної приналежності і вказівка на наявний стан речей. У ситуації (109) 

міститься не тільки вимога повідомити, де знаходилася підозрювана у момент 

злочину, але й обґрунтування, чому вона повинна це зробити. По-перше, 

мовець – це представник кримінальної поліції (Ich bin Kriminalbeamter), по-

друге, обставини говорять не на користь підозрюваної (Sie sind in einer 

schlechten Lage), а по-третє, наслідки невиконання пропонованих дій можуть 

бути загрозливими (dann muss ich Sie verhaften). Велика кількість інформації 

призводить адресата до розгубленості, тому перлокутивний ефект не можна 

назвати запланованим: 

(109) „Ich bin Kriminalbeamter, Gesine. Sie sind in einer schlechten Lage. 

Um 11 haben Sie sich von Frau Drojahn verabschiedet. Kurz danach – sagte Selma 

– waren Sie unten in der Küche. Sie haben aus der Besteckschublade eines der drei 

großen Messer geholt und sind weggegangen. Um 2 waren Sie hier, zu Hause. Sie 

haben also 3 Stunden gebraucht, für eine Strecke, die man in einer Stunde fahren 

kann […] und wenn Sie mir nicht glaubwürdig beweisen können, wo Sie zwischen elf 

und ein Uhr waren, Gesine, dann muß ich Sie verhaften“ 

„Ver…?!“ Mehr als diese eine Silbe sagte sie nicht. (Martin H., Einer fehlt 

beim Kurkonzert, S. 102) 

Таким чином, обґрунтування як прояв аргументативної стратегії ДМА 

може здійснюватися шляхом вказівки на: 

1) Існуючий стан речей або наявну ситуацію; 

2) можливі наслідки в разі відмови; 

3) корисність вчинення дії; 

4) шляхом апелювання до авторитетів; 

5) апелювання до знань або до відомих для обох комунікантів фактів 

(пресупозиції); 



155 

 

6) апелювання до когнітивно-емоційної сфери (використання висловлень 

суб'єктної оцінки); 

7) умови успішності здійснення тієї чи іншої дії. 

Обґрунтування директива є універсальною тактикою оптимізації 

перлокутивного впливу, оскільки дозволяє не тільки підсилити, 

інтенсифікувати вплив висловлення, але і навпаки, пом'якшити його 

категоричність. Вживання констативів в функції обґрунтування спонукання 

спостерігається, за даними нашої вибірки, у 79% випадків від загальної 

кількості прикладів, що містять різні МА в ролі перлокутивних оптимізаторів 

при директивах. 

3.4.1.2. Фатичні мовленнєві акти як перлокутивні оптимізатори 

директивних мовленнєвих актів. Іллокутивна сила спонукання, як ми вже 

відзначали у попередніх розділах, може виступати в складних мовних актах в 

якості супутньої, вторинної. Форми наказового способу в деяких висловленнях 

набувають формальний характер і служать доповненням до головного 

мовленннєвого акту. Семантичне значення таких «фатичних імперативів» 

[295] поступається їх прагматичному і контекстуальному значенням. Їхнє 

вживання спрямоване на інтенсифікацію перлокутивного впливу висловлення і 

забезпечення досягнення запланованого перлокутивного ефекту: 

(110) Dr.Winkelmann: Mein Freund ist auf der Durchreise und wir wollen uns 

in einer Weinstube treffen. Und bevor er in Frankfurt in den Zug steigt, ruft er mich 

noch einmal an. Verstehen Sie, deshalb muss ich leider heute nachmittagzu Hause 

bleiben. 

Frau Nolte: Dann bleiben Sie hier! (Kappen B., Herr Winkelmann und seine 

Putzfrau, S. 26) 

У рамках дискурсивного аналізу даний феномен відображається за 

допомогою різної термінології: гамбіти (J. House), ввідні елементи 

(Е. Н. Старікова), контактиви (Н.І. Формановська), «сигнали членування» 

(E. Gülich), фатические РА (Г. Г. Почепцов), метадискурсивні елементи 

(Tiitula). Дж. Хаус називає їх "Schmiermittel eines Diskurses", які можуть 
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перебувати на початку, кінці або середині окремого «мовленнєвого внеску». 

Вони характеризуються тим, що їх семантичне значення не настільки важливо, 

як їх прагматичне, контекстуальне значення [343]. Розглянувши цю проблему у 

термінах функціональної прагматики, Й. Ребайн вводить у загальну дискусію 

поняття аугментації. Під аугментами він розуміє вирази, за допомогою яких 

комуніканти розширюють свої мовленнєві акти на початку, в кінці або середині 

синтаксичної рамки [376]. Ці мовні вирази, взяті окремо, можуть 

функціонувати в якості окремих МА, але «в процесі аугментації вони 

втрачають своє призначення як самостійні висловлення, поставлені на службу 

іншому висловленню» [376]. Аугментація, як нам видається, належить 

інтенсифікаційної стратегії, вона керує увагою адресата. 

У потрібний момент адресант може включити (або переключити) увагу 

адресата на повідомлення, розірвати контакт або навпаки, підтримати його. У 

ролі встановлення контакту виступають такі стандартні репліки як самооб'яви, 

привітання; а також МА, призначені для залучення уваги і диференційовані 

залежно від цілого ряду лінгвістичних, соціальних і культурних факторів; 

словесні вираження ввічливості, що носять характер вибачень за заподіяні 

незручності, за замах на його права; апелятиви [31, c. 85]. 

«Аугменти МА є засобами, за допомогою яких мовці впливають на 

сприйняття їх висловлення слухаючими» [350]. Вони можуть належати до 

різних аспектів сказаного: до іллокуції (2), пропозиції (3) або до окремої 

частини висловлення (4), виділеної окремими лексико-граматичними засобами 

чи інтонаційно. 

 (111) Megerlin: Es war furchtbar da unten, es war schlimmer als in der Hölle; 

Herr Kapitän. Ich wollte einfach nicht mehr weiter. Aber jetzt- hören Sie, Herr 

Kapitän-, jetzt ist mir auf einmal ganz anders zumute. Wäre es wohl möglich, daß 

Sie mich im Hafen irgendwie an Land schmuggeln? 

Grove: Was soll ich denn sonst mit Ihnen anfangen? (Hörschelmann F. V., 

Das Schiff Esperanza, S. 57) 
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Слухач, зі свого боку, також використовує аугменти і впливає на процес 

продукування висловлення, показуючи, таким чином, чи розуміє, чи приймає 

він до уваги сказане мовцем, чи ні. 

(112) „Hören Sie, ich stehe noch in Verhandlungen. Fragen Sie mich 

morgen.“ 

„Hören Sie, ich biete mehr als Ihr Nazi, ich biete auf alle Fälle mehr!“ 

(Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 108). 

Фатичні засоби, що використовуються для підтримки мовного контакту, 

стимулюють партнера на виконання відношення іллокутивного змушення 

[31, c. 85]. Одні з них орієнтовані на швидкість виконання цього відношення, 

інші – на оцінку того, що повідомляється, треті провокують автора до 

пояснення своєї думки або експлікації деяких наслідків з неї. 

Спонукання, спрямовані на ментальну сферу, мають низку особливостей. 

Перлокутивні функції таких директивів істотно відрізняються від функцій тих 

директивних висловлень, які містять у пропозиції установку на зміну поведінки 

або виконання фізичної дії. Такі директиви не слід плутати з аугментами, коли 

імперативні форми слугують оптимізації перлокутивного впливу. Порівняємо 

пасажі (113) і (114): 

(113) „Ja, sehen Sie, Sir“, verlegte sich Manuel aufs Klagen und Betteln, 

„mir würde keine Bank einen Kredit geben. Ich habe nichts, meine Eltern sind auch 

arm, ich habe keine Sicherheiten. Ich habe nur diese Idee. Sie sind reich. Ich stelle 

mir vor, dass Sie vielleicht einige hundert Dollar für einige Zeit entbehren könnten 

... Sie bekommen Sie wieder, mit Zins und Zinseszins. Ehrenwort.“ <…> 

„Wie viel brauchst du?“ (Eschbach A. Eine Billion Dollar, S. 579) 

 

 (114) Evi sah hoch: „Mies. Der Puls ist kaum zu finden. Aber er rast. 

Und wie! Sehen Sie doch das Gesicht des Mannes – schon ganz bläulich.“ 

Das ist der Sauerstoffmangel… Mein Gott, wo bleibt denn die Maske?“ 

„Gleich, Evi!“ (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 88) 
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У ситуації (113) хлопець на ім’я Manuel вживає імператив sehen Sie з 

метою інтенсифікації, поряд з іншими засобами (промісив, констатив як 

апеляція до існуючого стану справ, імпліцитний директив), його завдання 

отримати гроші, що йому, нарешті, вдається. У ситуації (114) стюардеса 

побачила, що пасажиру совсім погано через нестачу кисню, вона закликає 

подивитись на його обличчя, щоб колега упевнився у цьому, і звертається до 

інших (непряме спонукання Wo blebt die Maske?). Перлокутивний ефект 

відповідає запланованому – вона отримує коротку згоду (промісив Gleich, Evi ). 

Для сучасної комунікації характерні дві протилежні тенденції, які 

знаходять своє вираження при організації директивних висловлень. Перша – 

це прагнення до диференціації відносин між різними співрозмовниками, друга 

– нівелювання людської особистості, прагнення підвести її під певний 

усереднений стандарт [153]. Прагнення до диференціації у взаєминах між 

близькими та знайомими людьми протистоїть стандартизації в 

інституціональному спілкуванні та інтеракціональній взаємодії з незнайомими 

співрозмовниками. І перше, і друге спрямоване на забезпечення перлокутивної 

ефективності комунікації. Вочевидь, саме цими різноспрямованими 

прагненнями пояснюється той факт, що в ролі перлокутивного оптимізатора 

вокатив може використовуватися і як частина мітигаційної (115), (117) і як 

частина інтенсифікаційної (116) стратегії: 

(115) „Es ist meine Schuld!“ rief er. „Bitte regen Sie sich nicht auf, gnädige 

Frau. Es war allein meine Schuld.“ 

„Natürlich. Ich stehe ja friedlich vor der Parkuhr“(Konsalik H. G., Eine 

angesehene Familie, S. 76) 

(116) „Du lässt Sara in Ruhe!“ 

„Geh weg, Gabrielle, ich muss mit ihr reden!“ 

„Du hast genug geredet. Du redest mit niemandem mehr.“ 

 (Schwanitz D., der Campus, S. 376) 

(117) Johan: Ehe ich’s vergesse: Liebe Marianne, bezahle deine Straffzettel 

fürs Falschparken… (Bergman I., Szenen einer Ehe, S. 47). 
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Вокативи або, за іншою термінологією, звертання можуть бути 

обумовлені як постійними характеристиками людей (ім'я, стать, 

національність), відносно стійкими (професія, вік, зовнішній вигляд, характер і 

звички і т.д.), так і змінними, ситуативно зумовленими (сусід, земляк, хворий, 

хлопчик в червоній куртці, ти, ви) [103]. Застосування звернення у якості 

мітигаційної або інтенсифікаційної стратегії має також культурно-національні 

особливості. В останні десятиліття дослідники відзначають у німецькій мові 

помітне розширення сфери вживання «фамільярної» форми звертання du, а 

також більш рідкісне використання титулів – Herr Müller замість Prof. Müller 

[342, с. 687], що свідчить про значні зміни в міжособистісних відносинах в бік 

рівноправності і відмови від формальностей. Крім соціальних відносин і 

етикетних форм в німецькій мові звернення можуть мати значення родинних 

зв'язків (Vater, Oma, Tante Emma тощо), висловлювати ставлення мовця до 

адресата (Schatz, Liebling) і використовуватися як для мітигаціі (118), так і для 

інтенсифікації (119) перлокутивного впливу ДМА: 

(118) „Du mußt abreisen, Liebling“, flüsterte sie dann. 

„Warum denn? Magst du mich nicht mehr?“ (Remarque E. M., Drei 

Kameraden, S. 368) 

(119) „Dann wirst du ja in absehbarer Zeit aus dem Geschäft deiner Mutter 

aussteigen können“ 

„Sag doch so was nicht, Vater! Du weißt genau, dass ich Mutter nicht im 

Stich lassen kann. Wir haben oft genug darüber diskutiert.“ (Fischer L. M., Sanfte 

Gewalt, S. 60) 

Крім своїх основних функцій –встановлення контакту і залучення уваги, 

вокатив може спонукати до виконання вже відомих дій або припинення дії. 

Досліджений нами корпус прикладів показав, що у 35% директивних 

висловлень присутнє звертання у тій чи інший формі. 

Таким чином, специфічні засоби, що керують увагою партнера, також 

можуть бути використані як засіб у складі дискурсивної стратегії оптимізації 

перлокутивного впливу. 
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3.4.1.3. Інші іллокутивні акти як перлокутивні оптимізатори 

директивних мовленнєвих актів. Інтеракція не завжди починається і 

завершується етикетними висловленнями, в завдання яких входить 

встановлення відносин між комунікантами. Діалог починається одним з мовців 

з того, що представляється йому найбільш актуальним на даний момент. При 

цьому висновок про виконання конкретною реплікою функцій ініціального або 

фінального висловлення діалогу можна зробити тільки на основі аналізу всієї 

комунікативної ситуації [53]. З метою оптимізації перлокутивного впливу 

директивні висловлення поєднуються не тільки з констативами, але й іншими 

мовленнєвими актами, які можуть перебувати як у препозиції, так і в 

постпозиції відносно директиву. «...комбінація МА є одним із засобів 

досягнення кінцевого результату – перлокутивного ефекту» [102, с. 16] серед 

МА супроводжуючих директив – декларативи, експресиви, комісиви, 

квеситиви, і, власне, директиви. 

Іллокутивна мета декларативів полягає в тому, що мовець прагне 

змінити існуючий «стан світу» (Weltzustand) згідно своєму висловленню – 

присягається, присуджує, хрестить, оголошує збори відкритими і т.д. 

[398, с. 252]. У нашому матеріалі поєднання директив-декларатив (1), (2) 

спостерігається лише у 8% випадків. Цей факт пояснюється тим, що самі 

декларативи зустрічаються в літературних діалогах набагато рідше, ніж інші 

типи МА. Необхідність наявності особливих повноважень для здійснення 

багатьох типів декларативів [398, с. 253] є причиною такого нечастого 

вживання. 

У декларативах акт мовлення тотожний практичній дії. Декларатив – це 

«повідомлення мовцеві про свої дії в момент мовлення, причому про таку дію, 

наслідки якої набувають чинності в результаті його оголошення» [166, S. 135]. 

Як показує аналіз фактичного матеріалу, директив, що поєднується в межах 

одного висловлення з декларативом, грає сприяючу роль. У ньому міститься 

вказівка на ті дії, які слід зробити адресату, після зміненого в результаті 

проголошення декларативу стану речей. Наприклад, позбавленому слова 
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професору слід пройти назад на своє місце (120), дівчина, що умовно-

достроково звільняється зі штрафного закладу для підлітків, повинна йти 

збирати речі (121). Таким чином, декларативи виключаються з числа засобів 

оптимізації перлокутивного впливу директиву.  

(120) „Herr Hackmann, ich entziehe Ihnen das Wort. Bitte gehen Sie an Ihren 

Platz zurück.“ 

„…gewinnt. Sehen Sie mich an, ich bin die Wahrheit der Universität…“ 

„Herr Hackmann, ich entziehe Ihnen das Wort.“ 

„Der Vorsitzende entzieht der Universität das Wort.“ 

„Herr Hackmann, Ihre persönliche Erklärung ist jetzt beendet. Ich entziehe 

Ihnen das Wort.“ 

Da drehte sich Hanno Hackmann um. „Herr Weskamp, Sie sind zwar ein 

kleines intrigantes Schwein, das die Schlauheit besessen hat, mir alles zu nehmen. 

Aber eins können Sie mir nicht entziehen: das Wort“. Und dann ging er durch die 

Mitte des schweigenden Auditoriums zum Ausgang des Hörsaals und schlug die Tür 

hinter sich zu. (Schwanitz D., der Campus, S. 376) 

(121) „Monika, du wirst in einer Stunde abgeholt“, sagte er. „Du bist ab 

sofort entlassen auf Bewährung. Kehrt marsch – und packen. Frau Spange wird dir 

aus dem Magazin alles geben.“ 

Monika Busse stand wie angewurzelt im Zimmer. Sie war blaß geworden und 

schien nicht zu verstehen. (Konsalik H. G., Mädchen im Moor, S. 13) 

Експресиви належать до числа висловлень, за допомогою яких 

регулюються взаємовідносини між комунікантами. Вони виражають 

психологічний, емоційний стан мовця [213, с. 61] і мітигують директив. Серед 

експресивних МА, що служать оптимізації перлокутивного впливу директиву, 

найчастіше зустрічаються вибачення (123), потім (по частотності поєднання з 

директивами) слідують співчуття (122), побажання (124), (125). Привітання і 

подяки, перебуваючи в межах одного мовного ходу з директивом, не 

виступають ні в ролі мітигаційної, ні в ролі інтесифікаційної стратегії, будучи 

по суті або продовженням попереднього ходу розмови у якості реактивної 
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репліки, або служачи початком нового міні-діалогу у якості ініціюючої 

репліки. 

(122) „Tut mir leid, Thomas“, sagte sein Freund zu ihm […]. „Wirklich 

wahnsinnig leid. Trink lieber noch einen großen Whisky pur, bevor ich es dir 

erzähle.“ Diesen Rat befolgte Thomas. (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar 

sein, S. 434) 

(123) „Herr Regierungsrat, bitte zu verzeihen“, sagte sie mit einer öligen 

Stimme, die zu ertragen eine bestimmte Nervenstärke voraussetzte. „Aber ich habe 

den Neuzugang zufällig gesehen … Was ich schon immer sagen wollte … Ich könnte 

in der Küche noch eine Hilfe gebrauchen …“ Sie hob die Hände, halb bittend, halb 

sich selbst abwehrend. „Natürlich nur, wenn der Herr Regierungsrat nicht schon 

eine Arbeitseinteilung getroffen hat.“ 

„Das habe ich noch nicht.“ Dr. Schmidt klappte den Schnellhefter mit 

den Patennamen zu. „Ich werde es mir überlegen, Frau Gumpertz„ (Konsalik H. G., 

Mädchen im Moor, S. 13) 

(124) „Ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Aber, bitte, vergiß nicht 

anzurufen“. (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 16) 

(125) „Können wir alle grünen Mopeds, die nicht von einer Monika gefahren 

werden, wieder wegschicken?” 

“Ja, das können Sie. Noch viel Glück, Kollege!” (Konsalik H. G., Eine 

angesehene Familie, S. 16) 

Висловлюючи співчуття, мовець, як правило, вказує у наступному за 

ним директиві на необхідність або неминучість скоєння тієї чи іншої дії, 

прагнучи тим самим пом'якшити вплив висловлення. Співчуття і вибачення 

(122), (123) є засобами реалізації стратегії негативної ввічливості, виділених 

П. Браун і С. Левінсоном: «виявляй повагу до адресата», «вибачся, зроби 

аресата і адресанта безособовими» [283]. Побажання, за нашими 

спостереженнями, найчастіше містяться в реактивній репліці і знаходяться в 

постпозиції до директиву, що реалізується, наприклад, таким підтипом 

директиву, як дозвіл. 
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Іллокутивна мета комісивів (або в іншій термінології – промісивів) 

полягає в тому, що мовець зобов'язує себе до певних дій, певної поведінки 

[398]. У складі складного директивного МА комісив виконує функцію 

узгодження дій комунікантів. У поєднанні директив-комісив перехрещуються 

дві іллокутивні формули: а) « М вімагає, щоб », б) « М обіцяє, що». Директив 

передбачає епістемічній, псіхологічній і / або невербальний вплив на адресата, 

а підпорядкованій комісив здійснює його аргументативну підтрімку 

[192, с. 244]. Аргументативна підтримка підсилює перлокутивний вплив 

директиву і може бути втіленням інтенсифікаційної (126) або мітигаційної 

(127) стратегії. Вживаючи комісив, мовець розділяє відповідальність за 

вчинення дії зі слухачем або ж впливає на його когнітивну сферу, даючи 

зрозуміти, що теж бере на себе певні зобов'язання щодо виконання якої-небудь 

дії (126). У ситуації (126) бабуся, як найстарша, розподіляє обов'язки між 

членами сім'ї і сама також бере на себе зобовязання прибратись в оселі: 

(126) „So ihr beide, ich räume jetzt аb und mache die Küche, und ihr 

kümmert euch um das Paket», entschied Helga Großmann“. (Fischer L. M., Sanfte 

Gewalt, S. 62) 

Такі обіцянки є засобом реалізації однієї з виділених П. Браун і 

С. Левінсоном [283] стратегій позитивної ввічливості. 

У ситуації (127) молода жінка просить не турбувати її зайвими 

розпитуваннями (Fragen Sie mich jetzt bitte nichts mehr), але щоб помякшити 

свою відмову розказати про себе людині, якій вона зобовязана своїм 

порятунком, жінка обіцяє розповісти про усі подробиці згодом (Ich werde es 

Ihnen eines Tages erzählen…) і підсилює свою обіцянку перформативом на 

іллокутивному рівні (Ich verspreche es Ihnen):, та повтором на локутивному 

(…alles erzählen, alles). Такі тактики реалізації мітигаціїної стратегії 

допомагають успішно досягти запланованого перлокутивного ефекту –

співрозмовник дає згоду зачекати: 
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(127) Sie wandte ihr Gesicht ihm zu.[…]“Fragen Sie mich jetzt bitte nichts 

mehr“, sagte sie. „Ich werde es Ihnen eines Tages alles erzählen, alles. Ich 

verspreche es Ihnen. Aber nicht jetzt.“ 

„Ich kann warten“, sagte Jensen. „Es muss nicht immer alles erklärt 

werden.“ Und für manches gibt es keine Erklärung, dachte er. (Reichlin L., Die 

Sehnsucht der Atome, S. 358) 

Мовне оформлення комісиву у всіх його різновидах відбувається 

засобами ФСП футуральності. Основним семантичним інваріантом даного МА 

є спрямованість у майбутнє [97, с. 54]. Формальні засоби вираження достатньо 

широко варіюються залежно від типу комісиву. Дія, яку містить пропозиція 

комісивного висловлення, може не стосуватись практичного виконання, а мати 

ментальний чи абстрактний характер, як ми це бачимо у розмовній ситуації 

(128), де обіцянка стосується майбутнього гарного життя: 

(128) „Ah, cheri, sei doch nett und komm zu uns. Wir werden ein so schönes 

Leben haben!“ (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 43) 

Як відомо, МА визначається як квеситив в тому випадку, якщо він має 

на меті спонукати адресата до відповіді, яка заповнює когнітивний дефіцит у 

мовця [37, 58]. Мовець прагне ліквідувати свій когнітивний дефіцит шляхом 

спонукання адресата до вербальної або невербальної відповіді. У поєднанні з 

директивом інваріантний компонент мовленнєвого сенсу квеситива 

трансформується в «імпульсивне бажання дізнатися не стосовно об’єктивного 

стану речей, а стосовно намірів співрозмовника» [192, с. 255], у результаті 

чого квеситив відволікається від семантичної інформації і містить суто 

прагматичну: запит щодо намірів адресата та сигнал нейтралізації спонукання. 

Це «запізнене зволікання мовця на інтереси адресата»[там само] мітигує, 

пом’якшує висловлення адресанта. 

Комплексні МА директивно-квеситивного типу виникають там, де є 

потреба у переорієнтації комунікативної мети безпосередньо в ході 

продукування мовленнєвої дії, а також в умовах високої кооперативної 

готовності мовця. Квеситивна частина комплексного МА з директивною 
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іллокуцією відображає усвідомлення мовцем того факту, що зміна стану речей 

може відбуватися і за сценарієм адресата [190, с. 255]. Особливість квеситива 

полягає не тільки в можливості його використання для вираження 

іллокутивної сили спонукання в непрямих та імпліцитних директивах, але і 

для інтенсифікації перлокутивного впливу: 

(129) „Fahren wir?“ fragte sie lässig. „Oder soll ich mir eine Taxe bestellen, 

die mich zum Bahnhof bringt?“ 

Peter sprang auf und legte den Skizzenblock zur Seite. 

„Natürlich bringe ich dich zum Bahnhof. Ich lasse es mir doch nicht nehmen, 

dich in die Freiheit zu fahren!“ (Konsalik H. G., Ferien von der Ehe, S. 474)  

Для вдалої реалізації директивного мовленнєвого акту необхідно, щоб 

адресант був готовий передати деяку інформацію, а адресат був готовий її 

сприйняти. Засобом, що виконує функцію спонукання слухати, як правило є 

вокатив [257, с. 253]. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що й квеситиви 

можуть виступати у такій функції, якщо вони являють собою риторичне 

запитання. Як відомо, риторичні запитання частіше за все не потребують 

відповіді, вони застосовуються для провокації уваги і інтересу до мови і є 

засобом підвищення ефективності сприйняття повідомлення [107, с.40]. 

(130) „Und weißt du, was du jetzt tust, Evi?“ Er warf einen Blick durch die 

geöffnete Tür zum Aufnahmeraum hinüber. Da saßen sie, die Herren von der 

Polizei. „Du nimmst jetzt den Wagen. Hier hast du den Schlüssel.“ 

„Welchen Schlüssel?“ 

„Welchen? Den zu meiner Wohnung.“ 

<…> sie wirkte zum Umfallen erschöpft, den Schlüssel aber steckte sie mit 

einer Selbstverständlichkeit ein, die ihn nun doch ein wenig enttäuschte: seinen 

geheiligten Wohnungsschlüssel! (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 105-106) 

У наведеному вище дискурсивному фрагменті (130) лікар пропонує 

коханій жінці взяти ключа і поїхати до нього додому відпочити. У 

симетричному комунікативному контексті, у наявній ситуації спілкування, 

його риторичне запитання сприймається як засіб мітигації ДМА, 
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перлокутивний ефект є запланованим. Жінка впевнено забирає ключа до себе, 

щоб їхати, чим навіть трохи його розчаровує. 

 

3.4.2. Локутивні засоби оптимізації директивних мовленнєвих актів. 

Локутивний рівень оптимізації ДМА містить мовні засоби, що слугують 

мітигації або інтенсифікації перлокутивного ефекту. За нашими 

спостереженнями найбільш поширеними засобами є повтори та вживання 

часток. 

3.4.2.1. Повтор як перлокутивний оптимізатор директивних 

мовленнєвих актів. Діалогічна мова, як відомо, володіє двома типовими для 

неї явищами: економією слів та їх надлишком. Особливістю функціонування 

різних видів повторів в директивних висловленнях є той факт, що всі вони 

використовуються з метою посилення перлокутивного впливу. Аналіз 

фактичного матеріалу виявив наявність декількох основних видів повторів у 

ДМА. 

Повтори, як мовний засіб, є обов'язковими елементами будь-якого 

зв'язного тексту. При яскраво вираженій в тексті експресивній функції мови, 

що припускає орієнтацію на адресата, повтор стає засобом «емоційно-

інтелектуального посилення мови» [83] і надає можливість логічного впливу 

на співрозмовника. 

Серед прикладів з нашої вибірки можна знайти редукований повтор 

(повтор-підхоплення, що містить повторення кінцевого елементу висловлення 

на початку наступного) [66, с. 247], який зустрічається в 7% випадків від 

загальної кількості виявлених повторів: 

(131) Er sagte: „Jean, es ist viel drun an dem, was Chantal vorschlägt. Mit 

ihr kommen Sie sicher nach Marseille. Und in Marseille kriegen Sie leichter einen 

falschen Paß als hier, wo die Polizei sie sucht. Von Ihren anderen Freunden gar 

nicht zu reden“.(Simmel J. M., Kaviar, S. 188) 

У наведеному вище уривку перлокутивна мета директивного 

висловлення полягає в тому, щоб умовити адресата їхати в іншу країну, в 
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місто Марсель. Назва французького міста є частиною пропозиціонального 

змісту спонукання і повторюється двічі, як тактика інтенсифікації 

перлокутивного впливу. У пресупозиції знаходяться дві обставини з життя 

адресата, пов'язані саме з Марселем. 

У складі діалогічних реплік, що представляють собою ДМА, 

зустрічається (за нашими спостереженнями в 6% випадків), анафоричний 

повтор. Він використовується, зазвичай, для вираження емоційного стану 

мовця і, в сукупності з екстралінгвальними факторами (ситуативний контекст, 

пресупозиція), вказує на те, про який тип директиву йдеться і яка його 

перлокутивна функція: 

(132) „Raus“ sagt er, „raus jetzt. Ich will alleine anfstehen. Ich will meine 

Ruhe haben» Anna Lässt das Bettgestell los, hört nicht auf zu lächeln und geht zur 

Zimmertür. «Ich bin im Garten, wenn du´s wissen willst“. (Hermann J., Diesseits 

der Oder, S. 113). 

Господарю будинку не подобається, що гостя прокинулася раніше за 

нього, поралася на кухні і тепер увійшла в спальню, увірвавшись тим самим в 

його особистий простір. Перлокутивний намір мовця – це, скоріше, прагнення 

висловити невдоволення, ніж дійсно виставити її з кімнати. Дівчині зрозумілі 

справжні наміри мовця, про що можна робити висновок з її дій у відповідь 

(132). Тут можна говорити про досягнення навмисного перлокутивного 

ефекту. 

Одним з найбільш поширених видів повторів, що зустрічаються в нашій 

вибірці, є синонімічний повтор. Ситуативний контекст обумовлює вживання 

оказіональних (контекстуальних) синонімів (133). У цьому дискурсивному 

фрагменті маленький хлопчик ув'язався за артистом пересувного цирку, який 

поспішає на побачення до дівчини (133). Дорослий відкрито заявляє 

хлопчикові, що той тут зайвий (... du solltest verschwinden), і одночасно 

намагається бути ввічливим (декларатив "Danke für die Begleitung", звернення 

“Kleiner”), але дитина ніяк не хоче залишити його. Тоді дорослий знову 

намагається переконати хлопчика піти додому і використовує вже інші засоби 



168 

 

мовного впливу – це поєднання редуцированного і семантичного повторів (Du 

sollst Verschwinden. Verschwinde endlich, geh) – і обіцянку безкоштовно 

пропустити його на виставу (Ich steh heute in der Kasse, ich lass dir rein ): 

(133) „Danke für die Begleitung, Kleiner. Aber du solltest jetzt verschwinden. 

Nach Hause gehen, verstehst du“ 

„Ich habe noch Zeit. Ich kann noch weiter mitkommen“. 

„Du verstehst scheinbar nicht. Du sollst verschwinden. Verschwinde endlich, 

geh. Du kannst ja, zur Vorstellung kommen. Ich steh heute in der Kasse, ich lass 

dich rein“. (Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 57) 

Повтор, як багаторазове використання в мові тих чи інших мовних 

одиниць, розташованих у певній послідовності, може виражати в ДМА 

емоційну реакцію слухача на зміст попередньої репліки мовця (134): 

(134) „Inhibieren, sofort!“ hatte ihm der Chef über Funk zugerufen. „Ich 

hoffe, du schaffst das.“ <…> „Schaffen wir“, fluchte Wicke. „Wirst schon sehen, 

das schaffen wir!“ (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 59) 

Повторення частини з побудови попередньої репліки сигналізує про те 

домінуюче значення, якого вона набуває для слухача. Повтор дієслова schaffen 

і наступний за ним майже дослівний повтор (das schaffen wir), підсилений 

промісивом у Futurum, показує єдність з позицією мовця, говорить про його 

спільну точку зору щодо дій, які необхідно виконати, щоб врятувати життя 

пацієнта.  

З метою висловлення негативного ставлення до репліки співрозмовника 

або зафіксованої в ній життєвої позиції вживається експресивна цитація. 

Репліка–джерело може бути відтворена повністю, але найчастіше з неї 

вибирається той компонент, який стимулював негативну реакцію [29, с. 67]. 

Молодий чоловік намагається відкупитись від розлючених футбольних 

фанатів (135): 

„Hören Sie mal“, keuchte Thilo, „wir können das doch regeln. Ich meine, ich 

kann doch bezahlen – falls irgendwelche Unkosten…“ 
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„Du? Du zahlst nichts. Jetzt zahl ich, amigo…“ (Konsalik H. G., Airport-

Klinik, S. 21) 

Серед широко вживаних засобів перлокутивного впливу в директивних 

висловленнях знаходимо простий контактний повтор (136), (137): 

(136) Bengsten: (Ruft) Halt, Halt, Halt! Was wollen Sie? 

Axel: Ist das die «Esperantza»? (Hörschelmann F. V., Das Schiff Esperanza, S. 9) 

(137) „Jetzt komme ich nicht nach Mailand, Doktor! Ich muss morgen in 

Mailand sein, sonst platzt ein großes Geschäft. Ich bin Stoffhändler, und wenn mir 

die Konkurrenz die Kollektion wegkauft, stehe ich nackt da. Ich muß nach Mailand, 

Doktor!“ 

„Das Flugzeug ist eh weg!“ sagte Dr. Gräfe. Er hatte dem Koliker eine starke 

Schmerzinjektion gegeben, die in zehn Minuten wirken musste. (Konsalik H. G., 

Airport-Klinik, S. 21). 

Мовлення пацієнта із загостренням ниркової хвороби у попередньому 

прикладі – надзвичайно експресивне. Повторювана кілька разів назва місця 

призначення (Mailand), модальне дієслово müssen у поеднанні з констативом, 

що є засобом реалізації аргументативної стратегії, повинні вплинути на 

рішення доктора і сприяти досягненню запланованого перлокутивного ефекту. 

Пацієнт апелює до обставин, що склалися, але перлокутивний ефект 

незапланований, незалежно від того, про що він каже, бо доктор вже вколов 

йому ліки.  

Особливістю фунціонування предикативних повторів у директивних 

висловленнях є той факт, що вони, хоча і не є самі засобом вираження 

директивності, використовуються в якості обґрунтування директиву, надаючи 

йому більшу переконливість. 

Таким чином, повтор, як засіб емоційної виразності, має в директивних 

висловленнях широке застосування. На першому місці за частотою вживання 

знаходиться синонімічний повтор (36%), дуже близький до нього простий 

контактний повтор (31%), потім йде експресивна цитація (16%). Найменше 
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прикладів у нашій вибірці випадає на долю предикативних повторів (4%), 

маловживаних також редуковані (7%) і анафоричні (6%) повтори 

3.4.2.2. Модальні частки як перлокутивні оптимізатори директивних 

мовленнєвих актів. Більшість дослідників підкреслюють особливу роль часток 

у вираженні міжособистісних відносин між мовцем і слухачем. Вони 

допомагають глибше зрозуміти стан співрозмовника і є підчас головними 

індикаторами, що дозволяють правильно інтерпретувати висловлення. Г. Вейдт 

розповідає про підсилювальну функцію частки ja, і робить висновок, що вона, 

завдяки цієї властивості, виступає у ролі іллокутивного індикатора у непрямих 

ДМА, адресант вживає частку ja коли в нього є привід до «особливо сильного 

спонукання» [407, с. 314 ].  

Частка doch, з точки зору У. Енгеля, звучить у спонуканнях наполегливо і 

з докором. В. В. Дружиніна, К. Келер також констатують підсилювальну 

функцію, що виконує ця частка [299, c. 218] і відзначають, що поєднання „doch 

mal“ діє в директивних висловленнях пом'якшувальним чином, про що пише 

також Г. Вейдт [407]. 

За нашими спостереженнями doch часто вживається в спонукальних 

репліках реактивного характеру, надаючи висловленню відтінок заперечення 

або докору (138). Бабуся з дідусем обговорюють взаємини дочки з чоловіком у 

присутності онука: 

(138) „Sprich nicht so laut. Denk an den Jungen“. 

„Dann rede du doch nicht darüber.Irgendwann wird sie schon wieder mit ihm 

sprechen. Wie denn sonst“. (Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 33) 

Перша частина репліки дідуся містить у відповідь спонукання, він 

заперечує бабусі і в другій частині репліки продовжує тему, на яку він 

міркував, поки його не перервали вимогою говорити тихіше. 

Модальні слова і частки здатні модифікувати різні види директивних 

висловлень і виконують, наприклад, підсилювальну функцію (aber auch, doch, 

bloß, endlich), пом'якшувальну (mal, vielleicht, wohl), таку, що підтверджує 

категоричність (also, eben, nun, tatsächlich) [299, с. 4]. 
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(139) Frau Nolte: Aber nein, lassen Sie doch nur! Es sind ja Hacken genug an 

Ihrer Gagderobе. (Kappen B., Herr Winkelmann und seine Putzfrau, S. 21) 

(140) Sie: Keine Erklärungen…Oh, komm mir jetzt bloß nicht mit 

Erklarungen (Lenz S., Die Bergung, S. 21) 

За даними німецьких граматик (напр. Г. Ціфонун) спонукальне значення 

мають наступні частки: Doch bloß, doch nur, doch einfach, eben einach, halt eben, 

halt einfach, doch schon, doch mal, doch ruhig, ruhig mal, auch ja, bloß ja, nur ja, 

nur mal, halt schon, halt mal, eben mal, einfach mal [417, S .333]. 

Частки ja і bloß зустрічаються в тих підтипах директивів, де можлива 

наявність санкцій. Ruhig функціонує як засіб посилення у порадах, дозволах, 

рекомендаціях [417, S. 658]. 

Докладному розгляду прагматичних функцій директивних часток у німецькій 

мові присвячене дослідження М. І. Гриценко. За її спостереженнями, для МА 

вимоги характерними є МЧ auch, bloß, doch, einfach, ja, nur, schon, wohl, mal. У 

МА розпорядження мають місце МЧ doch, einfach, ja, mal, nur, wohl. Для МА 

заборони притаманними є МЧ auch, bloß, doch, einfach, ja, nur. Модальні 

частки auch, bloß, doch, ja, mal, nur, schon, wohl бачимо у МА прохання. До МА 

пропонування додаються частки bloß, doch, einfach [86]. 

За нашими спостереженнями, найбільш вживаною у ДМА є частка mal, 

що застосовується і з метою мітигації, і з метою інтенсифікації. На другому 

місці частки nur та einfach.  

 

3.5. Невербальні засоби реалізації стратегій оптимізації 

перлокутивного ефекту директивних мовленнєвих актів 

 

Невербальні засоби спілкування мають знакову природу і разом із 

засобами мовного коду служать для створення, передавання і сприйняття 

повідомлень [33, 59]. Питання про те, що саме слід включати до складу 

невербальних компонентів комунікації, вирішувалось на певних етапах 

наукового розвитку по-різному, в результаті чого термін паралінгвістика 
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отримав як широке, так і вузьке трактування. У вузькому сенсі 

паралінгвістика  – «наука, яка становить окремий розділ невербальної 

семіотики і предметом вивчення якої є парамова – додаткові до мовного 

звукові коди» [139], у цьому контексті паралінгвістичними називають 

«фонаційні явища, що не входять в систему власне диференціальних 

фонологічних протиставлень» [84, с. 28].  

У ширшому розумінні до «паралінгвістичної діяльності» відносять 

кінесику, проксеміку, такесику та деякі інші прояви невербальної поведінки, 

які класифікуються відповідно до сенсорних систем (візуальної, зорової та 

кінестетичної) і приймають участь в їх витворенні та сприйнятті. [79, 139, 

213]. 

Деякі дослідники вважають невербальними компонентами спілкування 

також «знання, ідеї, образи, відчуття й емоції, котрі не отримують вербальної 

форми в конкретній комунікативній ситуації, однак стають підґрунтям 

інформаційного обміну та впливу поряд із вербальними» [213, с. 31]. За 

Л. В. Солощук, ми розуміємо невербальні компоненти комунікації як «набір 

компонентів немовного характеру, які мовець створює в результаті фізичної (а 

саме моторно-вокалічної) діяльності під час комунікації та використовує поряд 

із вербальними засобами через набуття ними комунікативної значущості в 

процесі спілкування» [225, с. 282]. 

Невербальні компоненти функціонують як доповнення, заміщення, 

регулювання, повторення, підкреслення або приглушення вербальних сигналів 

[33, c. 61; 77, c. 6] і, таким чином, можуть впливати на перлокутивний ефект 

висловлення. Нашою метою є виявлення тих невербальних засобів, що 

використовуються мовцем для посилення або пом’якшення впливу 

директивного мовленнєвого акту для досягнення бажаного перлокутивного 

ефекту.  

Директиви належать до синкретичних МА, тобто тих, «до реалізації яких 

залучено не тільки мовну, а й інші знакові системи» [213, с. 31]. Як зазначає 

Т. Ґерманн, немовні спонукальні дії не можна вважати несуттєвим 
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компонентом або доповненням до вербального спонукання. Особа, що 

спонукає, може лише тоді розраховувати на бажаний перлокутивний ефект 

свого висловлення, коли вона застосовує мовну і немовну складову 

комунікативної дії у «специфічній комбінації» [337, с. 713]. Він наводить 

приклад з експерименту дослідницької групи вчених-психолінгвістів, коли 

висловлення начальника «Я випив би із задоволенням чашечку кави» (Jetzt 

würde ich gern einen Kaffee trinken) секретарка сприйняла як спонукання лише 

тоді, коли було встановлено візуальний контакт, який продовжувався 

достатньо довго. Дослідники також поділяють думку, що спонукання є не 

дескриптивною таксономією варіантів його висловлення, але внутрішньо 

репрезентованою когнітивною схемою, яка активується і конкретизується 

індивідуумом у кожному мовленнєвому акті відповідно до комунікативної 

ситуації. [337, с. 719]. Якщо передумови для успішного зобов‘язання адресата 

відсутні, мовець або відмовляється від спонукання, або використовує 

відповідні стратегії, щоб створити такі передумови [337, с. 719]. 

Ми розглянули ті невербальні компоненти, які поряд із вербальними 

свідомо вживаються мовцем в комунікації, і (або) свідомо сприймаються 

адресатом, а також цілком або частково впливають на зміст, форму та 

перлокутивний ефект директивного мовленнєвого акту. Для аналізу було 

використано запропонований Ф. С. Бацевичем поділ невербальних 

компонентів на акустичні (екстралінгвістика, просодика), оптичні (кінесика, 

проксеміка, графеміка, зовнішній вигляд), тактильно-кінестезичні (такесика), 

ольфакторні (запахи) і темпоральні (хронеміка) [33, с. 61]. 

Співрозмовники роблять висновки один про одного на основі 

«механізмів каузальної атрибуції»: «стереотипного приписування людям 

властивостей і причин поведінки в опорі на зовнішню інформацію про них» 

[228, c. 38].  

Зовнішній вигляд може бути погрозливим, демонструвати 

авторитарність, або навпаки, людина може здаватись беззахисною, такою, що 

потребує допомоги, і це викликає бажання піти на поступки, виконати 
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прохання або підкоритись авторитету, який демонструється через зовнішні 

ознаки. Мовець може викликати співчуття своїм зовнішнім виглядом, і, укупі з 

поглядом, справити потрібне йому враження перед тим, як вимовити прохання 

(що є проявом стратегії мітигації):  

(141) Er blickte so leidend drein, dass ich Sorge hatte, er würde womöglich 

gleich anfangen zu weinen, doch zum Glück tat er es nicht. Stattdessen richtete er 

sich wieder ein wenig auf und schaute mich bittend an. “Wirst du unsere 

gemeinsame Zeit in Erinnerung behalten?” 

“Aber ja!”, log ich strahlend. 

Er lächelte erleichtert. (Keller S., Pizza, Mare und Amore, S. 259) 

Одним із засобів невербального спілкування є також поза або положення 

тіла в просторі, на що одним з перших вказав соціальний психолог А. Шефлен. 

Положення тіла дає зрозуміти учасникам інтеракції статус людини і його 

соціальні ролі [79, с. 21].  

Для оптимізації перлокутивного впливу директива мовець може 

зменшити відстань до адресата, і, таким чином, разом із просодичними 

засобами продемонструвати довірливе ставлення, або навпаки, через 

домінуючу поставу, нависання над партнером, показати свою перевагу, щоб 

посилити спонукання. Зустріч на своїй території, якщо планується доручення, 

прохання про послугу чи інше, також може бути частиною стратегії 

маніпуляції з метою отримання бажаного.  

У нижченаведеному дискурсивному фрагменті керівник клініки 

знаходиться на її території, де відбувається вечірка співробітників. Він 

перериває бесіду з детективом запрошенням піти знайти серед присутніх його 

дружину і, не чекаючи на відповідь, вирушає на пошуки. Такою поведінкою 

він демонструє співрозмовнику свій авторитет і підсилює перлокуцію 

директива. Перлокутивний ефект відповідає запланованому, адресат мовчки 

йде за ним (ich folgte ihm) Пресупозиція та ситуативний контекст також 

відіграють свою роль: керівник клініки володіє необхідною адресату 

інформацією про пацієнта, і розмова точилась навколо цієї теми, коли її було 
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перервано. Поки обидва співрозмовники йдуть, всі, хто стоїть або навіть 

танцює, мимоволі втягуються в комунікативний акт: поважно розступаються і 

звільняють їм дорогу (vor Eberlein wichen Stehende wie Tanzende unaufgefordert 

zur Seite), що робить можливим для мовця досягнення запланованого 

перлокутивного ефекту і у наступному спонуканні, яке є вже повністю 

невербальним. Знайшовши дружину, доктор стукає палицею по своїй 

протезованій нозі (mit dem Stock an sein Holzbein geklopft) та виразно дивиться 

(auffordernd angeschaut hatte) на свого співрозмовника. Завдяки погляду, та 

допоміжному жесту той розуміє, що повинен запросити дружину доктора на 

танець та виконує дію: 

(142) “Wie auch immer – jetzt habe ich meine Frau lange genug 

vernachlässigt. Kommen Sie!“ Er stand auf, und ich folgte ihm. […] Kein 

Durchdrängen, kein Durchschlängeln – vor Eberlein wichen Stehende wie Tanzende 

unaufgefordert zur Seite. Wir fanden die anderen, und ich tanzte mit Frau Eberlein, 

nachdem er mit dem Stock an sein Holzbein geklopft und mich auffordernd 

angeschaut hatte (Schlink B., Selbsbetrug, S. 59) 

Екстралінгвальні явища – паузи, кашель, зітхання, сміх, плач, – 

безумовно впливають на перлокутивний ефект директиву. Кашель хворої 

людини або сльози на очах співрозмовника розчулюють адресата і схиляють 

до виконання спонукання. Подібні дії можуть бути як неусвідомленими, так і 

навпаки бути втіленням стратегії маніпуляції, наприклад, сміх з лестощів або 

навмисне важке зітхання. За висновками деяких психолінгвістів, такі 

невербальні дії, як посмішка, у поєднанні з питальною інтонацією, є 

конститутивними для ДМА [337, с. 713]. Мова, вочевидь, про непрямий 

директив, коли спонукання висловлюється через квеситив, а посмішка 

підсилює його ввічливість. Пауза після директива, разом із виразним 

поглядом, оптимізує перлокутивний вплив і може усвідомлено 

використовуватись як стратегія інтенсифікації. Розтягуючи висловлення у часі, 

мовець показово збільшує значимість пропозиції висловлення для адресата. 
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Просодика також є засобом передачи невербальної інформації, за 

голосом ми можемо сформувати досить повне враження про мовця – вік, стать, 

рівень культури, вихованості, характер і багато іншого, включаючи 

національність» [228, c. 40]. Серед факторів, що впливають на на результат 

інтеракції і, зокрема, на перлокутивний ефект директива, є «рівень уміння та 

досвіду кодувати та декодувати невербальну інформацію» [6, с. 282], тому 

необхідно враховувати вік співрозмовника, в тому числі з точки зору 

просодики. Наприклад, «з молоддю необхідно розмовляти в більш швидкому 

темпі – молоді люди краще розуміють швидку мову, слід приводити яскраві, 

образні приклади, розглядати в публічному виступі не більше одного питання і 

т.д.» [228, c. 48], з людьми похилого віку краще розмовляти повільно і 

прозоро. Тембр, гучність і манера мовлення, за нашими спостереженнями, 

використовуються і з метою інтенсифікації, і з метою мітигації директивів. 

Вони також поєднуються з іншими невербальними компонентами, наприклад, 

пом’якшення голосу із дотиком:  

(143) “Du musst schlafen.» Ihre Stimme war ganz weich, und sie streichelte 

sein Gesicht. „Komm her, leg dich ins Bett. Du bist weiß wie die Wand. „ 

„Du musst mich um 9 Uhr wecken“ bat er. (Berndorf J., Ein guter Mann, 

S. 386) 

У невербальній комунікації, за словами Г. Е. Крейдліна, «бере участь 

значна кількість знаків, які або позначають безпосередньо свій денотат, яким є 

об'єкт і його ознаки – форма, розмір тощо (При цьому самі частини тіла 

використовуються для прямої вказівки на об'єкт або є його субститутом), або 

позначають цілі ситуації або фрагменти ситуацій, виступаючи в акті 

комунікації як аналоги мовних висловлень» [139, с. 51]. Жест є одним з 

основних понять кінесики. Розглядаючі когнітивний сценарій реалізації 

імпліцітних МА, Л. Р. Безугла доходить висновку, що слід розглядати значуще 

мовчання і жести «як невербальні комунікативні акти, оскільки в їхньому 

продукуванні за певних причин відсутня стадія артикуляції: адресант або 

мовчить, або обирає не мовні, а жестові знаки, причому вибір цей він зробив 
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на стадії формулювання» [35, с. 158]. Жести «утворюють лексикон мови тіла 

так само, як лексичні одиниці складають словник природної мови» [139, с. 48], 

навіть відсутність жесту, коли людина стримує виявлення своїх почуттів, може 

бути такою ж значущою, як сміх або сльози. Розрізняють номінативні, 

емоційно-оцінні, вказівні, риторичні, допоміжні та магічні жести [228, с. 59]. 

Серед жестів, що найчастіше оптимізують перлокутивний вплив директива, 

спостерігаємо дейктичні, що вказують на предмет спонукання, коли мова йде 

про фізичну дію, яку треба виконати (принести стільця, подзвонити, забрати 

перепустку та інші подібні дії), а також запрошувальні, коли мовець киває 

головою, або махає рукою:  

(144) Bibi winkte mir fröhlich zu. “Du kannst mitmachen! Komm doch 

rüber!“ „Nein, danke“, sagte ich höflich, während ich schleunigst den Rückzug 

antrat. (Keller S., Pizza, Mare und Amore, S. 140) 

Кивання головою може бути також тим жестом, що підсилює 

вербальний зміст або навіть заміняє його. Такі жести називають 

номінативними, «їх функція замінювати або доповнювати вербальні засоби, 

або дублювати їх. Вони використовуються автономно, або разом з 

вербальними засобами» [228, с. 60]. Наприклад, киванням голови 

співрозмовника можуть спонукати продовжити розповідь. Похлопуванням по 

кишені – інтенсифікувати мовленнєвий акт погрози, як це відбувається у 

наступному дискурсивному фрагменті, де злочинець примушує дивчину 

мовчки йти у свій готельний номер і натякає, що в нього прихована ще більш 

серйозна зброя, ніж дивчина бачила до цього: 

(145) „Gut. Wir gehen jetzt hoch. Du schließt auf. Du sagst nichts. Du 

verhältst dich so vernünftig, wie sich jeder Mensch in deiner Situation verhalten 

würde, klar? Ich spiel nicht nur mit Scheren rum. Ich habe wirksamere Mittel. Zum 

Beispiel hier…“ 

Er klopfte auf seine weite Nadelstreifen-Jacke. Dann stieg er aus und ließ sie 

selbst aus dem Wagen. Stumm, ohne ein Wort ging sie (Konsalik H. G., Airport-

Klinik, S. 130) 
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Номінативні жести вживаються і у реактивних висловленнях у 

комбінації з директивом, щоб зупинити потік мовлення і перехопити 

ініціатіиву в інтеракції, не дати розвинутись конфлікту: 

(146) “Was?!” Schrie ich empört. 

Sie hob die Hand. “Reg dich ab. Ich kombiniere ja bloß < …>“ (Keller S., 

Pizza, Mare und Amore, S. 279) 

Риторичні жести «посилюють зміст, що виражається, акцентують або 

підсилюють окремі частини висловлення, тексту в цілому» [228, с. 60]. На наш 

погляд, застосування риторичних, а також емоційно-оцінних, магічних, 

допоміжних жестів для оптимізації перлокутивного впливу директива не має 

широкого вжитку та залежить від індивідуальних особливостей мовної 

поведінки комунікантів. «На вибір того чи іншого принципу комбінаторики 

вербальних та невербальних складових впливає тип дискурсивних відношень, 

що складаються у дискурсивної особистості з її комунікативним оточенням, та 

загальний комунікативний досвід спілкування дискурсивної особистості з 

представниками тієї чи іншої зони комунікативного оточення» [6, с. 282]. 

До кінестетичних засобів оптимізації перлокутивного впливу 

відноситься і міміка. Існують прийняті в конкретній культурі, конкретним 

етносом засоби міміки, які однозначно дешифруються у межах окремої 

культурної спільноти [33, с. 63]. Вираз обличчя демонструє емоційний стан 

людини, його відношення до того, про що промовляється, до пропозиції 

висловлення або невербальних дій. Одним з найбільш виразних та найчастіше 

уживаних кінестетичних сігналів є погляд. Щоб посилити перлокутивний 

вплив, мовець супроводжує спонукання поглядом, або виразно дивиться після 

того, як промовив спонукання, або ж дивиться багатозначно, перш ніж 

висловитись. У дискурсивному фрагменті (147) молодий лікар сам опинився 

на лікарняному ліжку, він у скрутній життєвій ситуації, лежить і мовчки 

дивиться у стелю (Rolf Gräfe starrte hinauf zur Zimmerdecke). Медсестра 

спонукає його не бути таким сумним і супроводжує своє висловлення 

поглядом, що засуджує: 
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(147) Rolf Gräfe starrte hinauf zur Zimmerdecke. 

„Was ist denn, Herr Doktor? Sie machen ja scho wieder a G'sicht, als würd's 

glei graue Katzen hageln.“ Die junge, pausbäckige Bayerin, die das Bett richtete 

und die Zugvorrichtung kontrollierte, durch welche das Bein in Strecklage gehalten 

wurde, sah ihn strafend an. Im Grunde mochte Gräfe sie, aber sie konnte einem 

auch ganz schön den Nerv töten mit ihrer ewig putzmunteren Fröhlichkeit. 

(Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 161) 

Невербальні дії можуть супроводжувати директив на початку, в кінці 

мовленнєвого акту або відбуватись одночасно з ним, проте «стадія 

смислоутворення з активацією пропозиції та інтенції обов'язково присутня в 

реалізації невербальних актів, інакше вони не були б актами» [35, с. 158]. Чим 

менш прозора ситуація спілкування і чим сумнівніше, що всі необхідні умови 

є достатніми, тим складніший пізнавальний процес, що передує вербалізації 

директива, тим більше доповідачу доводиться замислюватись, як саме він 

повинен оформити спонукання [337, c. 720] або скорегувати свою поведінку. 

Коли спроба підсилити директив ні фізичними, ні тактильними діями не дає 

результату, чоловік міняє стратегію на маніпулятивну, роблячи комплімент: 

(148) „Wir gehen rein.“ Er hob meinen Schlüssel und sperrte die 

Wohnungstür auf. Dann ergriff er meinen Arm. „Komm.“ „Nein.“ Ich stemmte mich 

gegen ihn. „Kommt nicht in Frage“. 

Er ließ mich los und versuchte es mit Schmeicheleien. „Du siehst gut, 

Mausi.“ (Keller S., Pizza, Mare und Amore., S. 45) 

До такесики належить потискання рук, поцілунки, поглажування, 

поплескування та інші дотики. Тактильно-кінестезичні сігнали, за нашими 

даними, вживаються для мітигації директива, за виключенням грубого 

плескання по плечу, що робиться зазвичай для підбадьорення. Наприклад , 

мати торкається губ хворої, щоб завадити їй висловити своє хвилювання: 

(149) Sie verzog den Mund, als wolle sie weinen, doch ihre Mutter legte ihr 

die Hand auf die Lippen. 
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“Keine Tränen bitte! Du darfst dich nicht aufregen, dann kommt das Fieber 

zurück. Denk nur daran, dass Alexej lebt“ 

„Ich will zu ihm“, flüsterte Wera. „Sobald es mir besser geht, werde ich ihm 

nachreisen. Dafür muss ich gesund werden“ (Konsalik H. G., Scheibler S., Das 

wilde Land, S. 255) 

Мовець часто вдається до невербальних дій як до останнього, 

найважливішого аргументу (загородити вихід, покласти трубку, вихопити 

листа з рук, пересісти на інше місце, ухопити за рукав), коли інші засоби 

виявляються марними. У наступному дискурсивному фрагменті ми бачимо, як 

мовець застосовує декілька засобів оптимізації перлокутивного впливу. 

Спершу мати перериває дочку, яка пропонувала провести її додому, і 

висловлює зустрічне спонукання (Fahr allein). Коли дочка не погоджується, 

вона використовує цілу низку засобів інтенсифікації, серед яких невербальні є 

вирішальними – мати підіймається зі свого місця і жестом наказує йти за нею: 

(150) “Fiona, wie konntest …”, hob Leslie an, aber Fiona schnitt ihr sofort das 

Wort ab. “Ich möchte jetzt nicht nach Hause. Ich habe noch eine wichtige 

Unterredung mit Chad zu führen. Fahr allein. Ich nehme dann ein Taxi“ „Bist du 

hier draußen ein Taxi bekommst…“ „Ich sagte doch, ich muss etwas mit Chad 

besprechen. Also entweder du wartest, oder du lässt mich mit dem Taxi 

fahren“ Damit stand sie auf und bedeutete Chad ihr zu folgen. (Link Ch., Das 

andere Kind, S. 79) 

Темпоральні і ольфакторні характеристики, хоча і впливають 

опосередковано на перлокутивний ефект ДМА, не належать до невербальних 

компонентів комунікації, які є проявом стратегії оптимізації перлокутивного 

впливу. Запахи тіла, косметики, час очікування, спілкування, хезитації можуть 

інтенсифікувати або мітигувати відношення до пропозиції директива, змінити 

ставлення до партнера по комунікації, але майже не вживаються з цією метою 

свідомо. 

Таким чином, нами виділено чотири види реалізації невербальних 

засобів оптимізації директивів: просодика, кінесика, проксеміка і такесика. До 
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акустичних невербальних компонентів, що є найбільш значущими для 

інтенсифікації перлокутивного ефекту директивів, відносимо темп, тон і 

гучність мовлення. Кінесика, як засіб перлокутивного впливу, охоплює такі 

найпоширеніші рухи як жести, зоровий контакт і міміка. Проксеміка регулює 

дистанцію між адресантом і адресатом спонукання та їх просторове 

розміщення. Невербальні компоненти такесики мітигують директивний 

мовленнєаий акт; потискання рук, дотики, поглажування, поцілунки сприяють 

створенню довірчих відносин. Такі екстралінгвальні засоби, як паузи, кашель, 

сміх, плач, зітхання, реалізують стратегію маніпуляції. У наступному розділі 

будуть розглянуті діалогічні секвенції «директив – згода», «директив – 

відмова», «директив – відстрочена дія», та проаналізовано, які невербальні 

компоненти містяться у відповіді на директивний мовленнєвий акт.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. За характером здійснення впливу на адресата та враховуючи тип 

комунікативної взаємодії ми поділяємо глобальну стратегію оптимізації 

перлокутивного ефекту ДМА на стратегії мітигації і інтенсифікації, які, за 

нашими спостереженнями, конституюються з локальних стратегій позитивної і 

негативної ввічливості (мітигація), а також аргументативної та маніпулятивної 

стратегій (інтенсифікація). 

2. До засобів перлокутивної оптимізації відносимо варіювання 

іллокутивної сили спонукання, вживання індиректних форм висловлення 

спонукання, локутивних засобів (повтори, частки), а також вживання 

додаткових МА. 

3. Різноманіття вербальних засобів вираження директивної іллокуції дає 

можливість використовувати варіювання іллокутивної сили спонукання для 

реалізації глобальних оптимізаційних стратегій інтенсифікації та мітигаціі, 

будуючи висловлення в діапазоні від благання до наказу. 
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4. Характерною особливістю ДМА є той факт, що вони виступають як 

face threatening acts, що потребують додаткових засобів пом'якшення або 

посилення директивності, і як засіб оптимізації перлокутивного впливу, у ролі 

перлокутивних оптимізаторів при інших мовних актах. 

6. Вживання імпліцитних форм пов'язано, як правило, з мітигаціею 

директивних висловлень. Така тактика викликана небажанням мовця 

пов'язувати себе оголошенням своєї інтенції в тому випадку, якщо існує 

конфлікт інтересів, відсутня установка на співпрацю з боку адресата або 

пропозіційний зміст може викликати його незадоволення. 

7. ДМА, що містять дієслова наказового способу, в деяких випадках 

набувають формального характеру і служать доповненням до головного 

мовленнєвого акту та є засобами, за допомогою яких мовці впливають на 

сприйняття їх висловлення оточуючими. 

8. Усі видів повторів у ДМА використовуються з метою посилення 

перлокутивного впливу. На першому місці за частотою вживання знаходиться 

синонімічний повтор (36%), дуже близький до нього простий контактний 

повтор (31%), слідом експресивна цитація (16%). Найменше прикладів в нашій 

вибірці випадає на долю предикативних повторів (4%), маловживаних також 

скорочені (7%) і анафоричні (6%) повтори. 

9. З метою оптимізації перлокутивного впливу директивні висловлення 

поєднуються не тільки з констативами, а й іншими мовленнєвими актами. До 

таких МА належать комісиви, експресиви, квеситиви і, власне, директиви. 

Декларатив проголошує новий стан речей, директив містить вказівку на 

майбутню дію, яка має бути виконаною внаслідок зміни існуючого стану 

речей, тому декларатив виключається з числа засобів оптимізації 

перлокутивного ефекту ДМА. 

10. До невербальних засобів оптимізації перлокутивного ефекту ДМА  

відносимо темп, тон і гучність мовлення, жести, зоровий контакт і міміку, 

дистанцію між адресантом і адресатом спонукання та їх просторове 

розміщення. Такі екстралінгвальні засоби, як паузи, кашель, сміх, плач, 
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зітхання, реалізують стратегію маніпуляції. Невербальні компоненти такесики 

мітигують директивний мовленнєвий акт; потискання рук, дотики, 

поглажування, поцілунки сприяють створенню довірчих відносин. 

Основні положення розділу представлені у таких публікаціях автора: [12, 14, 

15, 16]. 
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РОЗДІЛ 4. 

ІНТЕРАКЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ 

АКТІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

4.1. Дискурсивні фактори, що впливають на перлокутивний ефект 

директивних мовленнєвих актів 

 

Інтерактивні міжсуб'єктні відносини реалізуються у мовленнєвій 

взаємодії. Кожне висловлення реалізується в контексті попередніх висловлень, 

використаних учасниками інтеракції. Діалогічність мови припускає 

комплексний зв'язок між окремими репліками в інтеракції, що здійснюється в 

різних ситуативних взаємозв'язках. Кожне висловлення є відповіддю або 

реакцією на попереднє висловлення. Спілкуючись, люди «торкаються один в 

одному тієї ж ланки чуттєвих уявлень і понять, торкаються до тієї ж клавіши 

свого духовного інструменту, внаслідок чого в кожному постають відповідні, 

але не одні й ті ж поняття» [181,  с. 125]. О. О. Потебня розмірковує: «Слово є 

настільки засобом розуміти іншого, наскільки воно є засобом розуміти самого 

себе <…> Сила людської думки не в тому, що слово викликає у свідомості 

колишні сприйняття (це можливо й без слів), а в тому, як саме воно змушує 

людину користуватися скарбами свого минулого» [181, с. 127]. 

Мовні ситуації, в яких жорстко дотримуються всіх постулатів 

ефективного спілкування, – швидше недосяжний ідеал, ніж реальність, і 

абсолютна рівність кодів будь-яких двох комунікантів не представляється 

можливою. «Для того, щоб досить складне повідомлення було сприйняте з 

абсолютною ідентичністю», – підкреслює Ю. М. Лотман, – «потрібні умови, в 

природній ситуації практично недосяжні: для цього потрібно, щоб адресант і 

адресат користувалися повністю ідентичними кодами, тобто фактично, щоб 

вони в семіотичному відношенні становили б як би подвоєну одну й ту ж 

особу, оскільки код включає не тільки певний двовимірний набір правил 

шифрування-дешифрування повідомлення, але володіє багатовимірною 

ієрархією <…>. Якщо побачити в адекватності передачі повідомлення 
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основний критерій оцінки ефективності семіотичних систем, то доведеться 

визнати, що виниклі у природній спосіб мовні структури влаштовані в 

достатній мірі погано. <…> Навіть твердження, що обидва учасники 

комунікації користуються однією й тією ж природною мовою (англійською, 

російською, естонською і т.д.), не забезпечує тотожності коду, оскільки 

потрібна ще єдність мовного досвіду, тотожність обсягу пам'яті. А до цього 

слід приєднати єдність уявлень про норму, мовні референції і прагматику. 

Якщо додати вплив культурної традиції (семіотичної пам'яті культури) і 

неминучу індивідуальність, з якою ця традиція розкривається тому чи іншому 

члену колективу, то стане очевидно, що збіг кодів того, що передає, і того, що 

сприймає, в реальності є можливим лише в деякому дуже відносному ступені» 

[264, с. 13–14]. 

Вивчаючи конструювання імпліцитних смислів у дискурсі, Л. Р. Безугла 

вибудовує комплексну модель обміну смислами в комунікації, з якої «видно, 

що адресант на основі своїх мотивів, стратегій, пропозиції та комунікативної 

інтенції передає, інтендує або демонструє мовленнєвоактові смисли, а адресат 

приймає, виводить або інтерпретує їх; при цьому він спирається на активовану 

відповідну пропозицію та свої уявлення про інтенцію, стратегію й мотиви 

адресанта» [35, с. 35]. 

Не можна не погодитися зі словами Р. Я. Шапіро про те, що ні рівність 

комунікантів, ні ідентичність фонових знань, ні однакове виховання і рівень 

освіти не гарантують уніфікованого сприйняття одержуваної інформації або 

одностайної реакції на неї [264, с. 43]. Ці слова можна з повним правом 

віднести і на рахунок ДМА, оскільки, як показують наші спостереження, 

відповідна реакція співрозмовника часто виявляється набагато складніше, ніж 

просте виконання / невиконання дії, відмова або згода слідувати 

пораді.Проілюструємо вищесказане на наступних двох прикладах. У ситуації 

(151) пасажири вантажного судна, що намагаються нелегально перетнути 

кордон, сидять в задушливому темному трюмі, де немає води. Один з них 

особливо важко переносить незручності і скаржиться своїй супутниці. Вона 
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намагається підбадьорити людину, але її слова несподівано викликають цілу 

бурю емоцій. Ввічливе висловлення спонукання за допомогою кон'юнктива, 

яке свідчить про доброзичливе ставлення до співрозмовника, стає стимулом 

для висловлення невдоволення: 

(151) Edna. Sie sollten versuchen zu schlafen. 

Megerlin. Schlafen! Hier! Ich bin im Hotelzimmer hin und her gegangen wie 

eine Ratte im Käfig. Ich habe die Butterblumen auf der Tapete gezählt; ich habe 

gewartet und gewartet, wann kann ich denn endlich auf’s Schiff, dachte ich. Aber 

jetzt! Warum müssen wir hier unten sitzen? Zwischen eisernen Wänden? Mit nichts, 

kaum einer Lampe, und ein paar Kisten, wir können doch nicht wochenlang hier 

herumsizen, was ist das für ein Schiff? (Hörschelmann F. V., Das Schiff Esperanza, 

S. 15) 

У ситуації (152) відбувається навпаки. Два в'язня готують втечу, для 

чого намагаються змінити свою зовнішність. На емоційний вигук, що містить 

лайку, мовець отримує спокійну, майже філософську відповідь: 

(152) Thomas stöhnte vor Schmerz. „Pass doch auf, Idiot, verfluchter!“ 

Darauf antwortete Lazarus mit dem Hinweis auf ein altes portugiesisches 

Sprichwort: „Wer Freiheit will, muss leiden, das lässt sich nicht vermeiden!“ 

(Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 581) 

Як бачимо, перлокутивний акт є невдалим, а перлокутивний єфект ДМА 

є незапланованим. Адресат висловлює непряму відмову, посилаючись на 

приказку власного авторства і продовжує висмикувати іншому в’язню волосся. 

Реакція слухача на директивне висловлення може бути подвійною –

вербальною та невербальною. Невербальна реакція рідко включає в себе 

безпосереднє виконання дії, хоча існує один з підтипів директивних РА, коли 

така реакція є природною і закономірною. Мається на увазі дозвіл, коли 

дозволяється, наприклад, скористатися якою-небудь річчю (Du kannst die 

Zeitung nehmen). Найчастіше невербальна реакція являє собою так зване 

«комунікативно значуще мовчання». Як відомо, мовчання – це дискурсивний 

акт, що має місце в тому випадку, коли не провадиться певний МА, а 



187 

 

комунікативний намір зберігається. Мовчання ж має особливу когнітивну 

природу, тому що «мовчання поза мовленнєвим актом нічого не означає, у той 

час як слово й речення мають смисл і поза мовленнєвим актом» [57, c. 202; 

35, с. 27] 

Мовчання є комунікативно значущим, якщо з його допомогою 

передається інформація, яка може бути розшифрована адресатом на основі 

знання контексту, ситуації, пресупозиції, тобто всіх зовнішніх обставин, при 

яких відбувається процес спілкування. Мовчання у відповідь на директивне 

висловлення може означати коливання в прийнятті рішення, відображати 

позицію невтручання, підштовхувати до пояснення суті вимоги. Це може бути 

і мовчазний протест проти нав'язування чужої волі, і мовчання-заперечення, 

коли адресат не наважується відкрито висловити незгоду, побоюючись 

можливих наслідків, так як «мовчання є знак самоусунення, а не згоди» 

[26, с. 110].  

Схожий перлокутивний ефект бачимо у наступному прикладі (152), де 

відомий фізик демонструє школярам досліди з азотом. Дія відбувається в 

актовому залі, професор дуже відрізняється від шкільних вчителів і одягом, і 

манерою поведінки. Він занурює троянду в зріджений газ і потім розбиває 

квітку, яка стала скляною, на скалки. Діти сприймають все, що відбувається як 

циркові фокуси, а одна дівчинка кидається підняти скалку. Тут ми можемо 

спостерігати поєднання двох видів невербальної реакції - безпосереднє 

виконання дії і комунікативний акт мовчання. Дівчинка послухалася вчителя і 

повернулася на місце, однак усім своїм виглядом вона показує, що змушена 

підкоритися волі людини з більш високим соціальним статусом, хоча і не 

згодна з ним: 

(153) “Setz dich sofort wider hin“, sagte der Mann streng, „du darfst das 

nicht anfassen, du würdest dich verbrennen“. 

Es gab Gelächter im Saal, eine grummelnde Verwunderung über die 

überraschende, uns unsinnig erscheinende Bemerkung. Das Mädchen drehte sich 
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um und schritt mit tänzelnden Bewegungen, eine Grimasse schneidend zu ihrem 

Platz zurück. (Hein Ch., Von allem Anfang an, S. 58) 

Матеріал нашої виборки містить дискурсивні фрагменти, в яких 

перлокутивний ефект містить одночасно вербальну й невербальну реакцію на 

ДМА. Адресат може висловлювати згоду, або незгоду з пропозиційним 

змістом ДМА і одночасно ходити по кімнаті, нервово перебирати папери, 

прибирати посуд зі столу, шукати щось у сумці і таке інше. 

Деякі ДМА, як уже вказувалося раніше, не передбачають в якості 

запланованого перлокутивного ефекту вербальної реакції адресата. Це 

стосується і ДМА, спрямованих на психологічний вплив, перлокуцією яких 

має стати умовляння чи підбадьорення. У ситуації (154) цар морів Нептун 

грубувато підбадьорює молоденького матроса, що вперше перетинає екватор, 

якому за традицією належить пройти нелегкі випробування для посвячення в 

справжні моряки. Перлокутивний ефект відповідає запланованому, 

молоденький матрос намагається опанувати себе, про що свідчить його 

страждальна посмішка. 

(154) „Na, du langes Gestell“, sagt er freundlich und faßt Rudi unters Kinn. 

„Nu zitter man nicht so wie´n Kalb vorm Stechen.“ Rudi lächelt krampfhaft. 

(Richter D. R., Die Männer von der „Senegal“, S. 261) 

Кількість можливих перлокутивних ефектів дуже велика, проте одні з 

них є більш, а інші – менш імовірними, тому мовець і інші учасники 

мовленнєвого акту мають здатність прогнозувати можливі перлокутивні 

ефекти [189, с. 56]. 

ДМА характеризують як двосторонній мовленнєвий акт. Зазвичай він 

знаменує початок мовної інтеракції в діалогічній єдності, для успішної 

реалізації якої потрібно відповідна реакція з боку адресата. Очікувана реакція 

адресата полягає в тому, щоб він або виконав каузуєму дію, або сприяв її 

виконанню. Якщо адресат дотримується принципу кооперації, тобто веде себе 

відповідно до очікувань мовця і виконує дію, інтеракція має мінімальну 

протяжність: ДМА-виконання дії. Якщо адресат веде себе "некооперативно" і 
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відмовляється виконати каузуєму дію, то інтеракція може протікати за двома 

можливими напрямками: а) мовець приймає відмову і інтеракція закінчується, 

б) мовець не приймає відмови і наполягає на виконанні бажаної дії [44]. Батько 

не без успіху вмовляє доньку повечеряти: 

(155) Barrenberg: „Das Essen, Kickak!“ 

Monika: „Ich will nicht, Papa!“ 

Barrenberg: „Ganz magere Lummerkoteletts. Keine Gefahr für deine 

Kurven.“ 

Monika: „Trozdem, Papa…“ 

Barrenberg: „Mama sagt, du wärst noch nüchtern. Das geht nicht. Komm 

runter!“ 

Monika: „Gut, Papa.“ Sie seufzte. (Konsalik H. G., Eine angesehene Familie, 

S. 44) 

Завдяки використанню стратегії аргументації, засобами якої є додаткові 

констативні акті, що обґрунтовують спонукання, батьку вдається умовити 

дочку поїсти. Хоча її невербальна реакція – зітхання – демонструє незгоду, 

тобто це вимушена згода. 

З точки зору А. М. Приходька, ланцюжок МА, що об’єднані загальною 

телеологічною установкою в єдиний мовленнєвий блок, являє собою 

дискурсивний акт. «МА є мінімальною та неподільною одиницею мовленнєвої 

дії, а дискурсивні акти – мовленнєвим блоком» [190, с. 103], який або 

матеріально співпадає з МА, або охоплює декілька МА різної 

прагмасемантичної специфіки. Якщо комунікативний акт – це «гіперонімічна 

одиниця мовленнєво-мисленнєвої (взаємо)дії», мовленнєвий і дискурсивний 

акти є його «гіпонімічними різновидами» [190, с. 103]. Прагматичний 

потенціал дискурсивних актів походить як від інтра-, так і від 

екстралінгвальних факторів, тому «в актуалізації їх прагмасемантичних 

властивостей важливу роль відіграють фактори, що включають в себе такі 

компоненти ситуації, як комуніканти, час, місце, цілі, завдання спілкування та 

ін.» [190, с. 102]. 
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Для виявлення основних діалогічних структур В. Хундснуршер 

пропонує модель мінімального діалогу, що охоплює, щонайменше, два 

когерентних мовних акта мовців. Дана модель включає інвентарь мовних 

ходів, очікуваних у відповідь на ініціальний мовний акт: 1) позитивне 

оповіщення (positiver Bescheid), 2) негативне оповіщення (negativer Bescheid), 

3) відстрочене оповіщення, що підготовляє рішення (aufschiebender Bescheid), 

4) ухильне оповіщення (entscheidungsvermeidener Bescheid), 5) зустрічна 

ініціатива [258, с. 42]. 

С. А. Сухих, кажучи про способи реагування на мовну дію партнера, 

виділяє кілька можливих варіантів залежно від того, чи приймається адресатом 

тема діалогу: 1) погоджувальна реакція, коли співпадають антиципації 

партнерів; повна реакція (прохання – виконання), 2) відстрочена реакція, коли 

дія партнера приймається «як би мимохідь», коли ставиться під сумнів 

можливість застосування в даній ситуації тієї чи іншої комунікативної схеми; 

3) конкуруюча реакція, тобто реагування тими ж засобами; 4) коригуюча 

реакція, коли абонент не приймає комунікативної дії партнера, а поправляє 

його, вказує на недоречність дії іншого партнера. 

За нашими спостереженнями, варіанти вербального реагування адресата 

на директив конституюються у вигляді наступних респонсивних функцій: 

1) відмови (категорична, обґрунтована, емоційно-забарвлена, непряма, 

мітигована); 2) згоди (добровільна, вимушена, на певних умовах); 

3) нерозуміння (дійсне, як форма відходу від відповіді, перезапит); 4) ухилення 

від виконання (риторичне питання, заперечення); 5) зустрічного спонукання – 

спонукання у відповідь (переадресування / сам зроби / дозвіл, власне 

спонукання), пропозиції нової або зустрічної схеми дії; 6) вагання. Можливі 

варіанти перлокутивного ефекту зображені на рис. 4.1.  

Специфіка діалогічних послідовностей проявляється в іллокуції 

ініціюючого мовленнєвого акту. Розвиток мінімальних діалогів залежить від 

того, до якого класу мовленнєвих актів належить іллокуція починаючого 

висловлення [258, с. 42]. Таке твердження справедливо і стосовно різних 



191 

 

підтипів директиву. За нашими спостереженнями, кожному типу відповідають 

свої варіанти можливого перлокутивного ефекту. 

 

 

 

Рис.4.1. Реакція адресата на ДМА 

 

Інструкція, наприклад, вкрай рідко (у 6% випадків від кількості 

висловлень даного типу) передбачає безпосереднє виконання невербальної дії, 

незважаючи на той факт, що дотримання інструкції лежить у сфері інтересів 

адресата. Її виконання завжди пов'язане з деяким моментом часу в 

майбутньому. Для інструкцій очікуваним перлокутивним ефектом є розуміння 

адресатом її суті, як це відбувається в ситуації, де власниця магазину в'язаних 

виробів інструктує постійну клієнтку: 

(156) Sie hätten zu mir kommen sollen, bevor Sie es anfingen. Jetzt ribbeln 

wir das rasch mal auf – Daniela du wickelst! –, und dann zeig ich Ihnen, wie es 

geht. Sie dürfen die Fäden auf der Rückseite nicht zu straff spannen, sonst zieht das 

Muster zusammen. Lieber lassen Sie sie ein bisschen zu löse hängen. Und wenn Sie 
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von einer Farbe zu anderen wechseln, immer die Fäden umschlingen, sonst 

entstehen Löchlein.“ […] 

„Jetzt kapier´ich`s!“, rief die junge Frau erleichtert. (Fischer L. M., Sanfte 

Gewalt, S. 52)  

Серед перлокутивних ефектів інструкції немає пропозиції нової 

(зустрічної) схеми дії, уникнення відповіді і зустрічного спонукання: 

(157) Er reichte ihr beide Hände und half ihr auf die Füße. „Eine Schürze!“ 

befahl er. (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 26) 

Окремі підтипи спонукань – поради, пропозиції, дозволи, – частіше 

зустрічаються в реактивних, ніж чим ініціальних репліках інтеракції. Такі 

підтипи містять компонент завершеності у своїй семантиці, однак, в силу 

директивного характеру, вони, в більшості випадків, ще не замикають 

логічний ланцюжок пов'язаних загальною пропозицією реплік, а служать його 

продовженням:  

(158) „Verflucht noch einmal, aber was soll ich jetzt denn machen?“ 

„Kehren Sie zurück in Ihr Vaterland.“ 

„Damit man mich ansperrt? Ich wurde doch nur in Freiheit gesetzt, um in 

England zu spionieren!“ (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 37) 

(159) „Sie sind also immer noch da“, sagte er. „Gehen wir hinunter.“ Ich 

war gerade in ausgesprochen kämpferischer Stimmung. „Soll das etwa ein Befehl 

sein?“ (Eschbach A., Die seltene Gabe, S. 16) 

Розмірковуючи про причини, що впливають на перлокутивний ефект 

ДМА, багато дослідників сходяться в думці про те, що провідна роль у цьому 

відношенні належить екстралінгвістичним чинникам. Важливим є, хто 

висловлює спонукання (тобто взаємини між комунікантами), в чому полягає 

необхідна дія, наскільки терміновою є вона для спонукаючого, чи є вагомі 

причини для виконання / невиконання дії і т.д. [148, с. 210]. 

У той же час не можна недооцінювати роль мовної форми, в якій дається 

спонукання. Групою вчених-психолінгвістів м. Манхайм в рамках 

дослідницької програми було проведено аналіз взаємозалежності ситуативного 
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контексту і мовних форм вираження директивності [409]. Результати аналізу 

показують, що реакція слухача при однакових ситуативних умовах змінюється 

в залежності від мовної форми, в якій було висловлено спонукання. І якщо 

мовець дійсно хоче домогтися потрібного йому перлокутивного ефекту, він 

повинен вибирати найбільш відповідні для даної ситуації засоби мовного 

вираження спонукання. 

На матеріалі нашої вибірки можна прослідкувати перлокутивний ефект 

ДМА і побачити, що у першу чергу він залежить від взаємовідносин 

комунікантів як під час спілкування, так і взагалі. У більшості випадків на 

результаті інтеракції позначається «напрям перспектив обох комунікантів», 

тобто яким адресат бачить себе, співрозмовника і себе стосовно 

співрозмовника, а також яким бачить себе і мовця адресант [235, с. 74]. 

Різниця цих уявлень може бути причиною неадекватної реакції на спонукальне 

висловлення (160): 

(160) „Darum komme ich ja zu dir. Du musst mir helfen.“ 

„Ich?“ 

„Du musst Sabine beobachten!“ 

„Was soll ich?“ Dr.Portz begriff nicht sofort. Er blinzelte mit den Augen, als 

starre er in grelles Sonnenlicht“. (Konsalik H. G., Ferien von der Ehe, S. 460)  

Перлокуціі директивів, представлених виразами, в семантиці яких 

міститься волевиявлення, спрямоване на розум, почуття адресата, ситуативно 

обумовлена. Наявність семи завершеності властиво директивам ментальної дії: 

(161) „Mir scheint, es wird nötiger sein, dich beobachten zu lassen! Du nimmst die 

Eheferien aber ernst.“ 

„Bitte, dämme deine Fantasie ein.“ Sacher hob abwerend die Hand.“ 

(Konsalik H. G., Ferien von der Ehe, S. 461) 

При обробці даних, отриманих в результаті спостереження над мовним 

матеріалом, нами були виявлені кілька основних факторів, що впливають на 

реакцію адресата, викликану ДМА: ставлення адресата до співрозмовника; 

суть спонукання (пропозіційний зміст), внутрішній стан адресата на момент 
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спонукання, особисті мотиви, інтенції адресата, зовнішні обставини, в яких 

було висловлено спонукання, обстановка та форма, в якій було висловлено 

спонукання (лексико-граматичні та прагматичні характеристики директиву), 

попередній хід діалогу (= протікання попереднього дискурсу – його позитивна 

чи негативна забарвленість, логічність / нелогічність прямування 

директивного висловлення стосовно попередніх реплік дискурсу).  

 

4.2. Секвенційний потенціал перлокутивного ефекту директивних 

мовленнєвих актів 

 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив можливість виокремлення 

окремих варіантів вербального реагування адресата на директив, які існують у 

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

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

забарвлена, непряма, мітигована), «директив – відтермінована дія». За нашими 

спостереженнями, секвенція «директив – відтермінована дія» охоплює такі 

варіанти, як «директив – нерозуміння», «директив – ухилення від виконання», 

«директив – вагання», «директив – зустрічне спонукання».  

4.2.1. Секвенція «директив – згода». Як зазначає В. І. Карабан, «для 

лінгвістичного опису мовних одиниць релевантним, в першу чергу, є опис 

навмисних і успішно досягнутих перлокутивних цілей, оскільки тільки 

задуманий і досягнутий результат є частиною акта в будь-якій формі діяльності, 

ненавмисні наслідки не входять в його структуру [120, с. 36] 

Згода, як відомо, не завжди буває добровільною. Часом адресат бажає 

дотриматись своїх інтересів і погоджується виконати дію на певних умовах: 

(162): „Sie kommen doch wieder“, flehte Rotschild auf einmal voller Angst 

und versuchte, Wood am Ärmel zurückzuhalten. 

„Wenn du mir die Wahrheit gesagt hast, Rocky, ja!“ (Prodöhl G., Die letzte 

Meile, S. 209) 
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Згода з умовою може бути пов'язано не з дотриманням особистих 

інтересів, а з наявністю об'єктивних обставин, які роблять згоду можливою 

(163), (164): 

(163) „Willst du auch eine [Zigarette], Maria? 

„Ja, wenn du noch eine hast“, kommt es leise zurück“. (Prodöhl G., Der Mann, der 

mit Brüssel telefonieren wollte, S. 54) 

 

(164) „Na, los! Worauf wartest du dann noch? Setz dich zu uns und spiel mit! 

Zu dritt ist es lustiger.“ 

„Wartet nur, bis ich meine Jacke ausgezogen und meinen Krempel verstaut 

habe. Dann komme ich zu euch.“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 41) 

Часто, висловлюючи згоду з запропонованою в ДМА дією, адресат дає 

свою оцінку цій дії, самому мовцеві або його поведінці, а також пропозиції 

висловлення (165). Вважаємо, що такі особливості респонсивної репліки є 

прихованою спробою «збереження обличчя», прагнення не втратити 

позитивний імідж, підкорившись волі мовця. Так у ситуації (162), 

заарештований злочинець просить припинити допит, мотивуючи своє 

спонукання тим, що комісару поліції вже відомі всі обставини справи (wenn Sie 

schon alles wissen). Комісар висловлює згоду, але розцінює попередню репліку 

як перебільшення (Alles ist übertrieben), оскільки злочинцеві ще належить 

розповісти про інших постраждалих дівчат на подальших допитах: 

(165) „Hören Sie endlich auf, lassen Sie mich in Ruhe, wenn Sie schon alles 

wissen.“ 

„Alles ist übertrieben, Marquardt, aber die Mädchengeschichten können wir 

uns ja für die nächste Vernehmung aufheben“. (Prodöhl G., Der Mann, der mit 

Brüssel telefonieren wollte, S. 64) 

Проста згода часто передається разом із взяттям на себе зобов'язання 

щодо виконання, тобто через промісив. В наступній ситуації відповідь 

дозволяє судити про успішне здійсненні перлокутивного акту і досягненні 

бажаного перлокутивного ефекту. Співрозмовник адекватно декодував зміст 
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репліки мовця, яка представлена у вигляді складного мовленнєвого акту, що 

складається з імпліцитно вираженого директиву і констативу. У констативі 

пояснюються причини, за якими необхідно виконати запропоновану дію. 

Наявність констативу в даному випадку надає спрямованість бажанню, 

висловленому у Conditionalis: 

(166) „Ich würde den Efeu von der Veranda wegmachen im Sommer. Sonst 

können wir nichts sehen, wenn wir hier sitzen wollen und Wein trinken“. 

Stein sagte: „Mach ich“ (Hermann J., Sommerhaus, später, S. 115) 

Положення теорії Браун, Левінсона про те, що директиви мають 

«загрозливий обличчю» характер підтверджується тим, що багато з прикладів 

нашої вибірки, що містять як перлокутивний ефект згоду, супроводжувану 

спробою збереження обличчя. Таку спробу бачимо у фрагменті (6), де на ім'я 

в'язня Алкоби прийшов наказ про його звільнення, але замість нього на волю 

втік інший полонений. Користуючись цією обставиною, Алкоба загрожує 

поскаржитися вищому начальству, якщо його терміново не випустять. 

Перлокутивний ефект погрози – згода директора в'язниці, яка 

супроводжується спробою «зберегти обличчя». 

(167) „Herr Direktor, ich werde mich natürlich nur dann an den Herrn 

Oberstaatsanwalt wenden, wenn ich nicht sofort entlassen werde. Ich kann doch 

schließlich nichts dafür, dass dieser Leblanc unter meinem Namen geflohen ist“ 

„Hören Sie zu, Alcoba, wir entlassen Sie heute… „ 

Alcoba grinste breit.  

„Na also“. 

„… aber nicht etwa, weil wir Angst vor Ihnen haben, Sondern weil tatsächlich 

ein Befehl dazu vorliegt. Sie werden sich täglich auf Ihrem Polizeirevier melden und 

Lissabon nicht verlassen. (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 187)  

Спонукання, спрямоване на виконання фізичної дії, може, як уже 

згадувалося, поєднуватися з констативами, що пояснюють цілі мовця. 

Недостатня інформативність пропозиції (мовець не повідомляє, про що саме 
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збирається зараз говорити) інтригує співрозмовника, чим викликає 

запланований перлокутивний ефект: 

(168) Marianne: Komm her und setz dich zu mir aufs Sofa, Johan. Ich muss 

mit dir über etwas reden. Nein, mach nicht so ein erschrockenes Gesicht. Es ist 

wirklich nichts Schlimmes. 

Jojhan: Das klingt wirklich bedrohlich. (Bergman I., Szenen einer Ehe, S. 31) 

У даному випадку додатковий перлокутивний ефект не передбачався 

мовцем заздалегідь. Ich muß mit dir über etwas reden являє собою заяву про 

намір, адресант готує ґрунт, щоб почати змістовну розмову, не припускаючи 

інтригувати співрозмовника. Ряд наступних висловлень (директив: Nein, mach 

nicht so ein erschrockenes Gesicht і констатив: Es ist wirklich nichts Schlimmes.) 

реалізує оптимізаційну стратегію мітигації, за допомогою якої він намагається 

впливати на перлокутивний ефект. 

Однією з причин досягнення запланованого перлокутивного ефекту 

«згода», може бути наявне у пресупозиції бажання самого адресата виконати 

якусь дію в інтересах адресанта. Ілюстрацією вищесказаного є приклад (169), в 

якому професор не маючи можливості позбавитися від колеги, який 

наполегливо прагне чимсь йому прислужитись, нарешті знаходить для нього 

доручення і детально інструктує: 

(169) Da kam ihm eine Idee. 

„Hör zu, Norbert: Du gehst zur linken Seite, Richtung Garderobe, und wenn 

du eine blonde Frau mit einem Riesenrückenausschnitt im schwarzen Kleid sichtest, 

dann sagst du ihr, sie soll sich nicht von der Stelle rühren, ich komme gleich. Ich 

gehe zur anderen Seite, und nachher treffen wir uns hier.“ 

Norbert legte die Hand an die imaginäre Mütze, grüßte wie ein Soldat, der 

einen Befehl entgegennimmt, drehte sich um und verschwand nach links, während 

Hanno sich nach rechts vorarbeitete. (Schwanitz D., Der Campus, S. 16) 

Досягненню запланованого перлокутивного ефекту згоди також сприяє 

мітигаційна стратегія, що як у діалогічному фрагменті (169) реалізується 

засобами декількох рівнів: інтерперсонального (звернення lieber Doktor), 
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локутивного (условне включення – wenn ich darf, формулювання висловлення 

умовним способом – würde … telefonieren), денотативного (констатив, що 

пояснює, чому мовець сам не може розповісти про мету свого візиту – він 

повинен терміново подзвонити), ілокутивному (експлікація прохання – bitte): 

(170) „Bitte, lieber Doktor“, bat ich, „erklären Sie Herrn Hudewenz, was wir 

möchten. Ich würde gern, wenn ich darf, eben telefonieren“. 

„Mach ich“, sagte Dr. Knopf, „schön für den Fall, dass Sie mich mal 

eingagieren müssen“. (Martin H., Einer fehlt beim Kurkonzert, S. 193) 

За нашими спостереженнями найбільш типізованими є варіанти 

перлокутивного реагування на такі підтипи директивів, як прохання та 

пропозиції. Сумовані форми вираження згоди у табл.4.1 

Таблиця 4.1.  

Форми вираження згоди 

Тип 

директиву 

Основні форми вираження 

Добровільної згоди Вимушеної згоди 

Vorschlag “Es wäre nicht schlecht“, „von 

mir aus“, „ganz richtig!“, „ist 

mir recht“, „Mach ich“, Warum 

(denn) nicht?“, „Ich habe 

(natürlich) nichts dagegen“  

„Ja, aber (nur, dann)“, „Ja, aber 

unter der Voraussetzung“, „Ich 

könnte zustimmen, wenn“, „Das 

stimmt schon aber“, „wenn du 

meinst“ 

Bitte „Unbedingt“, „Na, klar“, 

„natürlich“, „Jawohl“, 

„selbstverständlich“, „gerne“, 

„bitte (schön, sehr)“, „gleich!“, 

„wird gemacht“, „Mach ich“, 

„Warum (denn) nicht?“, „Ich 

habe (natürlich) nichts 

dagegen“, „(Das ist) keine 

Frage“ 

„Ja, aber (nur, dann)“, „Ja, aber 

unter der Voraussetzung“, „Ich 

könnte zustimmen, wenn“, „Das 

stimmt schon aber“, „wenn du 

meinst“ 

Виходячи з аналізу дискурсивних фрагментів, що представляють в 

інтеракційному плані секвенцію «директив-згода», можна зробити висновок 

про існування кількох основних моментів, які можуть стати причиною згоди: 

1) адресат не може суперечити мовцю, фрагмент (163, 164); 2) адресат визнає 

за мовцем право висувати вимоги, просити щось, вказувати і т.д. (165); 

3) адресат з огляду на певні причини не хоче протидіяти мовцю, фрагмент 
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(166); 4) адресат вважає виконання дії таким, що входить до кола його 

обов'язків (167); 5) пропозиція директиву є привабливою з точки зору адресата 

(168); 6) адресат сам збирався зробити щось подібне (виконання необхідного 

дії входить в особисті плани адресата), фрагмент (169); 7) мовцю вдалося 

сформувати у адресанта позитивний намір щодо виконання дії, фрагмент 

(170); 8) адресат згоден виконати дію, але сподівається, що виконання 

відбуватиметься за його умовами (162). 

 

4.2.2. Секвенція «директив – відмова». «Відмова є протидією на 

ініціальне іллокутивно визначене висловлення в секвенції мовленнєвих ходів», 

вона може здійснювати директивну і комисивну іллокутивні сили [170]. 

Причини, з яких перлокутивним ефектом директивного висловлення стає 

відмова, можна розділити на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні причини 

можуть бути пов’язані з певними екстралінгвальними факторами:  

1) Мовець невірно оцінив свої взаємини з партнером по комунікації на 

даний момент (наприклад, порушив субординацію або забув про сварку, що 

сталась напередодні). Наприклад, коли чоловік після недавнього знайомства 

одразу запрошує жінку до ресторану, що, на думку жінки, є занадто швидким 

розвитком подій: 

(171) Dann roch er ihr Parfum und der Duft ihrer Haut und sagte: „Sie 

würden mich glücklich machen, wenn Sie heute abend mit mir dinieren wollten, im 

„Baur au Lac“, oder wo Sie befehlen. Bitte, kommen Sie.“ 

„Herr Ott“, sagte Helene, und es klang, als spräche eine Marmorstatue, „ich 

weiß nicht, wieviel Sie getrunken haben, aber ich führe es darauf zurück. Leben Sie 

wohl“ (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 20) 

2) адресат має інше уявлення про те, як саме має бути виконана дія, і 

тому у деяких випадках відмова поєднується з пропозицією нової схеми дій. У 

прикладі, що наводиться нижче, жінка відмовляється прийняти гроші для сина 

і обґрунтовує свою відмову тим, що у нього достатньо іграшок. Оскільки таке 

обґрунтування здається їй самій непереконливим, то доводиться побічно 
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висловити свої справжні наміри – імпліцитний директив, оформлений у 

вигляді констативу, передає спонукання прийти в будинок і побачитися з 

сином: 

(172) „Nimm. Kauf dem Jungen ein Spielzeug, eins von den englischen Autos. 

Darüber wird er sich freuen.“ 

Sie schüttelie den Kopf, ein wenig traurig schon, wie mir schien.“ Nein. 

Davon hat er genug. Und er soll sich später nicht den Hals brechen. Nicht deine 

Geschenke… Wenn du endlich kommst…Das wär' uns allen lieber“(E. Neutsch, 

S. 64) 

3) адресат не в змозі виконати необхідну дію в силу об’єктивних 

обставин (брак часу, сил, можливостей). Наприклад, спонукання, висловлено 

у невдалий час і тоді незгода, як незапланований перлокутивний ефект 

директивного висловлення, нерідко супроводжується додатковими 

мовленнєвими актами, частіше – експресивами і квеситивами. Наприклад, 

відмову і обурення викликає прохання чоловіка до жинки скласти листа до 

його видавця після того, як тільки-но відбулась романтична вечеря. Мовець 

намагався досягти бажаного перлокутивного ефекту, виходячи з оцінки 

взаємовідносин з адресатом, але прохання було висловлене у невідповідний 

час, що спричинило обурення і відмову: 

(173) „Fast hätte ich es vergessen. Mein Verleger erwartet eine Nachricht 

von mir. Setz dich, bitte, an die Schreibmaschine!“ 

„Jetzt?“ rief sie. „Unmöglich“ (Simmel J. M., Es muss nicht immer Kaviar 

sein, S. 168) 

4) Спонукання було висловлено в недостатньо-ввічливій або в неввічливій 

формі. 

На вживання вербальних варіантів відмови великий вплив має ступінь 

етикетизації спілкування, а також особистісні характеристики як спонукаючої, 

так і спонукованої особи – чи дотримується адресат принципу ввічливості, які 

їхні взаємини з адресантом на момент мовленнєвої дії і т.д. Однією з 
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популярних стратегій є непряма відмова, яка представляє в інтеракції (173) 

констатацію факту: 

(174) „Ab sofort senden Sie nur noch normale Funksprüche!“ 

„Ich sende, was ich für richtig halte. Das Schiff führe ich!“ (Konsalik H.G. Öl-

Connection, S.164) 

5) Пропозиція директивного висловлення не є цікавою або вигідною для 

адресата, а фактор санкцій відсутній (174). Бабуся просить внучку показати 

тему з математики, на якій вони зупинилися. Онука добре знає, що бабуся не 

зможе її примусити, бо стратегія її поведінки – демонструвати лояльність на 

противагу матері, тому відмова неввічлива: 

(175) „Zeig mir mal, wo du in Mathematik bist. Vielleicht kann ich dir 

helfen.“ 

„Das fehlte noch.“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 176) 

Адресат часто реагує на спонукання мовця, виходячи з етичної 

установки бажаності згоди [4, с. 41], і тому також іноді шукає засоби 

пом'якшення своєї відмови, чого не сталось у вищенаведеному прикладі. Наші 

спостереження підтверджують дані про те, що відбувається мітигація відмови, 

наприклад, через додаткові мовленнєві акти вибачення, подяки, контактиви. 

Засоби, які прицьому використовуються, корелюють із засобами оптимізації 

перлокутивного впливу. Існують також засоби інтенсифікації відмови, які 

висловлюються за допомогою певних клішованих форм вираження. Найбільш 

поширені варіанти відмови з нашої вибірки, що підсилюють перлокутивний 

вплив у проханнях та порадах (табл. 4.2.): 

Таблиця 4.2. 

Форми вираження відмови у підтипах директиву  

«прохання», «порада», «пропозиція» 

тип директиву  форми вираження 

прохання  Da bist du an den falschen geraten! Da könnte jeder kommen! 

Kommt nicht in Frage! Das geht nicht! 

порада, 

пропозиція 

Das ich nicht lache! Ist nicht deine Sache! Komm mir nicht 

damit! Lass mich in Ruhe! Ich weiß selber, was ich zu tun 

habe! Was ist denn in dich gefahren?  
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Серед непрямих варіантів відмови часто зустрічаються емоційно-оцінні 

висловлення. Адресат у відповідь може надавати негативну характеристику 

предмету спонукання, показуючи своє ставлення до нього. Однак справжньою 

причиною відмови може бути не зміст пропозиції, а попередній хід діалогу 

(його зміст, конфліктність) або зовнішні події. Молодий чоловік демонструє 

розчарування обраною ним в кафе стравою але обурено відхиляє пропозицію 

супутниці скуштувати те, що заказала вона, хоча невдоволення стосується її 

попередньої розповіді про нове місце роботи.  

(176) „Ärgere dich doch nicht!“ Sagte Sie. „Ich gebe dir von meinem Eisbein 

ab. Es ist sowieso viel für mich“. 

„Eisbein! So etwas barbarisches!“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 36) 

На особливій значущості позамовних факторів у продукувані та 

використанні відмови наголошує І. М. Осовська [170]. Вона доводить, що 

відмова має місце і у вертикальній, і у горизонтальній площині взаємин 

комунікантів, тому що використовується як у умовах партнерських відносин, 

так і в умовах інституційної пов’язаності.  

Отже, до об’єктивних причин висловлення незгоди відносимо наступні:  

1) невірна оцінка взаємин з партнером по комунікації; 2) адресат має інше 

уявлення про спосіб, час або місце виконання дії; 3) адресат не має часу, сил, 

можливостей для виконання спонукання; 4) спонукання висловлено 

неввічливо або в нав’язливій формі; 5) відсутній фактор санкцій при 

непривабливій або невигідній для адресата пропозиції. 

 

4.2.3. Секвенція «директив – відтермінована дія». Якщо 

перлокутивним ефектом директивного висловлення не є відмова або згода, ми 

пропонуємо об'єднати інші можливі види інтеракційних функцій під 

заголовком «відтермінована дія». Реакція адресата може бути названа 

відстроченою дією, якщо він коливається з прийняттям рішення, намагається 

отримати додаткову інформацію, пропонує свій варіант, не розуміє адресанта, 

ухиляється від відповіді і т.д. 
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Варіанти відстроченої дії як реакції на директивне висловлення, по суті, 

є сукупністю комунікативних тактик, за допомогою яких реалізується 

стратегія відтягування (уповільнення) прийняття рішення щодо пропозиції 

директиву. 

4.2.3.1. Директив – вагання. У деяких ситуаціях адресант не може 

(наприклад, в силу характеру прохання) відразу дати однозначну відповідь і 

коливається з прийняттям рішення, що проявляється в його респонсивній 

репліці. Такі висловлення не можна вважати ні згодою, ні відмовою, а слід 

розглядати як хід тактичного плану, що дозволяє виграти час. 

 (177) „Hör zu, Heinz! Mach jetzt nicht den Fehler, einfach aufzuhängen, ehe 

ich ausgesprochen habe.“ 

„Wie? – Hm.“ 

„Du wirst mir jetzt auch keine Antworten geben können; ich meine, in dieser 

Situation.“ 

„Das kann man wohl sagen.“ (Konsalik H. G., Airport?Klinik, S. 207) 

Як показує корпус прикладів, коливання адресата рідко триває протягом 

декількох мовних ходів, у 74% адресат знаходить відповідь у наступному ході. 

Найбільш поширені вирази, що дають можливість адресату зібратись з 

думками та підшукати найбільш прийнятну відповідь, відображено в 

таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3. 

Форми вираження перлокутивного ефекту  

секвенції «директив-вагання» 

«директив-

вагання» 

Wie man es nimmt. Dazu kann ich noch nichts sagen! Schwer 

zu sagen. Frag was Leichteres. Wenn ich das wüsste! Das 

weiß ich nicht. Wenn du meinst… Das stimmt schon, aber … 

Wenn es darauf ankommt… Ich könnte zustimmen , wenn … 

 

4.2.3.2. Директив – нерозуміння. Іноді директив, оформлений як 

імпліцитний мовленнєвий акт, зустрічає часткове або повне нерозуміння, коли 

адресат реагує на пропозицію висловлення, не розпізнавши (або роблячи 
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вигляд, що не розпізнає) його істинної іллокутивної сили, або, намагаючись 

проникнути у сутність, ставить запитання. У наведеному нижче пасажі 

розмовляють два матроси, ліжка яких розташовані в каюті одне над іншим. 

Кожен з них прагне не виходити за рамки демократичного дискурсу, чому 

неабиякою мірою сприяє реакція-питання: 

(178) Matrose: Du kannst ja ein Zeitungspapier nehmen. 

Axel: Was kann ich? 

Matrose: Und das Zeitungspapier unter die Matraze legen. Damit sie nicht 

streut. (Hörschelmann F. V., Das Schiff Esperanza, S. 14) 

Нерозуміння може бути викликане різницею комунікативних стратегій. 

Коли кожен учасник інтеракції переслідує свої власні, відмінні від 

співрозмовника цілі. Як пише Т. ван Дейк, «процес розуміння має стратегічний 

характер (і не може розглядатися як процес, що має певну структуру і 

підпорядковується певним правилам): розуміння градуально, воно 

здійснюється в оперативному режимі, часто відбувається в умовах неповної 

інформації, в ньому використовуються дані, що належать до різних рівнів 

організації дискурсу та комунікативного контексту; розуміння, крім того, 

визначається цілями і уявленнями окремих індівідуумів такого роду» 

[90, с. 70]. 

Як бачимо з прикладів, ці уявлення можуть не співпадати. Старший 

колега підштовхує молодого до дії, але не до фізичної праці, а до навчання. 

Молодий чоловік не розраховував, на такий поворот розмови, не зрозумів, чим 

викликана саме така пропозиція, тому перлокутивній ефект є незапланованим, 

він являє собою цілу низку квеситивів, що супроводжуються невербальними 

засобами – ковтання, підвищення голосу. Використання мовцем стратегії 

мітигації (Versteh mich nicht falsch) не зробило директив вдалим: 

 (179) „Versteh mich nicht falsch. Leg nur einmal deine Empfindsamkeit ab. 

Studiere. Wirtschaftswissenschaft. Politische Ökonomie. Geh zur Hochschule.“ 



205 

 

Mit dieser Aufforderung hatte Gatt nicht gerechnet. Er schluckte und er rief: 

„Willst du mich loswerden? Bin ich dir lästig? Passe ich dir nicht ins Programm, 

wie Silvester?“ (Neutsch E.б Im Suche nach Gatt, S. 206) 

Питання може бути засобом реалізації маніпулятивної стратегії, якщо 

порушена умова щирості, і адресат лише робить вигляд, що не розуміє 

пропозицію спонукання. Тому це фактично є проявом відтермінованої 

відмови. Адресат не збирається слідувати спонуканню і навмисно затягує час, 

ставлячи запитання, наприклад, стосовно того, чи дійсно мовець хоче змінити 

стан речей Р на «НЕ – Р», чи навпаки [194]:  

(180) „Nimm mich mit zu dir!“ 

„Willst du das wirklich?“ 

„Ja, ernst“ 

„Aber ich verspreche dir nichts.“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 173) 

Питання часто має іллокуцію експресива, висловлює здивуваня, яке 

може відноситись як до пропозиції висловлення, так і до іллокуції, коли 

адресат щиро дивується, чому він став обєктом спонукання. Холмс поропонує 

змінити тему і поговорити про Ватсона, а той щиро не розуміє, чому саме він 

повинен бути у центрі розмови: 

(181) Holmes: …Du bist nervös, Watson. Lasse uns von etwas anderem 

sprechen! Wenn man in einem Denkprozess nicht weiter kann, soll man das Thema 

wechseln! Lasse uns von etwas Harmlosen sprechen: lasse uns von dir sprechen!  

Watson: Von mir? (Götz C., Dr.med.Hiob Prätorius, S. 24) 

Отже, найбільш поширеним засобом вираження нерозуміння є 

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

додаткової інформації та вираження здивування. 

4.2.3.3. Директив – зустрічне спонукання. Секвенцію "директив – 

зустрічне спонукання" необхідно відрізняти від однієї з форм відмови, коли 

адресант пропонує мовцеві зробити необхідну самому. У разі відмови, 

реалізованої зовні як зустрічне спонукання, відсутня умова щирості, 



206 

 

спонукання є риторичним, несе експресивне навантаження і відображає 

конфліктність ситуації (181): 

(182) Marianne: Lass Mich vorbei! 

Johan: Ich lasse dich nicht gehen. 

Marianne: Mach dich nicht lächerlich! 

Johan: Mach dich doch selbst nicht lächerlich. (Bergman I., Szenen einer Ehe, 

S. 149) 

У секвенції "директив – зустрічне спонукання" адресат часто повністю 

ігнорує пропозицію ініціальної директивної репліки. Так, молодий чоловік, 

заставши свою кохану в обіймах офіцера, у відповідь на пропозицію вирішити 

ситуацію за допомогою зброї, не відповідає ні згодою, ні відмовою, вимагає 

покинути його квартиру: 

(183) “Monsieur“, sagte der Oberst, mit den vielen Knöpfen sener uniform 

beschäftigt, „ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe Mimi verführt. Ich habe ihr 

Vertrauen getäuscht, Monsieur. Das ist durch nichts zu entschuldigen. Bestimmen 

Sie die Art der Waffe.“ 

„Machen Sie, daß Sie aus meiner Wohnung kommen, und lassen Sie sich hier 

nicht mehr sehen!“ (Simmel J.  M., Es muss nicht immer Kaviar sein, S. 60) 

Перлокутивним ефектом директивних висловлень, що містять погрозу, 

часто також є погроза: 

(184) „Wehe, wenn Sie Bettina noch einmal anrühren!“ Sagte Barrenberg 

laut. „Ihren Namen erfahre ich, darauf können Sie Gift nehmen. Und dann jäge ich 

Sie mit der Polizei wie einen tollwütigen Hund!“ 

„Wie Sie wollen! Aber ich habe Sie gewarnt!“ (Simmel J. M., Es muss nicht 

immer Kaviar sein, S. 56) 

Адресат у респонсивній репліці інколи копіює інтонацію і засоби 

вираження спонукання, оформляючи зустрічне спонукання тими ж, що і в 

репліці мовця, мовними засобами. Наприклад, за допомогою кон’юнктива: 

(185) „…Ich wünschte, du würdest aufhören, dich in meine Angelegenheiten 

zu mischen.“ 
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„Und ich wünschte, du würdest endlich erwachsen werden. Du hast mich 

gebeten, ihn abzuwimmeln, hast du das vergessen?“ (Fischer L. M., Sanfte Gewalt, 

S. 150) 

Планованим перлокутивним ефектом директиву, формально 

спрямованого на виконання невербальної дії, може бути втіха, підбадьорення, 

тобто директиви ментальної спрямованості. Як показують приклади нашої 

вибірки, такі висловлення успішно декодуються слухачем, якщо він 

налаштований на кооперацію (186): 

(186) Marianne: Nimm mich in die Arme. Mir ist so schrecklich kalt. Obwohl 

mir ganz heiß ist. Glaubst du, daß ich krank werde? Die Kinder haben gerade eine 

Erkältung hinter sich. 

Johan: zärtlich So. Pass auf, gleich wird‘s besser. (Bergman I., Szenen einer 

Ehe, S. 180)  

У випадку, коли слухач заздалегідь налаштований на конфлікт, ні одна з 

застосовуємих тактик інтенсификації не призведе до запланованого 

перлокутивного ефекту. У наступному фрагменті діалогу такими засобами 

інтенсифікації перлокутивного впливу є очевидна бенефактивність дії для 

слухача на пропозиціональному рівні; кореневий повтор, умовне включення на 

локутивному (Hör zu ... wenn du mir genau zuhörst); поєднання констативу і 

промісиву, що містять експлікацію перлокутивного ефекту на локутивному 

рівні (dass ich dich hier raus bringe). Налаштований некооперативно адресат 

висуває зустрічне спонукання, також застосовуючи інтенсификаційну 

стратегію, проявом якої є повтор (“Lass mich allein”): 

(187) Er sah eine ganze Weile auf Vittorio herab, dann sagte er: “Hör zu, 

Vittorio, wenn du mir genau zuhörst, bring ich dir hier raus. Ich bin dein 

Verteidiger und heiße Pietro Feola. Ich weiß nicht, ob du meinen Namen schon 

gehörst hast, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber du kannst sicher sein, daß 

ich dich hier rausbringe.” 

“Lass mich allein”, sagte Vittorio, “geh raus und lass mich allein” (Lenz S., 

Nur auf sardinien, S. 28) 
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У наступному дискурсивному фрагменті зустрічне спонукання 

висловлюється непрямим способом за допомогою квеситива: 

(188) Marianne: Warte einen Augenblick, Johan. Ich komme mit. 

Johan: Ist es nicht besser, du nimmst deinen Wagen? (Bergman I., Szenen 

einer Ehe, S. 44) 

Отже, зустрічне спонукання як перлокутивний ефект директива має на 

меті перехоплення ініциативи та пропонування нової схеми дій. Появу 

зустрічного спонукання у відповідь може викликати неспівпадіння поглядів на 

те, яким чином, коли, при яких обставинах, за участі яких осіб, за допомогою 

яких засобів повинен бути змінений існуючий порядок речей, або не не 

змінений зовсім. 

4.2.3.4. Директив – ухилення від виконання. На відміну від прямої 

відмови, при ухіленні від виконання дії адресат залишає спонукаючий особі 

надію, що запропонована дія або заборона на виконання дії буде виконана у 

неозначений час. Тактику ухилення від виконання застосовують, як правило, в 

комунікативно-нерівній ситуації, коли мовець, що висловлює директив є 

вищим за статусом, або має вищий авторитет. Одним із найпоширеніших 

засобів ухилення є квеситив. 

Респонсивне питання не тільки є популярним засобом ухилення від 

прохання, і виконує свою пряму функцію по отриманню інформації, допомагає 

з'ясувати додаткову інформацію, але й виступає у якості заперечення (189): 

(189) „Komm, Paul, da drüben gibt's Sitze.“ 

„Was heißt denn hier Sitze? Und wo stellen wir das ganze Gepäck 

hin?“ 

„Daneben“, sagte Lieschen. (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 188) 

Заперечення може бути вираженим через повтор (190). Бабуся забороняє 

внучці розмовляти із нею у підвищеному тоні, внучка заперечує їй: 

(190) „Sprich nicht in einem solchen Ton zu mir! Dazu hast du kein Recht.“ 

„Und du hast kein Recht, auf mir rumzutrampeln, nur weil ich mal eine Arbeit 

verhaut habe. “ (L. M. Fischer, Sanfte Gewalt, S. 177) 
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Заперечення як перлокутивний ефект директиву може мати своєю метою 

дискредитацію співрозмовника, служити способом вираження негативного 

ставлення до нього: 

(191) “Willst du einen guten Rat hören?“ 

„Von Ihnen?“ 

“Den besten für dein Jahrgang: Gib Freddy das Zeug, steig auf dein Moped 

und dann ab durch die Mitte. So schnell wie möglich! Ohne umzugucken! Gib Gas 

und weg! Und vergiss alles! Denk, das hast du nur geträumt. Und komm nicht auf 

den Gedanken, Freddy zu retten. Der ist nicht mehr zu retten, der hängt nur noch an 

der Nadel.“ 

„Ihr seid Mörder!“ sagte sie dumpf. „Ihr seid alle Mörder mit weißen 

Händen. Man kann es nicht laut genug schreien!“ 

„Dann schrei mal schön!“ Kemal lachte kurz auf. (Konsalik H.G., Eine 

angesehene Familie, S. 20) 

Для наведеної вище ситуації комунікативний контекст є двічі 

асиметричним. З одного боку, за біологічною шкалою це відносини «дитина - 

дорослий», з іншого боку, протилежні соціальні характеристики – дівчинка з 

багатої благополучної сім'ї і торговець наркотиками, турок за національністю. 

Соціальний статус негативно позначається на результатах спілкування. 

Дівчинка вважає торговця не в праві давати їй поради, і її заперечення 

направляє комунікацію на конфлікт. Оскільки дорослий не є для неї 

авторитетом, Моніка ігнорує пропозицію висловлення, хоча в цій ситуації теж 

саме сказали б її батьки. 

Як показує матеріал вибірки, в більшості випадків заперечення як 

варіант реакції на директивний РА викликає полеміку і має своїм наслідком 

розвиток спонукального дискурсу – послідовності мовних дій із взаємною 

аргументацією, об'єднаних загальною іллокутивної силою спонукання (192): 

(192) Johan: Na, willst du nicht deine Mutter anrufen? Sie ist doch eine 

ungeheure Frühaufsteherin. 

Marianne: Haben wir nicht abgemacht, dass du absagen solltest? 
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Johan: Nein, mein Liebling. Ruf jetzt an. Ich werde deine Hand halten und dir 

eine moralische Stütze sein. 

Marianne: Na schön, dann ruf ich an. Fühl mal, wie mir das Herz in der Brust 

klopft. Aber einmal muß man den ersten Schritt tun. (Bergman I., Szenen einer Ehe, 

S. 45)  

Наполягання на виконанні необхідної дії у ситуації (192) 

супроводжується стратегією інтенсифікації, реалізованої в наведеному 

прикладі посиленням іллокуції (імператив замість непрямого спонукання), 

додатковим мовленнєвим актом промісивом (обіцянка моральної підтримки) і 

позитивно забарвленим зверненням (mein Liebling). Результат комунікації – 

досягнення запланованого перлокутивного ефекту. 

Конфліктний характер заперечення може бути обумовлений негативною 

поведінкою адресата, яку має на увазі пропозиція ініціального директивного 

висловлення, або припущенням. У ситуації (193) мовець застосовує стратегію 

інтенсифікації, висловлюючи спонукання як вимогу, хоча він потребує 

медичної допомоги і заважає лікарям. На локутивному рівні стратегія 

інтенсифікації підтримується вживанням перформативу verlange і прислівника 

endlich. Перлокутивний ефект – заперечення, пацієнт у відповідь намагається 

зберегти обличчя (Von Ihnen nehm ich keine Gesetze an!), але припиняє 

наполягати на своїй вимозі: 

(193) „Ich habe Ihnen das nun schon zum fünften Mal gesagt“, keuchte 

er, „und jetzt tun Sie endlich was ich verlange. Holen Sie sofort meine Frau 

hierher!“ 

„Hören Sie mal, Sie sollen ruhen – ruhen mit langem U! Und vor allem sollen 

Sie endlich den Mund halten. Sie müssen sich entspannen. Det iss nu mal das erste 

Jesetz von dem Tanzen.“ 

„Von Ihnen nehm ich keine Gesetze an!“ (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 191) 

Заперечення може не мати негативного забарвлення, якщо обидва 

комуніканта налаштовані на кооперацію та попереднє спонукання не було 
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занадто категоричним. Чоловік звертається до своєї коханої, яка готує на кухні 

сніданок (194): 

(194) „Sei nicht so übertrieben munter und hausraulich!“ 

Sie lachte. „So fühle ich mich aber. Da kannst du nicht machen“. 

(Fischer L. M., Sanfte Gewalt, S. 36) 

Заперечення має місце і в соціально нерівноправному контексті. Воно 

може виходити як від начальника у відповідь на пропозицію чи прохання, так і 

від підлеглого, як перлокутивний ефект вказівки: 

(195) „Rufen Sie doch mal die Zentrale an, ob mein Apparat gestört ist,“ 

wendete er sich zum dritten mal an die Sekretärin Elisbeth. 

„Aber Sie haben doch eben erst mit der Staatsanwaltschaft telefoniert, da war er 

noch in Ordnung“. (Prodöhl G., Der Mann, der mit Brüssel telefonieren wollte, 

S. 54) 

У наведеному вище прикладі комісар поліції з нетерпінням чекає 

важливого дзвінка, і йому починає здаватися, що телефонний апарат 

зіпсований. Секретар заперечує йому, вказуючи на факти, – комісар тільки що 

сам дзвонив прокурору. 

Таким чином, заперечення може носити як негативний, так і позитивний 

характер, коли ухилення від виконання дії не пов'язано з емоційним станом 

адресата або його особистими інтересами, бажаннями, а викликано 

об'єктивними обставинами, що склалися на момент інтеракції 

Перезапит, як вираження перлокутивного ефекту ДМА, слугує різним 

цілям. Наприклад, коли відмова від виконання не є можливою через 

обставини, або субординативні відносини, коли існує пряма загроза з боку 

особи, що спонукає, перезапит дозволяє адресату підтримувати комунікацію і 

відтягнути момент прийняття рішення: 

(196) „Da! Trink erst mal.“ 

„Was soll das? Milch?“ 

„Ist gesund. Und dann nimmst du diese Tablette und noch´nen schluck.“ 

„Wieso Tablette?“ 
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„Nur, damit du nicht kotzt.“ 

Ramon musterte Jose, dann das Glas. Er rührte sich nicht. 

„Na, los schon!“ (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 75) 

У дискурсивному фрагменті (196) мафіозі спонукає фермера випити 

молоко, щоб перевезти наркотики, той, запитуючи, намагається відтягнути час.  

Перезапит може бути ходом тактичного плану, після якого адресат або 

погоджується, або відмовляється від виконання дії (197): 

(197) „Schluss! Klapp das Buch zu.“ 

„Was ist denn jetzt schon wieder?“ 

„Eine Landpartie! – Waldesrauschen. Rucksack. Erdbeer-Eis.“ 

„Mag ich nicht.“ (Konsalik H. G., Airport-Klinik, S. 111) 

Перезапит часто висловлює здивування, яке може відноситися як до 

пропозиції висловлення (198), так і до іллокуції, коли адресат дійсно не 

розуміє, з якої причини він стає об'єктом спонукання: 

(198) Holmes: …Du bist nervös, Watson. Lass uns von etwas anderem 

sprechen! Wenn man in einem Denkprozeß nicht weiter kann, soll man das Thema 

wechseln! Lass uns von etwas Harmlosen sprechen: lass uns von dir sprechen 

Watson: Von mir? (Götz C,. Dr.med.Hiob Prätorius, S. 24) 

Таким чином ухилення від виконання дії може бути емоційно 

забарвленним, містити негативну конотацію, заперечення, або перезапит, і, як і 

коливання, дозволяти виграти час для прийняття остаточного рішення. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Варіанти вербального реагування на ДМА конституюються у вигляді 

наступних респонсивних функцій: 1) відмови (категорична, обґрунтована, 

емоційно-забарвлена, непряма, мітигована); 2) згоди (добровільна, вимушена, 

на певних умовах); 3) нерозуміння (дійсне, як форма відходу від відповіді, 

перезапит); 4) ухилення від виконання (риторичне питання, заперечення); 

5) зустрічного спонукання – спонукання у відповідь (переадресування / сам 
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зроби / дозвіл, власне спонукання), пропозиції нової або зустрічної схеми дії; 

6) вагання. Невербальні засобі вираження перлокутивного ефекту – це або 

безпосередне виконання дії, або комуникативно-значуще мовчання. 

Можливою є також комбінація вербальних та невербальних засобів реагування 

на директив. 

2. Перлокутивний ефект ДМА залежить, у першу чергу, від особистих 

взаємин комунікантів на момент висловлення спонукання. Пропозиційний 

зміст спонукання, внутрішній стан адресата на момент спонукання, особисті 

цілі та мотиви адресата, обставини висловлення ДМА, лексико-граматичні та 

прагматичні характеристики директива, умови протікання попереднього 

дискурсу також здійснюють важливий вплив на перлокутивний ефект. 

3. Згода, як відповідь на ДМА, часто супроводжується спробами 

збереження обличчя, що підтверджує тезу про погрозливий характер 

директивів.  

4. Виникненню бажання дати згоду на виконання дії сприяють наступні 

фактори: 1) адресат не може суперечити мовцю, 2) адресат у силу якихось 

причин не хоче протидіяти мовцю; 3) мовцю вдалося сформувати у адресанта 

позитивний намір щодо виконання дії,; 4) адресат вважає виконання дії таким, 

що входить до кола його обов'язків; 5) адресат визнає за мовцем право 

висувати вимоги, просити щось, вказувати і т.д.; 6) адресат сам збирався 

зробити щось подібне (виконання необхідного дії входить в особисті плани 

адресата), 7) пропозиція директиву є привабливою з точки зору адресата  

5. На виникнення незапланованого перлокутивного ефекту незгоди 

впливають наступні фактори: 1) мовець невірно оцінив свої взаємини з 

партнером по комунікації на даний момент; 2) адресат має інше уявлення про 

те, як саме має бути виконана дія; 3) адресат не в змозі виконати необхідну дію 

в силу об’єктивних обставин (брак часу, сил, можливостей); 4) спонукання 

було висловлено у неввічливій формі; 5) відсутні ознаки бенефактивності для 

адресата, і фактор санкцій є відсутнім;  
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6. Вагання як перлокутивний ефект ДМА не можна вважати ні згодою, ні 

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

7. У секвенції «директив – нерозуміння» найбільш поширеним засобом є 

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

додаткової інформації, та вираження здивування. 

8. Зустрічне спонукання як перлокутивний ефект директива має на меті 

перехоплення ініциативи, та пропонування нової схеми дій. Появу зустрічного 

спонукання у відповідь може викликати неспівпадіння поглядів на те, яким 

чином, коли, при яких обставинах, за участі яких осіб, за допомогою яких 

засобів повинен бути змінений існуючий порядок речей, або не не змінений 

зовсім. 

9. На відміну від прямої відмови, при ухіленні від виконання дії адресат 

залишає спонукаючий особі надію, що запропонована дія або заборона на 

виконання дії буде виконана у неозначений час. Тактику ухилення від 

виконання застосовують як правило в комунікативно-нерівній ситуації, коли 

мовець, що висловлює директив є вищим за статусом, або має вищий 

авторитет. Одним із найпоширеніших засобів ухилення є квеситив. Ухилення 

від виконання дії може бути емоційно забарвленним та незабарвленим, а також 

містити або не містити негативну конотацію. 

10. Заперечення може носити як негативний, так і позитивний характер, 

коли ухилення від виконання дії не пов'язано з емоційним станом адресата або 

його особистими інтересами, бажаннями, а викликано об'єктивними 

обставинами, що склалися на момент інтеракції 

11. Квеситиви є найбільш поширеним засобом тактик секвенції 

«директив – відтермінована дія». Спільним для всіх варіантів відтермінованої 

дії є відкладене рішення щодо пропозиції директива стосовно виконання, або 

невиконання дії. Основні положення цього розділу відображено у публікаціях 

[10, 21, 265].  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дискурсивно-прагматичний підхід до аналізу директивних МА дозволив 

встановити засоби їхньої оптимізації, які мовець вживає для досягнення 

запланованого перлокутивного ефекту, а також виявити функціональні 

особливості взаємодії між прагмалінгвістичною організацією директиву і типом 

перлокутивного реагування на нього.  

На основі проаналізованих теоретичних праць було розглянуто основні 

характеристики директивного мовленнєвого акту, включаючи умови 

успішності, особливості реалізації складних та складених ДМА, засобів їхнього 

вираження на локутивному та іллокутивному рівнях, характеристик 

пропозиційного змісту та класифікації. 

Перлокуція являє собою складне явище, що поєднує і перлокутивний 

акт, і перлокутивний ефект. Перлокуція, як частина директивного мовленнєвого 

акту, – це той стан речей, який за задумом мовця має мати місце після його 

висловлення. Перлокутивний ефект відображує респонсивний мовленнєвий акт, 

який може бути як вдалим, запланованим (відповідати перлокутивній меті 

мовленнєвого акту адресанта), так і невдалим, незапланованим. 

Для розмежування різних видів директивних іллокуцій було задіяно 

наступні прагматичні критерії: наявність спрямованого волевиявлення 

адресанта; наявність стану речей, реалізації якого повинен сприяти адесат; 

місце, час та зовнішні обставини здійснення спонукання; ступінь обов'язковості 

виконання дії для адресата; ступінь соціальної дистанції між адресантом та 

адресатом (належність до тих самих або різних соціальних груп, 

взаємовідносини на основі дружби, спорідненості, клієнтські та інш.); 

соціально-біологічні параметри комунікантів (вік, стать, національність, 

фізичні особливості та інш.); пріоритетність / непріоритетність виконання 

каузуємої дії для мовця, бенефактивність каузуємої дії для адресата і адресанта 

(тобто в чиїх інтересах знаходиться виконання необхідної дії, наявність санкцій 

в разі невиконання спонукання, ступінь формальності контексту.  
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За вищеозначеними критеріями виділено наступні типи директивів: 

вимога, наказ, заборона, прохання, дозвіл, порада, запрошення, пропозиція, 

погроза, вказівка, інструкція, застереження, благання. 

В результаті роботи з фактичним матеріалом доведено, що 

пропозиційний зміст директиву впливає на його перлокутивний ефект при 

наявності таких характеристик пропозиційного змісту, як точність, 

достовірність і повнота інформації, що міститься у висловленні, ступінь 

здійсненності дії та її бенефактивність для адресата. Орієнтування на загальний 

пресупозиційний фонд забеспечує розуміння адресатом цілей і мотивів мовця, 

чим також сприяє отриманню бажаного перлокутивного ефекту. Оскльки 

складний директивний мовленнєвий акт у змістовному плані є об’єднанням 

двох пропозицій, то адресат реагує або на весь складний мовленнєвий акт, або 

на одну з них. 

Директиви належать до числа МА, що загрожують обличчю, оскільки 

примушують адресата до певного способу дії. Заради ефективності комунікації, 

та досягнення бажаного перлокутивного ефекту співрозмовники 

використовують в рамках дискурсивних стратегій особливі засоби, що 

пом’якшують негативний вплив, або навпаки підсилюють спонукання. Аналіз 

фактичного матеріалу підтвердив існуючий поділ глобальної стратегії 

оптимізації перлокутивного ефекту на стратегії мітигації і інтенсифікації. 

Стратегії мітигації директивів конституюються з локальних стратегій 

позитивної і негативної ввічливості. Стратегії інтенсифікації складаються з 

аргументативної та маніпулятивної стратегій.  

Встановлено декілька рівнів реалізації оптимізаційних стратегій в 

німецькомовному діалогічному дискурсі, які розподілено відповідно до умов 

успішності директиву. На локутивному рівні стратегії мітигації відповідають 

відбір лексики, вживання часток, прислівників (vielleicht, eigentlich), вживання 

умовного способу, умовних конструкції (Wenn es dir nichts ausmacht…Wenn es 

möglich ist…). Стратегії інтенсифікації відповідають вживання пидсилювальних 
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часток (doch, mal), прислівників (sofort, schnell), інфінітива (Still sitzen!), 

імперативів, що не поширені іншими членами речення.  

Серед засобів мітигації іллокутивного рівня виокремлено варіювання 

іллокутивної сили спонукання (наприклад прохання, а не наказ), індиректні та 

імпліцитні засоби вираження іллокутивної сили спонукання.  

Серед засобів інтенсифікації – використовування більш категоричних 

типів директивів (погроза, наказ, вимога), перформативів, констативів.  

На пропозиційному рівні спостерігаємо застосування таких засобів 

оптимізації перлокутивного ефекту, як розширення пропозиційного змісту 

спонукання через побудову складних директивів, вживання додаткових МА з 

метою харктеризації пропозиційного змісту спонукання. 

На рівні, що відповідає умові щирості, застосовуються контактиви з 

урахуванням культурних універсалій.  

Перлокутивна умова є рівнем, на якому реалізуються засоби 

невербального впливу на перлокутивний ефект (такесика, окулесика, гаптика). 

Також до рівня перлокутивної умови відносимо тактики, що входять до складу 

маніпулятивної та аргументативної стратегії.  

До рівня підготовчої умові входить тактика дотримання етикетно-

ритуальної поведінки відповідно до соціально-рольового статусу: дитина – 

дорослий, відвідувач – офиціант, начальник – підлеглий.  

Підтверджено існування кореляції між певним типом мовної особистості 

і типом мовленнєвих стратегій, що обираються нею. До числа основних 

параметрів, що впливають на вибір мовленнєвого варіанту оптимізації 

директивів, належать вік, суспільне становище комунікантів, рівень особистих 

взаємин між ними, можливості адресата щодо виконання дії; місце 

знаходження комунікантів, канал комунікації, присутність сторонніх осіб. 

Універсальність мовних структур забезпечує можливість 

функціонування однорідних засобів для здійснення різних стратегій. 

Використання констативів у функції обґрунтування та інших МА з метою 

оптимізації перлокутивного впливу може як послаблювати, так і посилювати 
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«загрозливий» характер директивів. За допомогою імперативних форм можна 

передати будь-який відтінок спонукання, забезпечивши висловлення 

відповідною інтонацією. Повтори, частки, субстантивні і прислівникові форми, 

умовні включення модифікують прагматичне значення директива і також 

можуть використовуватися як з метою мітігаціі, так і інтенсифікації.  

Використання експліцитних перформативів не є поширеним засобом 

інтенсифікації директивів, як показує мовний матеріал, їх вживання не гарантує 

ефективності інтеракції і не завжди забезпечує планований перлокутивний 

ефект.  

Поширеним і дієвим засобом мітигаціі є вживання імпліцитних і 

непрямих директивів, однак слухач не завжди правильно робить висновки з 

імпліцитного спонукання, або іноді навмисно спотворює його зміст, 

користуючись тим, що спонукання не було висловлено відкрито. 

Досліджено взаємозв'язок директивного мовленнєвого акту та його 

перлокутивного ефекту. Виокремлено окремі варіанти вербального реагування 

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

згода» (добровільна, вимушена, на певних умовах), «директив – відмова» 

(категорична, обґрунтована, емоційно-забарвлена, непряма, мітигована), 

«директив – відтермінована дія». Секвенція «директив – відтермінована дія» 

охоплює такі варіанти, як «директив – нерозуміння» (дійсне, як форма відходу 

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

питання, заперечення), «директив – зустрічне спонукання» (пропозиції нової 

або зустрічної схеми дії, власне спонукання, переадресування – сам зроби, 

дозвіл), «директив – вагання». 

Адресат, у свою чергу, використовує певні стратегії для пом'якшення 

свого респонсивного мовного акту, особливо в тих випадках, коли він являє 

собою відмову, тобто незапланований перлокутивний ефект. Серед основних 

факторів, що впливають на реакцію адресата, викликану директивом, 

спостерігаємо наступні: суть спонукання (пропозіціональний зміст); ставлення 

адресата до співрозмовника; внутрішній стан адресата на момент спонукання; 



219 

 

особисті мотиви, інтенції адресата; зовнішні обставини, в яких було висловлено 

спонукання; обстановка, форма, в якій було висловлено спонукання (лексико-

граматичні та прагматичні характеристики директива); попередній хід діалогу 

(тобто протікання попереднього дискурсу – його позитивна чи негативна 

забарвленість, логічність / нелогічність проходження директивного 

висловлення по відношенню до попередніх реплік дискурсу). 

Таким чином, мету дослідження досягнуто. 

Отримані в роботі результати і висновки можуть служити основою для 

подальших досліджень, спрямованих на виявлення взаємозв’язку між засобами 

перлокутивної оптимізації різних МА і можливими варіантами вербальної і 

невербальної реакції на них у діалогічному дискурсі. Потребує подальшого 

вивчення вплив культурних універсалій на засоби вербального і невербального 

оформлення МА з метою перлокутивної оптимізації, дослідження засобів 

перлокутивної оптимізації окремих підтипів ДМА. Перспективним є також 

залучення діахронічного і контрактивного підходів до аналізу ДМА у 

дискурсах різних типів. 
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ДОДАТОК А. Таблиця А 1. Характеристика типів ДМА 
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спрямоване волевиявлення 

адресанта 

+ + + + + + + + + + + + + 

наявність стану речей, реалізації 

якого повинен сприяти адресат 

+ + + + + + + + + + + + + 

Час дії: представлена в предикації 
дія може мати місце в 

майбутньому 

+ + + + + + + + + + + + + 

обов'язковість виконання дії для 

адресата 

+ + + + + - - + - - - - - 

 

соціальна дистанція (тип 

соціальних взаємин між 
адресантом / адресатом) 

+ + + + + + + + + + + + + 

соціально-біологічні параметри 

комунікантів («ступінь 
повноваження») 

+ + + + + + + + + + + + + 

пріоритетність/ 
непріоритетність виконання 

каузуємої дії для мовця 

+ + + + + + + + - - - + +/- 

бенефактивність каузуємої дії для 
адресанта / адресата 

+/+- +/+- +/- +/- +/- +/- +/- +/+ -/+ -/+ -/+ +/+ +/- 

наявність санкцій в разі 

невиконання спонукання 

+ +/- + + +/- - - + - - - - - 

пом’якшення іллокутивної сили 

МА 

- - - - - + + - - + + + + 

контекст висловлення 

(формальний і структурований / 
неформальний і ненапружений) 

+/- +/- +/- +/- +/- -/+ -/+ +/- -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 



ДОДАТОК Б. Засоби реалізації оптимізаційних стратегій відповідно до умов 

успішності ДМА 

Умови ДМА 
Глобальні стратегії оптимізації 

мітигація інтенсифікація 

Локутивна специфічна лексика, вживання 

часток, прислівників (vielleicht, 

eigentlich), вживання Konjunktiv , 

умовні конструкції (Wenn es dir 

nichts ausmacht…Wenn es möglich 

ist…) 

вживання часток (doch, 

mal), прислівників (sofort, 

schnell), імперативів (без 

яких-небудь інших членів 

речення), інфінітиву (Still 

sitzen!) 

Іллокутивна Варіювання іллокутивної сили 

спонукання (прохання, а не 

наказ), індиректні та імпліцитні 

засоби вираження іллокутивної 

сили спонукання  

Використовування більш 

категоричних типів ДМА 

(погроза, наказ, вимога), 

перформативів, констативів  

Пропозиційна Вживання додаткових МА з метою харктеризації 

пропозиційного змісту спонукання.  

Розширення пропозиційного ззмісту спонукання через 

побудову складних ДМА 

Щирості  Використовування стратегій позитивної/негативної 

ввічливості, фатичні МА (Hör mal! Findest du nicht auch? Nicht 

wahr?) Урахування культурних універсалій 

Перлокутивна Реалізація дискурсивних стратегій (аргументація, маніпуляція)  

Невербальні засоби перлокутивного впливу (такесика, 

окулесика, гаптика) 

Підготовча  Переключення «коду» (дитина – дорослий, відвідувач – 

офиціант, начальник – підлеглий). Підтримка етикетно-

ритуальної поведінки, урахування стратегій адресата, його 

цілей і бажань.  
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