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АНОТАЦІЯ 

 

Кондрук А. Ю. Вербальні та невербальні засоби актуалізації 

лицемірства в англомовному художньому дискурсі. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Волинський 

національний університет імені Лесі Українки; Запорізький національний 

університет, Луцьк – Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню вербальних та 

невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному 

художньому дискурсі. 

Антропоцентризм, що став одним із провідних напрямів лінгвістичних 

досліджень на рубежі XX–XXI століть, ставить в центр уваги людину, що 

творить мову і яку творить мова. Антропоцентричний підхід до мови 

зближує лінгвістику з психологією, соціологією, філософією. Явища мови 

розглядають в тісному зв’язку з людиною, її мисленням, духовно-

практичною діяльністю. Внаслідок лінгвістичної експансії для сучасної 

лінгвістики характерний інтерес до соціально-філософських понять та їх 

зв’язку з мовознавством. До таких міждисциплінарних об’єктів дослідження, 

що цікавлять філософів, психологів, соціологів і лінгвістів, належить 

феномен лицемірства. 

Визначальною ознакою сучасного суспільства є відчуження, витоки 

якого криються у суперечностях суспільних відносин, які, з одного боку, 

об’єднують людей у певні цілісності і спільності, а з іншого, – 

відокремлюють одне від одного. На рівні  індивідуального відчуження 

відбувається розщеплення особистості на «справжню» та «ілюзорну», яка 

спочатку формується як маска, але потім зростається з обличчям і, по суті, 

стає ним. На рівні суспільства формується соціальне відчуження, з’являються 

подвійні стандарти, поширюються лицемірство й брехня. Cаме суспільство 
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спонукає людину лицемірити, вимагаючи досягнення високих ідеалів 

моральності від кожного свого члена, не піклуючись про те, як важко цього 

досягти. Цей конфлікт веде до незадоволення життям та пошуку шляхів 

виходу із конфліктної ситуації, що обумовлює виникнення лицемірства. 

Лицемірство – це вдавання, невідповідність слів і вчинків людини її 

справжнім почуттям, переконанням і намірам. Лицемірство як негативна 

моральна якість є поштовхом до обману, брехні, нещирості, неправди, які і є 

його суміжними поняттями. Лицемір одягає маску, намагаючись приховати 

справжні почуття та емоції задля досягнення власної цілі. Часто це є 

частиною маніпулятивного процесу. Основними причинами лицемірства є: 

страх бути не таким як всі; бажання здаватися респектабельним в очах 

учасників групи; відсутність чітких, сформованих життєвих цінностей; 

корисливість; необхідність дотримуватися вимог культури. 

Методологія аналізу вербальних і невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів передбачає сім етапів дослідження: 1) аналіз 

теоретичних засад дослідження вербальних і невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів; 2) відбір фрагментів англомовного 

художнього дискурсу, в якому актуалізується лицемірство комунікантів; 

3) аналіз лицемірних висловлень як нещирих мовленнєвих актів, в яких 

виражається лицемірство комунікантів та сферою функціонування яких є 

нещирий дискурс; 4) виокремлення та систематизація комунікативних 

стратегій і тактик, якими послуговуються лицеміри; 5) аналіз функційного 

аспекту лицемірних висловлень; 6) виокремлення невербальних компонентів 

актуалізації лицемірства комунікантів; 7)  аналіз типів взаємодії вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в 

англомовному художньому дискурсі. 

Мовленнєвою складовою комунікативної поведінки лицеміра є 

лицемірні висловлення, які  потрактовано як окремий тип прагматичних 

висловлень. У прагматичному аспекті лицемірне висловлення є мовленнєвим 
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актом, іллокутивними цілями якого є змусити адресата змінити думку 

стосовно адресанта на краще; спонукати адресата прийняти точку зору, 

запропоновану адресантом; спонукати адресата до дій, бажаних для 

адресанта з корисливих мотивів; спонукати адресата прийняти адресанта у 

«зону довіри» і сприймати його як «одного зі своїх»; спрямувати увагу 

адресата на щось незначне задля того, щоб приховати щось важливе; 

приховати від адресата істинні почуття. Основними прагматичними типами 

мовленнєвих актів, якими послуговується комунікант-лицемір, є: асертиви, 

директиви, квеситиви, комісиви та експресиви (емотиви, евалюативи та 

бехабітиви). 

Лицемір вдало оперує своєю вербальною комунікативною поведінкою, 

ретельно її контролює, прагне показати себе з найкращого боку та приховати 

істинні цілі у більшості випадків задля власної вигоди. Умова щирості 

мовленнєвого акту визначає, яка пропозиційна установка виражається 

мовцем при реалізації того чи іншого типу мовленнєвого акту. Мовленнєвий 

акт з порушенням умови щирості й прихованою перлокутивною метою 

ввести адресата в оману визначається як нещирий мовленнєвий акт. 

Лицемірні мовленнєві акти є з порушенням умов щирості, тобто вони є 

нещирими мовленнєвими актами. Нещирий мовець має дві взаємно накладені 

інтенції: 1) справжню інтенцію, яку він приховує, і 2) фальсифіковану 

інтенцію, яку він намагається донести до адресата.  

Сферою функціонування лицемірних мовленнєвих актів є нещирий 

дискурс, який визначається як мисленнєво-комунікативна діяльність, що 

ґрунтується на фальсифікації мовцем своєї інтенції. Виділяють три види 

нещирого дискурсу, розмежовані відповідно до особливостей породжуючого 

процесу: спонтанно породжуваний нещирий дискурс, попередньо 

підготовлений нещирий дискурс та періодично поновлюваний нещирий 

дискурс. 
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Типовими перлокутивними реакціями на висловлення комуніканта-

лицеміра є: адресат вірить комуніканту-лицеміру; адресат не вірить 

комуніканту-лицеміру; адресат підозрює адресанта у лицемірстві, але не 

видає свої підозри з метою пересвідчитися у здогадках; адресат не терпить 

лицемірства комунікативного партнера; адресат відчуває огиду щодо 

лицемірства комунікативного партнера; адресат засуджує лицемірство 

комуніканта-лицеміра; адресат уникає контакту з комунікантом-лицеміром; 

адресат погоджується з комунікантом-лицеміром та приймає його точку зору; 

адресат захоплюється комунікантом-лицеміром; адресат демонструє 

догідливість перед комунікантом-лицеміром.  

Морально-етичні цінності та установки людини, в тому числі і 

ставлення до брехні, відіграють важливу роль у виробленні, регуляції і 

реалізації власної стратегії комунікативної поведінки. Проведений 

дискурсивний аналіз стратегій і тактик комуніканта-лицеміра уможливив  

виокремлення таких основних стратегій: стратегії активного маніпулювання, 

стратегії пасивного маніпулювання, стратегії ігнорувальної маніпуляції, 

стратегії змагальної маніпуляції, маніпулятивної стратегії позитиву, стратегії 

зближення та стратегії комунікативної мімікрії. 

Мовлення комуніканта-лицеміра супроводжують невербальні 

компоненти, за допомогою яких він уміло маскує свої істинні наміри, 

почуття й переживання: вираз обличчя і зорова поведінка, просодичні 

компоненти, які характеризують голос комуніканта-лицеміра, тактильні, 

кінесичні і проксемічні компоненти, а також комунікативне мовчання. Згідно 

з результатами нашого дослідження, в англомовному художньому дискурсі 

переважають номінації виразу обличчя і зорової поведінки. Досить часто 

лицемір користується невербальними засобами комунікації комплексно, що 

сприяє успіху його комунікації.  

Невербальні компоненти, якими послуговується лицемір, самостійно 

або в поєднанні із вербальними сприяють здійсненню цілеспрямованого 



6 

 

впливу на адресата, що сприяє успіху реалізації інтенції лицеміра. Проте 

невміле або невдале використання невербальних компонентів комунікації 

слугує індикатором нещирості та викриває лицемірство комуніканта. 

З-поміж функцій невербальних повідомлень стосовно вербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів виокремлено такі: доповнення, 

регулювання, заперечення та заміщення.  

Здійснений у роботі аналіз вербальних та невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів відкриває перспективи для подальших 

досліджень феномену лицемірства в гендерному аспекті. 

Ключові слова: лицемірство, вербальні та невербальні засоби 

комунікації, комунікативна стратегія, комунікативна тактика, мовленнєвий 

акт, лицемірне висловлення, інтенція, художній дискурс. 

 

SUMMARY 

 

Kondruk A. Yu. Verbal and Nonverbal Means of Hypocrisy 

Actualization in the English Literary Discourse. – Manuscript.  

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

Germanic Languages. Lesya Ukrainka Volyn National University; Zaporizhzhya 

National University, Lutsk – Zaporizhzhya, 2021. 

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

actualization in the English Literary Discourse. 

Anthropocentrism, which has become one of the leading areas of linguistic 

research at the turn of the 20–21 centuries, focuses on the human being who 

creates language and who is created by language. The anthropocentric approach to 

language draws together linguistics, psychology, sociology, and philosophy. 

Language phenomena are considered to be closely connected with the human 

being, his/her thinking, spiritual and practical activities. As a result of linguistic 
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expansion, modern linguistics is characterized by an interest in socio-philosophical 

notions and their connection with linguistics. 

The defining feature of modern society is detachment, the origins of which 

lie in the contradictions of social relations, which, on the one hand, unite people 

into certain unities and communities, and, on the other, – separate them from each 

other. At the level of personal detachment, the personality is split into “real” and 

“illusory”, which is first formed as a mask, but then merges with the face and, in 

fact, becomes it. Social detachment is formed at the level of society, where double 

standards appear, and hypocrisy and lies spread. Society itself encourages the 

personality to be hypocritical, demanding the achievement of high ideals of 

morality from each of its members, not caring about how difficult it is to achieve 

this. This conflict leads to dissatisfaction with life and searching for ways out of a 

conflict situation, causing the emergence of hypocrisy. 

Hypocrisy is pretence, discrepancy between the words and deeds of 

personality and his/her real feelings, beliefs, and intentions. Hypocrisy as a 

negative moral quality is an impetus for deception, lie, and insincerity, which are 

its related notions. The hypocrite puts on a mask, trying to hide his true feelings 

and emotions in order to achieve his own goal. This is often part of a manipulation. 

The main reasons for hypocrisy are: a fear of being different, a desire to seem 

respectable in the eyes of some group members, a lack of clear life values, self-

interest, and a need to live up to the cultural standards. 

The methodology for analyzing verbal and non-verbal means of hypocrisy 

actualization comprises seven stages: 1) analysis of the theoretical framework for 

the study of verbal and nonverbal means of hypocrisy actualization; 2) selection of 

fragments of the English literary discourse, in which hypocrisy is actualized; 

3) analysis of hypocritical utterances as insincere speech acts; 4) singling out and 

systematization of communicative strategies and tactics used by hypocrites; 5) 

analysis of the functional aspect of hypocritical utterances; 6) revealing of the non-

verbal components that actualize hypocrisy; 7) analysis of the types of interaction 
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of verbal and non-verbal means of hypocrisy actualization in the English literary 

discourse. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feelings from the addressee. The main pragmatic types of speech acts used by a 

hypocritical interlocutor are: assertives, directives, quesitives, commissives, and 

expressives (emotives, evaluatives, and behabitives). 

The hypocrite successfully manipulates with his verbal communicative 

behaviour, carefully controls it, seeks to show himself at his best and hide his true 

goals in most cases for his own benefit. The sincerity condition determines what 

proposition is expressed by the speaker, when he uses a certain type of speech act. 

A speech act that violates the sincerity condition and has a hidden perlocutionary 

purpose to mislead the addressee is defined as an insincere speech act. Hypocritical 

speech acts violate the sincerity condition, i.e. they are insincere speech acts. The 

insincere speaker has two superimposed intentions: 1) a real intention that he/she 

tries to hide and 2) a false one which he/she attempts to convey to the addressee. 

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

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

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

characteristics of its generating process: spontaneously generated insincere 

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

discourse. 
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Typical perlocutionary reactions to utterances of a hypocritical speaker are: 

the addressee believes the hypocritical speaker, the addressee does not believe the 

hypocritical speaker, the addressee suspects the hypocritical speaker, but does not 

reveal his suspicions in order to verify his guesses; the addressee feels disgust at 

the hypocrisy of his communicative partner; the addressee condemns the hypocrisy 

of the interlocutor; the addressee avoids contact with a hypocritical interlocutor; 

the addressee agrees with the hypocritical interlocutor and adopts his point of 

view; the addressee admires the hypocritical interlocutor; the addressee 

demonstrates servile behavior to please the hypocritical interlocutor. 

The speaker’s moral and ethical values and attitudes, including the attitude 

towards lying, play an important role in the development, regulation, and 

implementation of his communicative strategies. The discourse analysis of 

strategies and tactics of the hypocritical interlocutor carried out on the basis of the 

English literary discourse has revealed the following strategies: a strategy of active 

manipulation, a strategy of passive manipulation, a manipulative neglect strategy, a 

strategy of competitive manipulation, a manipulative strategy of the positive, a 

strategy of intimacy, and a strategy of communicative mimicry.  

The components of non-verbal communication accompanying speech of a 

hypocrite have been singled out. The hypocritical interlocutor skillfully disguises 

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

communication: facial expressions and visual behaviour, prosodic components 

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

communicative silence. According to the results of our research, names for facial 

expressions and visual behaviour prevail in the English literary discourse. Quite 

often the hypocrite uses non-verbal means of communication in an integrated 

manner, which contributes to the success of his communication. 

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

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

turn contributes to the successful realization of the hypocrite’s intention. However, 
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inappropriate or unsuitable use of non-verbal components of communication 

serves as an indicator of insincerity and reveals the hypocrisy of the interlocutor. 

Non-verbal means of communication convey meaning by complementing, 

regulating, contradicting or substituting verbal ones actualizing interlocutors’ 

hypocrisy. 

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

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

phenomenon of hypocrisy in the gender aspect. 

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

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

intention, literary discourse. 
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ВСТУП 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню вербальних та 

невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному 

художньому дискурсі.  

Мовна комунікація не може бути адекватно описана без розуміння 

мисленнєвих процесів, які мають місце у свідомості мовців [15, с. 96]. 

Звернення дослідників до внутрішнього світу користувачів мови призвело до 

зміни лінгвістичної парадигми в цілому, центр уваги якої тепер фокусується 

на всій сукупності найскладніших людських відносин, що здійснюються за 

допомогою мови. Мова є найважливішим знаряддям впливу на свідомість.  

Користуючись у процесі спілкування певними ресурсами мови, людина може 

керувати вчинками інших [77, с. 23]. Як зазначає О. І. Шевченко, 

зосередженість на інтенціональних (феноменологічних), прагматичних, 

мотиваційних, цілепокладальних аспектах дискурсу є характерною рисою 

сучасних мовознавчих наукових розвідок [169, с. 42]. 

Світоглядні зміни надають вченим підстави для кваліфікації 

ХХІ століття як “post-truth” епохи [169, с. 51]. Визначальною ознакою 

сучасного суспільства є відчуження, витоки якого криються у суперечностях 

суспільних відносин, які, з одного боку, об’єднують людей у певні цілісності 

і спільності, а з іншого, – відокремлюють одне від одного. На рівні 

індивідуального відчуження відбувається розщеплення особистості на 

«справжню» та «ілюзорну», яка спочатку формується як маска, але потім 

зростається з обличчям і, по суті, стає ним. На рівні суспільства формується 

соціальне відчуження, з’являються подвійні стандарти, поширюються 

лицемірство й брехня [94].  

Лицемірство та суміжні з ним поняття неодноразово були об’єктом 

вивчення низки студій. В. О. Плаксина досліджувала когнітивно-

прагматичний аспект дискурсивної актуалізації концепту ЛИЦЕМІРСТВО 

[118]. Ю. А. Храмова аналізувала концептуальну діаду ЛИЦЕМІРСТВО-
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ЩИРІСТЬ на матеріалі російської та англійської мов [161], І. Е. Федюніна 

досліджувала лінгвістичну репрезентацію лицемірства як форми соціальної 

поведінки на матеріалі російських, англійських та німецьких фразеологізмів 

[155]. У сучасних лінгвістичних працях висвітлено лінгвальні 

характеристики неправди як когнітивно-комунікативного утворення 

(О. І. Морозова [105]), засоби об’єктивації концепту ОБМАН 

(Н. М. Панченко [114]), специфіку метафоричної моделі комунікативної події 

неправди/обману (О. І. Потапова [121]), лексико-семантичні групи 

номінативних одиниць неправди (О. Г. Пироженко [117]), актомовленнєві 

параметри обману (О. М. Бабич [11]), особливості нещирого дискурсу 

(Й. Кубінова [85], С. В. Плотникова [119]), феномен самообману 

(Н. А. Моцун [107]), прагматичні аспекти невербальної поведінки нещирого 

мовця (Г. Ю. Крейдлін [79], О. С. Петеліна [115], М.-М. О. Рибалко [131], 

Л. В. Солощук [142], О. А. Янова [182]). Однак дотепер не було здійснено 

комплексного дослідження вербальних та невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів. 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена 

антропоцентричною спрямованістю сучасної лінгвістики, за якої мова 

досліджується як репрезентативна форма людської свідомості, продукт 

творчості мовної особистості. Важливим є звернення до комунікативних 

здібностей людини, які виявляються, у першу чергу, на вербальному та 

невербальному рівнях.  

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

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми  «Системні та 

функціональні характеристики мовних одиниць фонетичної, граматичної та 

лексичної систем сучасної англійської мови», що розробляється кафедрою 

практики англійської мови Волинського національного університету імені 

Лесі Українки (тема затверджена вченою радою університету, протокол 

№ 9 від 21 травня 1998 р., перезатверджена вченою радою університету, 
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протокол № 2 від 25 вересня 2014 року). Тему роботи затверджено вченою 

радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 1 від 28 січня 2016 року). 

Мета дослідження полягає у виявленні та систематизації вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів у сучасному 

англомовному художньому дискурсі.  

 Досягнення поставленої мети зумовило потребу розв’язання таких 

завдань: 

 конкретизувати зміст поняття лицемірство в сучасних гуманітарних 

студіях; 

 розглянути соціальний вимір лицемірства та суміжних із ним 

понять; 

 окреслити методику дослідження вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі; 

 з’ясувати прагматичну специфіку висловлень комуніканта-лицеміра; 

 виявити невербальні компоненти комунікації, які супроводжують 

мовлення комуніканта-лицеміра; 

 простежити закономірності взаємодії вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі; 

 висвітлити особливості стратегій і тактик мовленнєвої поведінки 

комуніканта-лицеміра. 

Об’єктом дослідження є англомовний художній дискурс, який містить 

висловлення комунікантів-лицемірів. 

Предмет дослідження – вербальні та невербальні засоби актуалізації 

лицемірства комунікантів в англомовному художньому дискурсі.  
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Матеріалом дослідження слугували 1657 висловлень комунікантів-

лицемірів, відібраних методом суцільної вибірки з текстів англомовної 

художньої прози другої половини ХХ–початку ХХІ століть. 

Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань у роботі було 

використано такі методи дослідження: загальнонаукові – індукція, дедукція, 

аналіз, синтез – для уточнення теоретичних засад дослідження та 

формування висновків роботи; лінгвістичні: контекстуальний аналіз – для 

дослідження мовних і позамовних чинників, які впливають на засоби 

актуалізації лицемірства комунікантів; прагмасемантичний аналіз – для 

з’ясування актомовленнєвої специфіки висловлень комуніканта-лицеміра; 

дискурсивний аналіз – для виділення стратегій і тактик комуніканта-лицеміра; 

описовий метод – для характеристики функційного аспекту лицемірних 

висловлень; функціональний аналіз – для розкриття функціонального 

потенціалу невербальних компонентів комунікації. Процедуру кількісних 

підрахунків залучено для кількісних характеристик висловлень комуніканта-

лицеміра і номінацій невербальних засобів репрезентації лицемірства в 

англомовному художньому дискурсі. 

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

англомовної художньої прози проаналізовано вербальні та невербальні 

засоби актуалізації лицемірства комунікантів. Новим є опис висловлень 

комуніканта-лицеміра як окремого типу прагматичних висловлень. Уточнено 

основні прагматичні типи мовленнєвих актів, якими послуговується 

комунікант-лицемір – асертиви, директиви, квеситиви, комісиви та 

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

англомовного художнього дискурсу проведено дискурсивний аналіз 

стратегій і тактик мовленнєвої поведінки комуніканта-лицеміра. 

Наукову новизну отриманих результатів відображено в таких 

положеннях, що виносяться на захист:  
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1. Комуніканту-лицеміру притаманна нещирість – невідповідність слів і 

вчинків його справжнім переконанням, намірам і почуттям, яка проявляється 

в його вербальній і невербальній поведінці.  

2. Лицемірні мовленнєві акти є мовленнєвими актами з порушенням 

умови щирості. Сферою їх функціонування є нещирий дискурс, який 

визначається як мисленнєво-комунікативна діяльність, що ґрунтується на 

фальсифікації мовцем своєї інтенції. 

3. Лицемірні висловлення як мовленнєва складова комунікативної 

поведінки лицеміра з погляду мовленнєвого статусу є окремими 

мовленнєвими актами, в яких вербалізується лицемірство мовця. Основними 

прагматичними типами мовленнєвих актів, що реалізують інтенцію 

комуніканта-лицеміра є: асертиви, директиви, квеситиви, комісиви та 

експресиви (емотиви, евалюативи та бехабітиви). 

4. У прагматичному аспекті лицемірне висловлення є мовленнєвим 

актом, іллокутивними цілями якого є: змусити адресата змінити думку 

стосовно адресанта на краще; спонукати адресата змінити сприйняття 

наявної ситуації, прийняти точку зору, запропоновану адресантом; спонукати 

адресата до дій, бажаних для адресанта з корисливих мотивів; спонукати 

адресата прийняти адресанта у «зону довіри» і сприймати його як «одного зі 

своїх»; спрямувати увагу адресата на щось незначне задля того, щоб 

приховати щось важливе; приховати від адресата істинні почуття. 

5. Основними комунікативними стратегіями, якими послуговується  

комунікант-лицемір є:  стратегія активного маніпулювання, стратегія 

пасивного маніпулювання, стратегія ігнорувальної маніпуляції, стратегія 

змагальної маніпуляції, маніпулятивна стратегія позитиву, стратегія 

зближення та стратегія комунікативної мімікрії. 

6. Лицемірство актуалізується такими невербальними компонентами 

комунікації, як вираз обличчя і поведінка очей, жести, голосові 

характеристики, дотик, зовнішність, використання часу і простору під час 
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мовленнєвої взаємодії, а також вегетативні реакції та комунікативне 

мовчання.  

Теоретична значущість одержаних результатів визначається тим, що 

розкриття комунікативно-прагматичних особливостей висловлень 

комуніканта-лицеміра є певним внеском у розвиток теорії мовленнєвої 

комунікації й прагмалінгвістики. Дослідження невербальної поведінки 

комуніканта-лицеміра поглиблює знання про функціональний потенціал 

невербальних компонентів комунікації. Основні положення та висновки 

дисертації розвивають теорію нещирого дискурсу. 

Практична цінність основних положень дослідження й отриманих 

результатів полягає в можливості їх використання у навчальній роботі ЗВО, 

зокрема у викладанні нормативного курсу «Загальне мовознавство» (розділ 

«Мова й невербальні засоби спілкування»), теорії мовленнєвої комунікації 

(розділ «Комунікація як мовленнєва діяльність») та під час розроблення 

спецкурсів із прагмалінгвістики та дискурсології; у навчально-методичній 

роботі під час підготовки навчальних і методичних посібників із 

досліджуваної проблематики; у науково-дослідницькій роботі студентів та 

аспірантів. 

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичному обґрунтуванні 

поняття «висловлення комуніканта-лицеміра»; дослідженні вербальних та 

невербальних засобів, які використовуються для актуалізації лицемірства 

комунікантів; виявленні комунікативно-прагматичних особливостей 

висловлень комуніканта-лицеміра. Отримані результати є узагальненням 

роботи дисертантки, проведеної одноосібно. 

Апробація результатів дослідження здійснена на 7 міжнародних 

наукових конференціях: Міжнародна науково-практична конференція 

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

Х Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів 

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (Луцьк, 
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2013 р.), V Міжнародна науково-практична конференція «Людина 

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

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

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

«Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці 

ХХІ сторіччя» (Київ, 2020 р.). 

Крім того, основні положення дисертації були виголошені на 

фестивалях науки Східноєвропейського національного університету імені 

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

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

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено в 

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

арк.); 1 стаття в зарубіжному виданні (0,7 др. арк.), а також тези доповідей на 

чотирьох наукових конференціях (0, 8 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 

4,7 др. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 229 сторінок 

(основний текст становить 204 сторінки) складається із анотацій українською 

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

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

лексикографічних джерел (7 найменувань) та джерел ілюстративного 

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

12 рисунків. 

У вступі обгрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його 

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

дослідження, окреслено теоретичне і практичне значення отриманих 

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

дисертації з науковою проблематикою кафедри, наведено дані щодо 

апробації результатів; викладено положення, що виносяться на захист. 
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У першому розділі окреслено теоретичні засади дослідження 

вербальних та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів; 

конкретизовано зміст поняття «лицемірство» крізь призму психології та 

етики, розглянуто соціальний вимір лицемірства, висвітлено етапи 

комплексної методики дослідження вербальних та невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому дискурсі. 

У другому розділі досліджено прагматичний статус лицемірних 

висловлень; розкрито дискурсивну специфіку комунікативних стратегій і 

тактик комуніканта-лицеміра в англомовному художньому дискурсі. 

У третьому розділі досліджено невербальні засоби актуалізації 

лицемірства в англомовному художньому дискурсі та виявлено основні типи 

взаємодії вербальних та невербальних засобів актуалізації лицемірства в 

англомовному художньому дискурсі. 

У загальних висновках сформульовано підсумки проведеного 

дослідження й окреслено перспективи подальшої роботи з цієї проблематики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

ЛИЦЕМІРСТВА КОМУНІКАНТІВ 

 

1.1. Трактування поняття лицемірства та суміжних із ним понять у 

гуманітарних студіях 

Поняття «лицемірство» з’явилося в стародавньому Римі, коли під час 

театральних постановок актори одягали маски з різними виразами емоцій, 

тобто по суті приміряли особу. Грецьке слово «hypokrisis», перекладене як 

«лицемір», буквально означає «театральний актор», тобто йдеться про людей, 

які грають роль, а не ведуть себе природньо і невимушено. Лицеміром 

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

її внутрішнім переживанням і справжнім почуттям. Лицемірна людина ніби 

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

життєві погляди і позицію залежно від сьогочасної вигоди.  

З точки зору етики, лицемірство – негативна моральна якість, що 

виявляється в поведінці людини, яка прикриває нещирість, лукавість, 

двоєдушність удаваною щирістю, доброчесністю [222, с. 224]. Лицемірство 

базується на вдаванні [44]. У психології лицемірство розглядають як 

негативну рису характеру поруч із брехливістю, лінощами, грубістю, 

жадібністю, зарозумілістю, бездушністю, заздрістю та егоїзмом [29, с. 233]. 

В. Плаксина співвідносить лицемірство з мімікрією, називаючи його окремим 

її випадком. Мімікрія – здатність ставати іншим, схожим на того, ким 

людина не є, імітуючи його помимо власної волі. [118]. У нашому 

дослідженні лицемірство розуміємо як невідповідність слів і вчинків людини 

її справжнім переконанням, намірам і почуттям; нещирість [218]. Сутність 

лицемірства проілюстровано на Рис. 1.1. 
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Рис. 1.1 Сутнісна характеристика лицемірства 

 

У житті лицеміри діють таким чином з корисливими чи й зловмисними 

мотивами, наслідком чого є страждання інших людей. Протилежними 

моральними якостями людини (позитивними) є чесність, прямота, щирість. 

Щирість у філософії згадується, перш за все, в зв’язку з розглядом етичних 

норм поведінки. Стародавній філософ Конфуцій (551–479 рр. до н. е.) 

досліджував поняття cheng, яке зазвичай перекладається як щирість. Термін 

передбачає відповідність слів внутрішньому стану, почуттям [128]. Ідеї, 

пов’язані із щирістю, містяться і в етичних творах Арістотеля (384–322 рр. до 

н. е.). У «Нікомаховій етиці» філософ описує чесноти як щось середнє між 

двома крайностями: відсутністю і надлишком властивості. Чеснотою 

Арістотель вважає правдивість (truthfulness), або щирість (sincerity), яка, на 

його думку, є бажаним проміжним станом між самокритикою і надмірним 

самовдоволенням [183]. 

Питаннями щирості цікавляться і соціологи. У соціології щирість 

розглядається як властивість особистості, при цьому підкреслюється її 

значення не тільки в ставленні до оточуючих, але і до самого себе, а також 

зазначається її залежність від культури. Вважають, що щирість в сучасній 

інтерпретації означає узгодженість між словами і справжніми почуттями, і 

що, хоча це поняття розвивалося протягом століть і є старим як мова і жести, 

його не можна розглядати окремо від культурних умов [1, с. 6].  

Лицемірство – це нещирість, схильність говорити не те, що думаєш 

[101]. Як зауважує дослідниця В. Плаксина, існує відмінність між 
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лицемірством і нещирістю, яка полягає в тому, що нещирість може 

випливати з небажання з певних причин (інколи навіть безкорисливих, 

наприклад, щоб не обтяжувати інших своїми проблемами) виявляти свої 

почуття, в той час як лицемірство є виявом корисливих намірів [118]. Основа 

нещирості криється найчастіше в самих людях, у їхній недовірі до інших, які 

можуть використовувати їхню довіру не в їхніх інтересах, а інколи навіть і їм 

на шкоду. Іншою причиною нещирості є прагнення не змішувати свою 

індивідуальність з іншими, підвищена оцінка свого «Я», прагнення бути 

незалежним і нікому не зобов’язаним, що робить таку людину вкрай 

замкнутою і неохочою до відкритості [88, с. 134–135]. Такі люди схильні, 

самі того часто не усвідомлюючи, до обману умовчанням навіть у ставленні 

до близьких і друзів, оскільки будь-які відомості про себе вважають своєю 

власністю, а їх поширення як небажаний зв’язок з іншими, збільшення своєї 

залежності від інших та зменшення своєї безпеки. 

Лицемірство як негативна моральна якість, що проявляється в 

поведінці, є поштовхом до обману, брехні, нещирості, неправди. За словами 

Є. П. Ільїна, лицемірство є одним із способів обману [54, с. 123]. Різні прояви 

обману постійно проявляються в міжособистісній комунікації, в соціальних 

відносинах, в діях різних інституційних суб’єктів. Загалом, обман – це 

дезінформація, неправдиве повідомлення, передане певному суб’єкту. 

Будучи обманутим, суб’єкт приймає за істинне, справжнє, вірне, 

справедливе, правильне, прекрасне (і навпаки) те, що таким не є. Обман як 

навмисна дія найчастіше виражає егоїстичне відокремлення, розрив, 

порушення спільності, недовіру, вороже ставлення до інших або нещире 

спілкування, в якому домінують прагматичні цілі. Обман – це випробуване 

знаряддя несправедливості [47, с. 14–15], а за словами Канта, ніщо не обурює 

нас більше, ніж несправедливість; всі інші види зла – ніщо порівняно з нею 

[56, с. 201].  
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Щодо розмежування понять «брехня» та «обман», то в наукових 

студіях існує тенденція розрізняти їх за ознакою включення/виключення 

вербальної поведінки. Стверджується, що «лише обман, який містить 

вираження хибних тверджень, можна вважати брехнею» [190, с. 226]. Брехня 

є феноменом спілкування, який полягає у навмисному викривленні дійсного 

стану речей або свідомому повідомленні неправдивої інформації. Брехня 

найчастіше трапляється у мовних повідомленнях, негайна перевірка яких 

утруднена або взагалі неможлива. Існують різні способи вираження брехні: 

усні і письмові повідомлення, міміка, жести, певна дія, замовчування правди 

тощо. Породжується брехня прагненням домогтися особистих чи соціальних 

переваг у конкретній ситуації [224, с. 47].  

Морально-етичні цінності та установки людини, в тому числі і 

ставлення до брехні, відіграють важливу роль у виробленні, регуляції і 

реалізації власної стратегії комунікативної поведінки. І. Кант писав, що 

лінгвістичний аспект брехні зауважив Августин, який вказував на те, що 

людина, яка використовує мову для обману, зловживаючи нею, чинить гріх 

[56, с. 257]. Цю ідею продовжив Фома Аквінський і схоласти. Відповідно до 

їхньої філософії, слова мови є знаками розуму, і проти природи мови і розуму 

змушувати їх служити брехні [23]. 

Досить часто люди вдаються до брехні як засобу маніпулятивної дії 

заради егоцентричного прагнення відчувати себе в центрі подій і в центрі 

уваги. Наприклад, психопатичні особистості часто і з насолодою брешуть і 

при цьому не відчувають каяття або сорому. Викриття не позбавляє їх цієї 

вади. Брехня, нещирість, обман, лицемірство, плітки і зловтіха 

супроводжують їх упродовж усього життя. У результаті психологічних 

досліджень виявлено, що частіше брешуть екстернали, невротики, 

стривожені люди і ті, хто погано переносить стрес. Рівень інтелекту не 

причетний до цієї форми поведінки. Доведено також, що досвідчені брехуни 

самі погано розпізнають, коли їм брешуть [83, с. 217–218]. 
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Питання про брехню має вічне значення, тому що за твердженням 

О. К. Секацького, принципова нездатність збрехати знаходиться взагалі поза 

межами нормальної психіки або людського розуму, як щось абсолютно 

трансцендентне [133, с. 37]. Перший досвід брехні індивіда відбувається в 

ранньому дитинстві. Як пишуть П. Екман і У. Фрізен, дітей навчають не 

тільки тому, що їм не слід говорити, але і яких виразів обличчя не слід 

допускати. І це не просто заборона, а вимога фальшивих облич, зазвичай 

усміхнених [194, с. 135]. Не становить труднощів розмежувати період в житті 

дитини, коли вона може відкрито заявити, що цей подарунок їй не 

подобається, і період, коли вона обманить, що давно мріяла про такий 

подарунок. Цей рубіж відноситься до теми свідомості і тому має 

універсальний характер для всіх культур [133, с. 36]. 

Брехливі і правдиві повідомлення відрізняються трьома 

особливостями: кількістю повідомлених деталей, зв’язністю/послідовністю, 

зізнаннями забудькуватості [209]. Вчені, які досліджували структуру 

психічної діяльності правдивого мовця і брехуна, вказують на низку 

відмінностей за характером відтвореного, де поряд з критеріями мовленнєвих 

здібностей виділяється і критерій емоційної насиченості. Зокрема, 

встановлено, що при показаннях свідків у випадках правдивості кількість 

емоційних моментів, пов’язаних із описаними подіями більша, ніж при 

наданні неправдивих свідчень (лжесвідченнях) [130, с. 48]. Однак таке 

твердження не доводить відсутність участі емоцій в мовленнєвому акті 

брехні, адже загальновизнано, що в генезисі брехні важливу роль відіграють 

емоції, або, вірніше, комплекс емоцій (можливо, навіть суперечливих 

емоцій) [166]. 

Не можна заперечувати і тезу П. Екмана, що індивід не бреше з якоїсь 

однієї причини [178, с. 32]. Причини і цілі брехні синтезовані в мотивах, які 

передують мовленнєвому акту брехні, наприклад, «Він збрехав, щоб уберегти 

її від емоційного зриву і пом’якшити удар». Фактичну причетність емоцій до 
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брехні можна прослідкувати в софізмах самовиправдання аморальності 

брехні, коли дієслово «брехати» входить в каузальний контекст, 

поєднуючись з обставинами мотиву-причини: «брехати через жалість», 

«брехати зі страху викриття (покарання)», «брехати через співчуття», 

«збрехав через любов ...» тощо.  

Домінуючими емоціями, стимулюючими брехню/обман, є страх, 

боязнь, малодушність. Першопричиною брехні і обману є любов до 

близьких, жалість, співчуття, бажання захистити [114, с. 46]. Іноді люди 

використовують брехню/обман при бажанні викрити обманника і/або 

дізнатися правду, а іноді брешуть із ввічливості або заради престижу. 

Обман на відміну від брехні є свідомим прагненням створити у 

партнера хибне уявлення про предмет обговорення, при цьому прямі 

спотворення істини не допускаються. Повідомлення напівправди приводить 

до того, що обманена людина стає мимовільним співучасником обману. Тому 

обман припускає таку взаємодію, в основі якої лежить прагнення приховати 

правду, найчастіше з корисливих мотивів. Обман є формою замаскованого 

маніпулювання [83, с. 218].  

Існує широкий контекст міжособистісної взаємодії, в рамках якого 

виникає і розгортається маніпуляція, в якій сплітаються перетворення 

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

явне, динаміка переміщення відповідальності, зміни балансу інтересів [46, 

с. 8]. Існує багато ситуацій, в яких одна людина впливає на поведінку іншої, 

її думки, почуття. Форма, глибина та ступінь такого впливу дуже 

різноманітні. Відрізняються і можливості протистояти такому впливу [140]. 

Найпоширеніший засіб впливу – «звичайні» слова: прохання, відповіді, 

докази, зауваження, коментарі. 

У 3. Шострома, який вважав маніпулювання злом і основним лихом 

сучасної людини [174], з’являється все більше прихильників. Є. Л. Доценко, 

наприклад, бачить руйнівний ефект маніпуляції в розщепленні особистості 
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адресата, її невротизації, підвищенні «роботоподібності», податливості до 

зовнішнього впливу [46]. Термін «маніпуляція» використовується на 

позначення впливу на людину з метою спонукати її зробити щось 

(повідомити інформацію, зробити вчинок, змінити свою поведінку) 

несвідомо чи всупереч її власному бажанню, думці, наміру [146, с. 72]. 

В. В. Зірка визначає маніпуляцію як декодування повідомлення так, як 

вигідно маніпулятору [51, с. 87]. Також під маніпуляцією розуміють і 

мовленнєвий вплив, направлений на приховане побудження адресата до 

виконання певних дій в інтересах відправника повідомлення, які не 

обов’язково збігаються з його інтересами. Ціль мовленнєвої маніпуляції – 

схилити адресата до того, щоб прийняти певні висловлення за істинні без 

врахування усіх аргументів [64, с. 388]. Маніпулятивний вплив має такі 

характеристики: 1) прихованість і таємний характер намірів маніпулятора 

(використання іншого як засобу досягнення власних цілей); 2) намагання 

маніпулятора підкорити своїй волі адресата (отримати односторонній 

виграш); 3) руйнуючий особистість ефект впливу (в першу чергу – на 

особистість адресата, та опосередковано – на особистість маніпулятора) [90]. 

Незмінно притаманна будь-якому маніпулятору ознака – прагнення 

заволодіти волею партнера. Маніпулятор завжди прагне поставити його в 

підлегле, залежне становище. Цю залежність маніпулятор черпає у слабких 

сторонах, страхах і бажаннях комунікативного партнера (бажання грошей, 

влади, слави, визнання, любові тощо). Друга характерна ознака маніпулятора 

– обман, лицемірство в його поведінці: підлабузництво, прагнення догодити 

або невідв’язність, відчуття того, що він чогось не договорює і «темнить». 

Третя особливість маніпулятора проявляється в закликах не до згуртованості, 

а до роз’єднання. Він переконує в необхідності боротьби «за місце під 

сонцем» («кількість місць дуже обмежена»), в необхідності позиції сили – 

«чим більша твоя сила і здатність контролювати інших, тим вище ти 

піднімаєшся як господар положення», «з людьми потрібно не дружити, а 
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сварити їх між собою, щоб швидше перемогти». Інтрига – улюблений прийом 

маніпулятора. Інша людина – це завжди лише засіб досягнення власних цілей 

[83, с. 146]. 

Загальновизнаний факт, що здатність до брехні і обману строго 

індивідуальна і заторкує особливості психофізіології, статі, віку та інших 

особливостей людини, породжуючи активну розробку проблеми 

індивідуальних і статевих відмінностей в розумінні брехні, неправди та 

обману [52; 53]. Питання чоловічої та жіночої брехні, ступеня схильності до 

брехні тієї чи іншої статі цікавив людей і в давні часи. «Часто юнаки 

брешуть, і нечасто – ніжні діви», – стверджував Овідій, хоча в повсякденній 

свідомості існує точка зору, що жінки є більш брехливими, ніж чоловіки. Це 

підтверджується вченими, які встановили, що найбільш активна діяльність у 

жінок відбувається у відділах лімбічної системи мозку, яка контролює вираз 

обличчя, жестикуляцію і мову [204].  

Як вказує В. В. Знаков: жінки отримують більше емоційне враження 

від приховування або спотворення справжніх думок і почуттів, в той час як 

емоційне враження чоловіків залежить від перекручування фактів [53]. Цю 

диференціацію можна враховувати при маніпулятивному впливі за 

допомогою брехні та обману: щоб обманути чоловіка, потрібно обманути 

його розум, побудувавши логічно обґрунтований ланцюг міркувань. Щоб 

обманути жінку, потрібно зуміти обманути її почуття та емоції [175, с. 107]. 

Від обману важко захиститися, але його можна розпізнати. І цьому 

вчать психологи, розкриваючи поведінкові ознаки обману. Дослідження 

П. Екмана показали, що про брехню й обман можуть свідчити довго 

незмінний або невчасний вираз обличчя. Особливо важливу інформацію про 

щирість або нещирість людини надає її усмішка. Головними відмінностями 

фальшивої усмішки від щирої є її невчасність й асиметричність [180]. 

Коли ми поспішно намагаємося скласти враження про людину, зростає 

ймовірність того, що воно буде помилковим і поверхневим. О. Є. Мачехін, 
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цитуючи Жана де Лабрюєра, зауважує, що не можна судити про людину з 

першого погляду. Чесноти зазвичай оповиті покривом скромності, недоліки 

прикриті маскою лицемірства [100, с. 206]. Потрібен певний час, щоб 

відокремити хибне від істинного. 

Осторонь, на перший погляд, від обману стоїть хитрість, коли люди 

спеціально приховують свої справжні наміри від тих, кого хочуть направити 

на хибний шлях, вживають усіх заходів для того, щоб вони не здогадалися 

про справжні мотиви дій. Хитрощі дозволяють приховати справжні наміри і 

плани хитрунів так, щоб об’єкт обману сприйняв їхні дії як здійснювані в 

його інтересах. 

Хитрість – це комплексний прийом обману особливого роду, що 

включає безліч найрізноманітніших його видів: від примітивної брехні до 

грандіозних вистав в політиці, військових операціях, розвідці. Вона завжди 

індивідуальна, оскільки визначається конкретними обставинами, тому вона 

вимагає від хитруна природної кмітливості, творчого підходу, неординарного 

розуму і здорового глузду. Хитрун завжди верткий, лукавий, хитрий, 

підступний, спритний, чіпкий і розумний [88, с. 151].  

Не обходиться без хитрості і провокація – підштовхування інших на 

дії, що можуть спричинити тяжкі для них наслідки, яких вони не 

усвідомлюють. Провокація – це повідомлення, дія або діяльність, що має 

таємний, ретельно приховуваний провокатором мотив або ціль, щоб 

спричинити небажані за своїми наслідками для об’єкта провокації дії, які 

будуть використані потім провокатором з метою звинуватити, зганьбити, 

скомпрометувати, підставити об’єкта провокації [88, с. 153]. 

Свої наміри хитрун маскує різними способами: висловленнями, що 

вказують на абсолютно протилежні наміри; відволікаючими діями, що не 

відповідають справжнім намірам; удаванням і лестощами; демонстрацією 

бажання допомогти; інтригами, якщо здійсненню прихованих намірів 

заважають треті особи; провокаціями; створенням ситуацій (пасток) і різного 
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роду перешкод, що суперечать його справжнім намірам, і заманюванням в ці 

пастки; маскуванням; створенням вигляду дій і вчинків в інтересах 

противника; прикидаючись таким, яким його хоче бачити і уявляє противник, 

але яким хитрун насправді не є (дурним, слабким, довірливим тощо); 

створенням ілюзії незалежності адресата від впливу хитруна і самостійності в 

прийнятті рішень. 

Близьким за змістом до провокації є підбурювання – спонукання до 

ганебних дій та вчинків, що зазвичай здійснюються таємно. В особистісних 

стосунках провокація досить часто застосовується для дискредитації 

неугодної людини. Таким чином ставлять людину в таке положення, що їй 

здається, що вона сама себе дискредитує. Провокацією з чесної людини 

роблять ганебну, з вірної – зрадника, з гідної – негідника. Саме тому, що 

провокація базується на обмані, суспільство не схвалює провокацію навіть у 

випадках, здійснюваних заради вищих інтересів людини, суспільства, 

держави [88, с. 153]. 

Для досягнення власних цілей хитрун вдається до спотворення істини, 

використовуючи при цьому найчастіше обман. Поняття «обман» і 

«неправда»  логічно протистоять поняттю «правда». Неправда – це те, що 

суперечить правді, істині; брехня; протилежне правда [218]. Неправда 

позначає конфлікт, розлад між домінуючою цінністю у даного суб’єкта та 

істиною, справедливістю, нормами моралі. Цей настільки типовий для 

соціального суб’єкта внутрішній конфлікт часто вирішується найбільш 

доступним способом: шляхом обману інших або шляхом обману самого себе, 

а точніше – обома шляхами [47, с. 15–16].  

Обман і правда абсолютно виключають один одного. Правда 

протистоїть обману та неправді як екзистенційна (смисложиттєва) цінність 

вищого рангу, що засвідчує істинність нашого існування. Нехтування 

правдою призводить до розпаду ціннісних засад людського співжиття, до 

збільшення абсурду, безглуздості буття, тому що правда виражає саму суть 
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соціальності, єднання з іншими, довіру до інших, спільність або узгодження 

інтересів. 

Як екзистенційна цінність правда слугує інгерентною підставою 

совісті, гідності та свободи людини. Будь-яке приниження ціннісного статусу 

правди неминуче призводить до її поступового перетворення на її 

протилежність, до того, що за правду починають з легкістю видавати її 

подобу. Це трапляється, коли люди прагнуть змусити правду працювати 

задля задоволення їхніх інтересів. Обмеження правди, тим більше нахабне 

панування неправди, різко позначається на всій системі вищих цінностей, 

породжуючи ланцюгову реакцію скепсису, невір’я та цинізму. Це означає, 

що правда є необхідною ланкою в системі вищих цінностей, що формують 

духовну основу соціальності та людяності [47, с. 17]. 

Примирення з неправдою, із звичним суспільним обманом притуплює і 

деформує механізми моральної саморегуляції і самооцінки. Порушення цих 

фундаментальних механізмів самоорганізації особистості загрожує їй 

деградацією. Нерідко воно викликає гострі форми боротьби з самим собою, 

внутрішні конфлікти, що здатні вирішуватися як моральним падінням, так і 

моральним піднесенням. 

Поняття «правда» та «щирість» людство поєднало з поняттям «істина», 

завдяки чому істина і правда стали метою науки і мистецтва, ідеалом 

моральних спонук [126, с. 327]. Під істиною розуміють моральний ідеал, 

справедливість; достовірне знання, що правильно відображає реальну 

дійсність у свідомості людей [218]. Як би не визначалася істина в тій чи 

іншій концепції, жодна з них не може відійти від класичного визначення 

істини, даного Арістотелем, як відповідності думки дійсності [163, с. 14].  

 В. А. Маслова стверджує, що за допомогою істини забезпечується 

збереження основних зусиль існування людини – світу речей і духовних 

цінностей. Гармонія та порядок збігаються з істиною в найширшому 

діапазоні, виявляючи зв’язок і організацію в часі та просторі, в той час як 
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правда – відносна, її можна оскаржувати і навіть фальсифікувати, це 

споконвічний атрибут людських справ. Учена робить висновок, що судові 

закони, право у свідомості пов’язані з правдою, а вищий суд – з істиною, 

оскільки істина виражає стан речей в світі, закономірність, закон, а правда – 

конкретний випадок. Тому істина виражає загальні судження, а правда – 

часткові судження про події та факти [99, с. 245–247].  

Дуже часто в мовній свідомості людини «не так важливо бути правим, 

скільки відчувати себе таким» [99, с. 249]. Отож В. А. Маслова акцентує 

увагу на тому, що правда живе в світі людського буття, а істина – в 

об’єктивному світі. Суб’єктивність у сприйнятті світу відзначається і 

В. І. Шаховським: люди думають, що вони спілкуються один з одним на рівні 

правди, однак, у кожного з них вона своя. При переході на рівень істини 

кожному з мовленнєвих партнерів дозволяється побачити інші правди і 

застосувати до них свою. У мовленнєвих актах (діалогах) завжди існує 

опозиція «твоя правда vs. моя правда». Думки різних мовних особистостей 

про одну і ту саму подію, факт, явище рідко повністю збігаються [167, 

с. 133]. Тобто, якщо істина як ідеал науки передбачає відсторонене, 

об’єктивне окреслення того, що є, і таким, яким воно є, то правда завжди 

чиясь, а не абстрактна.  

Брехню, лицемірство й обман відносять до корисливих форм 

спілкування і розглядають як форми деструктивної взаємодії. Вони (брехня, 

лицемірство, обман) завжди викликають у жертви відчуття приниження, 

безсилля, образи і руйнують взаємини. В основі деструктивного спілкування 

лежить немало особистісних рис: егоїзм, хитрість, схильність до наклепу, 

мстивість, уїдливість, цинізм тощо [83, с. 217].  

Отже, поняття «лицемірство» є багатофункціональним та 

полісемічним.  З точки зору етики, лицемірство – негативна моральна якість, 

що виявляється в поведінці людини, яка прикриває нещирість, лукавість, 

двоєдушність удаваною щирістю, доброчесністю. У психології лицемірство 



34 

 

розглядають як негативну рису характеру. Ми розглядаємо лицемірство як 

невідповідність слів і вчинків людини її справжнім переконанням, намірам і 

почуттям; нещирість. У житті лицеміри діють таким чином з корисливими чи 

й зловмисними мотивами, наслідком чого є страждання інших людей. 

Протилежними моральними якостями людини є чесність, прямота, щирість. 

 

1.2. Соціальний вимір лицемірства та суміжних із ним понять 

 

Міжособистісна взаємодія передбачає ті точки людського буття, де 

неминуче перетинаються культурні цінності, а також соціальні інтереси 

індивіда. Міжособистісна взаємодія, реалізуючись в соціальних ситуаціях, 

регулюється в суспільстві певними конвенціями. Індивід, суб’єкт не існує 

поза межами певної соціальної спільноти і, будучи включеним в соціальну 

комунікацію, він несе в собі безліч кланових інтересів та прагнень – від 

державних і класових, до сімейних та діадних [114, с. 39]. 

З. Фройд вважав, що саме суспільство спонукає людину лицемірити. У 

нього навіть є термін «культурне лицемірство» [198, c. 219], що визначається 

як особливий стан, що підтримується суспільством через властиве йому 

почуття невпевненості і потребу захистити свою очевидну лабільність 

шляхом заборони критики й обговорення. Воно виникає внаслідок того, що 

суспільство вимагає досягнення високих ідеалів моральності від кожного 

свого члена, не піклуючись про те, як важко цього досягти. Разом з тим 

суспільство не настільки багате й організоване, щоб винагороджувати 

кожного в міру його відмови від задоволення потягів. Воно надає можливість 

самому індивідові вирішити питання, яким чином він може отримати 

достатню компенсацію за принесену жертву, щоб зберегти душевну 

рівновагу [224, с. 228–229].  

Американський психолог Л. Фестінгер висунув теорію когнітивного 

дисонансу, що трактується як переживання дискомфорту, яке виникає через 
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дії, що ідуть врозріз із власними переконаннями (аттитюдами). Внутрішня 

проблема, внутрішньо особистісний конфлікт може вирішитися, якщо 

змінити переконання або інтерпретацію ситуації [156]. Відповідно, для того, 

щоб подолати дисонанс, людина схильна вдаватися до лицемірства. 

П. Екман, цитуючи одного з провідних американських соціологів 

І. Гоффмана, зазначає його твердження, що «ніхто ніколи не говорить 

правду», яке базується на тезі, що громадське життя являє собою «виконання 

кожним з нас передбачених і освоєних ролей» [178, с. 20–21]. Отож 

лицемірство є необхідним інструментом для соціалізації, підтримки хороших 

стосунків з оточуючими, який дає змогу суспільству приховати свої 

недоліки. Лицемірство засуджують і водночас жадають [151]. 

Сучасна наукова парадигма скеровує увагу мовознавців на дослідження 

мовних одиниць у тісній взаємодії з різноманітними екстралінгвальними 

чинниками, наприклад, із соціальними, культурологічними, психологічними 

тощо [165, c. 43], оскільки будь-яке висловлення пов’язане з набором 

можливих екстралінгвальних умов, ситуацій для свого здійснення [41, 

с. 255]. Соціальний контекст спілкування охоплює багато чинників: схему 

мовленнєвої ситуації з урахуванням характеристик учасників, їх попередньої 

і наступної поведінки, поведінки спостерігачів, цілей і засобів, місця і часу 

спілкування, тобто всю соціальну схему, а також статусно-рольові відносини 

інтерактантів та всі ті соціальні норми, які призводять до взаємно очікуваної 

поведінки, прояву тієї чи іншої емоції. 

У таємну згоду з так званими культурними правилами поведінки, які 

діють в суспільстві, втягнуті всі члени певного соціального класу, культури 

або субкультури, продуценти та реципієнти. Наприклад, білий чоловік 

середнього класу, міський житель Сполучених Штатів Америки слідує 

правилам не показувати страх публічно. Їх жіноча половина в ролі жінки до 

одруження слідує правилам не показувати гнів публічно [114, с. 40]. Будучи 
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одного разу вивченими, ці правила діють як звички, варіюючись від культури 

до культури [194, с. 137–138]. 

Цивілізована природа брехні/обману, таким чином, – в навчанні, 

заохоченні і примусі людини приховувати почуття, емоції та настрої, 

оскільки «чим цивілізованіше суспільство, тим більше в ньому місце 

займають брехня і обман» [175, с. 10]. Вміння приховувати почуття набуває 

семіотичний знаковий характер, який відрізняє цивілізовану людину від 

дикуна в контексті міжособистісної та соціальної взаємодії.  

Виховання дане людині саме для того, щоб приховувати її справжні 

почуття в тому випадку, коли вони є недоречними. Суспільство забороняє 

публічне вираження певної емоції, яка проявляється інстинктивно і/або 

вимагає заміни експлікації однієї емоції на експлікацію іншої. Наприклад, ті, 

хто програли у конкурсі краси, повинні приховати страждання і показати 

принаймні легке щастя. «У цей момент перед оголошенням ведучого всі 

учасниці, боячись розчарування, концентруються не на сльозах, а на 

усмішці» [194, с. 138].   

У зв’язку з цим, соціальний простір брехні та обману вимірюється у 

двох площинах, що відповідає двом існуючим точкам зору відповідно до 

джерела брехні. Перше твердження визначає брехню як будь-яку дію для 

інших. «У хвилину, коли до нашої поведінки хтось придивлюється, ми 

мимоволі пристосовуємось до спостерігаючих за нами очей і вже все, що б 

ми не робили, перестає бути правдою. Мати глядачів, думати про глядачів – 

значить жити у брехні» [89, с. 51]. Таким чином, фактор третьої мовчазної 

особи/глядачів виявляється важливим у контексті розгляду соціального 

аспекту брехні/обману. 

Іншим соціальним виміром брехні є точка зору, яка стверджує, що 

головне джерело брехні полягає в поділі життя на приватну і громадську 

сферу. Експлуатацією цієї точки зору є розмежування, за М. О. Бердяєвим, 
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природно-несвідомого як правди і цивілізовано-свідомого як брехні [17, 

с. 92].  

Соціальна природа брехні проявляється і в іміджі як цілеспрямовано 

формованій образній уяві, а також в навмисній стилізації, «симуляції» 

вищого соціального статусу, ніж реально існуючий, яка може виявлятися, на 

думку В. І. Карасика, в гіперкоректній вимові та використанні претензійних 

виразів [58, с. 7]. 

Х. Сакс стверджує, що кожній людині доводиться брехати. На його 

думку, брехня – це явище, яке можна досліджувати з точки зору того, 

наскільки воно усвідомлюється мовцем. Будь-яка людина може опинитися в 

такій ситуації, коли необхідність брехати практично нав’язується ззовні. 

Наприклад, в ситуації, коли запитують – Як Ваші справи?, той, хто 

відповідає, повинен вибрати брехню як адекватну відповідь та відповісти – 

Добре!, навіть у тому випадку, якщо йому погано [211].  

Мовцеві доводиться брехати, відповідаючи на цілу низку запитань, з 

огляду на те, що в суспільстві діє принцип оповідності (tellability). Цей 

принцип діє імпліцитно, однак він завжди враховується при породженні 

дискурсу. Деякі речі можна говорити тільки в колі сім’ї, деякі – тільки 

лікареві, священнику тощо. Потрібно також дотримуватися порядку 

повідомлення інформації, при якому деякі співрозмовники повинні почути 

новину раніше, ніж інші. Час і місце повідомлення також відіграють важливу 

роль у виборі істини або брехні – навіть якщо та чи інша новина може, в 

принципі, бути повідомлена цій людині, вона не може бути повідомлена їй 

тут і зараз, тобто в цьому конкретному місці і в цей конкретний час. Х. Сакс 

вказує на об’єктивний характер брехні, і вислів «кожному доводиться 

брехати» (everyone has to lie) розуміється ним як певне правило, яке 

говорить: тобі слід брехати, при невиконанні якого слідують санкції [211]. 

Вираження неправдивості Х. Сакс включає в поняття «робити звичне» 

(doing ordinary), яке він трактує як звичне проведення часу. На його думку, в 
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завдання теоретика входить дослідження того, що означає бути звичайною 

людиною в світі, як в сфері дій, так і у вербальній поведінці [211]. Якщо 

розглядати людину з цих позицій, то брехню можна вважати звичайним 

людським заняттям, з тієї причини, що часто людина бреше через громадську 

та особисту необхідність, а не через те, що вона керується свободою вибору. 

Людина бреше, тому що всі звичайні люди будуть брехати за даних обставин 

[212, с. 414–415]. Як зазначає Д. Болінджер, буває брехня, яка узвичаїлась 

[20].  

Поняття «робити звичне» співвідноситься з поняттям способу 

існування, яке пропонується в сучасній філософії. Висловлюється думка про 

те, що слідування істині є першим способом існування, а слідування брехні – 

другим способом існування. Це пояснюється тим, що істина первинна в 

онтогенезі мовлення і саме їй надається перевага в психологічному плані. 

Якби люди були орієнтовані тільки на брехню, вони б могли споглядати світ, 

але не творити його. Проте, брехня є звичним заняттям в континуумі 

існування (flow of existence) [191, с. 57]. 

Існує так звана етична сторона брехні. Як пише Ю. М. Лотман, «норма 

і її порушення не протиставлені як мертві сутності. Вони постійно 

переходять одна в одну. Виникають правила для порушення правил та 

аномалії, необхідні для норми» [98, с. 26]. Ця теза може бути проілюстрована 

законом взаємопроникнення, згідно з яким поняття-протиставлення «інь» і 

«янь» взаємопроникають одне в одне, а їх єдність представляє істину. Кожен 

з модусів містить в собі зародок своєї протилежності. 

Виділені філософами два різновиди доктринальності та повчання етики 

дозволяють говорити про дві сторони етики: жорстку (етика Мойсея) і м’яку 

(етика Арістотеля). «В етиці людина шукає не стільки опори, скільки 

підтвердження (і санкції) своїх сумнівів, а ще точніше, вона шукає нове 

розуміння моралі, що розширяє звичні горизонти гідної поведінки» [37, 

с. 179]. Саме тому людині властиво виправдовувати багато вчинків, 
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осуджених в рамках жорсткої етики. Брехня, неправда характеризують 

суб’єкта мовлення як такого, що здійснює вчинки, які суперечать нормам 

мовленнєвого спілкування (пор. максиму якості Грайса). Однак нерідко 

брехня отримує етичну санкцію, оскільки вважається, що вона іноді може 

бути використана на добро. Обман на благо (свята брехня) мотивується 

альтруїстичними міркуваннями, не суперечить загальнолюдським цінностям 

і може бути інтерпретований як збіг інтересів агента і реципієнта 

брехні/обману [114, с. 38]. У зв’язку з цим слід підкреслити, що йдеться не 

про моральне виправдання брехні/обману в цілому, а про етичну 

аргументацію, що дозволяє виправдовувати окремі форми і випадки, 

вдаючись до м’якої етики.  

По суті, етичне поняття брехні постає з самого початку дволиким, 

двоїстим. В одній проекції брехня є злом, в іншій – благом. У випадках 

«святої брехні» етична цінність вчинку поступається утилітарній 

характеристиці результату. При констатації наявності брехні і/або обману 

відбувається поєднання елегійної та деонтичної модальностей. Коли говорять 

«X збрехав/обманув», вказують на факт вчиненої (мовленнєвої) дії, а також на 

порушення ним етичної норми. При викритті X у брехні значення хибності 

(оцінка якості судження з точки зору істинності) і брехні (етична оцінка 

поведінки) зливаються в одне. Але, на відміну від істиннісної оцінки, яка 

встановлює якість судження і виключає дистанціювання на шкалі, будь-які 

аномальні, ненормативні дії, до складу яких входять брехня і обман, можуть 

бути виміряні за допомогою етичної шкали, що маркує відхилення від певної 

норми [114, с. 38]. 

Пасивна брехня (факт мовчання), будучи свідомо ненормативною дією 

людини, також підлягає етичній оцінці соромно/негарно/аморально мовчати, 

при цьому етична оцінка, як зазначає Н. Д. Арутюнова, ставиться вище 

утилітарної [9, с. 109]. Мовчання замість говоріння, як ухилення від 

обов’язків, відступ від моральних приписів, з позицій жорсткої етики в 
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соціальному контексті і в побутовому спілкуванні кваліфікується як 

ненормативне і прирівнюється до негативної акції брехні. Деонтична 

(нормотворча) модальність амальгамується з оцінною в лексемах, що 

описують поведінку типу: «Він приховував свою турботу про домашніх. 

Приховував, а значить брехав» [150]. 

Оцінка імплікується деонтичною модальністю: «заборонено 

приховувати правду». Мовчання з позицій поміркованої, м’якої етики не 

осуджується настільки суворо. «Про недіяння не судять, оскільки не судять 

за недіяння» [10, с. 20], оскільки воно не порушує заборон: мовчав, але не 

брехав. Таким чином, мовчання як пасивна брехня отримує певне місце за 

аксіологічною шкалою: з точки зору жорсткої етики – негативна оцінка, з 

точки зору м’якої – позитивна.  

Оцінка – це один із найважливіших моментів у структурі 

відображаючої діяльності свідомості, яка становить самостійний рівень 

останньої. Здатність оцінювати «вбудована в організм та вбудовує його у світ 

органічною складовою» [125, с. 156–161]. Якщо істиннісна оцінка, на думку 

Н. Д. Арутюнової, виражається переважно граматично, то етична – лексично. 

Для того, щоб судити і засудити чи виправдати, потрібно не тільки 

встановити факт скоєння ненормативного вчинку, але і кваліфікувати його, 

тобто підвести під той чи інший вид санкціонованих дій. Інакше кажучи, 

ненормативні дії повинні бути названі (проіменовані) [10, с. 22]. Таким 

чином, аксіологічні засади утилітаризму, зокрема принцип максимальної 

користі, допускає моральну легалізацію брехні/обману за умови дійсної 

корисності останніх. 

Однак варто зазначити, що існують і такі випадки, коли неправдивість 

не залежить від автора мовлення, тобто коли він має помилкове знання, яке 

щиро вважає істинним. В. З. Дем’янков називає таке явище заблудженням 

[42].  
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Якщо говорити тільки про вимовляння брехні, тобто про комунікативне 

спілкування, то останнє є видом соціальної діяльності, яке регламентується 

правилами, подібними до правил, що регулюють соціальну поведінку в 

цілому. З іншого боку, культурні цінності, які транслюються, спотворюються 

суспільством задля того, щоб догодити клановим інтересам, а так як індивід є 

його частиною і підкоряється його законам, нормам, доктрині, то він стає 

провідником або адептом його нормативного впливу, механічно включеним в 

соціум [114, c. 40].  

Від комунікативної культури учасників спілкування залежить, перш за 

все, ефективність спілкування. Комунікативна культура – це сукупність 

культурних норм, культурологічних знань, цінностей і значень, які 

використовуються в процесі комунікації, в тому числі і при спілкуванні. 

Ю. В. Жуков виділяє три групи правил, що складають комунікативну 

культуру, першою з яких є правила комунікативного етикету [49]. Вони 

визначають порядок звертання і представлення, вибір звертання та багато 

іншого. Етикетні правила не мають прямого зв’язку з ефективністю 

спілкування, але їхнє часткове чи повне ігнорування відсторонює людину від 

участі у спілкуванні.  

Так, для українського світу найголовніше значення має постулат 

щирості («Не говори неправду», «Говори правду»), а для англосакського й 

інших – постулат толерантності («Не говори неприємного для адресата», 

«Говори приємне для адресата»). На відміну від української, в культурах 

останнього типу суб’єкт не повинен казати співбесіднику того, що може його 

засмутити (наприклад, робити зауваження про його зовнішній вигляд або 

стверджувати: «Ти не маєш рації»). Це буде сприйнято як бажання його 

образити. Дія слів на співбесідника важливіша, ніж правда або щирість [25]. 

Однак, говорити неприємну правду в очі співбесідникові в українській 

культурі («Ти постарів»; «Ти погано виглядаєш сьогодні»; «Тобі не пасує цей 

колір»), що так вражає, скажімо англійців, не обов’язково диктується 
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вимогою бути щирим. З одного боку, це може бути турбота про близьку 

людину, бажання вплинути на її поведінку в її ж інтересах, з іншого – виявом 

комунікативної агресії – не лише виразом незгоди зі співбесідником в умовах 

обміну думками відповідно до постулату щирості, а прагненням нав’язати 

свою думку в умовах, коли нею ніхто не цікавиться [14, с. 281–282].  

К. Фокс тлумачить лицемірство як свідомий та навмисний обман інших 

і навіть проводить паралель між ввічливістю та лицемірством, зазначаючи 

що будь-яка ввічливість є формою лицемірства [196, с. 97]. Ввічливість – це 

велике мистецтво вписуватися в суспільство, уміння діяти так, щоб давати 

іншому все, що сам хочеш отримати від нього, і не причиняти йому 

засмучень, яких сам не бажаєш прийняти від іншого. 

Ввічливість є, перш за все, ознакою культури спілкування. Це – 

ставлення до людей з урахуванням їхніх потреб бути оціненими та 

захищеними; дотримання правил пристойності, чемність, повага, тактовність, 

делікатність. Ввічливість є особливо важливою, коли потрібно сказати 

людині щось, від чого вона може «втратити обличчя»: зробити зауваження, 

покритикувати. Такі висловлення називають діями, що загрожують репутації. 

Ціль ввічливості не в тому, щоб уникати цих дій, а в тому, щоб зменшити чи 

усунути комунікативні проблеми в розмовах та відносинах, які можуть бути 

результатом висловлень, що становлять загрозу для репутації. Ввічливість – 

це необхідна автомобільна змазка, без якої механізм людських відносин 

перегрівається та відмовляє на ходу [54, с. 131–132]. Постаючи етичною 

категорією, ввічливість може демонструвати зовнішні норми спілкування або 

знаменувати доброзичливе особисте ставлення до адресата. Ввічлива 

поведінка може бути і щирою, і нещирою.  

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

співбесідника, прагне уникнути конфлікту, або ж просто хоче бути 

ввічливим, використовуючи при цьому висловлення, які істотно не несуть 

шкоди чи вагомого впливу на адресата (наприклад «Ти сьогодні гарно 
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виглядаєш», «У тебе дуже гарна сукня»), то такі висловлення не є самі по 

собі лицемірними висловленнями. Проте, принцип толерантності в своїх 

крайніх формах (говоріння приємного, чого співбесідник не думає) теж може 

набувати негативної комунікативної характеристики (лицемірство) [14, 

с. 281–282]. Мовець починає вуалювати власні мотиви, під маскою 

ввічливості намагаючись вплинути на адресата задля задоволення власних 

цілей. Отож ввічливість можна розглядати як двоаспектний феномен: з 

одного боку, це – максима поведінки, обов’язкова для виконання, з іншого – 

власна ініціатива комуніканта з метою створення позитивної, дружелюбної 

атмосфери спілкування. Подвійна природа ввічливості призводить до того, 

що іноді вона трактується лише як інструмент для маніпуляції. 

Нещирим мовець може бути з різних причин. Наприклад, тому що не 

хоче виявити свої недоліки і слабкості; повинен показати себе таким, яким 

його хочуть бачити і чути інші; у ньому завжди борються, посилюючись і 

слабшаючи, найрізноманітніші і навіть протилежні бажання та прагнення, і 

точно висловити їх він буває не в змозі. Беручи за основу класифікацію 

В. Плаксиної [118, c. 53–54], у нашому дослідженні ми виокремлюємо такі 

причини лицемірства (див. рис. 1.2):  

1. Страх бути не таким як всі. Якщо, наприклад, в компанії прийнято 

розпивати спиртне, дивитися фільми жахів, вболівати за певну команду, 

певним чином оцінювати реальність тощо, то лицемір поводиться як всі, щоб 

бути для них «своїм». 

2. Бажання здаватися респектабельним в очах учасників групи. При 

цьому за критерії «поваги (респекту)» беруть чомусь саме групові цінності, а 

не загальнолюдські. 

3. Відсутність у людини чітких, сформованих життєвих цінностей, 

тому вона сама не знає, де вона є справжньою, а де одягає соціальну маску та 

вдається до лицемірства. 



44 

 

4. Корисливий розрахунок, при цьому лицемірство слугує засобом 

досягнення поставленої цілі та є способом реалізації продуманого 

(цинічного) плану.  

5. Необхідність дотримуватися вимог культури. Саме суспільство 

створює необхідні передумови для брехні та обману, санкціонує і легалізує 

певну частку брехні, унормовує її. 

 

Рис. 1.2. Причини лицемірства 

 

Таким чином, індивід знаходиться під тиском суспільства, яке висуває 

занадто високі вимоги по відношенню до нього, в результаті чого він 

опиняється у ситуації боротьби, конфлікту власних бажань та потреб, з 

одного боку, й еталону, даного соціумом, з іншого. Цей конфлікт веде до 

незадоволення життям та пошуку шляхів виходу із конфліктної ситуації, що 

обумовлює виникнення лицемірства. 
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1.3. Методологія і методи дослідження вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів 

 

Лінгвістика проходить різні шляхи розвитку і це не може не вести до 

постійного вдосконалення форм і методів наукового пізнання. Кожний етап 

такого розвитку супроводжується зміною підходу до самого предмета 

наукового досліження, заглибленням у його суть. Прагматизація лінгвістики, 

її загальний рух до пошуку зв’язків між будовою мовленнєвих утворень і 

компонентами ситуації спілкування, перш за все, суб’єктами комунікації, 

їхніми інтенціями, когнітивними, психічними, соціальними, ментальними та 

іншими характеристиками викликають інтерес сучасних дослідників [42; 99; 

164; 165]. 

Антропоцентрична переорієнтація мовознавства свідчить про зміну 

пріоритетів: перехід від традиційної лінгвістики з її увагою до мовних форм, 

які розглядаються без урахування зв’язків з різноманітними аспектами 

існування мови, до лінгвістики антропоцентричної, що передбачає 

дослідження мови у безпосередньому зв’язку з індивідуумом, вивчення 

різноманітних проявів людини в процесі міжособистісного спілкування, 

оскільки мова є невід’ємним складником існування людини. Це дає 

можливість усвідомити, що знання про мову мають використовуватися для 

висвітлення широкого кола питань, які стосуються природи людського 

розуму та інтелекту, вербальної та невербальної поведінки людини, які 

проявляються у процесах її взаємодії з оточуючим середовищем та іншими 

людьми.  

В історії лінгвістики неодноразово відбувалося концентрування уваги 

на тій чи іншій окремо взятій іпостасі мови, що, як правило, забезпечувало 

прорив до розуміння відповідних її характеристик [61, с. 232]. На думку 

П. Серіо, у лінгвістиці (і загалом у гуманітарних науках) парадигми не 

змінюють і не відкидають одна одну, а накладаються одна на одну, 



46 

 

співіснують, водночас ігноруючи одна одну [136, с. 52]. Таким чином, 

утвердження в лінгвістиці нового погляду на мову не призводить до відмови 

від попередніх теоретичних напрацювань. Мовознавство ХХІ ст. 

визначається одночасним співіснуванням багатьох парадигм наукового 

знання і різноманітних підходів до вивчення усіх аспектів людської мови, що 

характеризуються експансіонізмом, експланаторністю, антропоцентризмом, 

функціоналізмом, аксіологічністю і прагматизмом [87, с. 5; 134, с. 343]. 

Необхідність системного підходу до опису мови, її розгляд у всьому 

різноманітті внутрішніх зв’язків і виконуваних нею функцій зумовили зміну 

вектора лінгвістичних досліджень на урахування зв’язку мови і людини, яка 

нею користується. Надзвичайно актуальний сьогодні людський фактор у мові 

лежить в основі антропологічної парадигми дослідження мови, в яку, як один 

із напрямів, включено вивчення її комунікативних властивостей. У межах 

комунікативної лінгвістики процеси спілкування вивчають із урахуванням 

усіх вербальних і невербальних елементів комунікації. Між вербальною і 

невербальною комунікацією можливі взаємопереходи, що забезпечує 

подвійне кодування інформації у мережі людської свідомості за допомогою 

вербальних одиниць і невербальних сутностей. У процесі мовленнєвого 

спілкування відбувається обмін інформацією між співрозмовниками за 

допомогою мовленнєвих актів, які виступають центральними поняттями 

прагмалінгвістики. Особливістю прагматичного підходу (зокрема теорії 

мовленнєвих актів) до аналізу мови є розгляд мовленнєвого акту як 

цілеспрямованого висловлення, яке визнається основною одиницею 

людського спілкування. 

Методологія дослідження вербальних та невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому дискурсі 

передбачає конкретні етапи та методи аналізу. Лицемірство належить до тих 

явищ, життєвий сенс яких, здавалось би, чітко представлений у буденній 

свідомості, проте така очевидність приховує складний філософський зміст, 
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що потребує свого аналізу. На першому етапі дослідження було розглянуто 

лицемірство крізь призму філософії, психології та етики, проаналізовано 

аксіологічне підґрунтя та конкретизовано зміст поняття «лицемірство», 

висвітлено лінгвальний і соціальний виміри лицемірства та суміжних із ним 

понять.  

На другому етапі за допомогою методу суцільної вибірки було 

відібрано фрагменти англомовного художнього дискурсу, в яких 

актуалізується лицемірство комунікантів. При відборі ілюстративного 

матеріалу ми враховували: а) контекст, який передає розвиток 

комунікативної ситуації і розглядається як структура всіх властивостей 

соціальних ситуацій, що є важливими у продукуванні чи сприйнятті дискурсу 

[193, c. 3, 19]; б) мову та слова автора, які містять опис лицемірства 

комунікантів; в) внутрішнє (інтеріоризоване) мовлення комунікантів; 

г) невербальні засоби, до яких відносимо вираз обличчя і поведінку очей, 

жести і пози, голосові характеристики, дотик, зовнішність, використання 

часу і простору та вегетативні реакції комунікантів; д) репліки мовців, у яких 

вони описують свої власні емоційні переживання чи переживання інших.  

Розглянемо як функціонують вищезазначені чинники. 

а) контекст: 

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

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

want is a divorce.” /…/  

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

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

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

tried to kill herself. She wants to die.” 

“I could never do it, Noelle.” /…/  
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Later, sailing on the boat, they talked about it further. /…/ “It must look like 

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

police in Athens are very clever.”  

“What if they should investigate?”  

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

“Where, then?” 

“Ioannina.”  

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

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

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

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

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

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

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

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

wonderful little place we can go. It’s called Ioannina” [274, c. 473–486]. 

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

дати йому ще один шанс та пропонує поїхати на медовий місяць у чудове 

місто Яніна (I want another chance; I know a wonderful little place we can go. 

It’s called Ioannina). Він говорить досить переконливо (I’ve never really loved 

anyone else).  З контексту відомо, що попередньо Ларрі та його коханка Ноель 

спланували убити Кейт саме там. Таким чином вони хотіли приховати усі 

сліди та ускладнити слідчі дії потому (It must look like an accident. The 

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

та спілкування Ларрі з Кейт, допомагає розпізнати його лицемірство. 

б) мова та слова автора: 

2) “You’re going to have to do the decorating by yourself, darling,” 

George told Alexandra. “I am all tied up with clients.” 
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The truth was that he spent almost no time at the office and very little time 

with clients. His days were occupied with more interesting matters. The police 

were receiving a string of assault reports from male and female prostitutes and 

lonely women who visited singles’ bars. The victims described their attacker as 

handsome and cultured, and coming from a foreign background, possibly Latin. 

/…/ 

Alexandra’s twenty-third birthday party was a great success. There were 

forty guests. She had asked George to invite some of his friends, but he had 

demurred. “It’s your party, Alex,” he said. “Let’s just have your friends.” 

The truth was that George had no friends. He was a loner, he told himself 

proudly. People who were dependent on other people were weaklings [276, 

c. 557–560].  

Авторська оповідь вказує на лицемірство Джорджа (The truth was that 

he spent almost no time at the office and very little time with clients. His days were 

occupied with more interesting matters) та відкриває його істинне обличчя, яке 

є повністю протилежним тому образу, який він так ретельно намагається 

створити (The truth was that George had no friends. He was a loner, he told 

himself proudly. People who were dependent on other people were weaklings). 

в) внутрішнє мовлення: 

3) Kendall looked over at Tyler. “What are you going to do with your 

share of the estate?” 

Tyler said piously, “Charity, mostly. There are so many worthy 

organizations that need help.”  

He was only half listening to the conversation at the table. He looked around 

the table at his brother and. If it weren’t for me, you’d be getting nothing. 

Nothing! [272, c. 261]. 

У поданому прикладі внутрішнє мовлення Тайлера відображає його  

думки (If it weren’t for me, you’d be getting nothing. Nothing!), які є зовсім 
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протилежними до того, що він говорить (Charity, mostly. There are so many 

worthy organizations that need help.), що свідчить про його лицемірство. 

г) невербальні компоненти комунікації: 

4) I smiled hypocritically, as though sympathizing in all she said [291, 

c. 118]. 

За допомогою невербальних засобів комунікації лицемір вводить в 

оману свого комунікативного партнера. У цьому прикладі комунікант 

лицемірно посміхається, ніби співчуваючи своїй співрозмовниці.  

д) репліки мовців: 

5) “I’ve represented him for more than thirty years. He was a difficult 

man.” Fitzgerald leaned back in his chair, thinking about the past. “There were 

really two Harry Stanfords – the public one who could coax the birds off the 

money tree, and the sonofabitch who took pleasure in destroying people. He was 

a charmer, but he could turn on you like a cobra. He had a split personality – he 

was both the snake charmer and the snake.” 

Sounds fascinating. /…/ [272, c. 45–46]. 

У цьому прикладі комунікант Фіцджеральд розповідає своєму 

співрозмовнику про Гаррі Стенфорда, з яким йому довелося працювати. У 

своїх репліках він характеризує Гаррі як лицеміра (There were really two 

Harry Stanfords – the public one; and the sonofabitch; a charmer, but he could 

turn on you like a cobra; he had a split personality), що й відкриває справжню 

сутність останнього.  

На третьому етапі було здійснено прагмасемантичний аналіз 

лицемірних висловлень як мовленнєвої складової комунікативної поведінки 

лицеміра. З погляду мовленнєвого статусу лицемірні висловлення є 

окремими мовленнєвими актами (надалі – МА), в яких вербалізується 

лицемірство мовця. Мовленнєвий акт – мовленнєва взаємодія мовця і слухача 

для досягнення певних перлокутивних цілей мовця шляхом конструювання 

ними дискурсивного значення під час спілкування [168]. 
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За Дж. Остіном, єдність мовленнєвого акту забезпечується трьома 

операціями, групами дій: 1) локуцією – говорінням у сукупності фонетичного, 

фатичного (лексикалізації та граматикалізації висловлення) і ретичного 

(смислопородження й референтного співвіднесення) компонентів; 

2) іллокуцією – метою, продуманим наміром (наприклад, інформування, 

наказ, попередження тощо); 3) перлокуцією – наслідками досягнення 

результату мовленнєвого акту, зважаючи на вплив мовця на свідомість і 

поведінку адресата (виконання наказу, подив тощо). Отож мовленнєвий акт є 

сукупністю трьох дій [111, c. 22–130]. У фазі локуції відбувається вибір та 

організація мовних засобів [160, с. 112]. За Дж. Серлем, локуція є актом 

референції та предикації, що виражається в пропозиції висловлення, тобто 

зміст, який забезпечується семантикою мовних одиниць, які відображають 

положення справ у світі [137]. Зауважимо, що І. С. Шевченко вважає за 

необхідне винесення аспекту перлокуції за межі мовленнєвого акту, оскільки 

перлокутивний ефект є реакцією комунікативного партнера, окремим 

мовленнєвим актом, який має власну структуру і перлокуцію [168, с. 76]. 

Фаза іллокуції є найбільш суттєвим компонентом МА. Це – реалізація 

комунікативного наміру мовця здійснити щось за допомогою мовлення. 

Поняття іллокуції як призначення, функції висловлення пов’язано з поняттям 

інтенції, наміру мовця, його мотиву і цілі здійснити вплив на слухача за 

допомогою мовлення. Таким чином, висловлення отримує інтенційне 

значення, разом із іллокутивною функцією. Інтенція висловлення виникає у 

адресанта на основі його минулого досвіду й комунікативної ситуації. 

Важливість цього аспекту важко переоцінити: цільова настанова, намір – 

рушійна сила людської поведінки, в тому числі мовленнєвої [24, c. 1]. 

На четвертому етапі дослідження через використання дискурсивного 

аналізу вдалося виокремити та систематизувати низку комунікативних 

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

особливості вживання лицеміром комунікативних тактик у різних 
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комунікативних ситуаціях та висвітлено їх безпосередній вплив на хід 

відносин з адресатом. Комунікативна стратегія і тактика сприяють 

вираженню думок та інтенцій мовця й відображають тип лінії поведінки 

одного з комунікантів у конкретній ситуації спілкування [152, с. 118]. 

Реалізацію комунікативних тактик на вербальному рівні забезпечують 

мовленнєві акти.  

Комунікативна інтенція є одним із визначальних чинників, що 

формують інтерактивний процес [164]. Лінгвістичні аспекти вираження 

інтенції в спілкуванні можна описати не лише в рамках окремих мовленнєвих 

актів, а й в рамках дискурсу, що визначається як «зв’язний текст сукупно з 

екстралінгвальними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими чинниками», як «мова, занурена в життя» [8, с. 136–137]. Однак і 

одиничне висловлення може складати закінчений дискурс, якщо в ньому 

задоволені комунікативні цілеустановки, стратегії та інтенції мовця. 

Спілкування відбувається в комунікативній ситуації, де адресант 

орієнтується на ситуацію в цілому, і, перш за все, на адресата, що визначає 

набір пресупозицій, в тому числі і соціальних. Це дає можливість адресату 

розпізнавати інтенції, оцінки, ставлення адресанта, як явні, так і неявні, і 

відповідно реагувати на них [159, с. 214]. 

Сферою функціонування лицемірних мовленнєвих актів (мовленнєвих 

актів з порушенням умови щирості) є нещирий дискурс, який визначається як 

мисленнєво-комунікативна діяльність, яка ґрунтується на фальсифікації 

мовцем своєї інтенції. Нещирий дискурс виділяється на основі моделі 

дискурсу, в якій провідними чинниками функціонування є його середовище, 

стиль і модус [124]. Нещирий дискурс має, частіше за все, переривистий 

характер, переплітаючись із щирим дискурсом і отримуючи подальший 

розвиток у відповідній ситуації спілкування. 

Семантичною основою нещирого дискурсу є вираження особливої 

ментальності, притаманної нещирій мовній особистості. За основу взято 
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філософське положення про наявність двох істиннісних значень – «істинно» і 

«хибно» [113]. Саме у нещирому дискурсі актуалізуються обман, брехня, 

лицемірство, маніпуляція, хитрість та ін. С. М. Плотникова виділяє три види 

нещирого дискурсу, розмежовані відповідно до особливостей породжуючого 

процесу: 1) спонтанно породжуваний нещирий дискурс, 2) попередньо 

підготовлений нещирий дискурс та 3) періодично поновлюваний нещирий 

дискурс [119, с. 75].  

Е. Окс називає дискурс спонтанно породжуваний суб’єктом в момент 

говоріння незапланованим на відміну від запланованого дискурсу, який 

створений суб’єктом заздалегідь і призначений для подальшого 

використання. Різниця між ними пояснюється на прикладі мовця, якого 

просять розповісти про себе перед певною аудиторією. У першому випадку 

мовець робить це спонтанно, і його дискурс буде незапланованим. У другому 

випадку мовець готується кілька днів, і його дискурс характеризується як 

запланований. В основі ідеї планування лежить поняття попереднього 

обдумування. У незапланованому дискурсі відсутнє попереднє обдумування і 

підготовка структурного оформлення. Запланований дискурс обмірковується 

і створюєтся впродовж певного часу, іноді кілька разів переробляється перед 

його пред’явленням адресату. Учений вказує, що дискурс може бути 

спланований з урахуванням певних факторів, тоді як інші фактори можуть 

бути непродуманими. Наприклад, мовець може спланувати референцію і 

предикацію, але не спланувати необхідний для ситуації спілкування рівень 

ввічливості [207, с. 55–56]. 

Спонтанне породження нещирого дискурсу відповідає загальним 

закономірностям вербалізації задуму в мовленні. Народжена думка 

виражається, головним чином, за допомогою внутрішнього мовлення, тобто 

шляхом вербалізації частини потоку свідомості, що формується під час 

поточної мисленнєвої діяльності [59, с. 206]. При цьому смисли можуть 

набувати квазівербалізовану форму внутрішніх слів або власне вербалізовану 



54 

 

(але поки що інтеріоризовану) форму мовних знаків [86, с. 28]. Спонтанне 

породження нещирого дискурсу не залишає часу на його обдумування. 

Мовленнєва діяльність мовця обумовлена тим, що він вибирає хибні 

пропозиції, не маючи можливості ретельно обдумати свій вибір. Спонтанний 

нещирий дискурс породжується під тиском певних життєвих обставин і часто 

не залежить від вільного вибору мовця [119, с. 83–84]. Наприклад: 

6) “Hello?” Tyler could hear voices in the background. Lee? /…/ 

 “It’s Tyler.”  

“Oh, yeah. Tyler.” /…/ 

“I wish I could. I’m calling to tell you to get ready to go on that trip we 

talked about.” 

Lee laughed. “You mean, on that great big white yacht to St. Tropez?” 

“That’s right.” “I can be ready anytime,” he said mockingly.” 

“Lee, I’m serious.”  

“Oh, come off it, Tyler. Judges don’t have yachts. I have to go now. My 

guests are calling me.”  

“Wait a minute!” Tyler said desperately. “Do you know who I am?”  

“Sure, you’re –”  

“I’m Tyler Stanford. My father was Harry Stanford.” 

There was a moment of silence. “Are you kidding me?” 

“No, I’m in Boston now, settling up the estate.”  

“My God! You’re that Stanford. I didn’t know. I’m sorry. I ... I’ve been 

hearing stuff on the news, but I didn’t pay much attention. I never figured it was 

you.” 

“That’s all right.”  

“You really meant it about taking me to St. Tropez, didn’t you?”  

“Of course, I did. We’re going to do a lot of things together,” Tyler said. 

“That is, if you want to.” 
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“I certainly do! Lee’s voice was suddenly filled with enthusiasm. “Gee, 

Tyler, this is really great news ...”  [272, c. 346–347].  

Нещирий комунікант Лі у розмові з Тайлером спочатку відверто 

насміхається з нього (“I can be ready anytime,” he said mockingly; “Oh, come 

off it, Tyler. Judges don’t have yachts. I have to go now. My guests are calling 

me”). Однак як тільки він дізнається, що Тайлер має великий статок, відразу 

його голос наповнюється ентузіазмом (Lee’s voice was suddenly filled with 

enthusiasm) і ставлення змінюється повністю на протилежне, з’являється 

бажання підтримувати стосунки (I certainly do!; Gee, Tyler, this is really great 

news ...). 

Лінгвокреативна роль мовної особистості в процесі створення дискурсу 

особливо яскраво проявляється в попередньо підготовленому дискурсі, чиє 

пред’явлення адресату не збігається за часом з моментом породження. Цей 

вид нещирого дискурсу найбільш тісно пов’язаний з реалізацією категорії 

суб’єктивності. Нещирий учасник бере на себе роль організуючої сили в 

процесі спілкування, стає особистістю, яка формує сприйняття ситуації усіма 

іншими учасниками. Заздалегідь підготувавши свій дискурс, нещирий 

співрозмовник реалізує можливості мисленого бачення [33, с. 22], 

користуючись якими він стає зовнішнім фактором по відношенню до 

ситуації. При озвучуванні попередньо підготовленого нещирого дискурсу 

увесь складний процес його підготовки повинен бути прихований від тих, 

хто слухає, і основним завданням нещирого мовця стає імітація спонтанного 

спілкування, спонтанного втілення думки в мовну форму. Наприклад: 

7) Tracy had worked out her plan. /…/  

“This is Elizabeth Rowane Dastin, chairwoman of the southern division of 

the American Trial Lawyers’ Association. We’re having our annual awards 

dinner in New Orleans on the twentieth of this month, and we've chosen Judge 

Henry Lawrence to be our man of the year.”/…/ Do you suppose the judge might 
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tape a brief acceptance speech for us – a few words of thanks, perhaps?”/…/ 

“There’ll be a great deal of national television and newspaper coverage.” 

There was a silence. Judge Lawrence’s secretary knew how much His Honor 

enjoyed media coverage. /…/ She said, “Perhaps he might find time to record a 

few words for you. I could ask him.”/…/ “Would you like His Honor to address his 

remarks toward anything specific?” 

“Oh, definitely. We’d like him to talk about –” She hesitated. “I'm afraid it’s 

a bit complicated. It would be better if I could explain it to him directly.” 

There was a momentary silence. The secretary faced a dilemma. She had 

orders not to reveal her boss’s itinerary. On the other hand, it would be just like 

him to blame her if he missed receiving an award as important as this. 

She said, “I’m really not supposed to give out any information, but I’m sure 

he would want me to make an exception for something as prestigious as this. You 

can reach him in Moscow, at the Rossia Hotel. He'll be there for the next five days, 

and after that –” 

“Wonderful. I’ll get in touch with him right away. Thank you so much.” 

“Thank you, Miss Dastin” [275, c. 126]. 

При попередньо підготовленому типі нещирого дискурсу 

спостерігається розрив між діяльністю мовної свідомості при підготовці 

дискурсу й оперативним моментом його актуалізації. Лицемірка Трейсі 

заздалегідь спланувала (Tracy had worked out her plan), як реалізувати свої 

наміри та досягти свого. Вона представляється вигаданим ім’ям та посадою 

(This is Elizabeth Rowane Dastin, chairwoman of the southern division of the 

American Trial Lawyers’ Association) і вміло втілює задумане.  

Специфіка періодично поновлюваного виду нещирого дискурсу 

полягає в тому, що він породжується як спонтанний або заздалегідь 

підготовлений, і, виявившись з точки зору нещирого мовця вдалим, 

відтворюється ним багаторазово, з тими чи іншими трансформаціями. Однак 

при цьому основний семантичний зміст дискурсу, як і його мовне 
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оформлення, в цілому, залишаються незмінними. При цьому типі 

породження нещирого дискурсу порушується основний принцип діалогу – 

його одноразовість, безпосередня даність [119, с. 90]. Наприклад: 

8) The man at the reception desk glanced up as Flint entered the lobby of 

the Mandarin Hotel. “Can I help you?” He saw Flint’s smile and returned it. 

“My wife and her friend just checked in here. My wife is a blonde. Her 

friend is a hot black chick. What room are they in?” 

“Room Ten, but I’m afraid I can’t let you go in. You’ll have to teleph –” 

Flint raised a .45 calibre Ruger pistol equipped with a silencer, and put a bullet in 

the man’s forehead /…/.  

Harry Flint walked up to the reception desk of the Wilton Hotel. “Hello.” 

“Hello.” The receptionist noticed the smile on his face. “Can I help you?” 

“Yes. My wife, Diane Stevens, and her friend checked in here a little while 

ago. I want to go up and surprise them. What’s their room number?” 

The receptionist said, “I’m sorry. This is a hotel for women, sir. Men are not 

allowed upstairs. If you’d like to phone –”   

Flint glanced around the lobby. Unfortunately, it was crowded. “Never 

mind,” he said. “I’m sure they’ll be down soon.” 

Flint walked outside and dialled a number on his mobile phone. “They’re 

upstairs in their room, Mr Kingsley. I can’t go up” [273, c. 208, 222]. 

Лицемір Гаррі Флінт розшукує Діану Стівенс, щоб її вбити. Для того, 

щоб дізнатися її місце знаходження, він вигадує, що Діана – його дружина 

(My wife and her friend just checked in here. My wife is a blonde. Her friend is a 

hot black chick. What room are they in?) та двічі користується цієї брехнею у 

різних ситуаціях (Yes. My wife, Diane Stevens, and her friend checked in here a 

little while ago. I want to go up and surprise them. What’s their room number?). 

Лицемір застосовує і невербальний компонент комунікації – посмішку (He 

saw Flint’s smile; The receptionist noticed the smile on his face) для того, щоб 

виглядати переконливіше. 
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На п’ятому етапі за допомогою описового методу було 

схарактеризовано функційний аспект лицемірних висловлень в 

англомовному художньому дискурсі. Лицемір неодноразово вживає епітети, 

демінутиви, парцеляцію, лексеми та словосполучення з позитивно-оцінною 

конотацією та інтенсифікатори для підсилення ефективності свого мовлення, 

для того щоб здійснити бажаний вплив на адресата. 

На шостому етапі дослідження було застосовано функціональний 

аналіз для виявлення функціонального потенціалу невербальних засобів 

актуалізації лицемірства, які, у свою чергу, сприяють реалізації інтенції 

лицеміра, або при невдалому використанні навпаки викривають лицемірство 

комуніканта. Услід за Ф. С. Бацевичем під невербальними засобами 

спілкування ми розуміємо елементи комунікативного коду, які мають 

немовну (але знакову) природу і разом із засобами мовного коду слугують 

для створення, передавання і сприйняття повідомлень та можуть нести (а 

часто і несуть) різноманітну семантико-прагматичну інформацію у 

спілкуванні  [13, с. 287]. У нашій роботі ми беремо за основу класифікацію 

К.  Бове [186], про яку детальніше йдеться у розділі 3 (підрозділ 3.1). 

На завершальному (сьомому) етапі описано типи взаємодії вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства в англомовному 

художньому дискурсі та підведено підсумки проведеного дослідження. 

Під час проведення наукової розвідки було застосовано такі методи 

дослідження: загальнонаукові – індукцію, дедукцію, аналіз та синтез; 

лінгвістичні – контекстуальний аналіз, прагмасемантичний аналіз,  

дискурсивний аналіз, описовий метод та функціональний аналіз. На різних 

етапах дослідження для вирішення конкретних завдань використовувались 

кількісні підрахунки. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Лицемірство – це невідповідність слів і вчинків людини її справжнім 

переконанням, намірам і почуттям; нещирість. Людину, у якої зовнішні 

прояви емоцій, поведінка не відповідають її внутрішнім переживанням і 

справжнім почуттям, називають лицеміром. Лицемірна людина ніби одягає 

маску, опиняючись в тій чи іншій ситуації. 

2. Лицемірство є однією з ознак маніпулятора. Під маніпуляцією 

розуміємо мовленнєвий вплив, направлений на приховане побудження 

адресата до виконання певних дій в інтересах відправника повідомлення, які 

не обов’язково збігаються з його інтересами. Ціль мовленнєвої маніпуляції – 

схилити адресата до того, щоб прийняти певні висловлення за істинні без 

врахування усіх аргументів. Маніпулятивний вплив має такі характеристики: 

1) прихованість і таємний характер намірів маніпулятора (використання 

іншого як засобу досягнення власних цілей); 2) намагання маніпулятора 

підкорити своїй волі адресата (отримати односторонній виграш); 3) 

руйнуючий особистість ефект впливу (в першу чергу – на особистість 

адресата, та опосередковано – на особистість маніпулятора). 

3. У суспільстві діють так звані культурні правила поведінки, які 

змушують мовця іноді спотворювати істину не задля задоволення власних 

потреб, а через необхідність дотримуватися вимог культури. Індивід 

знаходиться під тиском суспільства, яке висуває занадто високі вимоги по 

відношенню до нього, в результаті чого він опиняється у ситуації боротьби, 

конфлікту власних бажань та потреб, з одного боку, й еталону, даного 

соціумом, з іншого. Цей конфлікт веде до незадоволення життям та пошуку 

шляхів виходу із конфліктної ситуації, що обумовлює виникнення 

лицемірства. Культурне лицемірство – це особливий стан, що підтримується 

суспільством через властиве йому почуття невпевненості і потребу захистити 

свою очевидну лабільність забороною критики і обговорення. 
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4. Основними причинами лицемірства є: страх бути не таким як всі; 

бажання здаватися респектабельним в очах учасників групи; відсутність у 

людини чітких, сформованих життєвих цінностей; корисливість, корисливий 

розрахунок, при цьому лицемірство слугує засобом досягнення поставленої 

цілі та є способом реалізації продуманого (цинічного) плану. Обман на благо 

(свята брехня) мотивується альтруїстичними міркуваннями, не суперечить 

загальнолюдським цінностям і може бути інтерпретований як збіг інтересів 

агента і реципієнта брехні/обману. 

5. Сферою функціонування лицемірних мовленнєвих актів 

(мовленнєвих актів з порушенням умови щирості) є нещирий дискурс, який 

визначається як мисленнєво-комунікативна діяльність, яка ґрунтується на 

фальсифікації мовцем своєї справжньої інтенції. 

6. Методологія аналізу вербальних і невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів передбачає сім етапів дослідження: 1) аналіз 

теоретичних засад дослідження вербальних і невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів; 2) відбір фрагментів англомовного 

художнього дискурсу, в яких актуалізується лицемірство комунікантів; 

3) аналіз лицемірних висловлень як нещирих мовленнєвих актів, в яких 

виражається лицемірство комуніканта та сферою функціонування яких є 

нещирий дискурс; 4) виокремлення та систематизація комунікативних 

стратегій і тактик, якими послуговується лицемір; 5) аналіз функційного 

аспекту лицемірних висловлень; 6) виокремлення невербальних компонентів 

актуалізації лицемірства комунікантів; 7)  аналіз типів взаємодії вербальних 

та невербальних засобів актуалізації лицемірства комунікантів в 

англомовному художньому дискурсі. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора: 

[67; 68; 71]. 
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РОЗДІЛ 2 

ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛИЦЕМІРСТВА 

КОМУНІКАНТІВ 

 

2. 1. Іллокутивні цілі лицемірних висловлень 

 

П. Ф. Стросон вказує, що іллокутивна сила висловлення – це те, що, 

згідно з наміром, має бути зрозумілим. Необхідною умовою реалізації 

іллокутивної сили, на думку вченого, є здатність слухача розпізнати намір 

мовця, а саме: що адресант знає, хоче, бажає під час здійснення мовленнєвого 

акту [147, с. 149]. За Дж. Серлем і Д. Вандервекеном, кожна іллокутивна сила 

є «упорядкованою послідовністю семи елементів»: іллокутивної мети, засобу 

досягнення іллокутивної мети, її інтенсивності, умов пропозиційного змісту, 

попередніх умов, умов щирості, інтенсивності умов щирості даної 

іллокутивної сили [214]. 

Іллокутивна ціль – це ядро, база іллокутивної сили висловлення. 

Іллокутивна ціль розглядається як певний «ментальний акт, здійснення якого 

прагне від слухача мовець, або ментальний стан, у який мовець має намір 

увести слухача» [27, с. 243]. У більшості випадків іллокутивна ціль 

виявляється завдяки контексту й ситуації [78, c. 4].  

Для того, щоб мовленнєвий акт був успішним, учасники комунікації 

досягли своєї мети, слід дотримуватися певних умов. Дж. Серль виокремлює 

такі умови успішності мовленнєвих актів: 1) умови пропозитивного змісту, 

2) підготовчі або попередні умови, 3) умови щирості або серйозності, 

4) умови суттєвості [213].  

Умови першого типу суть обмеження на пропозитивний зміст 

висловлення, яким послуговується мовець. Підготовчі (попередні) умови 

відображають об’єктивні і суб’єктивні передумови, сумісні з висловлюваною 

іллокутивною метою, тобто метою, яку мовець хоче донести до свідомості 
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комунікативного партнера. Умови щирості та серйозності відображають 

внутрішній (психологічний) стан мовця, що формулює певний мовленнєвий 

акт. Згідно з умовами суттєвості, мовець зобов’язаний за допомогою 

конкретного мовленнєвого акту виконати конкретну дію [213]. 

Лицемірні МА характеризуються навмисним порушенням умов 

щирості, тобто є нещирими. Порушення умов щирості зазвичай непомітне 

для адресата, а тому воно безпосередньо не спричиняє комунікативної 

невдачі, проте фальшивість даного мовленнєвого акту може бути виявлена у 

подальшому. Саме тому порушення умов щирості свідомо експлуатуються 

комунікантом-лицеміром для реалізації різних типів маніпулятивної 

комунікації та нещирої мовленнєвої взаємодії. 

При порушенні умов щирості мовець «фальсифікує інтенцію» [217]. 

Під інтенцією мовця розуміється спрямованість його свідомості на об’єкти й 

стани справ зовнішнього світу [205; 213]. Нещирий мовець має дві взаємно 

накладені інтенції: справжню інтенцію, яку він приховує, і фальсифіковану, 

протилежну інтенцію, яку він намагається донести до адресата. Це означає, 

що при реалізації нещирого МА має місце накладення справжньої та 

вираженої інтенцій, які є контрадикторними. При цьому мовець переслідує 

перлокутивну ціль обману/введення в оману (вжиті як синоніми), яка має три 

складові: 1) приховати від адресата справжню інтенцію, 2) змусити адресата 

повірити у свою щирість за допомогою вираження фальсифікованої інтенції, 

3) приховати від адресата перші дві складові перлокутивної цілі [16, с. 32]. 

Іллокутивною особливістю нещирих МА є порушення умов щирості 

незалежно від іллокутивного типу; перлокутивною особливістю – те, що 

вони супроводжуються прихованою перлокутивною метою мовця ввести 

адресата в оману, що і є характерною ознакою комунікативної поведінки 

лицеміра. Лицемірство є в одному ряду з брехнею, маніпуляцією, обманом 

тощо і постає лише як одна із можливих форм прояву нещирості мовця в 
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дискурсі, тобто нещирість є зонтиковим поняттям по відношенню до брехні, 

притворства, маніпуляції, обману тощо [16, с. 30].  

Дослідниця В. Плаксина виділяє три домінуючі інтенції, що керують 

комунікантом, який проявляє лицемірство [118, c. 54–55]: 1) догоджання (у 

вигляді лестощів, брехні та лакейства) особистості, яка має владу, через страх 

перед нею; 2) корисливість (цинічний розрахунок) та її прояв з метою 

маніпулювання іншим індивідом у вигляді підлабузництва, лакейства, 

лестощів, догоджання, лукавства, крутійства; 3) конформізм та його прояв з 

метою підлаштування під правила соціальної норми. Діапазон поведінки, яка 

реалізується, коливається від простої ввічливості, притворства, акторства до 

снобізму, єзуїтства, фарисейства, святенництва. 

Враховуючи вищезазначене та результати проведеного нами 

прагмасемантичного аналізу висловлень комуніканта-лицеміра, ми 

виокремлюємо такі іллокутивні цілі лицемірних МА (див. Табл. 2.1): 

а) змусити адресата змінити думку стосовно адресанта на краще. 

Наприклад: 

9) The day the girls arrived, Kate was at home waiting for them. She took 

Eve into the sitting room off her bedroom.  

“I’ve been hearing some distressing stories,” she said. “I want to know why 

you were thrown out of school.” Her eyes bored into those of her granddaughter. 

“We weren’t thrown out,” Eve replied. “Alex and I decided to leave.” 

“Because of some incidents with boys?” 

Eve said, “Please, Grandmother. I'd rather not talk about it.” 

“I’m afraid you’re going to have to. What have you been doing?” 

“I haven’t been doing anything. It is Alex who –” She broke off. 

“Alex who what?” Kate was relentless. 

“Please don’t blame her,” Eve said quickly. “I’m sure she couldn’t help it. 

She likes to play this childish game of pretending to be me. I had no idea what she 
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was up to until the girls started gossiping about it. It seems she was seeing a lot of 

– of boys –” Eve broke off in embarrassment. 

“Pretending to be you?” Kate was stunned. “Why didn’t you put a stop to 

it?” 

“I tried,” Eve said miserably. “She threatened to kill herself. Oh, Gran, I 

think Alexandra is a bit” – she forced herself to say the word – “unstable. If you 

even discuss any of this with her, I’m afraid of what she might do.” There was 

naked agony in the child’s tear-filled eyes [276, с. 460–461].  

У наведеному прикладі йдеться про те, що Ів було виключено зі школи 

через розпусне життя. Із ширшого контексту відомо, що Ів та Алекс були 

близнятами. При розмові з бабусею Ів всіляко намагається вигородити себе. 

Дівчина вигадує, що розпусне життя з хлопцями вела її сестра Алекс, 

видаючи себе за неї. У такий спосіб Ів намагається скласти про себе 

враження зразкової внучки та хорошої сестри, вдаючи, ніби вона насправді 

не дуже хотіла видати Алекс і засмутити бабусю Кейт. 

б) спонукати адресата прийняти точку зору, запропоновану 

адресантом. Наприклад: 

10) Dr. Harley patted Eve’s arm. “It only makes you more beautiful, Eve. 

I’m very pleased.” He motioned her to a chair. “What can I do for you?” 

“This isn’t about me, John. It’s about Alex.” 

Dr. Harley frowned. “Is she having a problem? Something to do with 

George?” 

“Oh, no,” Eve said quickly. “George is behaving perfectly. In fact, it’s 

George who’s concerned about her. Alex has been acting strangely lately. She’s 

been very depressed. Suicidal, even.” 

Dr. Harley looked at Eve and said flatly, “I don’t believe it. That doesn’t 

sound like Alexandra.” 

“I know. I didn’t believe it either, so I went to see her. I was shocked by the 

change in her. She’s in a state of deep depression. I’m really worried, John. I can’t 
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go to Gran about it – that’s why I came to you. You’ve got to do something.” Her 

eyes misted. “I’ve lost my grandmother. I couldn’t bear to lose my sister” [276, 

с. 585–586]. 

Харлі був сімейним лікарем сім’ї Блеквел. Чоловік Алекс, Джордж, 

разом з її сестрою Ів  планували вбивство Алекс, щоб забрати собі її спадок. 

Джордж мав певні проблеми психічного характеру, які помітив лікар Харлі. 

Натомість Ів та Джордж пропонують лікареві Харлі свою точку зору, 

переконуючи його, що насправді Алекс – та, хто має психічні проблеми, що її 

переслідують думки про суїцид. Таким чином вони готують підґрунтя для 

того, щоб після вбивства Алекс були підстави вважати, що це був суїцид. 

в) спонукати адресата до дій, бажаних для адресанта з корисливих 

мотивів. Наприклад: 

11) “Thank you, Auguste.”  He pulled out a fistful of francs and held them 

out.  

 “Here. Tomorrow afternoon you will look for an apartment. This will be a 

deposit to hold it until I can see it.”  She stared at the francs in his hand.  

 “Is something wrong?” Lanchon asked.  

 “I want us to have a really beautiful place,” Noelle said, “where we can 

enjoy being together.”  

 “I’m not a rich man,” he protested. Noelle smiled understandingly and put 

her hand on his thigh. Lanchon stared at her a long moment and then nodded.  

“You are right,” he said. He reached into his wallet and began peeling off 

francs, watching her face as he did so. When she seemed satisfied, he stopped, 

flushed with his own generosity. After all what did it matter? Lanchon was a 

shrewd businessman, and he knew that this would insure that Noelle would never 

leave him. 

Noelle watched him as he drove happily away, then she went upstairs, 

packed her things and removed her savings from her hiding place. At ten o'clock 

that night, she was on a train to Paris [274, с. 54].  
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Ноель хитрістю намагається виманити в Августа гроші, ніби маючи 

намір зняти квартиру для їхнього спільного проживання. Насправді ж, 

отримавши бажане, вона втекла до Парижу.  

г) спонукати адресата прийняти адресанта у «зону довіри» і 

сприймати його як «одного зі своїх». Наприклад: 

12)  As soon as they were seated, Van der Merwe said, “I understand you’re 

looking for some investments in Klipdrift, Mr Travis.” 

“Possibly.” 

“I might be able to be of some service. One has to be careful. There are 

many immoral people around.” 

Jamie looked at him and said, “I’m sure there are” [276, с. 119]. 

Ван дер Мерв, будучи шахраєм, у розмові з так званим містером 

Травісом застерігає його, щоб він був дуже обережним, оскільки довкола 

багато аморальних людей. Таким «проявом турботи» Ван дер Мерв 

намагається увійти в «зону довіри» містера Травіса, щоб надалі мати 

можливість впливати на нього задля своїх корисливих цілей. 

д) спрямувати увагу адресата на щось незначне задля того, щоб 

приховати щось важливе. Наприклад: 

13) Jamie and Banda reached the gate. Two huge armed guards stood 

inside, herding the departing workers over to the small tin hut where they would be 

thoroughly searched. /…/ 

“Excuse me, sir,” Jamie said. “Who do we see about a job here?” Banda 

was staring at him, petrified. 

The guard turned to face Jamie. “What the hell are you doin’ inside the 

fence?” 

“We came in to look for work. I heard there was an opening for a guard, 

and my servant can dig. I thought –” 

The guard eyed the two ragged, disreputable-looking figures. “Get the hell 

back outside!” /…/  
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Ten minutes later, Jamie and Banda were on their way to Port Nolloth. They 

were carrying with them diamonds worth half a million pounds [276, с. 114–115].  

Для того, щоб винести викрадені діаманти через пункт пропуску, 

Джеймі відвертає увагу охоронця, запитуючи його про те, чи можна 

влаштуватися на роботу. У відповідь охоронець наказав йому та його другові 

Банді іти геть, на що вони й розраховували. Таким чином вони успішно 

винесли викрадені коштовності. 

е) приховати від адресата істинні почуття. 

14) “Are you okay?” How could she ask such a question? What kind of 

answer was she expecting – yeah, I’m fine, thanks? Is that what she expected me to 

say, what she hoped I would say? How could I be okay? 

“Yeah,” The word escaped through my lips as my eyes flickered to the 

curtains draping from the top of the sliding glass door and window, touching the 

floor. 

Lying to Christine, giving her the answer she wanted to hear was better than 

the truth, I was suffering, and there was nothing that could take that away. But I 

didn’t want any kind of help. I didn’t want to go to a Psychologist or whatever you 

call them. I didn’t want to tell a professional what I was feeling; because there was 

no way I could put what I was feeling into words. Therefore, lying and being brave 

were my best options…/…/ I would not let my feelings show [235, с. 39].  

У цьому прикладі на запитання: «У тебе все добре?» (Are you okay?) 

дівчина відповідає «Так» (Yeah), приховуючи свої переживання.  

Таблиця 2.1 

Типи іллокутивних цілей лицемірних висловлень 

№ з/п  

Типи іллокутивних цілей  

Загальна 

кількість –відносна (%) 

к-ть лицемірних 

висловлень 

1. Змусити адресата змінити 

думку стосовно адресанта на краще 

42 – 11% 

2. Спонукати адресата прийняти 

точку зору, запропоновану 

49 – 13% 
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адресантом 

3. Спонукати адресата до дій, 

бажаних для адресанта з корисливих 

мотивів 

110 – 29% 

4. Спонукати адресата прийняти 

адресанта у «зону довіри» і сприймати 

його як «одного зі своїх» 

 

68 – 18% 

5. Спрямувати увагу адресата на 

щось незначне задля того, щоб 

приховати щось важливе 

 

57 – 15% 

6. Приховати від адресата істинні 

почуття 

54 – 14% 

Загальна кількість проаналізованих 

висловлень 

380 – 100% 

 

Виділені іллокутивні цілі лицемірних висловлень вказують на 

нещирість комуніканта-лицеміра. Він вдало оперує своєю вербальною 

комунікативною поведінкою, ретельно її контролює, прагне показати себе з 

найкращого боку та приховати істинні цілі, у більшості випадків задля 

власної вигоди. Лицемірні МА є МА з порушенням умови щирості, тобто 

нещирими МА. 

 

2.2. Типи мовленнєвих актів комуніканта-лицеміра 

 

Дж. Р. Серль зазначає, що умова щирості визначає, яка інтенція 

(пропозиційна установка) виражається мовцем під час реалізації того чи 

іншого типу мовленнєвого акту [213, с. 159]: під час реалізації асертивів 

умова щирості полягає в тому, що мовець S вірить, що P істинно, директивів, 

що S хоче, щоб адресат Н здійснив дію А, квеситивів – що S хоче знати 

відповідь, комісивів – що S має намір здійснити дію А, експресивів – що S 

має і хоче висловити оцінку адресата, ставлення до нього чи емоції. 

Мовленнєві акти з порушенням умови щирості, як зазначалося раніше, 

Дж. Р. Серль розглядає як «зловживання іллокутивним актом»: мовець 

користується тим, що не може сказати прямо: «Я стверджую, що p, але не 
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думаю, що p», «Я обіцяю, що p, але не маю наміру p»; при цьому можна 

сказати: «Він стверджував, що p, але насправді не вважав, що p»; «Він обіцяв, 

що p, але насправді не мав наміру зробити це» [137, с. 174]. 

Як зауважує Л. Р. Безугла, перлокуція обману не пов’язана з певним 

іллокутивним типом мовленнєвого акту, а може бути присутньою у кожному 

з них. Ввести в оману можна за допомогою тверджень, прохань, запитань, 

обіцянок, похвали тощо. Нещирі мовленнєві акти, що реалізуються при 

цьому, відрізняються за іллокуцією, але об’єднуються фальсифікацією 

інтенції та перлокуцією обману. Реалізація різних іллокутивних типів 

нещирих мовленнєвих актів веде до того, що мовець використовує нещирі 

висловлення, які нічим не відрізняються за формою від щирих [16, с. 33]. 

Тому відрізнити істинне від хибного – дуже складна справа, що вимагає 

великого розуму та проникливості [88, с. 135]. Лише в контексті, завдяки 

паралінгвальним параметрам і невербальній поведінці, можна виявити 

брехню і лицемірство, оскільки на формальному, граматичному рівні 

неможливо визначити, чи є висловлення лицемірним актом [44]. 

Існують різні класифікації мовленнєвих актів. Найпершим мовленнєві 

акти спробував класифікувати Дж. Остін, організовуючи їх відповідно до 

іллокутивної сили дієслів, що належать до їх складу [111]. Він виділив такі 

класи: вердиктиви, екзерсетиви, комісиви, бехабітиви та експозитиви. Досить 

поширеною у лінгвістичних студіях є класифікація Г. Г. Почепцова, який 

виділяє вісім прагматичних типів мовленнєвих актів, а саме: констативи, 

промісиви, менасиви, перформативи, директиви, ін’юнктиви, реквестиви та 

квеситиви [122, c. 437–444]. 

Визначаючи іллокутивний потенціал висловлень комуніканта-

лицеміра, ми беремо за основу типологію іллокутивних актів Дж. Р. Серля, 

головними критеріями якої є іллокутивна мета, психологічний стан і 

напрямок пристосування (мовленнєвий акт, що пристосовує слова до світу та 

мовленнєвий акт, що пристосовує світ до слів) [137]. 
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Л. Р. Безугла зазначає, що здатність до нещирої реалізації мають 

мовленнєві акти усіх іллокутивних типів, крім декларативного та 

контактивного. Це пояснюється відсутністю у них умови щирості. Залежно 

від типів фальсифікованої інтенції, виділяють нещирі асертиви, нещирі 

директиви, нещирі квеситиви та комісиви, нещирі експресиви. Під час 

реалізації нещирих директивів, квеситивів та комісивів має місце протиріччя 

між істинною волею мовця та тією, яка виражається [16, с. 33].  

Розглянемо типи лицемірних МА (див. Рис. 2.1) детальніше.   

Асертиви – твердження щодо наявності якихось фактів, подій тощо. 

Вони описують дійсний стан справ. Під час реалізації асертиву порушення 

умови щирості полягає в протиріччі між твердженням і вірою, мовленнєвий 

акт характеризується як брехливий [16, с. 4]. Наприклад: 

15) Flint snapped, “FAA. We have national security information about a 

package that is hidden in the lavatory of this plane. I was ordered to inspect it 

immediately.” /…/ 

A flight attendant asked, “May I help you?” 

“FAA inspection,” Flint said. 

He walked up the steps into the plane. There were no passengers in sight. 

The flight attendant asked, “Is there a problem?” 

“Yes. A possible bomb.” 

She watched as Flint strode to the end of the cabin and pulled open the 

lavatory doors. The rooms were empty. The women had disappeared [273, с. 310–

311].  

У наведеному прикладі комунікант-лицемір Флінт вводить в оману 

стюардесу, стверджуючи, що в літаку може бути вибуховий пристрій. 

Насправді ж це був просто привід зайти на борт літака, щоб знайти жінок (з 

контексту відомо, що він планував їхнє вбивство). 

 Директиви виражають різні накази, команди, вимоги, які спонукають 

інших учасників комунікації до дії. У нещирих директивах, мовець не 
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зацікавлений у виконанні адресатом дії (нещирі прохання, запрошення, 

накази тощо), або не бажає увійти у його положення (нещирі поради, 

дозволи, заборони тощо) [16]. Наприклад: 

16) Earl Greenburg rose and held out his hand. “Well, we won’t take up any 

more of your time, Mr Kingsley. We’ll keep in touch.” 

“Gentlemen-” Tanner’s voice was steel. “Let’s get these crimes solved – 

fast” [273, с. 130].  

У цій комунікативній ситуації лицемір Теннер спонукує працівників 

поліції швидко розкрити нещодавно скоєні злочини. З контексту відомо, що 

саме з його наказів були вчинені ці вбивства. Щоб відвести від себе будь-які 

підозри, Теннер, використовуючи нещирий директив, робить вигляд, що 

зацікавлений у правосудді. 

Комісиви – висловлення, які реалізують обіцянки, прийняття 

обов’язків. За їхньою допомогою визначаються очікування співрозмовників і 

тим самим задається контекст подальших мовленнєвих і позамовленнєвих 

дій. У комісивах з порушенням умови щирості, мовець не збирається 

виконувати предиковану дію [16]. Наприклад: 

17) The boy was in a panic. “Sure. Can we do it in Dad’s bed?” 

“Okay.” She laughed. “Kinky, huh?” 

“I’ll be right there,” Jeff promised. 

She slid out of bed and went into the other bedroom. Jeff had never dressed 

faster in his life. He went out the window and headed for Cimarron, Kansas, where 

Uncle Willie’s carnival was playing. He never looked back [275, c. 163].  

Джеф пропонує мачусі чекати на нього у ліжку його батька, обіцяючи, 

що він скоро прийде до неї. Натомість, він одягнувся і втік до дядька. 

Комісив хлопця був нещирим, оскільки, пообіцявши прийти, він не мав 

наміру цього робити. 
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У нещирих квеситивах (питальних реченнях) порушення умови 

щирості полягає у тому, що мовець не бажає поповнити когнітивний дефіцит, 

оскільки той для нього є відсутнім, або ж неважливим [16]. Наприклад: 

18) “What are you in here for?” Tracy asked. She had no interest in the 

answer. The important thing was to establish a friendly relationship with this 

woman [275, c. 67].  

У наведеному прикладі комунікантка задає питання, але не є 

зацікавленою у відповіді, тому квеситив є з порушенням умови щирості. Її 

справжньою ціллю було встановити дружні стосунки із співрозмовницею з 

метою подальшої співпраці.  

Експресиви – об’єктивована репрезентація внутрішніх станів індивіда, 

його оцінок поведінки інших людей (коректно – некоректно, правильно – 

неправильно), за допомогою чого комунікант може впливати на внутрішній 

стан співрозмовника і змінювати напрям цієї взаємодії. Під час реалізації 

нещирих експресивів існує протиріччя між справжніми почуттями та тими, 

що виражаються. Мовленнєвий акт є «несправжнім», особливістю 

порушення умови щирості в експресивних МА є те, що мовець фальсифікує 

емотивну інтенцію, симулює емоції, імітує емоційний стан [16]. 

Серед експресивів Л. Р. Безугла виділяє евалюативи, емотиви та 

бехабітиви. Нещирі емотиви та бехабітиви характеризуються тим, що мовець 

фальсифікує свої справжні почуття. У випадку евалюативів об’єктом емоцій 

та оцінки є адресат (його дії, вчинки, психічний стан, зовнішній вигляд 

тощо). Нещирі евалюативи Л. Р. Безугла поділяє на лестощі (нещирі похвала, 

комплімент, схвалення тощо) та наклеп (нещирі осуд, звинувачення, докір 

тощо) [16, с. 34]. Наприклад: 

19) When Steve called Tyler to tell him that his father’s body had been 

found, Tyler was genuinely shocked. “That’s terrible!” he said. “Who could have 

done a thing like that?” 

“That’s what we’re trying to find out,” Steve told him.  
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Tyler was furious. “That incompetent idiot, Baker! He’s going to pay for 

this. I have to get this settled before it gets out of hand.”  

“Mr Fitzgerald, as you may be aware, I’ve been appointed chief judge of 

Cook County. I have a very heavy caseload, and they’re pressuring me to return. I 

can’t delay much longer. I’d appreciate it if you could do something to get the 

probate finished quickly” [272, с. 339].  

У наведеній ситуації отримавши звістку про те, що знайшли тіло 

батька, Тайлер вдає, ніби він вражений та виявляє своє обурення, вживаючи 

нещирий емотив: “Це жахливо! Хто міг таке зробити?” (Where were you?, 

I rang the office and I couldn’t get an answer) Насправді ж він був розлючений 

через те, що його план поступово зазнавав поразки і правда почала 

виявлятися. 

20) He was like a demon as he barged in through the front door. “Why 

aren’t the kids in bed?” He snarled. 

“Where were you? I rang the office and I couldn’t get an answer,” she 

snapped back furiously. 

“The bloody phone is out of order. For crying out loud, I’m working my butt 

off to give you decent standard of living, the least you could do is have the kids in 

bed at a reasonable hour and the house a bit tidy,” Chris fumed as he kicked a toy 

duck out of his way. “What the hell is wrong with you these days, Suzy? Don’t 

you think I have enough on my plate with the chaos at work without coming 

home to this mess?” He marched into the lounge, poured a whiskey and switched 

the TV [270, с. 24–25].  

У цьому прикладі комунікант Кріс, проявляє своє невдоволення всім. З 

контексту відомо, що він зраджував дружині, про що вона уже здогадувалася. 

На її запитання «Де ти був? Я дзвонила в офіс та не дістала відповіді», 

комунікант-лицемір Кріс намагається представити себе у хорошому світлі, 

натомість марно зводячи наклеп на свою дружину. Він звинувачує її у 

недбальстві, кажучи, що діти мали б уже спати, а будинок мав би бути краще 
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прибраним. Несправедливий наклеп Кріса щодо дружини є евалюативом з 

порушенням умови щирості. 

21)  “Come in, Maggie,” Jamie said. “Is something wrong?” It was the first 

time she had come to his hotel room. She stepped inside, but now that she was face 

to face with him, she found it difficult to speak. She had lain awake all night, 

wondering how to tell him the news. She was afraid he might never want to see her 

again. 

She looked into his eyes. “Ian, I’m going to have your baby.” 

His face was so still that Margaret was terrified that she had lost him. And 

suddenly his expression changed to such joy that all her doubts were instantly 

wiped out. He grabbed her arms and said, “That’s wonderful, Maggie! 

Wonderful! Have you told your father?”/…/ Jamie was hurriedly putting on his 

shirt. “Come on, we’re going to tell him together” [276, c. 142].  

Комунікант Джеймі, отримавши звістку, що дівчина, з якою у нього 

були інтимні стосунки, вагітна, робить вигляд, що щасливий. Про це свідчать 

його вигуки: “That’s wonderful, Maggie! Wonderful!”. Далі він поспіхом 

одягає сорочку. пропонуючи повідомити батька про цю новину разом. 

Насправді він навіть не планував одружуватися з Меггі, це була лише 

частина його помсти її батьку. Отже, щасливі вигуки Джеймі, які 

супроводжувалися поведінкою, що підкреслювала його захопленість 

новиною, є бехабітивом з порушенням умови щирості. 
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Рис. 2.1. Основні типи лицемірних мовленнєвих актів 
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Отже, МА комуніканта-лицеміра – це нещирі МА, за допомогою яких 

реалізуються комунікативні наміри лицеміра. Основними прагматичними 

типами мовленнєвих актів, що реалізують інтенцію комуніканта-лицеміра є: 

асертиви (32%), директиви (7%), квеситиви (13%), комісиви (20%) та 

експресиви (28 %) (емотиви (13 %), евалюативи (8%) та бехабітиви (7%)). 

Характерною особливістю мовленнєвих актів комуніканта-лицеміра є спроба 

мовця створити необхідний для певної ситуації образ, замаскувати свої 

істинні почуття і наміри, щоб вплинути на адресата задля досягнення 

бажаного. 

 

2.3. Перлокутивний ефект мовленнєвих актів комуніканта-

лицеміра 

 

Особливий інтерес представляє перлокутивний ефект діалогічних 

висловлень, який проявляється в мовленнєвій та немовленнєвій поведінці 

комунікантів. Більшість мовленнєвих дій передбачає комплекс 

перлокутивних реакцій, включаючи регулювання емоційного настрою, зміну 

когнітивних значень і корекцію категоріальної структури в свідомості 

адресата [48, с. 12]. Мовець спонукає реципієнта до певної «зворотної дії», 

яка може бути зовнішньо вираженим вчинком, зворотною мовленнєвою дією, 

або вербально не вираженою «дією душі», тобто зміною в думках, почуттях, 

переконаннях [92, с. 83]. Інколи перлокутивний ефект може бути 

непередбачуваним, не відповідати попередньо запланованим цілям мовця. 

МА може бути успішним чи неуспішним, вдалим чи невдалим. 

Вдалість мовленнєвого акту слід відрізняти від його успішності. Умовою 

успішного виконання мовленнєвої дії є розуміння адресатом іллокутивної 

цілі МА. Вдалість МА передбачає досягнення мовцем запланованих 

результатів мовленнєвого впливу і може бути встановлена тільки після 

реалізації мовленнєвого акту, коли стає очевидною реакція адресата [82, с. 9]. 
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Якщо комунікант-лицемір здійснив передбачуваний мовленнєвий 

вплив на адресата, тобто увів адресата в оману, нещирий МА є вдалим. Якщо 

ж адресат розпізнав намір мовця ввести його в оману, нещирий МА є 

невдалим [11, с. 6]. Л. Р. Безугла, цитуючи Д. Серля, зазначає, що він 

розглядає МА з порушенням умови щирості як «зловживання іллокутивним 

актом»: мовець користується тим, що не може сказати прямо те, що думає 

[16, с. 32].   

Проведений аналіз ілюстративного матеріалу дав нам змогу виділити 

типові перлокуції, серед яких ми виокремили такі реакції на висловлення 

комуніканта-лицеміра: 

а) адресат вірить комуніканту-лицеміру: 

22) Jamie signed the contract the following morning. It was written in 

Afrikaans. 

“I’ll have to explain it to you,” Van der Merwe said. “It says we’re full 

partners. I put up the capital – you put up the labor. We share everything equally.” 

Jamie looked at the contract in Van der Merwe’s hand. In the middle of all 

the incomprehensible foreign words he recognized only a sum: two pounds. 

Jamie pointed to it. “What is that for, Mr Van der Merwe?” 

“It means that in addition to your owning half the diamonds you find, you’ll 

get an extra two pounds for every week you work. Even though I know the 

diamonds are out there, it’s possible you might not find anything, lad. This way 

you’ll at least get something for your labor.” 

The man was being more than fair. “Thank you. Thank you very much, 

sir.” Jamie could have hugged him [276, с. 40].  

Джеймі вірить своєму комунікативному партнеру, який робить вигляд, 

що є дуже щедрим. Він каже, що у контракті, написаному мовою африкаанс, 

вказано, що Джеймі, знайшовши діаманти, отримає половину з них та ще й 

додатково два фунти за кожний тиждень роботи. Насправді ж, прописаних 
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два фунти – це все, що за контрактом мав отримати Джеймі, якщо знайде 

діаманти.  

б) адресат не вірить комуніканту-лицеміру: 

23) “Hello, Gran. Did you have a lovely day?” 

Kate stood there studying her lovely young granddaughter. “Not a very 

good one, I’m afraid.” /…/ “Then let me put it bluntly. You were in bed this 

afternoon with Count Maurier.” 

Tears sprang to Eve’s eyes. “I – I was hoping you’d never find out what he 

did to me, because he’s your friend.’ She fought to keep her voice steady. ‘It was 

terrible. He telephoned and invited me to lunch and got me drunk and –” 

“Shut up!” Kate’s voice was like a whiplash. Her eyes were filled with 

loathing. “You’re despicable.” 

Kate had spent the most painful hour of her life, coming to a realization of 

the truth about her granddaughter. /…/ “You’re a whore. I think I could live with 

that. But you’re also deceitful and cunning and a psychopathic liar. I cannot live 

with that.” 

It was all happening too fast. Eve said desperately, “Gran, if Alexandra has 

been telling you lies about me –”/…/ 

Kate was filled with a sudden weariness. “It won’t work, Eve. Not anymore. 

It’s over. I’ve sent for my lawyer. I’m disinheriting you” [276, с. 469–471].  

Бабуся Кейт зрозуміла, що її внучка Ів неодноразово обманювала її, 

тому уже не вірить брехні та виправданням лицемірки. 

в) адресат підозрює адресанта у лицемірстві, але не видає свої 

підозри з метою пересвідчитися у здогадках: 

24) She noticed his look.  

 “You make me feel like a schoolgirl,” Noelle said.  

 “I can’t remember when I’ve been so nervous.” 
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 General Scheider smiled. So that was it. Or was she playing some kind of 

game with him? If she was, he would soon find it out. He glanced at his watch. 

“If we do not leave now, we will get there very late.”  

 “I’m ready,” Noelle said. She prayed the others were [274, с. 273].  

Генерал Шнайдер помітив, що Ноель дивно поводиться, ніби щось 

приховує. Він посміхнувся, не видавши своєї підозри, щоб пересвідчитись в 

подальшому у чому справа. З контексту відомо, що Ноель дійсно намагалася 

ввести його в оману.  

г) адресат не терпить лицемірства свого комунікативного 

партнера: 

25) He couldn’t listen to her; he couldn’t stand the sound of her voice. It 

was fake. Everything about her felt fake. Of course, she would say that. As far as 

he’s concerned, she’s lost her chance to give him her version. He can only trust 

this printed word. She had her chance years ago and now he can’t believe 

anything she says because he knows it will be nuanced [251, с. 132].  

У наведеному прикладі голос завдяки своїм природним властивостям 

слугує для декодування лицемірства. Співрозмовник, розпізнавши нещирість 

у голосі лицеміра, відчуває відразу до нього.  

д) адресат відчуває огиду щодо лицемірства свого комунікативного 

партнера: 

26) “I’m so glad you came, Papa,” Noelle said. “I –”  

“Monsieur Lanchon tells me that he made you a splendid offer and you 

refused him.” /…/ “Stupid! Stupid! It’s time you started thinking of someone 

besides yourself, you selfish little bitch! /…/” 

Noelle felt nothing. In her mind she was listening to her father yelling. “You 

should be grateful to have a kind gentleman like Monsieur Lanchon wanting to 

take care of you. All you have to do is be nice to him. You will do it for me. And for 

yourself.”  The whole scene had been a nightmare. /…/ “You will do as you are 

told. Other girls would be grateful for your chance.” Her chance. She looked up at 
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Lanchon, the squat ugly body, the panting animal face with its piggish eyes. This 

was the Prince to whom her father had sold her, her beloved father who cherished 

her and could not bear to let her waste herself on anyone unworthy.  

 And she remembered the steaks that had suddenly appeared on the table 

and her father’s new pipes and his new suit and she wanted to vomit [274, с. 49–

51].  

Ноель відчуває огиду, усвідомлюючи лицемірство батька, який 

домовився з мсьє Ланчоном, що Ноель буде повністю до його послуг, у тому 

числі й інтимних. Він «продав» Ноель за матеріальні блага. 

е) адресат засуджує лицемірство комуніканта-лицеміра: 

27) Kendall found Peggy on the veranda. /…/ Kendall took a seat opposite 

her. “I had a talk with Woody. He’s in bad shape. He ... he thinks that you’re the 

one who’s been supplying him with heroin.” /…/ 

There was a long pause. “Well, it’s true.”  

Kendall stared at her in disbelief. ‘What? I ... I don’t understand. You told 

me you were trying to get him off drugs. Why would you want to keep him 

addicted? “You really don’t understand, do you?” Her tone was bitter. /.../ 

Kendall was finding it hard to breathe. /.../ “You’re a monster,” she said slowly. 

/.../ “I want you to leave.” /.../ “Now get out of here” [272, с. 311–313].  

Кендал засуджує лицемірство дружини свого брата. Вона дізнається, 

що Пеггі замість того, щоб вберегти Вуді від наркотиків, навмисно робила 

так, щоб він якомога довше був залежним від них. 

ж) адресат уникає контакту з комунікантом-лицеміром: 

28) Jeff asked, “Why don’t we all have dinner together to celebrate?”/…/ 

Jeff turned to Tracy. “Would —” 

“No, thanks. I’m tired,” she said quickly. It was an excuse to avoid being 

with Jeff. /…/ 
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“I brought you a little present,” Jeff told her. He handed her a gaily 

wrapped box. In it was an exquisite silk scarf with the initials TW stitched in one 

corner. 

“Thank you.”  He can afford it, Tracy thought angrily. He bought it with my 

half million dollars [275, c. 307].  

Трейсі знає, що Джеф хитрістю заволодів грошима на суму 

півмільйона, які мала б отримати вона, тому в подальшому уникає контакту з 

лицеміром.  

и) адресат погоджується з комунікантом-лицеміром і приймає його 

точку зору: 

29) Eve turned to face her sister. “Alex, don’t you really have any idea what 

a waste this school is? We’re not learning anything here. We’re just killing time.” 

Alexandra was listening in surprise. “I had no idea you felt that way, Eve.” 

/…/ Alexandra sat down on the edge of the bed. “I don’t know what to say.” 

“You don’t have to say anything. This has nothing to do with you.” 

“Of course it has. If you’re that unhappy here –” She stopped. “You’re 

probably right. It is a bloody waste of time. Who needs to conjugate Latin verbs?” 

“Right. Or who gives a fig about Hannibal or his bloody brother, 

Hasdrubal?’ 

Alexandra walked over to the closet, took out her suitcase and put it on the 

bed. 

Eve smiled. “I wasn’t going to ask you to leave here, Alex, but I’m really 

glad we’re going home together” [276, c. 459]. 

З попередньої розмови з директоркою школи Ів дізнається, що її 

виключають через аморальну поведінку. Дівчина приховує це від своєї 

сестри Александри, яка навчалася разом із нею. Ів вдає, що покидає школу за 

власним бажанням та намагається висвітлити навчання з негативного боку, 

щоб непомітно переконати сестру поїхати разом із нею додому. Александра, 
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вислухавши, погоджується з лицеміркою Ів, приймає її точку зору та покидає 

школу. 

к) адресат захоплюється комунікантом-лицеміром: 

30) A few months later, there was another unpleasant incident at the school. 

Several of the girls had been caught smoking marijuana and one of them accused 

Eve of supplying it and selling it. Eve angrily denied it. A search by Mrs. Chandler 

revealed marijuana hidden in Alexandra’s locker. 

“I don’t believe she did it,” Eve said stoutly. “Someone put it there. I know 

it.” 

An account of the incident was sent to Kate by the headmistress, and Kate 

admired Eve’s loyalty in shielding her sister. She was a McGregor, all right [276, 

c. 448].  

Ів було звинувачено у тому, що вона продає марихуану. Вона ж усе 

заперечила і підкинула наркотик у шафу своєї сестри-близнючки, 

перекинувши таким чином усю провину на неї. Однак на словах Ів 

спростовує причетність Александри до наркотиків і запевняє, що їй 

підкинули марихуану. Ів навмисно створює образ хорошої сестри, 

відвертаючи від себе будь-які підозри, й робить вигляд, що заступається за 

сестру. Кейт захоплюється «відданістю» внучки. 

л) адресат демонструє догідливість перед комунікантом-лицеміром:  

31) Larry waited until Noelle Page was alone and then approached her. He 

had hesitated about talking to her, remembering her last warning to him, but he 

had decided that the only way he could break through her antagonism was to go 

out of his way to be pleasant to her. All actresses were egotistical and liked to be 

told they were good, and so now he came up to her and said, with careful courtesy, 

“Excuse me, Miss Page, I just wanted to tell you that I saw you in a movie the 

other night. The Third Face. I think you’re one of the greatest actresses I’ve ever 

seen.” 
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 Noelle stared at him a moment and then replied, “I would like to believe 

that you are a better critic than you are a pilot, but I doubt very much that you 

have either the intelligence or the taste.” And she walked away. 

Larry stood rooted there, feeling as though he had been struck. The 

goddamned cunt! For an instant he was tempted to follow her and tell her what he 

thought of her, but he knew it would be playing into her hands [274, с. 407–408]. 

Ноель неодноразово принижувала Ларрі за певні провини в минулому, 

про що той навіть не здогадувався. Не розуміючи у чому справа, він 

намагається налагодити стосунки і робить їй комплімент, сподіваючись 

догодити та досягти її прихильності. Натомість, Ноель, вислухавши 

комплімент, знову принижує його. 

За результатами проведеного аналізу ілюстративного матеріалу, реакції 

адресата на висловлення комуніканта-лицеміра такі: 1) адресат вірить 

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

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

пересвідчитися у здогадках; 4) адресат не терпить лицемірства свого 

комунікативного партнера; 5) адресат відчуває огиду щодо лицемірства свого 

комунікативного партнера; 6) адресат засуджує лицемірство комуніканта-

лицеміра; 7) адресат уникає контакту з комунікантом-лицеміром; 8) адресат 

погоджується з комунікантом-лицеміром і приймає його точку зору; 

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

догідливість перед комунікантом-лицеміром.  

 

2.4. Комунікативні стратегії і тактики комуніканта-лицеміра 

 

Мовленнєва діяльність людини обумовлена наявністю безпосередньої 

мети, мотиву (тобто те, заради чого досягається мовленнєва мета) і потреби 

(потреба у чомусь). Адресант, промовляючи висловлення, має мету та, 

зазвичай, засоби її досягнення. Будь-який акт комунікації не зводиться лише 
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до передачі інформації, тому що саме виникнення комунікативного акту 

завжди зумовлене потребою мовця досягнути певного прагматичного ефекту, 

або кінцевої мети, якимось чином змінити фізичний, духовний, емоційний 

стан адресата чи адресатів. Усвідомлення зв’язку комунікативної мети і 

мотиву дозволяє виокремити такі структурні елементи мовленнєвої 

діяльності, як комунікативні стратегії та тактики.  

Усвідомлено чи неусвідомлено комунікативні потреби мовців 

утілюються в комунікативні інтенції. Загальна інтенція мовця лежить в 

основі стратегії мовленнєвого спілкування, або комунікативної стратегії 

(надалі – КС). Зазначимо, що терміни «комунікативна стратегія» та 

«мовленнєва стратегія» розуміємо як синоніми, що визначаються як 

комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети 

[149, c. 108]. Комунікативну тактику та мовленнєву тактику, відповідно, теж 

розуміємо як синоніми, що визначаються як одна або декілька дій, які 

сприяють реалізації стратегії [55, c. 110]. 

Комунікативна стратегія є продуктом мовленнєвого планування, 

оскільки включає в себе «планування процесу мовленнєвої комунікації 

залежно від конкретних умов спілкування і особистостей комунікантів, а 

також реалізацію цього плану» [55, c. 54]. Т. А. ван Дейк стверджує, що 

стратегія – властивість когнітивних планів, що є «загальною організацією 

певної послідовності дій і включає в себе ціль або цілі взаємодії» [40, c. 272]. 

Таким чином наголошується, що під час розроблення стратегії фіксується 

загальний вектор мовленнєвої взаємодії [129].  

На думку І. І. Гулакової, вибір стратегії мовленнєвої поведінки 

відбувається під впливом психологічної установки, яка включає когнітивні, 

мотиваційні та моральні аспекти [36]. Науковці зазначають, що факторами 

вибору стратегії визнаються особливості мовленнєвої ситуації, індивідуальні 

особливості мовця. Враховуючи те, що лицемірство є однією з ознак 

маніпулятора, як зазначалося у підрозділі 1.1, комунікативні стратегії, якими 
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послуговується комунікант-лицемір, ми відносимо до маніпулятивно 

спрямованих. Маніпулятивний вплив передбачає вибір із безлічі мовних 

засобів опису певного стану речей саме тих, що мають усі необхідні мовцеві-

маніпулятору відтінки значення, асоціації, подають ситуацію у вигідному для 

мовця світлі. У кожній людині є два начала, які Ф. Перлз називає «собака 

зверху» та «собака знизу». «Собака зверху» – це активне начало, виражене в 

прагненні керувати, підкоряти, давити авторитетом. «Собака знизу» – 

пасивне начало, що виражає людську потребу підкорятися, згоджуватися, 

слухатись. Кожне із цих начал може проявлятися або маніпулятивно або 

творчо [208]. 

Здійснення мовленнєвої маніпуляції передбачає існування двох рівнів 

спілкування: комунікативного та стратегічного. На комунікативному – 

поверхневому рівні – мовленнєва поведінка маніпулятора спрямована на 

досягнення штучного взаєморозуміння та кооперації. На стратегічному – 

глибинному рівні – маніпулятор здійснює вплив на адресата, приховуючи 

справжні прагматичні цілі за рахунок демонстрації співпраці на поверхневому 

рівні [143, с. 193–194]. 

Комунікативні тактики набувають характеру маніпулятивних у 

структурі маніпулятивної комунікативної стратегії. Відсутність специфічних 

тактик маніпулятивної комунікативної стратегії є першопочатковою 

причиною «непомітності» маніпуляції для об’єкта маніпуляції [43, c. 67]. 

Маніпулятивна мовленнєва тактика – така мовленнєва дія, яка відповідає 

певному етапу в реалізації тієї чи іншої стратегії та спрямована на приховане 

втілення у свідомість адресата цілей та установок, які побуджують його 

здійснити вчинок, вигідний маніпулятору [77 , с. 69].  

Комунікативні стратегії, якими користується лицемір, поділяємо на 

такі види: стратегія активного маніпулювання, стратегія пасивного 

маніпулювання, стратегія змагального маніпулювання, стратегія 

ігнорувального маніпулювання та маніпулятивна стратегія позитиву. 
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Розглянемо ці основні комунікативні стратегії комуніканта-лицеміра і 

тактики, які через які вони реалізуються. 

 

2.4.1. Стратегія активного маніпулювання. Лицемір, що вдається до 

стратегії активного маніпулювання, відверто користується безсиллям інших. 

При цьому він відчуває неабияке задоволення, пануючи над ними. Активний 

маніпулятор намагається керувати іншими за допомогою активних методів. 

Він ні за що не демонструє свою слабкість та грає роль людини, повної сил. 

Як правило, такий лицемір користується своїм соціальним положенням або 

чином. Він стає «собакою зверху», досягаючи контролю над іншими. Його 

улюблена техніка – «зобов’язання та очікування», принцип табелю про ранги  

[174, с. 10–11]. 

При використанні стратегії активного маніпулювання комунікант-

лицемір послуговується такими тактиками (див. Рис. 2.2): 1) тактикою 

пропонування вигоди; 2) тактикою підкупу; 3) тактикою хитрування; 

4) тактикою покладання відповідальності на іншого; 5) тактикою 

провокування на бажану реакцію; 6) тактикою розпитування; 7) тактикою 

персуазивності. Розглянемо вищезазначені тактики втілення стратегії 

активного маніпулювання. 

Тактика пропонування вигоди. Комунікант-лицемір, застосовуючи цю 

тактику, пропонує певну вигоду комунікативному партнеру. Лицемір 

намагається подати свою пропозицію у бажаному для адресата світлі, вдати, 

що це слугуватиме йому на користь. При цьому він робить вигляд, що йому 

важливі інтереси співрозмовника, ніби, він дуже переймається його справами 

та зацікавлений у покращенні ситуації. Лицемір імітує, що докладає зусиль 

задля успіху адресата, тому що йому не байдуже. Насправді ж він, 

пропонуючи щось адресату, сам досягає вигоди, а співрозмовник у результаті 

попадає на гачок лицеміра й у кінцевому підсумку може зазнати втрат. 

Наприклад:  
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32) Chotas addressed Noelle in a carefully neutral voice.  /…/  

He spoke slowly, choosing his words with great care. “I have just had a 

conference with the judges,” he said. “They were impressed with the case the 

prosecution has made against you, However –” he paused, delicately, “I was able 

to – er − persuade them that the interests of justice would not be served by 

punishing you.” /…/ 

“If the defendants are willing to change their pleas to guilty, the judges 

have agreed to give each of them a five-year sentence.” He smiled and added, 

“Four years of which will be suspended. In reality they will not have to serve 

more than six months.” /…/ 

 Larry nodded, his body flooding with relief.  

Chotas turned back to Noelle. “This was not an easy thing to accomplish. I 

must tell you in all honesty that the primary reason for the leniency of the Court 

is the interest of your – er – patron. They feel he has already suffered unduly 

because of all this publicity and they are anxious to see it ended.” /…/ Chotas 

looked at her, and there was sadness in his eyes as well as the satisfaction [274, 

c. 577–578].  

Адвокат містер Хота пропонує своїй клієнтці зізнатися у скоєному 

злочині. При цьому він говорить повільно (He spoke slowly), безпристрасним 

голосом (in a carefully neutral voice) й обережно добирає слова (choosing his 

words with great care). Наявність пауз (he paused, delicately) та неодноразове 

вживання вигука-заповнювача er підкреслює схвильованість і ступінь 

емоційної напруги мовця. Він переконує, що уже домовився із суддями (I was 

able to-er- persuade them that the interests of justice would not be served by 

punishing you). Якщо підсудні визнають свою провину у скоєнні злочину (If 

the defendants are willing to change their pleas to guilty), це значно полегшить 

покарання. Мовець намагається надати своїм словам переконливості за 

допомогою висловлень із позитивною конотацією (I was able to-er- persuade; 

the judges have agreed; in reality they will not have to serve more than six 
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months), що вселяють надію в успіх обіцяного. Посмішка комуніканта (He 

smiled) є сигналом доброзичливості та бажання допомогти. Однак з контексту 

відомо, що пропозиція була нещирою, це була пастка, оскільки їх засудили 

до смертної кари. Так Коста Деміріс помстився Ноель, що зрадила його. 

Лицемірство комуніканта простежується також на невербальному рівні 

(Chotas looked at her, and there was sadness in his eyes as well as the 

satisfaction): в очах мовця переплелися сум через усвідомлення трагічних 

наслідків згоди підсудних та задоволення від очікуваної винагороди, яку він 

отримає за те, що його пропозицію було прийнято.  

Тактика підкупу дає змогу лицеміру підкупити свого комунікативного 

партнера, пропонуючи йому грошову винагороду. За попередньою 

домовленістю об’єкт підкупу приймає умови, які йому нав’язує лицемір і 

видає їх за свої. Він діє повністю в інтересах лицеміра. Наприклад: 

33) “I’m having a showing next F-friday. A g-gallery is giving me an 

exhibition.” /…/ 

Kate turned to Dominique. “Opinion-makers, critics. Someone like Andre 

d’Usseau − he should be there.” Andre d’Usseau was the most respected art critic 

in France. /…/ a single review from him could make or break an artist overnight. 

/…/ 

Andre d’Usseau was entering the gallery. /…/ “I have attended so many 

exhibitions of talented painters that I had forgotten what truly bad paintings 

looked like. I was forcibly reminded last night...” /…/ 

…Kate Blackwell was writing out a check. The man seated across the desk 

from her sighed. “It is a pity. Your son has talent, Mrs. Blackwell. He could have 

become an important painter.” 

Kate stared at him coldly. “Mr. d’Usseau, there are tens of thousands of 

painters in the world. My son was not meant to be one of the crowd.” She passed 

the check across the desk. “You fulfilled your part of the bargain, I’m prepared 

to fulfill mine” [276, c. 355, 362, 367].  
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Тоні був дуже талановитим художником-початківцем. Врешті-решт він 

вирішив організувати свою першу виставку, про що дізналася його мати 

Кейт, яка не хотіла, щоб син професійно займався живописом, а мріяла, щоб 

він керував сімейною компанією. Саме тому вона пропонує запросити на 

виставку відомого критика Андре Дюссо (Opinion-makers, critics. Someone 

like Andre d’Usseau – he should be there), думка якого була доленосною (Andre 

d’Usseau was the most respected art critic in France, a single review from him 

could make or break an artist overnight). Кейт підкупляє мсьє Дюссо, щоб він 

опублікував негативний відгук на картини Тоні. Насправді ж, Дюссо був 

переконаний, що Тоні міг стати відомим художником, бо він дійсно був 

талановитим (It is a pity. Your son has talent, Mrs. Blackwell. He could have 

become an important painter.). Таким чином, за допомогою підкупу (She passed 

the check across the desk. You fulfilled your part of the bargain, I’m prepared to 

fulfill mine) матір домоглася свого, перекресливши цим майбутнє сина як 

художника, анітрохи не відчуваючи провини (Kate stared at him coldly. “Mr. 

d’Usseau, there are tens of thousands of painters in the world. My son was not 

meant to be one of the crowd”). 

Тактика хитрування. Вдаючись до тактики хитрування, лицемір 

навмисно приховує справжні наміри від тих, кого хоче направити на хибний 

шлях, приймаючи усі міри для того, щоб вони не здогадалися про істинні 

мотиви його дій. Людина, що вдається до хитрості, завжди лицемірна, 

підступна, спритна, наполеглива і розумна [88]. Хитруючи, лицемір 

продумує сценарій своїх дій, кожний хід, робить це вміло та підступно. 

Наприклад: 

34) “Give me back the jewelry, first,” Tracy demanded. 

“I’m afraid we can’t do that,” Thomas Bowers told her. “It’s evidence. 

We’ll send you a receipt for it.” 

“No. I don’t want a receipt. I want the jewelry.” 

“Sorry,” said Trevor. “We can’t let it out of our possession.” 
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They had reached the gate. Trevor handed his boarding pass to the 

attendant. Tracy looked around, desperate, and saw an airport policeman standing 

nearby. She called out, “Officer! Officer!” /…/ 

The policeman was moving toward them. ‘Yes, miss? Any problem?’ 

“Oh, no problem,” Tracy said gaily. “These two wonderful gentlemen 

found some valuable jewelry I lost, and they’re returning it to me. I was afraid I 

was going to have to go to the FBI about it.” 

The two men exchanged a frantic look. 

“They suggested that perhaps you wouldn't mind escorting me to a taxi.” 

“Certainly. Be happy to.” 

Tracy turned toward the men. “It’s safe to give the jewels to me now. This 

nice officer will take care of me.” /…/ 

There was nothing they could do. Reluctantly, Tom Bowers pulled the 

chamois bag from his pocket. 

“That’s it!” Tracy said. She took the bag from his hand, opened it, and 

looked inside. “Thank goodness. It’s all here.”/…/ She opened her purse, put the 

jewelry inside, and took out two $5.00 bills. She handed one to each of the men. 

/…/ “Thank you again,” Tracy beamed as she walked away with the policeman at 

her side. “It’s so rare to find an honest person these days” [275, c. 161]. 

Лицемірка Трейсі намагається відібрати у двох чоловіків коштовності. 

З контексту відомо, що Трейсі їх вкрала, а пізніше у потязі ці чоловіки із 

хитрістю відібрали їх у неї, прикинувшись поліцейськими. Зрозумівши, що її 

обманули, Трейсі наздоганяє їх в аеропорту. Спочатку вона просить їх 

віддати коштовності. Оскільки чоловіки не погодилися, то вона вдається до 

тактики хитрування: підкликає поліцейського та вигадує історію, 

послуговуючись нещирим мовленнєвим актом асертиву (These two wonderful 

gentlemen found some valuable jewelry I lost, and they’re returning it to me). 

Вона каже, що загубила коштовності, а ці двоє чоловіків знайшли їх, але 

бояться віддавати через великий натовп в аеропорту, ніби переживаючи за її 
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безпеку. У присутності поліцейського Трейсі звертається до них і каже, що 

тепер вони можуть віддати коштовності без жодного остраху (It’s safe to give 

the jewels to me now. This nice officer will take care of me). Двом злодіям ніде 

було діватися. Трейсі перевірила чи усі коштовності на місці та ще й дала 

кожному із них по п’ять доларів, кажучи, що нині не так часто можна 

зустріти чесну людину (It’s so rare to find an honest person these days). Таким 

чином, вдаючись до тактики хитрування, Трейсі успішно відібрала у двох 

злодіїв вкрадені нею раніше коштовності. 

Тактика покладання відповідальності на іншого. У ситуаціях, коли 

лицемір відчуває загрозу втрати «обличчя», він намагається перекласти свою 

провину на інших та скинути з себе будь-які підозри. Наприклад: 

35) In her second year at school, Eve became pregnant. /…/ “I don’t want to 

get anyone in trouble,” she kept saying. /…/ And so at last Eve broke down. “I was 

raped,” she said, and burst into tears. 

Mrs. Chandler was shocked. She held Eve’s trembling body close to her and 

demanded, “Who was it?” 

“Mr. Parkinson.” 

Her English teacher. /…/ Parkinson looked at her in disbelief. “Raped her? 

My God!” /…/ “She’s not a child.” His voice was venomous. “She’s a devil.” He 

wiped the perspiration from his brow. “All semester she sat in the front row of my 

class, with her dress hiked up. /…/ Then one afternoon about six weeks ago she 

came over to my house when my wife and children were away and –” His voice 

broke. “Oh, Jesus! I couldn’t help it.” He burst into tears. 

They brought Eve into the office. Her manner was composed. She looked 

into Mr. Parkinson’s eyes, and it was he who turned away first. /…/ 

The chief of police said gently, “Do you want to tell us what happened, 

Eve?” 

“Yes, sir.” Eve’s voice was calm. “Mr. Parkinson said he wanted to discuss 

my English work with me. He asked me to come to his house on a Sunday 
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afternoon. He was alone in the house. He said he wanted to show me something 

in the bedroom, so I followed him upstairs. He forced me onto the bed, and he –” 

[276, c. 449–451].  

Лицемірка Ів навмисно звабила свого вчителя англійської мови. Після 

цього виявилося, що вона вагітна. Ів старанно прорахувала як їй діяти, щоб 

зберегти імідж зразкової учениці. Вона зазначає, що не хоче створювати 

нікому труднощів (I don’t want to get anyone in trouble), тим самим 

натякаючи, що винен хтось інший. Згодом під час розмови з помічником 

директора школи, Ів «зізнається», що її зґвалтував учитель. З цією метою 

вона застосовує нещирий мовленнєвий акт асертиву (I was raped). Її 

невербальна поведінка (she said, and burst into tears; Eve’s trembling body) ще 

більше інтенсифікує вербальне повідомлення та додає правдивості 

звинуваченню. Дівчина вміло оперує невербальними засобами комунікації, її 

візуальний контакт (She looked into Mr. Parkinson’s eyes, and it was he who 

turned away first) свідчить про твердість та впевненість, фонаційні засоби під 

час розмови з начальником поліції корелюють з її повідомленням, 

спонукаючи інших повірити їй (Eve’s voice was calm). Ів вигадує, що вчитель 

запросив її до себе додому, щоб обговорити певні питання з предмету та 

зґвалтував її. Пояснення вчителя викриває лицемірство комунікантки (She’s 

not a child; She’s a devil). З контексту відомо, що Ів використала тактику 

покладання відповідальності на іншого для того, щоб скинути з себе провину 

та зберегти своє обличчя в очах очільників школи та своєї бабусі, яка 

планувала залишити їй найбільшу частину спадку. В результаті, усі повірили 

її версії, а вчителя було звільнено.  

Тактика провокування на бажану реакцію. Лицемір послуговується 

цією тактикою, коли точно знає характер, вподобання та переконання свого 

співрозмовника. Він чітко усвідомлює, чого хоче і ретельно продумує, як 

досягти цього. Лицемір знає, що сказати та як скерувати співрозмовника до 
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бажаної дії. За допомогою цієї тактики він провокує комунікативного 

партнера вчинити саме такі дії, які будуть у інтересах лицеміра. Наприклад: 

36) “You’ve got to get Alex to make a new will without Kate knowing about 

it.”/…/ The following evening George met Alexandra for dinner at Le Plaisir, one 

of New York’s finest French restaurants. /…/ 

Alexandra asked, “Is anything wrong, George?” 

“No. I just changed my will.” He took her hands in his. “If anything should 

happen to me now, everything I have will belong to you.” 

“Darling, I don’t want –” 

“Oh, it’s not much compared to the Blackwell fortune, but it would keep 

you very comfortably.” 

“Nothing’s going to happen to you. Not ever.” 

“Of course not, Alex. But sometimes life plays funny tricks. These things 

aren’t pleasant to face, but it’s better to plan ahead and be prepared, don’t you 

think?” 

She sat there thoughtfully for a moment. “I should change my will, too, 

shouldn’t I?” /…/ “I’ll talk to Brad Rogers tomorrow about changing my will” /…/ 

“If that’s what you wish, darling.” Then, as an afterthought, “Come to think 

of it, it might be better if my lawyer made the change. He’s familiar with my estate. 

He can coordinate everything” [276, c. 557–558].  

Джордж хоче, щоб його дружина Алекс переписала увесь свій спадок 

на нього. Для того, щоб дружина прийняла таке рішення, він повідомляє їй, 

що змінив свій заповіт (щоб усе належало дружині, якщо з ним щось 

трапиться), хоча насправді ніяких статків у нього не було. Таким чином він 

спровокував Алекс на бажану реакцію, що йому і вдалося. У відповідь вона 

теж вирішила переписати на нього свій спадок без відома своєї бабусі. 

Тактика розпитування. Лицемір може розпитувати свого 

комунікативного партнера про те, що його цікавить. При цьому, він робить 

це досить невимушено, ніби «просто так», приховуючи свій справжній 



93 

 

інтерес. Насправді ж він намагається вивідати цінні деталі того. що стане в 

пригоді в подальшому та послугує запорукою успіху його майбутніх дій. 

Наприклад: 

37) Eve shrugged. “I saw a lot of old friends. I met an interesting man 

named” – she paused, her brow wrinkled in thought – “George somebody. 

Miller, I think. A Greek.” 

Dorothy Hollister laughed, a loud, booming laugh that could be heard 

across the room. “Mellis, dear. George Mellis.” 

“That’s right. Mellis. Do you know him?” /…/ “What’s his background, 

Dorothy?” 

Dorothy Hollister looked around, then leaned forwards confidentially. /…/ 

Eve was absorbing every word. /…/ One of these days George will marry rich.” 

She looked over at Eve and asked, ‘Are you interested, sweetie?” 

“Not really.” 

Eve was more than interested. George Mellis might be the key she had been 

looking for. The key to her fortune [276, c. 500].  

Нещира комунікантка Ів намагається випитати у своєї подруги Дороті 

інформацію про одного із гостей вечірки Джорджа Мелліса, використовуючи 

мовленнєві акти квеситиву (Do you know him?, What’s his background, 

Dorothy?). При цьому, Ів намагається завуалювати своє зацікавлення ним. 

Паузація в мовленні (she paused) та міміка (her brow wrinkled in thought) 

допомагають їй виглядати досить переконливо. Вживання неозначеного 

займенника somebody замість прізвища Джорджа (George somebody) дає 

змогу Ів не видати зацікавлення, натомість вдати, що для неї це не так 

важливо. На запитання чи вона справді ним цікавиться, Ів лицемірно 

відповідає еліптичним реченням, що ні (Not really), хоча насправді вбирала 

кожне слово, всю інформацію, яка стосувалася Джорджа (Eve was absorbing 

every word). Уся її вербальна та невербальна поведінка успішно завуалювали 

її справжній інтерес (Eve was more than interested). 



94 

 

Тактика персуазивності. Персуазивність розглядається 

В. Є. Чернявською як вплив автора усного чи письмового повідомлення на 

свого адресата з метою його переконання, спонукання до здійснення або не 

здійснення певних дій [162, с. 24]. До основних лінгвопрагматичних функцій 

персуазивності належить вплив адресанта за допомогою мовних засобів на 

свідомість адресата, на його світогляд, уявлення, спонукання його до певних 

дій. Лицемір, вдаючись до тактики персуазивності, намагається непомітно 

нав’язати комунікативному партнеру свою точку зору та підштовхнути його 

до вигідних для лицеміра дій. Наприклад: 

38) Everything on the surface appeared to be just as it ought to be. And yet 

Constantin Demiris still felt that vague sense of unease, a presentiment of trouble. 

He had discussed the matter with Noelle, suggesting that perhaps he might offer 

Ian Whitestone more money to stay on. Noelle had listened attentively and then 

said, “No. Let him go, Costa. And if he recommends this American flyer so 

highly, then I would certainly try him.”  

 And that finally had decided him.  

From the moment Noelle knew that Larry Douglas was on his way to Athens 

she was able to think of nothing else. She thought of all the years it had taken, the 

careful, patient laying of plans, the slow, inexorable tightening of the web, and she 

was sure that Constantin Demiris would have been proud of her if he had known. It 

was ironic, Noelle reflected [276, c. 384–385].  

У наведеному прикладі Коста запитує у своєї коханої, що робити з 

пілотом Аяном Вайтстоуном. З контексту відомо, що Ноель попередньо 

таємно запропонувала Аяну іншу роботу для того, щоб взяти на його місце 

іншого пілота – Ларрі, якого вона дуже любила і якому вона хотіла 

помститися через те, що він її покинув. Ноель, використовуючи мовленнєвий 

акт директиву (Let him go, Costa), спонукає Деміріса відпустити Аяна. 

Вживання у звертанні демінутива – пестливо-зменшувального варіанта імені 

Constantin (Costa) слугує маркером симетричності соціального статусу та 
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імплікує інтимно-товариські взаємини. Далі комунікантка за допомогою я-

висловлювання (I would certainly try him) підштовхує адресата до 

конкретного рішення – прийняти на роботу іншого пілота, якого радить Аян 

(це і був Ларрі). Коста, довіряючи Ноель, слідує її пораді (And that finally had 

decided him). Таким чином, використовуючи тактику персуазивності, 

непомітно для самого містера Деміріса, лицемірка Ноель втілила частину 

свого плану помсти Ларрі. 

 

 

Рис. 2.2. Тактики реалізації стратегії активного маніпулювання 

 

Як показав аналіз ілюстративного матеріалу, лицемір, займаючи 

позицію лідера, користується своїм беззаперечним авторитетом та вдається 

до стратегії активного маніпулювання задля досягнення наперед визначеної 

корисливої мети та власної вигоди.  

 

2.4.2. Стратегія пасивного маніпулювання. Пасивний маніпулятор 
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як активний маніпулятор виграє, перемагаючи противників, пасивний 

маніпулятор виграє, терплячи поразку. Дозволяючи активному маніпулятору 

думати та працювати за нього, пасивний маніпулятор отримує перемогу. 

Найкращі його помічники – в’ялість та пасивність [174, с. 11]. 

При використанні стратегії пасивного маніпулювання комунікант-

лицемір послуговується такими тактиками (див. Рис. 2.3): 1) тактикою 

відвертання уваги; 2) тактикою екземпліфікації; 3) тактикою 

самозасудження; 4) тактикою маскування емоцій; 5) тактикою підігрування. 

Розглянемо вищезазначені тактики втілення стратегії пасивного 

маніпулювання. 

Тактика відвертання уваги. Для того, щоб відвернути увагу від 

чогось одного, потрібно привернути увагу до чогось іншого. Способи 

привертати увагу, добре відомі фокусникам. Вони нерідко користуються тим, 

що увагу людей привертають несподіваності. Для того, щоб відвернути увагу 

вони можуть без видимої причини покласти праву руку на голову 

співрозмовника або підняти ліву руку. Поки увагу глядача привертає одна 

рука, іншою рукою можна робити щось непомітне [3]. Саме до подібної 

тактики і вдається лицемір. Досить часто він намагається зосередити увагу 

адресата на чомусь незначному задля того, щоб у той самий момент 

непомітно реалізувати якісь власні цілі, здійснити вигідну та необхідну для 

нього дію. Наприклад: 

39) Jeff was working in back of the pedestal. The frustrated guide turned to 

the group. “Now, ladies and gentlemen, as I was saying, over here we have a 

selection of fine diamonds at bargain prices. We accept credit cards, traveler’s 

checks” – he gave a little chuckle – “and even cash.” 

Tracy was standing in front of the counter. “Do you buy diamonds?” she 

asked in a loud voice. /…/ “My husband is a prospector. He just returned from 

South Africa, and he wants me to sell these.” 
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As she spoke, she opened the briefcase she carried, but she was holding it 

upside down, and a torrent of flashing diamonds cascaded down and danced all 

over the floor. 

“My diamonds!” Tracy cried. “Help me!” 

There was one frozen moment of silence, and then all hell broke loose. The 

polite crowd became a mob. They scrambled for the diamonds on their hands and 

knees, knocking one another out of the way. /…/ 

When the dazed guard finally managed to stagger to his feet, he pushed his 

way through the bedlam, reached the pedestal, and stood there, staring in 

disbelief. The Lucullan diamond had disappeared. So had the pregnant lady and 

the electrician [275, c. 358].  

У наведеному прикладі комунікантка Трейсі, яка прикидається 

вагітною, та її спільник Джеф відвідують виставку діамантів. З контексту 

відомо, що вони навмисне створили проблеми із сигналізацією, а Джеф 

прикинувся електриком та запропонував допомогти. У той час коли Джеф 

вдавав, що лагодить систему (Jeff was working in back of the pedestal), Трейсі 

під час розповіді екскурсовода починає привертати до себе увагу задля того, 

щоб відвернути увагу охорони та інших працівників виставки від основного 

діаманту Лукулла. Послуговуючись нещирим мовленнєвим актом квеситиву, 

вона голосно запитує чи купують вони діаманти (Do you buy diamonds?). 

Трейсі вигадує, що її чоловік є шукачем діамантів, переконливо презентуючи 

інформацію за допомогою нещирих асертивів (My husband is a prospector. He 

just returned from South Africa, and he wants me to sell these). Зацікавивши усіх 

присутніх, вона «ненавмисно» розсипає штучні діаманти. За допомогою 

експресивів (My diamonds!, Help me!) Трейсі відвернула увагу усіх присутніх 

від основного діаманта виставки. Через кілька секунд усі помітили, що 

«вагітна» жінка, «електрик» та основний діамант зникли (The Lucullan 

diamond had disappeared. So had the pregnant lady and the electrician). Таким 
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чином лицеміри, вдавшись до тактики відвертання уваги, перехитрили усіх 

присутніх та вкрали коштовність. 

Розглянемо ще приклад, де комунікант-лицемір хоче заговорити свого 

комунікативного партнера, щоб приспати його пильність та відвернути увагу 

від чогось вкрай важливого: 

40) “Would you please ask the General’s driver to come up again?” she 

said. “There’s another bag to go down.” /…/ 

“It is a large round blue case,” Noelle said. She turned to the General. “It 

has a new gown in it that I haven’t worn yet. I saved it for you.”  

 She was babbling now, trying to cover up her nervousness. /…/ 

“Let me,” Noelle said. She went into the bedroom and began to search the 

closets. “That idiot of a maid must have hidden it away somewhere,” she said. 

/…/ It was the General who finally found the bag in the hall closet. He lifted it and 

said, “It seems to be empty.”  

 Noelle quickly opened the bag and looked inside.  

 There was nothing in it. “Oh, that fool,” she said. “She must have 

crammed that beautiful new dress in the suitcase with my other clothes. I hope 

she hasn’t ruined it.” She sighed in exasperation. “Do you have that much 

trouble with maids in Germany?” 

 “I think it is the same everywhere,” General Schneider replied. He was 

watching Noelle closely. She was acting strangely, talking too much [274, c. 272–

273].  

Лицемірка Ноель, відправляючись у подорож із генералом Шнайдером, 

просить, щоб його водій піднявся забрати ще одну валізу (Would you please 

ask the General’s driver to come up again?, There’s another bag to go down). 

Довгий час вони шукають її та не можуть знайти. Ноель долучається до 

пошуків (Let me; she went into the bedroom and began to search the closets). При 

цьому вона намагається багато говорити (She was babbling now), деталізуючи, 

де б покоївка могла покласти валізу (That idiot of a maid must have hidden it 
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away somewhere) та надмірно описуючи своє плаття (It has a new gown in it 

that I haven’t worn yet. I saved it for you; She must have crammed that beautiful 

new dress in the suitcase with my other clothes; I hope she hasn’t ruined it). Цим 

вона намагається приховати знервованість (trying to cover up her nervousness). 

Ноель вдає, що невдоволена ситуацією, що склалася (She sighed in 

exasperation) і за допомогою нещирого мовленнєвого акту квеситиву 

звертається до генерала (Do you have that much trouble with maids in 

Germany?), щоб відвести підозри. З контексту відомо, що в цей час у їхньому 

автомобілі повинні були заховати чоловіка, який був у розшуку та якого 

Ноель підпільно хотіла вивезти. У генерала Шнайдера її лепетання та 

надмірне говоріння викликало підозру (She was acting strangely, talking too 

much), однак вона вміло викрутилася із ситуації. Таким чином зайва 

деталізації сприяла успішній реалізації плану Ноель. 

Тактика екземпліфікації. Лицемір завжди прагне зберегти своє 

обличчя перед співрозмовником, оточуючими та перед самим суспільством. 

Вдаючись до тактики екземпліфікації, він намагається створити враження 

людини з високими моральними чеснотами [202]. Думка інших про нього є 

надзвичайно важливою та впливовою для успішної реалізації його планів. 

Лицемір намагається бути шанованим, справляти позитивне враження, 

приховувати свої недоліки і виставляти сильні сторони. Якщо виявляється 

негативна інформація щодо нього, лицемір усіляко намагається це 

приховати, спростувати та зберегти своє обличчя в очах суспільства. 

Наприклад: 

41) “And how is everything this fine day?” Van der Merwe asked. 

“It couldn’t be better,” Jamie said happily. “Your Maggie’s going to have a 

baby.” /…/ “It’s very simple. I’ve gotten her pregnant.” 

The colour drained from Van der Merwe’s face. He turned wildly from one 

to the other. “This – this isn’t true?” /…/ He would be the laughing stock of the 

town. But Ian Travis was a very wealthy man. And if they got married quickly ...  



100 

 

Van der Merwe turned to Jamie. “You’ll get married immediately, of 

course.” 

Jamie looked at him in surprise. “Married? You’d allow Maggie to marry a 

stupid bairn who let you cheat him out of what belonged to him?” /…/ 

Salomon van der Merwe turned on his daughter, in the throes of a terrible 

rage. “You whore!” he screamed. “Whore! Get out! Get out of here!” /…/ 

When Salomon van der Merwe left his store that afternoon, he had come to 

terms with the dreadful catastrophe that had befallen him. He would send 

Margaret to Cape Town on the next coach. She could have her bastard there, 

and there was no need for anyone in Klipdrift to know his shame. Van der Merwe 

stepped out into the street, hugging his secret, a smile pasted on his lips. /…/ 

“You!” The contempt in his voice was a physical slap. /…/ “I want you to 

get out of this town. Now. Tonight.” /…/ “You’re carrying the devil’s child!” He 

moved closer to her, and his hands were knotted into fists. “Every time people see 

you strutting around like a whore, they’ll think of my shame. When you’re gone, 

they’ll forget it” [276, c. 143–152].  

Лицемір Ван дер Мерв дізнається, що його дочка, не будучи 

заміжньою, завагітніла. Він одразу думає про свою репутацію, оскільки був 

дуже поважним та впливовим чоловіком. Ван дер Мерв намагається 

примусити батька дитини одружитися, щоб уникнути осуду місцевих 

жителів. Оскільки йому це не вдається, він наказує дочці покинути місто, 

практично відмовляючись від неї. Ван дер Мерв сподівається, що дочка 

зникне, ніхто не здогадається про сором його сім’ї і він надалі залишиться 

шанованим чоловіком у своєму місті. 

Тактика самозасудження. Сфера почуттів є так само важливим 

об’єктом для маніпуляції, як і мислення. Можливо, навіть, і основною, або ж 

першою сферою, на яку направлений вплив. Почуття більш рухомі та 

піддатливі, і якщо їх вдається «розхитати», то і мислення стає більш 

вразливим для маніпуляції. У великій маніпуляції гра почуттями є 
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обов’язковим етапом. Чуттєвий рівень відображення стоїть ближче до 

зовнішнього світу, ніж мислення і реагує швидше, безпосередніше. Тому 

його легше «експлуатувати» [57]. Лицемір досить часто вдається до тактики 

самозасудження, граючи на почуттях комунікативного партнера. Не 

відчуваючи жодної провини, він вдає, що засуджує себе за те, що сталося. 

Насправді лицемір хоче викликати жалість у свого співрозмовника і 

уникнути таким чином покарання за свої дії. Такий вплив є швидким, 

простим, правдоподібним та дієвим. Наприклад: 

42) The night before their fifth birthday, Eve tried to murder Alexandra. /…/ 

On the night before their birthday, Eve /…/ went over to Alexandra’s bed 

and awakened her. “Alex,” she whispered, “Let’s go down to the kitchen and see 

our birthday cakes.” /…/ Next year, Eve thought happily, there will only be one. 

/…/ Eve handed her one of the boxes of matches. “Start lighting the candles.” /…/ 

Quickly, Eve struck a match and touched it to the matches in the box she was 

holding. As they burst into flames, Eve dropped the box at Alexandra’s feet, so that 

the bottom of Alexandra’s nightgown caught fire. /…/ 

“Don’t move!” Eve said. “I’ll get a bucket of water.” She hurried off to the 

butler’s pantry, her heart pounding with a fearful joy. /…/ 

As Mrs. Tyler finished phoning for an ambulance, there was a cry from the 

butler’s pantry, and Eve ran in carrying a pan of water, sobbing hysterically. “Is 

Alexandra dead?” Eve screamed. “Is she dead?” 

Mrs. Tyler took Eve in her arms to soothe her. “No, darling, she’s all right. 

She’s going to be just fine.” 

“It was my fault,” Eve sobbed. “She wanted to light the candles on her 

birthday cake. I shouldn’t have let her do it.” 

Mrs. Tyler stroked Eve’s back. “It’s all right. You mustn’t blame yourself.” 

“The m-matches fell out of my hand, and Alex caught on fire. It was t-

terrible.” 

Sergeant Dougherty looked at Eve and said sympathetically, “Poor child.” 
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/.../ “John, I think I’m even more concerned about Eve.” 

“Was Eve hurt?” 

“Not physically, but the poor child blames herself for the accident. She’s 

having terrible nightmares. The last three nights I’ve had to go in and hold her in 

my arms before she could go back to sleep. I don’t want this to become more 

traumatic. Eve is very sensitive” [276, c. 433–437]. 

 Ів намагалася вбити свою сестру Александру. Вона зробила так, щоб 

загорілася нічна сорочка Александри, коли вони підпалювали свічки на 

святковому торті. Коли старші прибули додому та побачили, що сталося, 

вони викликали карету швидкої допомоги. Ів, знаючи, що її план не 

спрацював, приносить посудину з водою, ніби з бажанням допомогти 

Александрі. Намагаючись врятувати ситуацію, Ів вдається до тактики 

самозасудження. Вона істерично голосить (sobbing hysterically) та винуватить 

себе в усьому. Ів вживає займенники 1-ї особи однини I, my (It was my fault, I 

shouldn’t have let her, The m-matches fell out of my hand), підкреслюючи власне 

почуття провини. Цим вона викликає у всіх жалість та переживання щодо 

себе самої (It’s all right. You mustn’t blame yourself, poor child, I’m even more 

concerned about Eve), тому що це справляє враження, ніби вона надто 

перейнялася ситуацією (Eve is very sensitive). 

Тактика маскування емоцій. Людям не завжди подобається, що інші 

можуть знати, що вони відчувають. Навіть найбільш відкриті люди час від 

часу надають перевагу тому, щоб тримати свої почуття в собі. Характерною 

властивістю системи сигналів емоцій є те, що вона завжди знаходиться у 

ввімкненому стані і готова миттєво транслювати будь-яку емоцію, яку 

переживає людина. Одні люди вміють краще за інших послаблювати або ж 

навіть усунути будь-які прояви емоцій, які вони переживають [179].  

Обман можуть супроводжувати різні емоції, але найчастіше 

переплітаються три із них – страх виявитися викритим, почуття провини з 

приводу власної брехні та те почуття захвату, яке інколи відчуває обманник у 
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випадку удачі [180, с. 37]. Лицемір зазвичай приховує свої негативні емоції 

та почуття заради власної вигоди. Він готовий потерпіти, щоб в кінцевому 

результаті досягти успіху. Наприклад: 

43) From her room Tracy telephoned Clarence Desmond to tell him she 

would be unable to come to work for a few days. 

He concealed his irritation at being inconvenienced. “Don’t worry about 

it,” he told Tracy. “I’ll find someone to fill in until you return.” He hoped she 

would remember to tell Charles Stanhope how understanding he had been [275, 

c. 13].  

У поданому прикладі комуніканту-лицеміру Клеренсу Десмонду 

телефонує Трейсі, одна із його працівниць. Вона повідомляє, що не зможе 

вийти на роботу протягом декількох днів. Клеренс сказав, щоб Трейсі не 

хвилювалася (Don’t worry about it) і запевнив, що знайде заміну на ці дні (I’ll 

find someone to fill in until you return). Слова автора свідчать про те, що він, 

приховавши роздратування (He concealed his irritation), зробив це з 

корисливим мотивом, оскільки сподівався, що Трейсі розповість Чарльзу 

Стенфону яким чуйним він був (He hoped she would remember to tell Charles 

Stanhope how understanding he had been). З контексту відомо, що Чарльз був 

дуже багатим і невдовзі мав одружуватися з Трейсі. Це і спричинило прояв 

«чуйності та розуміння» з боку Клеренса. 

Окрім стримування негативних емоцій, лицемір досить майстерно вміє 

симулювати позитивні. Він здатен виражати любов, демонструвати турботу, 

співчуття – усе, щоб переконати комунікативного партнера, що він – на його 

боці, що він любить його й переживає за нього. Наприклад: 

44) The next morning Catherine and Larry were having breakfast on their 

bungalow terrace that overlooked the lake. It was a perfect day. The sun was 

shining down, and a lazy breeze was coming off the water. A pleasant young waiter 

had brought the food. Catherine was wearing a negligee and when the waiter came 
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in, Larry had put his arms around Catherine and kissed her on the neck. “What 

a great night,” Larry murmured.  

 The waiter had stifled a smile and discreetly retreated.  

 Catherine had been a little embarrassed. It was unlike Larry to be 

affectionate in front of strangers. He really has changed, Catherine thought. It 

seemed that every time a maid or bellboy came into the room, Larry would put 

his arm around Catherine and show his affection, as though he wanted the 

whole world to know how much he loved her. Catherine found it very touching 

[274, c. 498]. 

 У цьому прикладі йдеться про те, що лицемір Ларрі демонстративно 

обіймає та цілує свою дружину. При цьому він використовує нещирий 

мовленнєвий акт експресиву (What a great night), коли заходить офіціант. 

Таким чином він намагається донести до дружини повідомлення, що він її 

дуже любить і що у них була чудова ніч. Лексема great імплікує його 

задоволення стосунками, надаючи висловленню позитивно-емоційного 

забарвлення. Невербальний супровід мовця (would put his arms around 

Catherine and kissed her on the neck; put his arm around Catherine and show his 

affection) додає переконливості його словам. Ознаки голосу мовця 

специфіковано дієсловом murmur. З контексту відомо, що лицемір Ларрі 

насправді ж планував «нещасний випадок», щоб дружина загинула і він міг 

щасливо жити зі своєю коханкою. Вдаючись до тактики маскування емоцій, 

він хоче ввести в оману дружину, що йому й вдається (Catherine found it very 

touching) і водночас уникнути підозр, адже його показна любов до дружини 

перед офіціантом свідчитиме  на користь його непричетності до смерті 

дружини.  

Лицемір може демонструвати зацікавлення для того, щоб не порушити 

гармонію відносин з адресатом. Наприклад:  

45) “Besides,” George added softly, “if I had stayed in Greece, I never 

would have met you.” 
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Alexandra felt herself blushing. “You’ve never been married?” 

“No. I used to get engaged once a day,” he teased, “but at the last moment I 

always felt there was something wrong.” He leaned forward, and his voice was 

earnest. “Beautiful Alexandra, you are going to think me very old-fashioned, but 

when I get married, it will be forever. One woman is enough for me, but it must 

be the right woman.” 

“I think that’s lovely,” she murmured. 

“And you?” George Mellis asked. “Have you ever been in love?” 

“No.” 

“How unlucky for someone,” he said. “But how lucky for –” 

At that moment, the waiter appeared with dessert. Alexandra was dying to 

ask George to finish the sentence, but she was afraid to. 

Alexandra had never felt so completely at ease with anyone. George Mellis 

seemed so genuinely interested in her that she found herself telling him about her 

childhood, her life, the experiences she had stored up and treasured [276, c. 522–

523].  

Лицемір Джордж Мелліс демонструє зацікавлення Александрою. Він 

намагається виглядати максимально щирим та закоханим у дівчину. Під час 

розмови для того, щоб висловити радість від їхньої зустрічі, Джордж 

використовує умовне речення (if I had stayed in Greece, I never would have met 

you), вимовлене з відповідним тембром (George added softly). Відповідаючи 

на запитання Александри, чи був він коли-небудь одружений, Джордж 

спочатку дражнить її, потім робить їй комплімент, використовуючи епітет з 

позитивною конотацією (Beautiful Alexandra). Себе Мелліс описує за 

допомогою епітета old-fashioned з інтенсифікатором very, наголошуючи, що 

як одружиться, то уже назавжди (when I get married, it will be forever).  Жінка, 

яку він обере, повинна бути теж якнайкращою (one woman; it must be the right 

woman). Лексеми та словосполучення get married, forever, the right woman 

зосереджують увагу Александри на тому, що вона теж цінує у шлюбі. 
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Відчуваючи його інтерес, вона розповідає свої життєві історії та зазначає, що 

ніколи не була закохана. Джордж підмітив, що це погано для когось, але мав 

на увазі, що на щастя для нього, обірвавши речення, не сказавши основного 

(How unlucky for someone; but how lucky for – ). Залишивши інтригу та 

демонструючи свій інтерес до Александри (George Mellis seemed so genuinely 

interested in her), йому вдалося зацікавити її (Alexandra was dying to ask 

George to finish the sentence). Це було початком успіху його наперед 

спланованого плану збагачення. З контексту відомо, що насправді його 

цікавив лише її спадок. 

Розглянемо ще один приклад: 

46) It was Keith Percy in Chicago. 

“Tyler?” 

“Yes.”  

“I have some really great news for you!” 

“Oh?” 

“Now that I am retiring, how would you like to be appointed chief judge?” 

It was all Tyler could do to keep from giggling. “That would be 

wonderful, Keith.” 

 “Well, it’s yours!”  

“I... I don’t know what to say.” What should I say? “Billionaires don’t sit on 

the bench in a dirty little courtroom in Chicago, handing out sentences to the 

misfits of the world?” Or “I’ll be too busy sailing around the world 

on my yacht?” 

 “How soon can you get back to Chicago?” 

 “It will be a while,” Tyler said. “I have a lot to do here.”  

“Well, we’ll all be waiting for you.”  

Don’t hold your breath. “Good-bye” [272, c. 248].  

Отримавши пропозицію зайняти посаду голови федерального 

апеляційного суду, Тайлер за допомогою нещирого експресиву (That would be 
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wonderful, Keith) вдає, що зацікавлений. Його інтеріоризоване мовлення 

свідчить про зовсім протилежну позицію й виявляє його лицемірство. Він 

сподівається, що згодом отримає частину спадщини батька, планує на що 

витрачатиме гроші, а з пропозиції, яку йому надали, приховано насміхається 

(It was all Tyler could do to keep from giggling).  

Тактика підігрування. Тактику підігрування лицемір реалізує в 

ситуації, коли він розпізнає нещирість співрозмовника, але ухиляється від 

реакції з метою збереження обличчя адресата, оскільки він має намір 

продовжувати з ним стосунки. У цьому випадку обоє комунікантів є 

нещирими [11]. Наприклад: 

47) Van der Merwe glanced around and lowered his voice. “Just today I got 

some information on a big new diamond strike north of Pniel. There are ten claims 

still available. We can divide them up between us. /…/” 

Jamie knew exactly what he thought. Van der Merwe would keep the claims 

that were profitable and Jamie would end up with the others. In addition, Jamie 

would have been willing to bet his life that Van der Merwe was not putting up one 

shilling. “It sounds interesting,” Jamie said. “How many prospectors are 

involved?” 

“Only two.” 

“Why does it take so much money?” he asked innocently. 

“Ah, that’s an intelligent question.” He leaned forward in his chair. “You 

see, they know the value of their claim, but they don’t have the money to operate it. 

That’s where you and I come in. We give them one hundred thousand pounds and 

let them keep twenty percent of their fields.” He slipped the twenty percent in so 

smoothly that it almost went by unnoticed. Jamie was certain the prospectors 

would be cheated of their diamonds and their money. It would all flow to Van der 

Merwe. “We’ll have to move fast,” Van der Merwe warned. “As soon as word of 

this leaks out – “ 

“Let’s not lose it,” Jamie urged. 



108 

 

Van der Merwe smiled. “Don’t worry, I’ll have the contracts drawn up right 

away.” 

In Afrikaans, Jamie thought [276, c. 135].  

Шахрай Ван дер Мерв пропонує Джеймі (який позиціонує себе як 

містер Травіс) угоду. Джеймі знає, що він хоче його обманути і залишити ні з 

чим (Jamie knew exactly what he thought), але вдає ніби вірить Ван дер Мерву, 

про що свідчить асертив (It sounds interesting). Він наївно розпитує про усі 

деталі контракту, використовуючи квеситив (Why does it take so much money? 

he asked innocently), щоб підіграти своєму лицемірному співрозмовнику. 

Послуговуючись нещирим мовленнєвим актом директиву (Let’s not lose it), 

Джеймі підганяє Ван дер Мерва діяти скоріше, щоб не втратити таку 

«чудову» можливість. Шахрай, посміхаючись, каже, що негайно підготує усі 

контракти. Інтеріоризоване мовлення Джеймі (In Afrikaans, Jamie thought) 

вказує на те, що він знав із свого колишнього досвіду, що Ван дер Мерв 

планує прописати усі умови мовою африкаанс, щоб ніхто не зрозумів. У 

подальшому він планує помститися Ван дер Мерву за його шахрайство. У 

цьому випадку обоє комунікантів є нещирими та ведуть свою підпільну гру.  

 

 

Рис. 2.3. Тактики реалізації стратегії пасивного маніпулювання 
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Отже, пасивний маніпулятор ніби віддає усю ініціативу своєму 

комунікативному партнеру, насправді ж сам тримає усю ситуацію під 

контролем, підпільно втілюючи свої плани. 

 

2.4.3. Стратегія ігнорувальної маніпуляції. Ігнорувальний 

маніпулятор вдає байдужість, індиферентність, намагається відсторонитися 

від контактів. Його девіз: «Мені наплювати». Його методи є то пасивними, то 

активними; він – то Сварлива Баба, то Мученик, то Безпомічний. Насправді 

йому зовсім небайдуже, інакше він би не став задумувати складну 

маніпулятивну гру. В «байдужість» часто грають одружені пари. Гра 

«Погрожувати розлученням» слугує прекрасним прикладом того, як 

маніпулятор намагається завоювати партнера, а не розлучитися з ним [174].  

При використанні стратегії ігнорувальної маніпуляції комунікант-

лицемір послуговується такими тактиками (див. Рис. 2.4): 1) тактикою 

демонстрації байдужості; 2) тактикою зміни теми. Розглянемо вищезазначені 

тактики втілення стратегії ігнорувальної маніпуляції. 

Тактика демонстрації байдужості. Лицемір вдається до цієї тактики 

для того, щоб приховати свій інтерес перед співрозмовником. Насправді ж 

йому далеко не байдуже. Ще під час розмови він вміло та майстерно планує 

свої подальші дії та прораховує кожний крок, але на публіці демонструє 

байдужість, щоб уникнути будь-яких підозр в майбутньому. Наприклад: 

48) “I – I am terribly sorry to bother you, Mr. Demiris.” /…/ Paul Metaxas 

was becoming more nervous by the second. /…/ “It’s about Miss Page,” he said, 

finally. /…/ 

 “What about Miss Page?” he asked, almost absently. /…/ 

 “It’s-it’s about her and Larry Douglas.” He watched Demiris’ face, trying 

to read his expression. There was not even the faintest flicker of interest. /…/ 

“They-they’re living in a beach house together in Rafina.” /…/ “My-my sister is a 



110 

 

housekeeper in one of the villas there. She sees the two of them on the beach 

together all the time. /.../”  

Demiris’ olive black eyes stared at him, completely devoid of expression. 

/…/ When Demiris spoke, his voice was toneless. “What Miss Page does with her 

private life is her own affair. I am sure she would not appreciate anyone’s spying 

on her.” /…/ “I am sure you thought you were serving my best interests. You 

were mistaken. Is there anything else?”  

 “No-no, sir.” Metaxas turned and fled.  

 Constantin Demiris leaned back in his chair, his black eyes fixed on the 

ceiling, staring at nothing. /…/ On a Wednesday morning on the third flight his 

plane crashed into the dense, green jungle. No traces of Metaxas’ body or the 

wreckage were ever found [274, c. 477–480].  

Метаксас приходить із важливим повідомленням до Кости Деміріса, у 

якого він працював приватним пілотом. Він розповідає, що жінка, з якою жив 

Коста та яку він любив, зраджує йому з іншим пілотом. Коста Деміріс був 

надзвичайно поважним, впливовим та владним чоловіком. При розмові він не 

виявив жодного зацікавлення щодо наданої інформації, ствердивши, що 

життя міс Пейдж – це її особиста справа і вона має право поводитися як хоче. 

Насправді ж інформація була для нього цінною і він згодом жорстоко 

помстився Ноель, оскільки не був із тих, хто пробачає зраду. Він не любив 

програвати та виявляти слабкі сторони. Згодом літак, який літав за особистим 

призначенням містера Деміріса, пілотом якого був Метаксас, розбився, 

очевидно з наказу Кости.  

Тактика зміни теми. Застосовуючи цю тактику, мовець намагається 

спрямувати розмову в інше русло, змінити тему [127]. Адресант зазвичай 

вдається до даної тактики з метою уникнути компрометуючих тем або 

викривити факти; не тільки для того, щоб привернути увагу, а й заради того, 

щоб відвернути чи значно послабити її [120, с. 1], щоб адресат не зважав на 

можливі ускладнення ситуації, що склалася [26, с. 102]. У випадку зміни 
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теми задля успішності комунікації, мовцю необхідно правильно вгадати 

спрямованість нової теми [30]. Лицемір за допомогою даної тактики здатен 

також зацікавити свого комунікативного партнера та залишити інтригу, вміло 

змінивши тему. Після цього адресат залишається на одинці зі своїми 

роздумами та врешті-решт попадається на гачок лицеміра. Наприклад: 

49) They watched him leave. “Good heavens!” Alexandra said. “Who was 

that?” 

“Oh, he’s a friend of Nita Ludwig. I met him at her house party.” 

“Am I crazy, or is he as stunning as I think he is?” 

Eve laughed. “He’s not my type, but women seem to find him attractive.” 

“I would think so! Is he married?” 

“No. But it’s not because they aren’t out there trying, darling. George is 

very rich. You might say he has everything: looks, money, social background.” 

And Eve skillfully changed the subject. 

When Eve asked for the check, the captain told her it had been taken care of 

by Mr. Mellis. 

Alexandra was unable to stop thinking about George Mellis [276, c. 519]. 

Лицемірка Ів та її сестра Александра сидять у ресторані. До них 

підходив Джордж. З контексту відомо, що Ів та Джордж організували це 

спеціально, щоб зацікавити Александру. Вони спланували, щоб Джордж 

одружився з Александрою та забрав її спадок. Ів розповіла Александрі, що 

Джордж багатий (George is very rich), привабливий, презентуючи його з 

найкращого боку, про що свідчить вживання багатьох лексем та 

словосполучень з позитивною оцінною конотацією (attractive, everything, 

looks, money, social background) під час опису Джорджа. Ів розмовляє 

невимушено, створюючи відчуття випадковості ситуації (Oh, he’s a friend of 

Nita Ludwig; I met him at her house party; Eve laughed; he's not my type). Вона 

зацікавила Александру та  потім майстерно змінила тему, щоб зберегти 

інтригу.   
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Рис. 2.4. Тактики реалізації стратегії ігнорувальної маніпуляції 

 

Отже, ігнорувальна маніпуляція слугує для лицеміра вагомим способом 

впливу на свідомість комунікативного партнера. Вдавана байдужість стає 

невидимою зброєю для вмілого користувача. 

 

2.4.4. Стратегія змагальної маніпуляції. Змагальний маніпулятор 

сприймає життя як постійний турнір, безкінечний ланцюг виграшів та 

програшів. Собі він відводить роль пильного бійця. Для нього життя – це 

постійна битва, а люди – суперники і навіть вороги, реальні та потенційні. 

Стратегія змагальної маніпуляції є сукупністю певних зумисних 

мовленнєвих дій, які спрямовані на підрив авторитету, іміджу чи довіри 

комунікативного партнера, яка реалізується за допомогою мовленнєвих 

тактик. Ця форма мовленнєвої поведінки націлена на образу або навмисне 

заподіяння шкоди. Комунікант може бути навіть агресивним, здатним 

приховано, або ж навіть відкрито демонструвати свою перевагу над 

комунікативним партнером, оскільки переконаний у своїй першості та 

перемозі. Приховану агресію лицемір може ховати за іронією, кепкуванням, 

«дружньою» критикою [96, c. 101–102]. Під час аналізу ілюстративного 

матеріалу було виявлено ситуації, коли лицемір перестає приховувати свою 

нещирість та підступні плани і навіть подекуди веде себе агресивно. За 

нашими спостереженнями це трапляється, коли лицемір повністю впевнений 

у тому, що має переваги над комунікативним партнером і знає, що уже ніщо 

не стане йому на заваді. Він може погрожувати своєму комунікативному 

Стратегія ігнорувальної 

маніпуляції 

тактика демонстрації 

байдужості 

тактика зміни теми 
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партнеру, шантажувати його, принижувати та відкрито демонструвати свою 

неприязнь. Він впевнено крокує до своєї мети та знищує все, що стає на 

шляху.  

При використанні стратегії змагальної маніпуляції комунікант-лицемір 

послуговується такими тактиками (див. Рис. 2.5): 1) тактикою іронії; 

2) тактикою приниження; 3) тактикою шантажу; 4) тактикою залякування; 

5) тактикою емоційного тиску. Розглянемо вищезазначені тактики втілення 

стратегії змагальної маніпуляції. 

Тактика іронії. «Іронія – висміювання, що містить в собі оцінку того, 

що висміюється; одна із форм заперечення. Відмітною рисою іронії є 

подвійний смисл, де істинним є не прямо виражений, а протилежний йому, 

що мається на увазі; чим більше протиріч між ними, тим сильнішою є іронія» 

[221, с. 109]. Іронію тлумачать таким чином: в стилістиці – іносказання, що 

виражає насмішку або лукавство, коли слово чи висловлення набуває в 

контексті значення, протилежного буквальному смислу або таке, що 

заперечує його, ставить під сумнів. Іронія є наругою під маскою схвалення. 

Явищу іронії навмисне приписують властивість, якої в ньому свідомо не 

може бути. «Ключ» до іронії міститься зазвичай не в самому висловленні, а в 

контексті чи інтонації; іноді лише в ситуації висловлення [50]. 

Лицемір, вдаючись до тактики іронії, за висловленнями позитивної 

оцінки приховує своє справжнє глузливе та зневажливе ставлення до 

адресата. Наприклад: 

50) Silvana Luadi rose to her feet and looked at the spreading stain on her 

dress. “Sei un mascalzone!” she screamed. “Tieni le tue puttane lontano da me!” 

She stormed out of the dining car, every eye following her. 

“What a shame,” Tracy murmured. “It’s such a beautiful dress.” She could 

have slapped the man for degrading his wife. She deserves every carat of jewelry 

she has, Tracy thought, and more. 
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He sighed. “Fornati will buy her another one. Pay no attention to her 

manners. She is very jealous of Fornati.” 

“I’m sure she has good reason to be.” Tracy covered her irony with a 

small smile. 

He preened. “It is true. Women find Fornati very attractive.” 

It was all Tracy could do to keep from bursting out laughing at the 

pompous little man. “I can understand that” [275, c. 228]. 

Трейсі зневажливо ставиться до містера Форнаті, про що свідчать слова 

автора (It was all Tracy could do to keep from bursting out laughing at the 

pompous little man), але констатує, що він є привабливим та у жінок є причина 

заздрити його дружині. Свою іронію Трейсі приховує за допомогою 

посмішки (Tracy covered her irony with a small smile) й ледве стримується від 

сміху. 

Тактика приниження. Лицемір здатен принижувати інших осіб для 

того, щоб підкреслити свій авторитет, наголосити на своїй домінантності та 

змусити співрозмовника відчувати себе нижчим від нього. Наприклад: 

51) As Larry left the plane with his stubby little copilot, Noelle walked up to 

Metaxas, ignoring Larry, and said in a voice filled with contempt, “The pilot is 

an amateur, Paul. You should give him flying lessons.” And Noelle got into a car 

and was away, leaving Larry standing there, filled with a stunned, helpless anger.  

He told himself that she was a bitch and he had probably happened to catch 

her on a bad day. But the incident a week later convinced him that he was facing a 

serious problem. /…/  

There was a high pressure area to the north and some possible thunder-

heads building up to the east. Larry worked out a route that skirted these areas 

and flight proved to be perfectly smooth. He brought the ship down in a flawless 

three-point landing, and he and Paul Metaxas strolled back to the cabin. Noelle 

Page was putting on some lipstick. “I hope you enjoyed your flight, Miss Page,” 

Larry said politely.  
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 Noelle glanced up at him a moment, her face expressionless, then turned to 

Paul Metaxas. “I’m always nervous when I’m flown by an incompetent.”  

 Larry felt his face redden. He started to speak, and Noelle said to Metaxas, 

“Please ask him not to address me in the future unless I speak to him first.” 

Metaxas swallowed and mumbled, “Yes, ma’am.”  

Larry stared at Noelle, his eyes filled with fury, as she rose and left the plane 

[274, c. 404–405].  

На запитання пілота Ларрі, чи політ був приємним, міс Пейдж 

принижує його, кажучи, що він не компетентний (I'm always nervous when I'm 

flown by an incompetent), залучаючи невербальні компоненти для підсилення 

ефекту сказаного (glanced up at him a moment, her face expressionless). Вона 

навмисно просить іншого пілота передати Ларрі, щоб той не звертався до неї 

першим (Please ask him not to address me in the future unless I speak to him 

first). Мовленнєвий акт директиву демонструє зверхність та зневажливе 

ставлення мовця до комунікативного партнера. Ларрі був чудовим пілотом і 

не розумів у чому справа. З контексту відомо, що багато років тому Ноель 

покохала Ларрі і він обіцяв одружитися на ній. Однак, він поїхав, так і не 

повернувшись. Ноель чекала його, а зрозумівши, що він обманув її, склала 

план жорстокої помсти йому. Це і було початком. Він не впізнав її, тому не 

розумів причини її неприязні щодо нього. Вона ж усіляко намагалася 

принизити його та зіпсувати йому життя. 

Тактика шантажу. Шантаж – це певні умови, які маніпулятор 

ставить об’єкту. Як правило, умови негативні: якщо об’єкт не вчинить так, як 

вигідно маніпулятору, то він зробить щось погане [21]. Вдаючись до тактики 

шантажу, лицемір очікує, що об’єкт злякається і піде на поводі, що йому 

зазвичай вдається. 

52) “I’ll do anything you want me to do, Your Honor ...” And that was the 

phrase that caught Tyler Stanford’s attention. /.../ In the privacy of his chambers, 

Tyler said, “You know, I could still send you to prison for a long, long time.”  
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Hal Baker turned pale. “No, Your Honor! You said ...” 

Tyler leaned forward. “Do you know the most impressive thing about you? 

/…/ “Your feelings about your family,” Tyler said piously. “I really admire that.” 

/.../ “Then you wouldn’t want to lose them, would you? If I sent you to prison, 

your children would grow up without you; your wife would probably find 

another man. Do you see what I'm getting at?” /…/ “I’m saving your family for 

you, Baker. I would think you’d be grateful.” /…/ “Perhaps you can prove it to 

me in the future. I may be calling on you to do some little errands for me.”  

“Anything!” 

Good. I’m placing you on probation, and if I should find anything in your 

behavior that displeases me ...” /…/  

Driving home, Hal Baker was singing aloud. /…/ Still whistling, he pulled 

into the garage, and walked into the kitchen. /…/ 

“You had a telephone call,” she said. /…/ 

He had hurt some people, but he had done it for the love of his kids. He had 

committed some crimes, but it was for the family. /…/ This was different. This was 

a cold-blooded murder. When he had returned the phone call, he had protested. “I 

can’t do that, judge. You’ll have to find someone else.”  

There had been a silence. And then, “How’s the family?” /.../ Five minutes 

later, Hal Baker was saying to a clerk in the store, “I need a hunting knife” [272, 

c. 197–198].  

Лицемір Тайлер зробив послугу для підсудного Хала Бейкера. Будучи 

суддею, під час винесення вироку він значно полегшив покарання Халу і у 

знак подяки той повинен був виконати певні його доручення. Згодом Тайлер 

телефонує Халу та просить вбити свою рідну сестру, яка стала на заваді 

отримання більшої частини спадку. Хал намагається відмовитися, але Тайлер 

шантажує його, знаючи про те, наскільки Хал дорожив сім’єю, 

використовуючи нещирий квеситив (How’s the family?).  
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Тактика залякування. Тактика залякування використовується мовцем 

для демонстрації своєї переваги над адресатом [181, с. 4]. У словниках 

дієслово «залякувати» має такі значення: викликати у когось страх, переляк; 

робити когось боязким, лякливим; застрашувати, страхати [218.]; постійними 

окриками, погрозами робити боязким та полохливим; змусити боятися 

когось-чогось-небудь [219, с. 216]. Таким чином, ключовим у визначенні цієї 

тактики є поняття страху. 

Почуття страху є одним із основних людських почуттів, що базуються 

на одному із основних інстинктів – інстинкті самозбереження.  Згідно з 

думкою вчених, страх буває декількох видів: біологічний, соціальний, 

екзистенціальний [176; 177]. До першої групи відносяться страхи, що 

безпосередньо пов’язані з життям людини, друга група представляє боязнь і 

побоювання за зміну свого соціального статусу, третя група страхів 

пов’язана із самою сутністю людини, є характерною для всіх людей. Один із 

найсильніших екзистенціальних страхів, властивих кожному – це страх 

смерті [28, с. 68]. Лицемір інколи вдається до тактики залякування задля 

досягнення власних цілей, або для того, щоб усунути будь-які можливі 

перешкоди на шляху до успішної реалізації своєї стратегії. Лицемір 

застосовує цю тактику, будучи впевненим, що він має перевагу над 

адресатом та знаючи, що це спрацює. Наприклад: 

53) “Sit down,” Jamie said. /…/ “I’ve decided to let you live.” /…/ 

“I – I don’t understand, Mr. Travis.” 

“Not Travis. The name is McGregor. Jamie McGregor. Remember? A year 

ago you set me up to be killed. At the barn. For Van der Merwe.”  

Smit was frowning now, suddenly wary. “I don’t know what – ” 

“Shut up and listen to me.” Jamie’s voice was like a whiplash. /…/ “I’m 

still alive, and I’m rich – rich enough to hire men to burn this place down and 

you with it. Are you with me so far, Smit?” 
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Smit started to protest his ignorance, but he looked into Jamie McGregor's 

eyes and saw the danger there. Smit said cautiously, “Yes, sir ...” 

“Van der Merwe pays you to send prospectors to him so he can cheat them 

out of what they find. That’s an interesting little partnership. How much does he 

pay you?” /…/ 

“Two percent,” he said reluctantly. 

“I’ll give you five. /…/.” 

Smit nodded. “Right, Mr. Trav – Mr McGregor. I understand.” 

Jamie rose to his feet. “Not completely.” He leaned over the table. “You’re 

thinking of going to Van der Merwe and telling him about our little conversation. 

That way, you can collect from both of us. There’s only one problem with that, 

Smit.” His voice dropped to a whisper. “If you do, you’re a dead man” [276, 

c. 140–141]. 

Містер Травіс пропонує Сміту поспілкуватися. У розмові містер Травіс 

виявляє, що насправді він – Джеймі Макґреґор. Джеймі змушує Сміта 

працювати на нього, погрожуючи смертю, якщо він розповість про це 

попередньому роботодавцеві. Таким чином, тактика залякування спрацювала 

успішно для Джеймі. Лицемірство містера Травіса полягає у тому, що він  

хитро спланував розмову зі Смітом, залякав його та змусив працювати на 

себе. З контексту відомо, що це було з метою подальшої помсти 

попередньому роботодавцеві Сміта. Під час комунікації мовець-лицемір 

використовує парцеляцію (A year ago you set me up to be killed. At the barn. 

For Van der Merwe), що збільшує емоційне навантаження його повідомлення. 

Вживання мовленнєвого акту директиву (Shut up and listen to me) підкреслює 

авторитарність комуніканта, його впевненість у собі та спонукує його 

співрозмовника до беззаперечного прийняття запропонованих містером 

Травісом правил. Невербальний супровід (Jamie’s voice was like a whiplash; he 

looked into Jamie McGregor’s eyes and saw the danger there) сприяє успішній 

реалізації тактики залякування. Лицемірний мовець завершує розмову 



119 

 

погрозою (If you do, you’re a dead man) для того, щоб продемонструвати свою 

владу та залишити в страху співрозмовника. 

Тактика емоційного тиску. Однією із тактик, якими послуговується 

лицемір є емоційний тиск на адресата. Втілення цієї тактики передбачає 

залучення We- та You- номінацій [22, с. 11]. Лицемір добре ознайомлений із 

ситуацією, у якій знаходиться його комунікативний партнер, знає його слабкі 

місця та усі важелі, на які можна натиснути. Підводячи адресата до 

усвідомлення, що у нього немає іншого виходу, як прийняти умови лицеміра, 

останній досягає свого. Наприклад: 

54) “But… if I plead guilty,” Tracy asked slowly, “what will they do to 

me?” 

“Judge Lawrence will sentence you to three months in prison with – ” 

“Prison!” 

“Wait a minute. He’ll suspend the sentence, and you can do your probation 

out of the state.” 

“But then I’ll – I’ll have a record.” 

Perry Pope sighed. “If they put you on trial for armed robbery and 

attempted murder during the commission of a felony, you could be sentenced to ten 

years.” 

Ten years in jail! 

Perry Pope was patiently watching her. “It’s your decision,” he said. ‘I can 

only give you my best advice. It’s a miracle that I got away with this. They want 

an answer now. You don’t have to take the deal. You can get another lawyer and 

–’. 

“No.” She knew that this man was honest. Under the circumstances, 

considering her insane behavior, he had done everything possible for her. If only 

she could talk to Charles. But they needed an answer now. She was probably lucky 

to get off with a three-month suspended sentence. 

“I’ll – I’ll take the deal,” Tracy said. She had to force the words out. 
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He nodded. “Smart girl” [275, c. 32].  

Адвокат Перрі Поуп знає ситуацію, у якій опинилася підсудна Трейсі. 

Приховано діючи в інтересах обвинувачувача, він намагається переконати 

Трейсі зізнатися у злочині та взяти на себе вину, хоча вона не була повністю 

винною у всьому, в чому її звинувачували. Аргументуючи, адвокат називає 

термін (three months in prison), до якого підсудну ув’язнять у разі зізнання та 

термін (ten years), до якого її можуть засудити за озброєне пограбування та 

спробу вбивства, демонструючи цим очевидні переваги зізнання. 

Використовуючи нещирий мовленнєвий акт комісиву (He’ll suspend the 

sentence, and you can do your probation out of the state), він обіцяє, що це 

полегшить її вирок та зіграє їй на користь. Трейсі переживає та висловлює 

свої побоювання щодо ув’язнення. Адвокат, використовуючи тактику 

емоційного тиску, каже, що вона не обов’язково повинна приймати його 

пропозицію (You don’t have to take the deal), вона може найняти собі іншого 

адвоката (You can get another lawyer and –). При цьому Поуп зазначає, що 

відповідь потрібно дати негайно (They want an answer now). Обставина часу 

now слугує одним із додаткових важелів емоційного тиску на підсудну, 

оскільки спонукує її миттєво приймати рішення. Будучи у безвихідній 

ситуації, Трейсі приймає пропозицію адвоката-лицеміра. 

 

 

Рис. 2.5. Тактики реалізації стратегії змагальної маніпуляції 

Стратегія змагальної 
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тактика залякування 

тактика емоційного тиску 

тактика шантажу 

тактика приниження 
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Комуніканти-лицеміри, які застосовують стратегію змагальної 

маніпуляції, прагнуть домінувати, бути першими, сказати своє останнє слово. 

Вони не поступаються своїми принципами, демонструють прямолінійність і 

часто необґрунтовано критикують комунікативних партнерів для того, щоб 

отримати першість та досягти свого. 

 

2.4.5. Маніпулятивна стратегія позитиву. Лицемір використовує цю 

стратегію з метою кооперації, оскільки вона базується на функціональному 

принципі позитивного оцінювання, схвалення, виявлення прихильності та 

симпатії до комунікативного партнера. Маніпулятивна стратегія позитиву 

репрезентує продуктивну маніпуляцію, оскільки в її основі лежить 

гармонізація стосунків із співрозмовником [172. с. 23–24]. При використанні 

цієї стратегії комунікант-лицемір послуговується такими тактиками: 

1) тактика підвищення значимості співрозмовника; 2) тактика солідаризації зі 

співрозмовником; 3) тактика позитивної самопрезентації. Розглянемо 

вищезазначені тактики втілення маніпулятивної стратегії позитиву (див. 

Рис. 2.6). 

Тактика підвищення значимості співрозмовника є однією з 

найважливіших тактик цієї стратегії. Її суть полягає в повідомленні 

співрозмовнику позитивної інформації у вигляді компліменту, похвали, 

лестощів [172, с. 96]. Реалізація цієї тактики є важливою умовою успішної 

комунікативної взаємодії, що, як правило, характеризується в термінах 

максим принципу ввічливості [188, c. 272].  

Комплімент може бути засобом досягнення комунікативної цілі у 

тактиках, в яких анулюється одна з суттєвих умов компліменту – щирість. 

Комплімент сприяє встановленню контакту і підтримуванню гарних 

стосунків. Комунікативне завдання похвали полягає у демонстрації 

позитивної оцінки особистості адресата, його якостей, вчинків і думок, тобто 

«піднятті» образу партнера по спілкуванню [55, c. 178, 179, 193].  
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Вдаючись до лестощів, адресант переслідує власні інтереси та 

забезпечення своїх соціальних потреб (багатство, влада, престиж), його 

ставлення до людей ґрунтується на можливості використання їх у своїх 

корисливих цілях [38]. В. В. Леонтьєв, описуючи мовленнєвий акт лестощів, 

зазначає, що адресант статусно залежить від адресата. Адресант зацікавлений 

або має потребу в чомусь, що він може отримати лише завдяки адресату – 

об’єкту лестощів. При цьому він впевнений, що адресат може виконати 

бажану дію. Його впевненість може підкріплюватися хорошими відносинами 

з адресатом. Адресант також переконаний, що у випадку його правильної 

поведінки адресат сприйме його нещирі слова як позитивну оцінку своїх дій, 

намірів, розумових здібностей, поведінки тощо [95, с. 19]. Використовуючи 

тактику підвищення значимості співрозмовника, лицемір бажає домогтися 

прихильності співрозмовника задля можливості подальшої співпраці або 

маніпулювання ним. Наприклад: 

55) Fifteen minutes later, Alexandra’s phone rang. “Do you know what I 

just did? I telephoned my family. I told them about the wonderful woman I was 

with tonight. Sleep well, lovely Alexandra.” 

When he hung up, George Mellis thought, after we’re married, I will call my 

family. And I’ll tell them all to go fuck themselves [276, c. 526]. 

Лицемір Джордж, розмовляючи зі своєю нареченою Алекс, каже, що 

телефонував своїй сім’ї та розповів, що ввечері він був із нею, підкреслюючи 

якою чудовою жінкою вона є. Таким чином, він підлещується до Алекс, 

роблячи їй комплімент, намагаючись завоювати її прихильність. Комунікант 

вживає епітети з позитивною оцінною семантикою, виявляючи свою 

прихильність до співрозмовниці (wonderful woman; lovely Alexandra). 

Насправді Джорджа цікавив лише її статок, а зі своєю сім’єю він не 

спілкувався уже роками. Лицемірство та корисливі мотиви комуніканта 

підтверджуються його думками (After we’re married, I will call my family. And 

I'll tell them all to go fuck themselves). 
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Розглянемо ще приклад: 

56) He reached across the table and took her hand. “Fornati likes you,” he 

said. “Fornati likes you very much. What do you do for a living?” 

“I’m a legal secretary. I saved up all my money for this trip. I hope to get an 

interesting position in Europe.” 

His bulging eyes roved over her body. “You will have no problem, Fornati 

promises you. He is very nice to people who are very nice to him.” 

“How wonderful of you,” Tracy said shyly. 

He lowered his voice. “Perhaps we could discuss this later this evening in 

your cabin?” 

“That might be embarrassing.” 

“Perchй? Why?” 

“You’re so famous. Everyone on the train probably knows who you are.” 

“Naturally.” 

“If they see you come to my cabin – well, you know, some people might 

misunderstand. Of course, if your cabin is near mine… What number are you in?” 

“E settanta – seventy.” He looked at her hopefully. 

Tracy sighed. “I’m in another car. Why don’t we meet in Venice?” 

He beamed. “Bene! My wife, she stays in her room most of the time. She 

cannot stand the sun on her face. Have you ever been to Venezia?” [275, c. 229].  

Лицемірка Трейсі лестить своєму співрозмовнику Форнаті. 

Прикметник famous містить позитивну оцінку співрозмовника, акцентуючи 

який він знаменитий (You’re so famous). Лексема everyone є так званим 

«сигналом тотальності» та ознакою розмовного максималізму, вживання якої 

вказує на бажання мовця бути переконливим під час позитивного опису 

якостей співрозмовника (Everyone on the train probably knows who you are). 

Таким чином Трейсі намагається здобути прихильність Форнаті. Чоловік 

неодноразово висловлює свою симпатію за допомогою вербальної поведінки, 

говорячи про себе у 3-й особі однини, вживаючи  стилістичний прийом 
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градації (Fornati likes you; Fornati likes you very much) та натякає на зустріч в 

подальшому (Perhaps we could discuss this later this evening in your cabin?). 

Невербальний супровід дублює його наміри (His bulging eyes roved over her 

body; He lowered his voice; He beamed). Трейсі намагається здаватися 

тактовною в очах співрозмовника, тому обережно уникає зустрічі (If they see 

you come to my cabin – well, you know, some people might misunderstand). 

Натомість, вживаючи загальне запитання, вона пропонує побачитися іншого 

разу у Венеції (Why don’t we meet in Venice?). Цим Трейсі дає надію на бажані 

для Форнаті інтимні стосунки, що і спрацювало (Bene!). З контексту відомо, 

що вона планувала вкрасти коштовності його дружини. 

Тактика солідаризації зі співрозмовником є тактикою мовця, 

спрямованою на демонстрацію близькості, спільності, одностайності з 

комунікативним партнером, готовності до співпраці з ним [172, с. 344]. 

Тактика солідаризації (інтегрування) полягає у прагненні досягти гармонії у 

спілкуванні, покращити взаємовідносини, висловити єдність поглядів, 

почуттів, точок зору [112, с. 58]. Наприклад: 

57) “There’s something else, judge.”  

“Yes?” 

 “I don’t think your father fell off his yacht. I believe that Woody had your 

father murdered. Peggy’s brother could have arranged that too. I’m told he has 

connections with the Marseilles mafia. They could easily have paid a crew member 

to do it. I’m flying to Italy tonight to have a talk with the captain of the yacht.” 

Tyler was listening intently. When he spoke, he said approvingly, “That’s a 

good idea.” Captain Vacarro knows nothing. 

“I’ll try to be back by Thursday for the reading of the will.”  

 Tyler said, “What about the real Julia? ... Are you sure she’s safe?” 

“Oh, yes,” Steve said. “She’s staying where no one can find her. She’s at my 

house” [272, c. 344]. 
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Лицемір Тайлер почув про намір сімейного юриста поспілкуватися з 

капітаном Вакарро щодо підозрілих подій, які сталися у їхній сім’ї. З 

контексту відомо, що саме Тайлер був винний у всіх проблемах. Він докладав 

зусиль, щоб урвати якомога більшу частину спадщини батька після його 

смерті. Сімейному юристу усе здається дивним та підозрілим, тому він 

проводить власне розслідування та повідомляє про свій намір поспілкуватися 

з капітаном. Тайлер, у свою чергу, без жодного остраху схвалює пропозицію, 

використовуючи нещирий експресив (“It’s a good idea”), оскільки точно 

переконаний, що капітан Вакарро нічого не знає (Vacarro knows nothing). Це і 

є гарантією його безпеки. Таким чином Тайлер намагається уникнути будь-

яких підозр стосовно нього самого, ще й імітує, що зацікавлений у виявленні 

правди. 

За допомогою тактики позитивної самопрезентації мовець моделює 

позитивний образ. Ця тактика реалізується через самопохвалу, вихваляння, 

обіцянки та цілеспрямоване позитивне самопозиціонування – створення 

свого позитивного іміджу [172, с. 370]. В основі самопрезентації можуть 

лежати різні мотиви – потреба схвалення та прагнення уникнути 

несхвалення, мотив влади, прагнення до вищості, прагнення відчувати свою 

ефективність, потреба в повазі або мотив привертання уваги до себе [2; 102; 

103; 200; 216]. 

Для людини є характерним змінювати соціальні обличчя при 

спілкуванні з різними соціальними партнерами, щоб «представити себе 

найбільш вигідним чином та справити найкраще враження» [102, с. 10]. 

Багато дослідників зазначають, що самопрезентація передбачає створення 

певного враження в оточуючих. Згідно з Дж. Тедеши і М. Ріесом, створення 

такого враження є усвідомленим [215]. До прикладу: 

58) “Gran, I explained that –” 

“I would like to hear it from Mr. Mellis, Alexandra.” 
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Be polite, but for Christ’s sake, don’t kowtow to her. If you show the 

slightest sign of weakness, she’ll tear you apart. 

“Mrs. Blackwell, I’m not in the habit of discussing my personal life.” He 

hesitated, as though making a decision. “However, under the circumstances, I 

suppose ...” He looked Kate Blackwell in the eye and said, “I’m a very 

independent man. I don’t accept charity. If I had founded Mellis and Company, 

I would be running it today. But it was founded by my grandfather and built into 

a very profitable business by my father. It does not need me. I have three 

brothers who are perfectly capable of running it. I prefer being a salaried 

employee, as you call it, until I find something that I can build up myself and 

take pride in.” 

Kate nodded slowly. This man was not what she had expected at all. She had 

been prepared for a playboy, a fortune hunter, the kind who had been pursuing her 

granddaughters ever since Kate could remember. This one appeared to be 

different. And yet, there was something disturbing about him that Kate could not 

define. He seemed almost too perfect [276, c. 539]. 

У цій ситуації лицемір Джордж, маючи розмову з бабусею своєї 

нареченої, намагається справити на неї позитивне враження. Позитивна 

оцінна характеристика самого себе створює образ щирого, незалежного,  

безкорисливого, працелюбного та цілеспрямованого чоловіка. Я-висловлення 

(I’m; I don’t accept; If I had founded; I would be; I have; I prefer; I find; I can 

build up) підтверджують сфокусованість лицеміра на власній особі. Він 

розповідає, що не любить користуватися чужими набутками, а хоче мати 

власну справу, бізнес, у якому він став би успішним самотужки (myself). 

Насправді ж він був корисливим і мріяв привласнити майно майбутньої 

дружини. Вихваляючи себе, розповідаючи який він хороший, Джордж прагне 

створити позитивний образ в очах Кейт, щоб отримати її згоду на шлюб із 

Алекс. Кейт відчувала тривогу, оскільки він був надто ідеальним (He seemed 

almost too perfect). 
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 Розглянемо ще приклад: 

59) On Sunday morning, Salomon van der Merwe invited Jamie to 

accompany him and Margaret to church. The Nederduits Hervormde Kerk was a 

large, impressive building done in bastard Gothic, with the pulpit at one end and a 

huge organ at the other. When they walked in the door, Van der Merwe was 

greeted with great respect. 

“I helped to build this church,” he told Jamie proudly. “I’m a deacon 

here.” 

The service was brimstone and hellfire, and Van der Merwe sat there, rapt, 

nodding eagerly, accepting the minister’s every word. 

He’s God’s man on Sunday, Jamie thought, and the rest of the week he 

belongs to the devil [276, c. 119]. 

Відвідавши церкву у неділю, шахрай Саломон у розмові з Джеймі, 

розповідає, що він допомагав будувати цю церкву (I helped to build this 

church) та є у ній дияконом I’m a deacon here. Синтаксична конструкція 

реплік комуніканта I+Verb вказує на його егоцентризм. Прислівник proudly 

(he told Jamie proudly) в описі мовлення лицеміра акцентує на його бажанні 

вихваляти себе під час комунікації. Підносячи себе, він бажає створити образ 

чесного та справедливого чоловіка, щоб увійти у зону довіри Джеймі з метою 

подальших маніпуляцій через корисливі мотиви. Джеймі, знаючи справжнє 

життя шахрая Саломона (про що той не здогадувався), розмірковує про його 

лицемірство, підмітивши, що він був божим чоловіком в неділю, а в інші дні 

тижня належав дияволу (He’s God’s man on Sunday, Jamie thought, and the rest 

of the week he belongs to the devil). 
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Рис. 2.6. Тактики реалізації маніпулятивної стратегії позитиву 

 

Як засвідчує аналіз ілюстративного матеріалу, під час комунікації 

лицемір використовує маніпулятивну стратегію позитиву. Таким чином він 

здобуває прихильність свого комунікативного партнера, створюючи 

сприятливий мікроклімат для реалізації власного задуму та подальших 

маніпуляцій. 

 

2.4.6. Стратегія зближення. Ця стратегія сприяє створенню 

психологічного комфорту, дотриманню оптимальних у певній ситуації 

соціолінгвістичних норм та дистанцій між комунікантами, а тому зазвичай 

позитивно оцінюється адресатом, на що і розраховує лицемір [148, с. 7]. Він 

сподівається, що зблизившись із своїм комунікативним партнером, 

ввійшовши у зону довіри, створить грунт для подальшої співпраці та 

досягнення своєї цілі в кінцевому результаті.  

Стратегію зближення комунікант-лицемір реалізує за допомогою таких 

тактик: 1) тактика інтимізації відносин; 2) тактика нещирої згоди; 3) тактика 

інклюзивності; 4) тактика входження в довіру. Розглянемо вищезазначені 

тактики реалізації стратегії зближення (див. Рис. 2.7). 

Тактика інтимізації відносин. Лицемір, використовуючи цю тактику, 

інтимізує обстановку, скорочує дистанцію з комунікативним партнером, що 

сприяє оптимізації міжособистісних відносин. Тактика інтимізації відносин 

може слугувати надійним інструментом вирішення питань та проблем 
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лицеміра. Досягнувши бажаного результату, лицемір надалі може й не 

продовжувати відносини або, використавши, кинути свого комунікативного 

партнера. Наприклад: 

60) Kate enjoyed working with Brad Rogers. /…/ More than once he made 

studiously ambiguous remarks, but she chose to keep their relationship on an 

impersonal, business level. She broke that pattern only once. 

Brad had started seeing someone regularly. He stayed out late every night 

and came into morning meetings tired and distracted, his mind elsewhere. It was 

bad for the company. /…/ Kate decided that something had to be done. /…/ 

When he arrived, Kate was waiting for him in a filmy negligee. 

“I brought the revised offer with me,” Brad began, “so we –” 

“That can wait,” Kate said softly. There was an invitation in her voice that 

made him look at her again. “I wanted us to be alone, Brad.” /…/ She moved 

into his arms and held him close. /…/ 

She was completely fulfilled by her work. She needed Brad for other 

reasons. /…/ Kate never went to bed with Brad again. When he could not 

understand why she refused him, all she said was, “You don’t know how much I 

want to, Brad, but I’m afraid we wouldn’t be able to work together any longer. We 

must both make a sacrifice.” And he was forced to live with that [276, c. 320–322].  

Лицемірка Кейт навмисно інтимізує відносини зі своїм колегою 

Бредом. Вона робить це заради процвітання свого підприємства. Кейт знала, 

що Бреду не байдуже до неї, тому вона легко затягнула свого 

комунікативного партнера у ліжко й досягла бажаного – успіху для своєї 

компанії, оскільки Бред після ситуації, що склалася, постійно вкладав сили у 

розвиток компанії Кейт. 

Тактика нещирої згоди. Згода передбачає взаємне переконування в 

однаковості розуміння ситуації. За допомогою висловлень згоди мовець 

демонструє комунікативному партнеру збіг поглядів, орієнтує його на 

співпрацю. Це забезпечує психологічну синхронізацію, створює атмосферу 
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довіри, сприяє взаєморозумінню комунікантів, згуртовує їх [172, с. 358]. 

Лицемір розуміє, що згода, хоч і нещира, все ж позитивно впливає на 

гармонізацію стосунків із співрозмовником, тому вдається до тактики 

нещирої згоди та приймає позицію  свого комунікативного партнера. 

Наприклад: 

61) When Eve first heard the news about Briarcrest, she begged, “May I go 

alone? Please, Gran?” 

And Kate said, “No, darling. I think it’s better if Alexandra goes with you.” 

Eve concealed her resentment. “Whatever you say, Gran.” 

She was always very polite and affectionate around her grandmother. Eve 

knew where the power lay. Their father was a crazy man, locked up in an insane 

asylum. Their mother was dead. It was their grandmother who controlled the 

money. Eve knew they were rich. She had no idea how much money there was, but 

it was a lot – enough to buy all the beautiful things she wanted. Eve loved beautiful 

things [276, c. 444].  

Лицемірка Ів просить у своєї бабусі Кейт дозволу відвідувати нову 

школу без сестри Александри. Модальне дієслово may та лексема please 

надають проханню ввічливого звучання та проголошують залежність Ів від 

бабусі. Кейт відмовляє, кажучи, що буде краще, якщо Александра піде разом 

з нею. Ів, приховуючи своє обурення (Eve concealed her resentment), 

погоджується (Whatever you say, Gran). Уживання демінутива – пестливо-

зменшувального варіанта Grandma (Gran), слугує маркером близьких 

відносин та прояву любові до бабусі. Відомо, що Ів завжди намагалася бути 

чемною зі своєю бабусею, оскільки знала, що та багата й владна (She was 

always very polite and affectionate around her grandmother. Eve knew where the 

power lay), і одного дня вона отримає частину свого спадку. 

Тактика інклюзивності. Використовуючи цю тактику, яка дає 

можливість створити так зване «коло своїх» [143, с. 118], лицемір 

намагається переконати свого співрозмовника у тому, що в них є багато 
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спільного, усіляко доводячи співрозмовнику, що у них спільні цілі, інтереси, 

методи тощо. Таким чином, комунікативний партнер сприймає лицеміра як 

одного зі «своїх», що дає змогу комуніканту-лицеміру в подальшому 

маніпулювати ним. Наприклад: 

62) Tracy sat there, numb and exhausted. Finally she asked, “Do you believe 

my story?” 

He smiled. “You’re damned right. It’s so dumb it has to be true.” 

“Can you help me?” 

He said slowly, “I’m going to try. I’d give anything to put them all behind 

bars. They own this town and most of the judges in it. If you go to trial, they’ll bury 

you so deep you’ll never see daylight again.” 

Tracy looked at him, puzzled. “If I go to trial?” 

Pope stood and paced up and down in the small cell. “I don’t want to put 

you in front of a jury, because, believe me, it will be his jury. There’s only one 

judge Orsatti has never been able to buy. His name is Henry Lawrence. If I can 

arrange for him to hear this case, I’m pretty sure I can make a deal for you. It’s 

not strictly ethical, but I’m going to speak to him privately. He hates Orsatti and 

Romano as much as I do. Now all we’ve got to do is get to Judge Lawrence” 

[275, c. 22].  

У поданому прикладі ведеться розмова між адвокатом Поупом та  

підсудною Трейсі. З контексту відомо, що підсудна не скоїла злочин, у якому 

її звинувачують. Містер Романо, який подав на неї у суд, є дуже багатим і 

впливовим чоловіком у місті, тому шансів на успішне закінчення судової 

справи у Трейсі мало. Адвокат Поуп переконує підсудну, що він вірить їй. За 

допомогою нещирих комісивів, репрезентованих конструкцією I+Verb (I’m 

going to try; I can make a deal; I'm going to speak) та директива (believe me) 

Поуп намагається переконати, що спробує зробити усе, щоб допомогти. 

Модальне слово-ствердження у поєднанні з емфасайзером (pretty sure) 

інтенсифікує почуття мовця. Фразеологізм put them all behind bars слугує 
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засобом посилення емоційно-експресивного забарвлення мовлення лицеміра. 

Поуп обіцяє, що намагатиметься домовитися, щоб справу вів непідкупний 

суддя Лоренс. За допомогою нещирого мовленнєвого акту асертиву (He hates 

Orsatti and Romano as much as I do) адвокат передає негативне ставлення 

щодо Орсатті та Романо і вдає таким чином, ніби він на боці підсудної, що 

він належить до того ж кола, що й вона. З контексту відомо, що адвокат Поуп 

діяв нещиро, в інтересах Романо. Задля успіху маніпуляції підсудною, він 

вдається до тактики інклюзивності, що і допомогло йому досягти бажаної 

цілі. 

Тактика входження в довіру. Довіра на міжособистісному рівні 

активізує комунікацію, знижує ризик і мобілізує активність сторін у 

взаємодії. Завдяки довірі комунікація (обмін інформацією) стає ширшою, 

набуваючи рис постійності. Довіра прискорює процеси соціального обміну, 

сприяє інтеграції групи, спільноти та суспільства вцілому [4, с. 68]. 

Довіра в суспільстві ініціює спільні дії, відтворює кооперативні 

відносини (співпрацю, взаємодопомогу, підтримку, співчуття та згоду). 

Зв’язки індивіда і групи стають стійкішими, а його включення в спільність –

повнішою [173]. Довіру визначають як очікування того, що індивід чи група 

чесно намагатимуться поводитися відповідно до певних обов’язків [187]. 

Якщо лицеміру вдається ввійти у зону довіри комунікативного партнера, це 

надає йому широкий спектр можливостей впливу на останнього задля 

реалізації власних інтересів в подальшому. Довіра значно полегшує 

комунікацію лицеміра з його співрозмовником і ставить їхні стосунки на 

щабель вище, що великою мірою грає на користь лицеміра та відкидає від 

нього будь-які підозри. Наприклад: 

63) Van der Merwe picked up a long clay pipe from the top of the wooden 

cabinet. /…/ 



133 

 

“The diggers here at Klipdrift are fools. Too few diamonds, too many 

diggers. A man could break his back here for a year and have nothing to show for 

it but schlenters.” 

“I – I’m afraid I'm not familiar with that word, sir.” 

“Fools’ diamonds. Worthless. Do you follow me?” 

“I – Yes, sir. I think so. But what’s the answer, sir?” 

“The Griquas.” 

Jamie looked at him blankly. 

“They’re an African tribe up north. They find diamonds – big ones – and 

sometimes they bring them to me and I trade them for goods.” The Dutchman 

lowered his voice to a conspiratorial whisper. “I know where they find them.” 

“But could you not go after them yourself, Mr van der Merwe?” 

Van der Merwe sighed. “No. I can’t leave the store. People would steal me 

blind. I need someone I can trust to go up there and bring the stones back. When 

I find the right man, I’ll supply him with all the equipment he needs.” He paused 

to take a long drag on the pipe. “And I’ll tell him where the diamonds are.” 

Jamie leaped to his feet, his heart pounding. “Mr. van der Merwe, I’m the 

person you’re looking for. Believe me, sir, I’ll work night and day.” His voice was 

charged with excitement. “I’ll bring you back more diamonds than you can 

count.” 

Van der Merwe silently studied him for what seemed to Jamie to be an 

eternity. When Van der Merwe finally spoke, he said only one word. “Ja” [276, 

c. 39–40].  

Лицемір Ван дер Мерв розмовляє з молодим хлопцем Джеймі, який 

приїхав у місто із мрією розбагатіти. Ван дер Мерв каже, що знає, де можна 

знайти діаманти (I know where they find them) і що йому потрібен надійний 

чоловік, якого б він міг відправити за ними (I need someone I can trust to go up 

there and bring the stones back. When I find the right man, I’ll supply him with all 

the equipment he needs. And I’ll tell him where the diamonds are). На запитання 
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хлопця, чому той сам не хоче відшукати їх, лицемір каже, що не може 

залишити магазин, бо люди його обкрадуть. У такий спосіб він намагається 

скласти враження чесної людини, що шукає собі надійного партнера. 

Лицемір намагається увійти в зону довіри співрозмовника для того, щоб в 

подальшому використати його для свого збагачення, оскільки з контексту 

відомо, що Ван дер Мерв був шахраєм. 

 

 

Рис. 2.7. Тактики реалізації стратегії зближення 

 

За допомогою комунікативної стратегії зближення лицемір намагається 

виявити зацікавленість тим, про що повідомляє комунікативний партнер, і 

продемонструвати солідарність з ним, що таким чином сприятиме їхньому 

зближенню. Лицемір непомітно входить в довіру до свого комунікативного 

партнера і з легкістю здійснює свої маніпуляції. 

 

2.4.7. Стратегія комунікативної мімікрії. Комунікативну мімікрію 

розглядаємо як зміну мовцем властивого йому стилю комунікації для 

реалізації своїх цілей в певній комунікативній ситуації. Дослідник 

В. Б. Кашкін виділяє три типи мімікрії в комунікації: мімікрія учасників 

(комунікант видає себе за когось іншого); мімікрія функцій комунікації 

(основна ціль приховується за допомогою іншої); мімікрія елементів 

комунікації (обирається непряме вираження ідеї: евфемізми, риторичні 

запитання тощо) [60]. 
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Таким чином, на основі даної класифікації ми виділяємо такі тактики 

реалізації стратегії комунікативної мімікрії лицеміра: 1) тактика рольової 

гри; 2) тактика підміни цілей;  3) тактика вуалювання. Розглянемо 

вищезазначені тактики реалізації стратегії комунікативної мімікрії (див. Рис. 

2.8). 

 Тактика рольової гри. Комунікативні ролі можуть розглядатися як 

фіксовані стандарти поведінки та діяльності, що актуалізують взаємозв’язок 

соціальних характеристик особистості та її мовлення. Користуючись цією 

тактикою, лицемір може виступати у різних ролях, видавати себе за когось 

іншого. Це дає змогу йому увійти в необхідне коло людей, нав’язати 

співрозмовнику потрібну для лицеміра точку зору, переконати його, або ж 

підштовхнути до вигідних для лицеміра дій. За допомогою даної тактики 

лицемір, переконавшись, що йому повірив комунікативний партнер, здатен 

успішно реалізовувати свої плани в подальшому. Наприклад: 

64) “I’m Julia Stanford.” She was, almost stammering in her nervousness. 

/.../ “I ... My mother was Rosemary Nelson. Harry Stanford was my father.”  

The group looked at one another. “Do you have any proof of that?” Tyler 

asked. /…/ 

“I understand.” She looked around nervously. “I don’t know why I came 

here.” “Oh, I think you do,” Woody said. “It’s called money.”  

“I’m not interested in the money,” she said indignantly. “The truth is that 

I ... I came here hoping to meet my family. /…/ 

Tyler spoke. “You say you have no legal proof of who you are.” 

 “Legal? ... I suppose not. I didn’t even think about that. But there are things 

I couldn’t possibly know about unless I had heard them from my mother.” 

“For example?” Marc said.  

She stopped to think. /…/ “She loved to talk about all of you and the good 

times you used to have.” She thought for a moment. “There was the day she took 

you on the swan boats when you were very young. One of you almost fell 
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overboard. I don’t remember which one.” Woody and Kendall looked over at 

Tyler. “I was the one,” he said. /…/ 

They stared at each other, silent. /…/ Tyler rose. /…/ “Let me go up and see 

if she needs any help.” He went upstairs and walked along the corridor to her 

room. He knocked at her door and called loudly, “Julia?” /…/ And then Tyler 

carefully closed the door, held out his hands, and broke into a slow grin. When he 

spoke, he said, “We did it, Margo! We did it!” [272, c. 153–154, 177]. 

У поданому прикладі троє дітей сім’ї Стенфорд: Тайлер, Кендал і Вуді 

зібралися разом після смерті батька для розподілу його статку. З контексту 

відомо, що у них є ще одна рідна сестра по батькові, яку вони ніколи не 

бачили. У разі, якщо вона з’явиться, згідно із законом, статок прийдеться 

ділити на чотирьох. Тайлер просить свою знайому Марго видати себе за їхню 

сестру Джулію. Він детально інформує її про факти особистого життя 

кожного з них з дитинства, щоб вона могла казати ніби це їй розповідала її 

мама. Тайлер, не розкриваючи усіх деталей свого плану, пообіцяв їй за це 

грошову винагороду. Таким чином, вдаючись до тактики рольової гри, Марго 

застосовує нещирий мовленнєвий акт асертиву і видає себе за Джулію 

Стенфорд (I’m Julia Stanford), щоб обманути Кендал та Вуді Стенфорд. 

Лицемір володіє широким спектром інформації про свого 

співрозмовника, знає його сильні та слабкі сторони, стиль життя, вподобання 

тощо. Використовуючи дану тактику у своїй розмові, він повністю 

намагається відповідати преференціям комунікативного партнера, ніби 

підлаштовуючись під нього. Цим лицемір завойовує інтерес та прихильність 

співрозмовника, що значно сприяє маніпуляції ним в подальшому. 

Наприклад: 

65) When the phone rang at the end of the following week and Alexandra 

heard his deep, husky voice, her anger dissipated as if by magic. 

“This is George Mellis,” he said. “We met briefly when you and your sister 

were having lunch. Eve said you wouldn’t mind if I telephoned you.” 
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“I wonder if you would care to have dinner with me one evening?" 

“Why – I – yes. That would be nice.” /…/ 

“I know a little restaurant on Mulberry Street: Matoon’s. It’s very 

obscure, but the food is – ” 

“Matoon’s! I love it!” Alexandra exclaimed. “It’s my favorite.” 

“You know it?” There was surprise in his voice. /…/ 

George looked over at Eve and grinned. He had to admire her ingenuity. 

She had briefed him on all of Alexandra’s likes and dislikes. George Mellis knew 

everything there was to know about Eve’s sister.  /…/ 

He chose every one of Alexandra’s favorites, and she had the heady feeling 

he was reading her mind. /…/ 

Over coffee, George said, “I don’t know if you like jazz, but there’s a club 

on St. Marks Place called the Five Spot...” 

“Where Cecil Taylor plays”" 

He looked at Alexandra in astonishment. “You’ve been there?” 

“Often!” Alexandra laughed. “I love him! It’s incredible how we share the 

same tastes.” George replied quietly, “It’s like some kind of miracle.” /…/ 

Alexandra continually marveled at how George always knew just what 

flowers to send her, what records to buy, what books would please her. When he 

took her to a museum, he was excited about the same paintings she loved. It was 

incredible to Alexandra how identical their tastes were. She looked for a single 

flaw in George Mellis, and she could find none. He was perfect [276, с. 152, 524, 

536].  

Сестра Александри Ів проінформувала лицеміра Джорджа про 

вподобання Александри. Спілкуючись із Александрою, Джордж, беручи на 

себе ініціативу, пропонував відвідувати її улюблені заклади (I know a little 

restaurant on Mulberry Street: Matoon’s), скуштувати її улюблені страви (He 

chose every one of Alexandra’s favorites). У музеї він захоплювався тими 

самими картинами, що й Александра. Вона була вражена такою ідентичністю 



138 

 

смаків і преференцій, їй здавалося, що Джордж читає її думки (she had the 

heady feeling he was reading her mind). З контексту відомо, що це був лише 

спосіб завоювати її прихильність. За допомогою питальних речень (You know 

it?) та невербального супроводу (There was surprise in his voice), він робив це 

спонтанно та невимушено, без жодного натяку на нещирість. За допомогою 

лексеми з позитивною семантикою (miracle) він ще більше підкреслив своє 

«здивування», що у них стільки спільного (It’s like some kind of miracle). У 

подальшому Джордж планував забрати спадок Александри і позбутися її. 

Таким чином тактика підлаштування під співрозмовника спрацювала на 

успіх його плану, оскільки Александра покохала його і вони одружилися. 

Тактика підміни цілей.  Особливістю використання цієї тактики є те, 

що лицемір намагається вмовити, переконати свого комунікативного 

партнера вчинити так, як він каже. Під час розмови лицемір озвучує одну 

ціль, заради чого варто так зробити, насправді ж приховуючи справжню 

інтенцію та маючи на меті зовсім іншу ціль. Таким чином лицемір підмінює 

справжню ціль озвучуваною. Особливістю позиції автора висловлення є 

особиста зацікавленість у виконанні дії, однак не завжди це позначено 

експліцитно [55, с. 146]. Передумовою вибору цієї тактики є переконання 

мовця в тому, що комунікативний партнер не згодиться виконати прохання з 

першого разу, для досягнення цілі потрібна певна кількість аргументів [55, 

с. 142]. Наприклад: 

66) The door opened and Tanner walked in. “We have to talk.” 

Andrew set the booklet aside. “Yes, Tanner?” 

Tanner took a deep breath. “I’ve just committed Kingsley Group to assist 

the army in an experiment they’re conducting.” 

“You what?” 

“The test involves cryogenics. They need your help.” 

Andrew shook his head. “No. I can’t get involved in that, Tanner. This isn’t 

the sort of thing we’re doing here.” 
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“This isn’t about money, Andrew. This is about the defense of the United 

States of America. It’s very important to the army. You’d be doing this for your 

country. Pro bono. They need you.” Tanner spent another hour persuading him. 

Finally, Andrew gave in. “All right. But this is the last time we get off the 

track, Tanner. Agreed?”  

Tanner smiled. “Agreed. I can’t tell you how proud I am of you.” /…/ 

Tanner was more interested in his own secret experiment. If mine works, 

he thought, I’ll own the world [273, c. 117].  

Лицемір Теннер вмовляє свого брата Ендрю взяти участь в 

експерименті, на що той відразу не згоджується, оскільки переслідує інші 

цілі. Теннер намагається переконати, що це не заради грошей, а заради блага 

їхньої країни. Насправді ж комунікант-лицемір тільки й думав про те, щоб 

заробити на цьому проєкті якомога більше грошей. Врешті-решт йому 

вдалося вмовити брата. Контролюючи емоційну динаміку свого мовлення, 

лицемір вживає прості поширені речення із залученням градації, підсилюючи 

аргументи використанням емфасайзера very. Латинський вислів Pro bono 

підкреслює виразність думки та вагу висловлюваного. Задля досягнення 

свого, зберігаючи розмовну специфіку, комунікант використовує свого роду 

обрамлення, вживаючи на початку вмовляння висловлення “They need your 

help” і говорячи на завершення “They need you”. 

Тактика вуалювання інформації. Задля того, щоб вийти із скрутного 

становища, лицемір вигадує вигідну для нього історію і підносить її своєму 

комунікативному партнеру, в яку той щиро вірить, нічого не підозрюючи. 

Лицемір всіляко намагається «вийти сухим із води» і прагне зробити це дуже 

правдоподібно, щоб не посіяти жодних сумнівів щодо «щирості» його дій. 

Вуалюючи інформацію, лицемір може перебільшувати або применшувати під 

час опису подій, явищ, фактів – усе задля того, щоб у потоці інформації 

загубилася правда. За допомогою тактики вуалювання інформації лицемір 
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забезпечує собі алібі та «зберігає обличчя» в очах співрозмовника [170, 

с. 182]. Наприклад: 

67) At one minute before ten o’clock, George positioned himself near the 

telephone. When it rang a minute later, he picked it up. “Hello.” /…/ “Very well,” 

he said into the phone. “Tell him I’m on my way. I’ll meet him at the Pan Am 

Clipper Club.” 

George slammed the phone down. 

“What’s the matter, darling?” 

He turned to Alexandra. “One of the idiot partners is on his way to 

Singapore and he left some contracts at the office that he needs to take with him. 

I’ve got to pick them up and get them to him before his plane leaves.” /…/ “I’m 

the only one they trust,” George sighed. /…/ He put his arms around her. “I’m 

sorry, darling.” /…/ 

It was three o’clock in the morning. He hoped Alexandra was asleep, but 

when he walked into their living room, she was waiting for him. 

“Darling! I’ve been frantic! Are you all right?” /…/ “Did you bring him the 

contracts?” 

“Contracts?” He suddenly remembered. “Oh, those. Yes. I did.” That 

seemed like years ago, a lie from the distant past. /…/ “His plane was delayed,” 

George said glibly. “He wanted me to stay with him. I kept thinking he’d take off 

at any minute, and then finally it got too late for me to telephone you. I’m sorry” 

[276, c. 562, 568].   

Лицемір Джордж хоче залишити на вечір свою дружину Александру та 

провести його з її сестрою Ів. Для цього він вигадує, ніби йому телефонує 

його бізнес-партнер і просить зустрітися, щоб владнати певні справи. 

Джордж намагається продемонструвати, що розлючений через те, що йому 

доводиться покинути дружину. Він кидає слухавку (George slammed the 

phone down), негативно висловлюється про так званого партнера (One of the 

idiot partners is on his way to Singapore and he left some contracts at the office 
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that he needs to take with him), називаючи його ідіотом (One of the idiot 

partners) для того, щоб підсилити своє невдоволення. При цьому у прикладі 

простежується позитивно-оцінне ставлення лицеміра до самого себе, яке він 

прагне донести до комунікативного партнера (I’m the only one they trust). Щоб 

підлеститися до дружини, уникнути будь-яких підозр і запевнити, що кохає 

її, він використовує етикетну фразу вибачення і звертання з позитивною 

оцінною конотацією (I’m sorry, darling), регулюючи своє вербальне 

повідомлення за допомогою невербальних компонентів (He put his arms 

around her). Коли Джордж повернувся, Александра каже, що переживала й 

запитує про контракти. Джордж, майже забувши свою попередню брехню 

(That seemed like years ago, a lie from the distant past), все ж викручується і 

пояснює, що затримався, оскільки літак його партнера було відкладено (His 

plane was delayed, He wanted me to stay with him). Він не став їй телефонувати, 

тому що не хотів турбувати, бо година була уже пізня. 

Послуговуючись тактикою вуалювання інформації, лицемір може 

вдаватися до перебільшення, представленого завищеними оцінками [39, 

с. 74]. Елемент перебільшення міститься в семантиці мовленнєвої формули, 

основною функцією якої є «задовольнити позитивне обличчя» партнера по 

комунікації. В перебільшенні міститься елемент нещирості, чим користується 

лицемір [93, с. 308]. Перебільшення сприяє реалізації маніпулятивної 

функції, оскільки в перебільшенні присутня суб’єктивна оцінка, яка поволі 

нав’язується адресату [18, с. 7]. Гіпербола є безпосереднім, не стримуваним 

етичними умовностями, вираженням інтенсивності емоційної оцінки 

дійсності відправником мовлення [141, с. 122], свідомим перебільшенням, що 

«підвищує експресивність висловлення, надає йому емфатичного характеру» 

[195, с. 84]. Лицемір, перебільшуючи, висловлює своє ставлення або 

суб’єктивне бачення певних речей та подій, що допомагає йому підсилити 

ефект свого висловлення. Так він намагається остаточно переконати адресата 
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в істинності думки, яку прагне нав’язати, щоб відвести останнього від 

правди.  Наприклад: 

68) “Are you close to your family, Mr. Mellis?” 

George’s face lighted up. “Perhaps too close.” He allowed a smile to play 

on his lips. “We have a saying in our family, Mrs. Blackwell. When one of us cuts 

his finger, the rest of us bleed. We are in touch with each other constantly.” He 

had not spoken to any member of his family for more than three years. 

Kate nodded approvingly. “I believe in closely knit families” [276, c. 540]. 

Комунікант-лицемір Джордж Мелліс на запитання чи тісні у нього 

стосунки з сім’єю, відповідає, що аж надто тісні (too close), підсилюючи своє 

висловлення невербальним компонентом, а саме – посмішкою (He allowed a 

smile to play on his lips). Вживаючи особовий займенник першої особи 

множини we, а також присвійний займенник our у поєднанні з лексемою  

family, Джордж прагне переконати, що він та сім’я – одне ціле. Далі він 

додає, що коли один з членів родини поріже палець, у інших йде кров, 

зазначаючи, що вони постійно (constantly) підтримують зв’язок. Насправді ж 

він не спілкувався із членами своєї сім’ї уже понад три роки (He had not 

spoken to any member of his family for more than three years), оскільки вони 

відкинули його через аморальний спосіб життя. Таким чином, 

перебільшуючи опис своїх «тісних» стосунків із сім’єю, Джордж хотів 

справити гарне враження на бабусю своєї нареченої, з якою планував 

одружитися заради її багатства.  

У маніпулятивних контекстах применшення, як і перебільшення, 

безпосередньо апелює до уяви адресата. За цим лицемір приховує намір 

ввести в оману свого співрозмовника. Сутність применшення полягає у 

применшенні істинних характеристик об’єкта мовлення. Применшення 

використовується в певних ситуаціях спілкування, обумовлених 

соціальними, психологічними та прагматичними факторами. Лицемір 

використовує тактику применшення з ціллю приховати справжнє ставлення 
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до того, що повідомляється, надати занижену оцінку об’єктивно існуючій 

ситуації, послабити реакцію адресата [157, с. 41]. Як результат, йому 

вдається приспати пильність свого співрозмовника та довести свій план до 

успішного завершення. Наприклад: 

69) When Catherine and Larry arrived at the caves, it was five o’clock, one 

hour before closing. /.../ “We don’t need a guide,” Larry said, curtly.  

 Catherine looked at him, surprised by his sharp tone.  

 He took Catherine’s arm. “Come on.”  

 “Are you sure we shouldn’t have a guide?”  

 “What for? It’s a racket. All we do is go inside and look at the cave. The 

pamphlet will tell us anything we need to know.” /…/ 

Catherine stood there, staring at the tunnel. “It looks so big,” she said 

uncertainly. “Are you sure it’s safe?”  

 “Of course,” Larry replied. “They bring schoolchildren here.”  

 Catherine still hesitated, wishing they could stay with the other tourists. 

Somehow this seemed dangerous to her.  

   “All right,” she said. /…/ 

 It was as though the tunnel was beginning to close in on them, threatening 

and maleficent. “I don’t think this place likes us,” Catherine said.  

 “Don’t be ridiculous, Cathy; it’s just a cave” [274, c. 509–513]. 

У цьому прикладі лицемір Ларрі та його дружина Катрін оглядають 

печери. Ларрі намагається запевнити дружину, що екскурсовод їм не 

потрібний (We don’t need a guide). Оскільки Катрін схвильована, то Ларрі 

коригує своє повідомлення за допомогою невербального супроводу (He took 

Catherine’s arm), щоб заспокоїти її. Його риторичне запитання (What for?) як 

відповідь на перепит Катрін щодо екскурсовода ще більше запевняє, що він 

не бачить у цьому потреби. На усі запитання та побоювання дружини він 

відповідає, використовуючи тактику применшення, кажучи, що печери не є 

небезпечними, туди водять навіть школярів на екскурсію (They bring 
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schoolchildren here). З контексту відомо, що печери були дуже небезпечними 

і багато людей там загинуло. Ларрі планує залишити Катрін у печерах для 

того, щоб позбавитися її та влаштовувати своє подальше життя без неї.  

 

 

Рис. 2.8. Татики реалізації стратегії комунікативної мімікрії 

 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє зробити висновок, що 

комунікант-лицемір для досягнення власних цілей послуговується сімома 

стратегіями, а саме: стратегією активного маніпулювання (21 %), стратегією 

пасивного маніпулювання (12 %), стратегією ігнорувальної маніпуляції 

(9 %), стратегією змагальної маніпуляції (15 %), маніпулятивною стратегією 

позитиву (17 %), стратегією зближення (14 %) та стратегією комунікативної 

мімікрії (12 %). Зазвичай комунікант-лицемір дотримується правил 

ввічливості, однак, послуговуючись стратегією змагальної маніпуляції, він 

може порушувати їх.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Лицемірні висловлення як мовленнєва складова комунікативної 

поведінки лицеміра є окремими мовленнєвими актами, в яких вербалізується 

лицемірство мовця. Лицемірні МА є МА з порушенням умови щирості, тобто 

нещирими МА. Основними прагматичними типами мовленнєвих актів, що 

реалізують інтенцію комуніканта-лицеміра є: асертиви, директиви, 
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квеситиви, комісиви й експресиви (емотиви, евалюативи та бехабітиви). 

Характерною особливістю мовленнєвих актів комуніканта-лицеміра є спроба 

мовця створити необхідний для певної ситуації образ, замаскувати свої 

справжні почуття і наміри, щоб вплинути на адресата задля досягнення 

бажаного. Нещирий мовець має дві взаємно накладені інтенції: справжню 

інтенцію, яку мовець приховує, і фальсифіковану інтенцію, яку він 

намагається донести до адресата. 

2. Під час дослідження виокремлено такі іллокутивні цілі лицемірних 

висловлень: 1) змусити адресата змінити думку стосовно адресанта на краще; 

2) спонукати адресата змінити сприйняття наявної ситуації, прийняти точку 

зору, запропоновану адресантом; 3) спонукати адресата до дій, бажаних для 

адресанта з корисливих мотивів; 4) спонукати адресата прийняти адресанта у 

«зону довіри» і сприймати його як «одного зі своїх»; 5) спрямувати увагу 

адресата на щось незначне задля того, щоб приховати щось важливе; 

6) приховати від адресата справжні почуття. 

3. Типовими перлокутивними реакціями на висловлення комуніканта-

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

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

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

лицемірства комунікативного партнера; 5) адресат відчуває огиду щодо 

лицемірства комунікативного партнера; 6) адресат засуджує лицемірство 

комуніканта-лицеміра; 7) адресат уникає контакту з комунікантом-

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

його точку зору; 9) адресат захоплюється комунікантом-лицеміром; 

10) адресат демонструє догідливість перед комунікантом-лицеміром.  

4. Лицемірні мовленнєві акти забезпечують реалізацію комунікативних 

тактик, які, у свою чергу, реалізують комунікативні стратегії комуніканта-

лицеміра, а саме: 1) стратегію активного маніпулювання, 2) стратегію 

пасивного маніпулювання, 3) стратегію ігнорувальної маніпуляції, 
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4) стратегію змагальної маніпуляції, 5) маніпулятивну стратегію позитиву, 

6) стратегію зближення та 7) стратегію комунікативної мімікрії. 

5. Стратегія активного маніпулювання актуалізується тактикою 

пропонування вигоди, тактикою підкупу, тактикою хитрування, тактикою 

покладання відповідальності на іншого, тактикою провокування на бажану 

реакцію, тактикою розпитування, тактикою персуазивності. Стратегія 

пасивного маніпулювання реалізується тактикою відвертання уваги, 

тактикою екземпліфікації, тактикою самозасудження, тактикою маскування 

емоцій, тактикою підігрування. З-поміж тактик стратегії ігнорувальної 

маніпуляції виокремлюємо тактику демонстрації байдужості  й тактику зміни 

теми. Для реалізації стратегії змагальної маніпуляції комунікант-лицемір 

послуговується  тактикою іронії, тактикою приниження, тактикою шантажу, 

тактикою залякування і тактикою емоційного тиску. Маніпулятивна стратегія 

позитиву реалізується за допомогою тактики підвищення значимості 

співрозмовника, тактики солідаризації зі співрозмовником і тактики 

позитивної самопрезентації. Основними тактиками, які залучає комунікант-

лицемір для актуалізації стратегії зближення є: тактика інтимізації відносин, 

тактика нещирої згоди, тактика інклюзивності, тактика входження в довіру. 

Для реалізації стратегії комунікативної мімікрії виокремлено такі тактики: 

тактику рольової гри, тактику підміни цілей і тактику вуалювання 

інформації. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора: 

[73; 74]. 
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РОЗДІЛ 3  

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛИЦЕМІРСТВА 

КОМУНІКАНТА 

 

3.1. Роль невербальних засобів спілкування у процесі комунікації 

 

Комунікація є невід’ємною частиною повсякденного життя людини, на 

яку вона витрачає 70% свого часу [123, с. 5–7]. Успіх комунікації залежить 

від уміння обрати адекватні форми її реалізації, у тому числі й невербальні. 

Однією з необхідних складових успішної комунікативної діяльності 

лицемірної мовної особистості є вміння гнучко користуватися як вербальним, 

так і невербальним кодами.  

Невербальні засоби спілкування – це елементи комунікативного коду, 

які мають немовну (але знакову) природу і разом із засобами мовного коду 

слугують для створення, передавання і сприйняття повідомлень [12, с. 59]. 

А. Мехрабіан встановив, що передача інформації відбувається за допомогою 

вербальних засобів (тільки слів) на 7%, за допомогою звукових засобів 

(включаючи тон голосу, інтонацію звуку) – на 38%, і за допомогою 

невербальних засобів – на 55% [206].  

Професор Р. Бердвістел виконав аналогічні дослідження частки 

невербальних засобів у спілкуванні людей. Він встановив, що в середньому 

людина говорить словами тільки протягом 10-11 хвилин в день, і що кожне 

речення в середньому звучить трохи більше 2,5 секунди. Як і А. Мехрабіан, 

він виявив, що словесне спілкування у розмові займає менше 35%, а більше 

65% інформації передається за допомогою невербальних засобів спілкування. 

Американські психологи підрахували, що вербальна, словесна інформація в 

спілкуванні становить 1/6, а мова поз, інтонацій, дихання і ритму – 

несловесна інформація – 5/6 [184]. Як зазначає І. Б. Морозова, процес 

людського спілкування становить складну взаємодію, нерозривну спаяність 
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вербальних і невербальних засобів [106, с. 132].  

У сучасній лінгвістиці існує значна кількість класифікацій  

невербальних компонентів комунікації (надалі – НВК), які базуються на 

різних критеріях [5, с.71–78]. Р. Харрісон [201, c. 254] виділяє дві категорії 

невербальних знаків: перформативні коди (performative codes) – дії, які 

виконує тіло людини та артефактуальні коди (artifactual codes) – об’єкти та 

речі, створені руками людини для оформлення свого тіла [139, с. 85]. 

М. Непп об’єднує невербальні знаки у такі групи: кінесичні рухи тіла, 

фізичні характеристики, дотики, парамова, проксеміка. Крім того, він виділяє 

ще такі дві категорії невербальних знаків, як артефакти та сигнали 

навколишнього середовища [110]. Г. Ю. Крейдлін виокремлює 

паралінгвальні, кінесичні, окулесичні, аускультаційні, гаптичні, гастичні, 

ольфакційні, проксемічні, хронемічні й системологічні НВК [79, c. 22].  

У нашій роботі ми беремо за основу класифікацію К. Бове, який 

включає в галузь невербаліки 1) вираз обличчя і поведінку очей, 2) жести і 

пози, 3) голосові характеристики, 4) дотик, 5) зовнішність, а також 

6) використання часу і простору під час мовленнєвої взаємодії [186, c. 30–31]. 

Крім того, вважаємо за необхідне розглянути вегетативні реакції 

(почервоніти, збліднути, спітніти та інші), а також комунікативне мовчання 

як окремі групи невербальних знаків, оскільки вони теж є досить 

інформативними (див. Рис. 3.1).   

Під час комунікації  НВК передають інформацію про: 1) особистість 

самого комуніканта: його темперамент, емоційний стан у певній ситуації 

спілкування, його «Я»-образ та самооцінку, його особистісні якості; 

комунікативну компетенцію (те, як він вступає в міжособистісний контакт, 

підтримує його та виходить із нього), його соціальний статус; його 

приналежність до певної групи чи субкультури; 2) стосунки між учасниками 

комунікації, їхнє ставлення один до одного. НВК можуть свідчити про: 

бажаний рівень спілкування (соціальна та емоційна близькість чи 
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віддаленість); характер або тип відносин (домінування-залежність, 

прихильність-неприхильність); динаміку взаємовідносин (бажання 

підтримувати або припинити спілкування, «з’ясувати відносини» тощо); 

3) ставлення учасників комунікації до самої ситуації. НВК дозволяють 

комунікантам регулювати взаємодію, інформують про залучення 

комунікантів до певної ситуації (комфортність, спокій, інтерес) або про їхнє 

бажання вийти з неї (нервування, нетерпіння тощо) [91, с. 43]. 

Отже, невербальна поведінка комуніканта є поліфункціональною. Вона 

створює образ партнера по спілкуванню; розкриває взаємини партнерів по 

спілкуванню, формує ці взаємини; є індикатором актуальних психічних 

станів особистості; виступає в ролі уточнення, зміни розуміння вербального 

повідомлення, посилює емоційну насиченість сказаного; підтримує 

оптимальний рівень психологічної близькості між тими, хто спілкується; 

виступає показником статусно-рольових відносин. 

НВК можуть використовуватись комунікантом як для демонстрації 

справжніх намірів, так і удавання своїх намірів або для навмисного введення 

комунікативного партнера в оману. Невербальні компоненти залучають до 

створення та реалізації маніпулятивних стратегій [45]. Фахівці в галузі 

невербальної поведінки вважають, що маніпулювати своїми емоціями 

вдається не кожному, а якщо і вдається, то це призводить до невідповідності 

між вербальними і невербальними проявами, що відразу впадає в очі і 

свідчить про нещирість [32]. Лише досвідчений комунікант досить легко 

може маніпулювати своїм комунікативним партнером, переконливо 

передаючи явно хибну інформацію саме невербальним каналом, щоб 

позбавити останнього сумнівів у її правдивості.  

Вивчення факторів, що маскують справжній стан мовця, уже 

привертало увагу дослідників. Так, Л. М. Шелгунова вводить поняття жест-

«маска», під яким мається на увазі жест, призначений приховати справжній, 

істинний (спонтанний) жест; дезорієнтуючий жест, призначення якого 
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полягає в тому, щоб свідомо створити помилкове враження про почуття, 

ставлення, наміри мовця; жест, який є результатом підробки під жест, тон, 

манеру співрозмовника або оточуючих. Незважаючи на те, що основна мета 

такого жесту – маскувати справжній стан мовця і його спонтанний жест, він 

також відіграє і викривальну роль, якщо хибність його інформації 

усвідомлюється співрозмовником і присутніми [171, с. 76]. «У кого є очі, щоб 

бачити, і вуха, щоб чути, той може бути упевнений, що жоден смертний 

нічого не приховає від нього. Якщо мовчать його губи – проговоряться 

кінчики пальців; зрадницькі знаки поповзуть з кожної його пори» [198, с. 94].  

Будь-яка інформація кодується, причому таким чином, щоб система 

кодування та декодування була відома всім учасникам комунікативного 

процесу. Якщо у випадку з мовою ця система кодування є більш-менш 

відомою, то для невербального спілкування важливо в кожному разі 

заззначати, що можна вважати кодом і, головне, як забезпечити те, щоб 

співрозмовник мав цей код. Інакше ніякого змістового доповнення до 

вербальної комунікації описані системи не зроблять. Усі невербальні знакові 

системи допомагають розкрити повністю змістовий бік інформації, але таке 

розкриття змісту можливе лише за умови повного розуміння невербального 

коду [84, с. 27–28].  

Декодування справжніх намірів комуніканта його співрозмовником 

залежить від того, до якої зони дискурсивного оточення він належить і який 

комунікативний досвід він має. Як зауважує Л. В. Солощук, дискурсивне 

оточення комуніканта можна подати у вигляді сфери, яка складається з трьох 

зон: ядерної, маргінальної та периферійної. До ядерної зони належать 

постійні комунікативні партнери. Це – члени родини, близькі друзі та колеги, 

з якими комунікант підтримує постійний соціальний і, отже, комунікативний 

зв’язок. У маргінальній зоні перебувають відносно постійні комунікативні 

партнери. Це – далекі родичі, знайомі, колеги, контакти з якими є рідшими та 

менш регулярними. До периферійної зони належать ті комунікативні 
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партнери, з якими відбуваються випадкові комунікативні контакти через 

різноманітність суспільно-соціального життя індивіда (наприклад, 

консультант у крамниці). Якщо співрозмовник належить до маргінальної або 

периферійної зони дискурсивного оточення комуніканта, швидкоплинний 

жест, вираз обличчя, тон голосу можуть пройти повз нього непоміченими 

через його малий досвід інтерпретування невербальної поведінки 

комуніканта. Спілкування з представником ядерної зони дискурсивного 

оточення вимагає від комуніканта жорсткого контролювання своєї 

невербальної поведінки для запобігання ідентифікації своїх справжніх 

інтенцій. Недарма тісний контакт між партнерами та взаєморозуміння 

описують як розуміння одне одного “без слів” або “з півслова” [142, с. 86, 

189].  

Межі цих зон не є назавжди усталеними, і комунікативний партнер 

може переходити з однієї зони до іншої. Найбільш динамічною в цьому плані 

є маргінальна зона, члени якої залежно від різних соціальних причин схильні 

до переміщення як до ядерної, так і до периферійної дискурсивної зони. 

Якщо з представниками периферійної зони комунікативний контакт може 

бути одноразовим, то для спілкування з представниками ядерної зони йому 

притаманна континуальність і відносно незамкнений характер. У цьому разі 

комунікант не починає щоразу комунікацію з “чистого аркуша”; кожний 

наступний комунікативний контакт із представником цієї зони є новою 

ланкою в континуальному комунікативному ланцюжку. Він вибудовується з 

урахуванням попереднього комунікативного досвіду спілкування з цим 

партнером. Цей факт набуває особливої значущості для дослідження ролі 

невербальних компонентів в організації комунікативного процесу [142, с. 83–

84]. 

Саме з огляду на невербальні засоби комунікативний партнер може 

судити про щирість і правдивість, про справжнє ставлення комуніканта до 
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нього. Неконтрольована невербальна поведінка є найціннішим джерелом 

інформації при виявленні брехні. 

Виокремлюють чотири основні причини того, чому невербальну 

поведінку складніше контролювати, ніж вербальну: 

1. Існують певні рефлекторні зв’язки між емоціями та невербальною 

поведінкою, тоді як аналогічних зв’язків між емоціями і мовленням немає. 

Наприклад, коли людина лякається, вона автоматично відхиляється назад і на 

її обличчі з’являється певний вираз. Однак немає певної фрази або 

мовленнєвого звороту, яку людина завжди мимоволі вимовляє в момент 

страху. Щоб не показати свій страх, людина змушена перебороти 

рефлекторні невербальні реакції, пов’язані зі страхом, водночас їй не 

потрібно турбуватися про автоматичні вербальні зв’язки. 

2. Більшість людей краще керують своїм мовленням, ніж невербалікою, 

тому що вважають, що мовлення, як правило, важливіше в обміні 

інформацією, ніж сама поведінка. Тобто якщо попросити щось розповісти, то 

співрозмовник буде користуватися словами, кодуючи ними свій досвід і 

доносячи його з мінімальною кількістю жестів. 

3. Той факт, що слова в обміні інформацією є важливішими, ніж 

поведінка, змушує людей звертати більше уваги на те, що вони говорять, ніж 

на те, що вони роблять. Наприклад, людина, яка виступала з презентацією, 

пам’ятає, що вона казала, але свою «невербаліку» навряд чи відтворить так 

само точно, як зміст виступу. 

4. Людина не може мовчати або брехати на невербальному рівні. Якщо 

людина щось приховує, вона намагається це приховати від усіх зусиллям 

волі. Очевидною буде не та інформація, яку вона приховує, а помітними 

будуть ті зусилля, які вона робить для її приховування. Це і є неконгруентна 

поведінка або «витік» – основні ознаки того, що людина бреше. У цьому разі 

протидіють такі характерні для НВК особливості, як співвідношення 

свідомого/підсвідомого в їх використанні [144, с. 12–13].  
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Традиційно наголошується на превалюванні підсвідомого у 

використанні НВК. Виходячи з цього, вказують на більшу істинність 

невербальних реакцій, ніж вербальних. Однак стереотипні уявлення про НВК 

можуть заважати адекватному розпізнанню співрозмовником справжніх 

намірів комуніканта. Індивідуальний досвід використання НВК дозволяє 

комуніканту зменшити частку підсвідомого у використанні НВК. Це дає 

йому можливість приховувати справжні наміри й передавати через НВК 

вигідну для нього в певній комунікативній ситуації інформацію. При цьому 

зберігається зовнішня форма невербального знака, але вона не відображає 

внутрішнього змісту [142]. 

Вивчаючи комунікативні ситуації брехні, О. І. Морозова зазначає, що 

в носіїв англійської мови існує стереотипне уявлення про невербальні 

характеристики поведінки брехуна, до яких належать штучна посмішка або 

сміх, незвичний погляд (нерухомий, спрямований убік або такий, 

спрямованість якого швидко змінюється), підвищення тону голосу чи його 

невиразність, подовження пауз, неузгодженість інформації, що надходить 

різними каналами [105, с. 219–220]. Вона слушно зауважує, що для 

ідентифікації брехні стереотипні уявлення про її вираження можуть відіграти 

негативну роль, оскільки стереотипні вияви будь-якої спрямованості можна 

контролювати. Тому розпізнання істинних намірів мовця можливе лише за 

умови зважання на сукупність їхніх вербальних і невербальних ознак не 

тільки стереотипного рівня, але й індивідуально визначених. 

Російський дослідник Г. Ю. Крейдлін виділяє два типи невербальної 

діалогічної поведінки: 1) поведінка, яка орієнтована на досягнення кооперації 

з комунікативним партнером і відображає рівень соціалізації та 

компетентності людини, й 2) поведінка, яка спрямована на домінування в 

комунікативному акті. Цей тип поведінки вважається домінантним, часто 

агресивним, загрозливим, ворожим, таким, що завжди контролює поведінку 

комунікативного партнера й навіть викликає в нього стрес [80, с. 133]. Як 
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показав проведений аналіз ілюстративного матеріалу, лицеміри можуть 

використовувати обидва типи невербальної діалогічної поведінки залежно 

від їхніх індивідуальних особливостей та від ситуації, що склалася. Зазвичай 

лицемір прагне поводитися чемно, доброзичливо, хоч і нещиро. Тут вступає в 

дію культурне лицемірство. Людина може лицемірно посміхатися, потиснути 

руку, зробити комплімент тощо лише заради ввічливості, тому, що так 

прийнято в суспільстві.  

Отож розглянемо невербальні компоненти комунікації на позначення 

лицемірства, взявши за основу вищезгадану класифікацію К. Бове. 

 

3.2. Невербальна поведінка комуніканта-лицеміра 

 

3.2.1. Вираз обличчя та візуальна поведінка лицеміра. Особлива роль 

в передачі інформації відводиться міміці – одному із найважливіших каналів 

невербальної поведінки. Обличчя є  місцем симптоматичного вияву почуттів, 

внутрішнього стану людини та міжособистісних відносин, тобто однією з 

головних функцій обличчя є емотивна; решта функцій – комунікативна, 

тобто передача адресату певної інформації й відображення міжособистісних 

відносин, та регулятивна, зокрема, контактовстановлююча та 

контактопідтримуюча. При веденні діалогу найнепомітніші зміни виразу 

обличчя комуніканта бувають надзвичайно інформативними; з опертям на 

них, співбесідник складає свою думку про нього. 

Обличчя стає інструментом самопрезентації (створює потрібний образ 

в очах інших людей) і соціального впливу (продукує бажану поведінку). 

Обличчя – це вікно, яке відкриває справжні почуття людей, однак як 

з’ясували Цукерман, Де Пауло і Розенталь [185], існують випадки, коли люди 

гірше розпізнають брехню, якщо бачать обличчя ошуканця. Контроль 

повідомлень, які надсилає обличчя, і почуттів, які воно демонструє, є одним 

із найважливіших типів управління невербальною поведінкою. 
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Існує чотири види контролю емоцій та рухів обличчя: а) культурні 

конвенції, тобто на весіллі треба бути веселим, на похоронах – сумним (в 

англосаксонській культурі, хоча в деяких країнах Африки – навпаки); 

б) родові звичаї та навички, наприклад, в сім’ї виховують звичку дивитися 

прямо в очі або не здаватися похмурим (в контактних культурах); 

в) соціально або професійно обумовлені вимоги (професійна майстерність 

дипломатів, акторів, продавців, робітників сфери послуг, лікарів, працівників 

банків тощо); г) контроль власного виразу обличчя, що викликаний вимогами 

моменту – досягненням певної комунікативної мети, вирішенням певного 

завдання, що з’явилося під час діалогу (приховати щось від партнера, 

стримати сміх тощо) [63, c. 152]. 

Обличчя може сильніше вводити в оману, ніж слова. Отож, людей 

вчать контролювати вираз обличчя, приглушувати мимовільні реакції або 

зображати те, чого насправді не відчувають (як це робить лицемір). 

Наприклад: 

70) When the parson’s wife died a number of staff at The House were elated, 

albeit they hid their faces behind masks of mournful sympathy [233, с. 229].  

У даному прикладі люди лицемірно одягали на обличчя маску 

співчуття, яке насправді не відчували.  

Однак трапляються випадки, коли спроби людини контролювати 

обличчя, або ж використати його задля введення в оману, є невдалими і 

спроба реалізації лицеміром свого наміру в результаті є неуспішною. Це 

можна пояснити тим, що обличчя може і брехати, і говорити правду, робити 

те й інше одночасно. Зазвичай воно несе відразу два повідомлення – те, що 

лицемір хоче сказати, і те, що він хотів би приховати. У якийсь момент 

обличчя, будучи оманливим, може виглядати цілком переконливо, проте вже 

через мить на ньому можуть проявитися потаємні думки. Трапляється, що і 

щирі, і показні емоції передаються різними частинами обличчя одночасно 

[180, с. 58]. Наприклад: 
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71) He turned to Shawna and smiled, but his smile could not hide the 

concern in his eyes [295, с. 157].  

Хоч комунікант і посміхається, його очі виражають занепокоєння. 

Трапляються випадки, коли один вираз обличчя підтримує обман, 

даючи хибну інформацію, а інший за кілька секунд видає правду, тому що 

виглядає фальшиво, і справжні почуття просочуються, незважаючи на всі 

спроби приховати їх. Істинні почуття відображаються на обличчі тому, що 

міміка може бути мимовільною, непідвладною думкам і намірам 

комунікантам [180, с. 59]. Наприклад: 

72) The sudden look of desolation that swept over her face revealed she 

wasn’t really as cavalier about this as she pretended [234, c. 131].  

Раптовий погляд, що промайнув на обличчі виявив, що комунікантка не 

була настільки безтурботною, як вона вдавала. 

73) The man was smiling, but as Kelly looked closer, she saw that a knife 

crease on his upper lip had pulled his mouth up into a fixed grin. He had the 

coldest eyes Kelly had ever seen. “My God,” Kelly had said, “that’s the man who 

tried to kidnap me.” They waited. When Flint came out a few minutes later, his lips 

were smiling, but his face was a mask of fury [273, с. 184, 209].  

Лицемірство Флінта виявляє обличчя: хоч губи посміхаються, але очі 

холодні, а обличчя є повне злоби. 

Більшість людей задля того, щоб відрізнити істинні прояви емоцій від 

хибних, або ж щоб помітити прояви тих почуттів, які людина намагається 

приховати, використовують одне з простих правил: очі найчастіше «говорять 

правду» [194, с. 178]. Наприклад: 

74) “You did well, Craig,” she quietly tells me at recess a few days later. 

“Really?” I ask. What kind of joke is she trying to play? I look in her eyes, trying 

to get the truth. “You worked hard for this. I’m very proud of you.” Wow! She’s 

one hundred percent sincere [290, с. 14].  
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У цьому прикладі людина намагається заглянути в очі, прагнучи саме в 

них побачити правду. 

75) The nice face and friendly smile didn’t match what was in his eyes. 

There was no easy word for what was in his eyes. Crazy wasn’t the right word. 

But it was close. Hungry wasn’t the right word. But the young man was hungry for 

something [252, с. 88].  

Вираз обличчя був приємним, а посмішка дружньою, однак очі 

видавали комуніканта. У них можна було побачити щось схоже на божевілля 

та жадобу. 

Очі є найпотужнішими знаками невербальної комунікації: вони 

займають центральне положення; через зоровий аналізатор проходить 87% 

всієї інформації (9% проходить через слуховий аналізатор, 4% – інформація, 

що надходить у мозок через інші органи чуття) [63, с. 155]. Очі не тільки 

бачать, але й виражають думку, вони є активними навіть тоді, коли людина 

мовчить і контролює свою міміку та рухи [139, с. 86]. Очі кліпають частіше, 

якщо людина є збудженою, нервується або хвилюється, а коли вона 

розслабляється, моргання приходить в норму. Багаторазове частішання 

моргання може виражати стан внутрішньої боротьби. Наприклад, якщо хтось 

говорить співрозмовнику щось неприємне, то його реакцією може стати так 

зване тремтіння повік, коли вони здійснюють багаторазові рухи в швидкому 

темпі і не прикривають очі повністю, ніби «тремтять» [108, с. 101]. 

 Очі – дзеркало душі. Вони першими дарують емоції і почуття, 

промовляють, коли вуста мовчать. Очі люблять, ненавидять, сміються, 

вибирають, ціляться, вражають ціль, потрапляючи в десятку [7, с. 45]. Очі 

виражають найтонші нюанси людських почуттів і переживань. Наприклад: 

76) “But now my eyes were cold. Even when my mouth was smiling, or 

when I was laughing, the eyes were as cold and sharp as splinters” [244, с. 570].  

Хоча комунікант і посміхається, його очі холодні та гострі неначе 

скалки. 
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Для уважного спостерігача очі можуть бути сигналом нещирої 

дискурсивної поведінки [131, с. 96]. Наприклад:  

77) His hand on my elbow, he quickly apologized although completely 

insincere as his eyes twinkled playfully [239, с. 64].  

У даному прикладі вибачення комуніканта-лицеміра є нещирим, на що 

вказує грайливий блиск в очах. 

Вчені виділяють декілька універсальних функцій зорової поведінки 

(надалі – ЗП) у будь-якій комунікативній ситуації [79, c. 387; 203, c. 373]. 

Серед цих функцій: 1) когнітивна (ЗП як індикатор ментальних процесів 

мовця у момент комунікативного акту); 2) емотивна (ЗП як показник емоцій 

та почуттів мовця); 3) регуляторна (ЗП як інструмент контролю зворотного 

зв’язку між комунікантами, засіб керування процесом спілкування та впливу 

на комуніканта); 4) соціокультурна (ЗП як показник характеру 

міжособистісних відносин комунікантів). Додають ще індексальну 

(характеризуючу) функцію ЗП, оскільки очі є індикатором індивідуальних 

фізичних і психологічних характеристик мовця, а також волюнтативну 

(перформативну) функцію ЗП як засіб реалізації інтенцій та впливу на 

комуніканта [97, с. 25]. Мова може приховати істину, а очі – ніколи [63, 

с. 165]. Наприклад:  

78) Tom had come up and heard the last words. “You’re sure you don’t 

mind?” he asked. “Of course not. I hope you’ll have a grand time.” She smiled 

brightly at him, but her eyes were steely with hatred [259, c. 161].  

Даний приклад демонструє лицемірство комуніканта, що намагається 

приховати свої почуття за допомогою вербального повідомлення та усмішки. 

Однак очі, які повні ненависті, викривають істинні почуття лицеміра. 

Існують випадки, коли комунікант навпаки використовує очі задля 

здійснення впливу на співрозмовника. Хоча саме по собі очне яблуко нічого 

не показує, емоційний вплив очей виникає завдяки способам їх використання 

і міміці обличчя [154, с. 54]. Факторами впливу очей на спостерігача є 
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тривалість погляду, величина розкриття повік, прижмурювання, а також 

десятки дрібних рухів шкіри, які дозволяють надіслати майже будь-яке 

повідомлення. Наприклад:  

79) I see him now screw up his hypocritical face and wink his eyes, as if he 

wept [292, с. 48].  

У даному прикладі лицемір, задля здійснення впливу на свого 

співрозмовника кривиться і кліпає, вдаючи, ніби він плакав. 

Вагому інформацію несе в собі погляд людини. Поглядом можна 

підняти або знищити іншу людину [154, с. 54]. Слово «погляд», згідно з 

тлумаченням О. В. Урисон, означає «випромінювати із очей дещо незриме, 

коли людина дивиться на щось або когось» [223, с. 23]. У процесі 

спілкування він виконує синхронізуючу функцію – ритміка поглядів утворює 

певне русло спілкування. Погляд пов’язаний з почуттями та думками 

людини, з її бажаннями та прагненнями, він виражає стан людини; за 

поглядом стоїть, як правило, якась пропозитивна структура, що характеризує 

людину. Погляд може бути веселим і грізним, тривожним і дивним, сумним і 

ніжним, змученим і лукавим [104, с. 147]. Наприклад: 

80) The words were barely out of my mouth when the poor creature finally 

looked up out of the corner of one eye, just one and gave the sharpest, most 

hypocritical look ever seen. When she took off her coat… [248, c. 79].  

Даний приклад демонструє, що погляд у жінки був надзвичайно 

гострим та лицемірним. 

81) “They are off!” cried he to the ladies, and after first putting his palms 

together with a hypocritical look of apology, he laid one hand on an old barge 

that was drawn up ashore, and sprang like a mountain goat on to the bow, lighting 

on the very gunwale [268, с. 20].  

У даному прикладі комунікант дивиться лицемірним вибачливим 

поглядом. 
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Лицеміру, який прагне ввести в оману свого співрозмовника, складно 

дивитися в очі, тому зазвичай він уникає візуального контакту, наприклад: 

82) George sat beside Alexandra in the chauffeur-driven Rolls-Royce he 

had rented.  /…/ “What are you thinking?” Alexandra asked. 

He looked away from her so she could not read his eyes [276, c. 525].  

У поданому прикладі лицемір Джордж відводить погляд, щоб його 

супутниця не прочитала у очах те, що він ретельно приховував. 

Однак існують випадки, коли, лицемір, навпаки, може утримувати 

погляд, реалізуючи свою ціль. Наприклад: 

83) Ynema noticed that Regina often didn’t look her in the eyes when she 

spoke – lying. Or, Regina looked Ynema in the eyes, but Regina’s eyes clouded 

over as if they were trying to hide something – lying. Ynema caught Regina in her 

lies and challenged those lies [280, c. 71]; 

84) Her delivery was absolutely perfect, thought Madeline, and that’s what 

gave it away. Most of the time Celeste looked evasive, as though she had 

something to hide. Right now she looked completely composed and poised, and her 

eyes held Madeline’s. When most people lied, they avoided eye contact; when 

Celeste lied, she held it [262, с. 411].   

Отож більшість людей, вводячи в оману, уникають візуального 

контакту, хоча трапляються й такі, які, навпаки, дивляться в очі.  Проведений 

аналіз ілюстративного матеріалу показує, що зазвичай у процесі комунікації 

візуальна поведінка виражає справжні почуття та емоції, виявляє те, що 

людина всіляко намагається приховати, вказує на щирість або нещирість її 

намірів. Інколи, вдаючись до акторської майстерності, людина вміло 

контролює свою невербальну поведінку. За допомогою візуальної поведінки 

можна приховати справжні переживання та наміри, а також ввести в оману 

інших, як це робить лицемір. За допомогою зорової поведінки передаються 

тисячі мовчазних повідомлень, виражаються почуття, здійснюється 

комунікативний вплив. 
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Особливу роль у маніфестації лицемірства комуніканта відіграє такий 

невербальний компонент, як посмішка. Під час комунікації людина 

намагається докласти усіх можливих зусиль для досягнення власної цілі, для 

того, щоб комунікативний акт був успішним. Вона прагне справити хороше 

враження на співрозмовника, показати себе такою, якою він хоче її бачити. 

Нерідко, для цього, вона прагне показати свої кращі сторони і приховати 

недоліки, або те, що може не сподобатися співрозмовнику або ж що може 

стати перешкодою для реалізації її справжньої інтенції. Наприклад: 

85) “All right, suit yourself,” Calvin uttered. His eyes darted to mine and I 

caught a glimpse of annoyance directed towards me. I almost smiled at him, must 

be hard pretending to be someone you’re not all the time so people will like you. 

[278, c. 194].  

Даний приклад ілюструє, як лицемір використовує посмішку задля 

того, щоб сподобатися людям. 

Сприйняття людини надовго програмується тим, наскільки успішно 

вона проводить перші хвилини, а інколи навіть і секунди спілкування. Існує 

багато прийомів, які дозволяють практично в будь-якій ситуації полегшити ці 

перші хвилини спілкування та задати тон усьому процесу. Серед них – 

посмішка, комплімент співрозмовнику тощо [35, с. 128]. 

Посмішка відіграє чи не найпомітнішу роль серед різних знаків 

здобуття прихильності співрозмовника практично в усіх європейських 

культурах.  Вона є універсальним мімічним сигналом, що трактується майже 

в усіх культурах однаково  [35, с. 128, 278]. Відомий девіз “keep smiling” (що 

б не сталося – посміхайся), запозичений в американців, знаходить широке 

визнання у багатьох країнах. Але усмішка в американців далеко не завжди 

виражає справжній стан людини, а лише виявляє її увагу та прихильність до 

співрозмовника. 

Щира посмішка як вияв хорошого ставлення та реакція людини на 

позитивні події притаманна усім культурам. Крім цього виду посмішки існує 
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формальна посмішка як спосіб вітання та комерційна посмішка як один із 

принципів сучасного сервісу [35, с. 278]. Наприклад: 

86) Chilton said, “Mr. Halston, this is Mrs…. er…?” He turned to the 

woman. 

“Benecke, honey. Mary Lou Benecke. Old P.J. Benecke's wife. Betcha you 

all have heard of P.J. Benecke.” 

“Of course.” Gregory Halston gave her a smile that barely touched his 

lips. 

“Mrs. Benecke is interested in purchasing an emerald, Mr. Halston.”/…/ 

“She wanted something for approximately a hundred thousand dollars.” 

This time the smile that lit Gregory Halston’s face was genuine. What a 

nice way to start the day [275, с. 148].  

Менеджер ювелірної крамниці, спілкуючись із жінкою, що хоче 

придбати діамант, спочатку вимушено посміхається, оскільки це є частиною 

його роботи. Дізнавшись, що жінка хоче придбати дуже дорогий діамант, на 

його обличчі з’явилася вже щира посмішка, оскільки він побачив у цьому 

свій прибуток. Даний приклад виявляє культурне лицемірство менеджера, що 

криється за посмішкою, яку вимагає сервіс. 

Формальна посмішка часто використовується як маска, тому що вона є 

частиною традиційного вітання. При зустрічі, як правило, намагаються не 

говорити про невдачі і неприємності. Навпаки, передбачається, що на 

запитання: «Як справи?», людина, незважаючи на дійсний стан справ, з 

ввічливою посмішкою відповість: «Дякую, добре. А у Вас?». Можливо, 

справжні почуття не виявляються тому, що при ввічливому обміні вітаннями 

люди насправді дуже рідко цікавляться тим, як людина себе почуває в 

дійсності. Це всього лише звичайна люб’язність, бажання бути приємним. На 

такі посмішки рідко звертають увагу. Зазвичай люди звикли не зважати на 

брехню при ввічливому обміні вітаннями. Наприклад: 

87) “Hi. How are you today?” Chris said. “Fine,” I lied [271, с. 199]. 
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Будь-яка емоція може використовуватися як маска. Найчастіше людина 

вдається до посмішки, яка є протилежністю вияву всіх негативних емоцій: 

страху, гніву, жалю, обурення та інших. Фальшива посмішка здатна 

переконати співрозмовника у позитивних, проте відсутніх почуттях. При 

цьому людина може залишатися байдужою, або навіть відчувати негативні 

емоції, які буде намагатися прикрити удаваною посмішкою [66, с. 69]. 

Наприклад: 

88) He smiled slightly, hiding his irritation [254, c. 5].  

У наведеному прикладі людина посміхається, приховуючи своє 

роздратування. За допомогою посмішки вона маскує свої справжні почуття. 

Посмішка може бути викликана й іншими причинами. Наприклад, у 

європейській культурі людина часто надягає на обличчя посмішку як маску, 

прагнучи «зберегти обличчя», тобто слідувати етичній установці не виявляти 

в розмові думки і почуття, що не відповідають прийнятим у суспільстві 

нормам поведінки [63, с. 149].  Наприклад: 

89) It took a long time before I smiled again. Sure, I seemed to smile, but it 

wasn’t real. I’ve smiled to be polite. I’ve smiled to be approachable. I’ve had 

passing moments that made me smile, but it was quickly dampened with guilt. 

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

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

[266, с. 160].  

У даному прикладі комунікант змушує себе нещиро посміхатися задля 

ввічливості, зазначаючи, що штучна посмішка спрацьовує для зовнішнього 

прояву, не роблячи його ані трішки щасливішим.  

Дослідник Ч. Дарвін першим спробував пояснити причину  чому саме 

посмішка є найбільш поширеним засобом пом’якшення емоції, а також 

найбільш поширеною маскою. Скорочення м’язів, необхідних для 

демонстрування посмішки,  відрізняються від скорочень м’язів, необхідних 

для вираження негативних емоцій. З точки зору анатомії, посмішка найкраще 
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маскує прояви гніву, відрази, печалі або страху в нижній частині обличчя. І, 

зрозуміло, часто характер соціальної ситуації, що мотивує людину до 

приховування однієї з цих емоцій, викличе бажання зобразити на обличчі 

дружню посмішку. Також люди часто маскують одну негативну емоцію 

іншою: наприклад, страх гнівом або гнів сумом, а іноді маскують радісний 

вираз нещасним, або навпаки. Наприклад: 

90) Caroline’s hands began to tremble and she dropped them to her lap. She 

smiled widely to hide her fear [261, c. 401].  

Комунікант прагне замаскувати свій страх за допомогою посмішки. 

Посмішка – найбільш керований компонент із усіх НВК. У її 

використанні виділяють два основні напрями:  

1) використання посмішки для підтвердження справжніх 

комунікативних намірів і стосунків. Наприклад: 

91) “Cool.” I smiled sincerely. I liked her [247, c. 111];  

92) “Excuse me young lady how are you today?” said the raspy voice from 

behind her. Victory was startled a bit but recognized the voice, “I…I’m fine, thank 

you.” She smiled sincerely glad to see him and grateful that he knew how to 

respectfully get her attention [281, с. 60]; 

2) використання посмішки для маскування справжніх комунікативних 

намірів і стосунків, коли взаємодія з вербальними компонентами 

відбувається на основі принципу контрадикції. Наприклад: 

93) “Yeah, good one,” she said, but her smile didn’t match the sternness of 

her words [296, c. 89]. 

Лицеміри надають перевагу посмішці ще й тому, що завдяки 

щасливому виразу обличчя ввести в оману набагато легше. Розчарований 

співробітник посміхається, щоб начальник не подумав, ніби він ображений 

на те, що його обійшли з підвищенням. Злостивий приятель, висловлюючи 

свої критичні зауваження з посмішкою на обличчі, може виглядати 

доброзичливим. Наприклад: 
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94) “The week of camp went well except for the fact that Alma was still 

treating Clara like dirt behind her back. Her fake smiles were becoming more 

sickening and finally I couldn’t stand it anymore and I had to confront her. I told 

her that it was obvious she was jealous of Clara. I told her to either start acting 

like her friend again, a true friend or just break off the friendship. She admitted 

that she had been jealous” [263, c. 123].  

У наведеному прикладі Алма нещиро поводиться з Кларою: поливає її 

брудом поза спиною, але посміхається при зустрічах, щоб здаватися 

доброзичливою.  

Володіння технікою посмішки дозволяє комуніканту продемонструвати 

або замаскувати свої наміри. Комуніканти активно використовують 

посмішку як для відтворення справжніх комунікативних намірів, так і для їх 

маскування в разі необхідності [142, c. 239]. Однак і тут можливі помилки: 

занадто швидка або, навпаки, надмірно тривала посмішка. Крім того, 

посмішка може виникнути передчасно або із запізненням. Посмішка, як і 

будь-який інший НВК, є вразливим компонентом спілкування з огляду на 

можливість виявлення невербальних рефлексів на підсвідомому рівні. 

Нещирі вирази обличчя можуть видавати себе по-різному: зазвичай вони є 

асиметричними і їх поява та зникнення з обличчя є надто раптовими, як 

заявляє П. Екман [179, с. 17]. Наприклад: 

95) “/…/ and though they try to hide behind insincere smiles, it always 

gives them away; no matter what mask they wear” [284, c. 110].  

У наведеному прикладі комуніканти намагалися замаскувати своє 

справжнє обличчя нещирими посмішками, однак це їм не вдавалося.  

96) Jonathan forced a nervous smile, but couldn’t hide his true feelings. 

“I guess, it is,” he said soberly, looking at James [264, c. 411].  

У наведеному прикладі комунікант видавлює з себе посмішку, але вона 

є нервовою, тому йому і не вдається приховати справжні почуття. 
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Як показав аналіз ілюстративного матеріалу, лицемір може за 

допомогою виразу обличчя та візуальної поведінки вводити в оману свого 

комунікативного партнера. Фальшива посмішка є інструментом, що успішно 

маскує істинні почуття та наміри. Проте, невміле користування мімікою 

мовже навпаки викрити лицемірство комуніканта.  

 

3.2.2. Жести і пози комуніканта-лицеміра. Як зазначалося в першому 

розділі, лицемірство є однією з форм деструктивної взаємодії [91]. Для 

деструктивного спілкування жести мають особливе значення, оскільки вони 

з’являються на піках комунікативного динамізму в моменти ослаблення 

раціонального контролю над емоційною сферою (мовленнєві відрізки з 

низьким комунікативним динамізмом зазвичай не супроводжуються 

жодними жестами) [109]. 

У процесі деструктивного спілкування людина може виявляти 

дискомфорт, коли їй не подобається те, що з нею відбувається, коли їй не до 

вподоби те, що вона бачить або чує, і коли її змушують говорити про речі, які 

вона вважала б за краще зберегти в таємниці. Наприклад, коли людина 

боїться, нервує або почувається незатишно, вона починає переміщати своє 

тіло, намагаючись захиститися або дистанціюватися, змінює положення, 

хитає ногами, совається, розгойдує корпус або барабанить пальцями тощо.  

У нижченаведених прикладах комуніканти-лицеміри вдають, що 

займаються якоюсь справою, для того, щоб приховати істинні почуття та не 

привертати зайву увагу до себе. 

97) When she appeared in the doorway of the office, Gregory couldn’t 

resist moving away from her and pretending to busy himself at the filing cabinet. 

And the domestic staff regarded her fearfully. They saw how low she would stoop, 

literally, to repulse and they had no desire to be around her when she did this 

again [240, c. 201]. 
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 У цьому прикладі Ґреґорі уникає спілкування, вдаючи, що він 

зайнятий картотекою.  

У нижченаведеному прикладі комунікант робить вигляд, що не боїться, 

однак його рухи видають занепокоєння:  

98) Thomas simply shrugged and closed his eyes. “I am tired, Trinket. 

We walked quite far. And ‘tis only wind after all.” But I heard him moving 

restlessly in the straw. He could pretend to be brave all he wanted, but I knew he 

was scared, too [286, c. 135].  

Вдаючись до притворства, комунікант боїться бути викритим і йому 

здається, що за ним хтось стежить або підслуховує. Наприклад: 

99) Major Gale came in after a few moments. “Lovers’ quarrel.” he 

said, laughing awkwardly. This phrase irritated Mrs. Gale. “That man!” she 

exclaimed. “That man!” Out of habit, she caught herself looking around, as if 

someone else might be listening. Shawn had been human, and she’d grown used 

to hiding her true nature [293, c. 60].  

У даному прикладі лицемірна жінка, яка звикла приховувати свою 

істинну природу, озирається навкруги, ніби її хтось слухає. 

Лицемір може кивати головою на знак згоди чи солідарності з 

комунікативним партнером, при цьому нещиро виражаючи якусь емоцію. 

Наприклад: 

100) “Mmmmmmmm. Looks like scurvy, too.” He shook his head with 

insincere sadness [267, c. 611].  

У даному прикладі мовець киває головою, імітуючи сум.  

101) He ducked his head, pretending to listen to his date’s inane prattle 

[282, c. 147].  

У наведеній ситуації лицемір нахиляє голову, вдаючи, що слухає свого 

співрозмовника. 

Різні дотики до обличчя зазвичай свідчать про те, що людина починає 

хвилюватися [145, с. 38]. Коли людина говорить і якимось чином торкається 

https://books.google.com.ua/books?id=6BB-DwAAQBAJ&pg=PA147&dq=adjusted+his+tie+%2B+smoothed+his+hair+%2B+pretended&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiX743i1ZrjAhXJZVAKHYtbBggQ6AEIODAC
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обличчя, то швидше за все дана інформація має не зовсім правдивий 

характер. Кількість жестів «рука-до-обличчя» помітно зростає, коли хтось 

бреше або намагається брехати. Як зауважує Н. Н. Панченко, таку «нервову» 

поведінку рук К. Діллінгхем вважає кінесичною індикацією обману [114, с. 

57]. 

Комунікант може потирати очі, коли поводиться нещиро. Наприклад: 

102) “Hello, Nunes!” he exclaimed innocently. “Where have you been all 

this time?” And he continued to rub his eyes, pretending not to have noticed the 

two revolvers. “We looked for you everywhere.” Then he made a show of 

focusing his eyes on the men [230, c. 380].  

Спочатку комунікант потирає очі, роблячи вигляд, що не помітив 

зброю, потім він демонстративно фокусує свій погляд на чоловіках. 

Нещирість мовця підтверджує контрадикторність між візуальною 

поведінкою (he continued to rub his eyes, pretending not to have noticed the two 

revolvers, he made a show of focusing his eyes on the men) і фонаційним НВК 

(he exclaimed innocently). 

Е. Сепір зазначає, що стискаючи кулаки, розмахуючи рукою, розводячи 

плечима або піднімаючи брови, людина передає своє ставлення та почуття 

настільки ж виразно, як і зміною інтонації [135]. Нещирий комунікант може 

потирати брови для того, щоб відвернути увагу свого співрозмовника від 

головного. Наприклад: 

103) Pretending to rub his brow as if his head ached, he covered his eyes 

and glanced across the floor of the lodge to look for a weapon equal to 

Casaubon’s cutlass [230, c. 316].  

У цьому прикладі чоловік вдає, що потирає брову, натомість шукаючи 

на підлозі зброю. 

Одним із найбільш поширених жестів, який сигналізує про нещирість 

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

дотиків до ямочок носа [144, с. 30]. Це можна пояснити тим, що в районі носа 
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є дуже чутлива зона, яка дає про себе знати, коли людина відчуває емоційне 

збудження. У момент свідомої брехні зростаюча напруга призводить до 

фізіологічних змін в носі, і ледве відчутне лоскотання викликає бажання 

піднести руку, виконуючи жест «дотик до носа» [132, с. 153]. Алан Піз 

пояснює цей жест так: коли людина говорить неправду, вона мимовільно 

ніби хоче прикрити рот рукою, але ця дія переривається і виходить більш 

неочевидний і замаскований жест [116]. Наприклад: 

104) The inspector remembered Ian touching his nose when he was asked 

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

lied. Ian had already known about the accident even without being informed by 

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

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

wanted to see Serah suffer in an unending grievance [250]. 

У даному прикладі лицемір прикидається постраждалим. Його 

нещирість видають доторки до носа. З контексту відомо, що він навмисно 

вводить інших в оману.  

Однак слід пам’ятати і про те, що у людини інколи просто може 

свербіти ніс, або ж у неї нежить [144, с. 30]. 

Недостатньо активні рухи рук і відсутність виразності можна вважати 

ознаками обману. Зокрема, коли людина перестає пожвавлено 

жестикулювати і її руки стають менш активними, то це може свідчити про 

обман [108]. Ховання рук в кишені може вказувати на бажання щось 

приховати або спотворити повідомлювану інформацію. Наприклад: 

105) “We must be on our way as well,” Chaol said as Dorian strode off, 

whistling to himself, his hands in his pockets. “May we escort you anywhere?” It 

was an insincere offer [256, c. 301].  

У наведеному прикладі про нещиру пропозицію мовця свідчать руки у 

кишенях. 
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Як засвідчує аналіз ілюстративного матеріалу, жести на позначення 

лицемірної поведінки комуніканта становлять 6 % від усіх проаналізованих 

НВК. За допомогою жестів комунікант-лицемір регулює процес спілкування 

зі своїм комунікативним партнером, також вони слугують для доповнення 

змісту вербальних повідомлень, які надсилає комунікант-лицемір. 

 

3.2.3. Голосові характеристики комуніканта-лицеміра. Невербальна 

комунікативна поведінка регламентується ситуативними умовами 

спілкування (міміка, жести, організація простору тощо). Незважаючи на те, 

що невербальні засоби не входять до системи мови, а, отже, не є 

мовленнєвими одиницями, мовленнєве повідомлення не може бути фактом 

комунікації без паралінгвального супроводу. Тому паралінгвальні засоби в 

тій чи іншій мірі представлені в кожній мовленнєвій одиниці [31, с. 42]. 

Акустична система мови, до якої відносять якість голосу (тембр, 

висоту, тональність, голосність), інтонацію, темп мовлення, фразові і логічні 

наголоси, має важливе значення для процесу комунікації [158, с. 17]. 

Паравербальні засоби спілкування зазвичай допомагають викликати у 

партнера ті чи інші емоції, відчуття, переживання, які необхідні для 

досягнення певних цілей і намірів. Просодичні й екстралінгвальні засоби 

спілкування пов’язані з голосом, характеристики якого створюють образ 

людини, сприяють розпізнанню її фізичного, емоційного, психологічного та 

психічного стану, виявленню психічної індивідуальності [63, с. 44–45, 59–

60]. 

Голос є невід’ємною частиною мовленнєвого процесу, яка сприяє 

досягненню оптимальності усного мовлення у виразному, комунікативному, 

емоційному і прагматичному аспектах [138, с. 38]. Голосу, як і обличчю, 

можна надавати певний вираз. Так, наприклад, голос може бути щирим, 

лицемірним, фальшивим тощо [79, c. 218]. Наприклад: 
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106) Abbershaw glanced at him sharply. There had been a touch of 

something in the voice that did not ring quite true, something hypocritical – 

insincere [226, c. 26]. 

107) “I’m glad to hear it,” he said. His voice sounded oily and insincere, 

even more than it had in the restaurant. I’d have to wipe the slimy residue of his 

voice off my ear. “I know our conversation got cut short earlier, so I was just 

calling to see if you had talked to Paul” [228, c. 270]. 

Проведений аналіз ілюстративного матеріалу показав, що 

паралінгвальні невербальні компоненти комунікації (різні голосові 

модуляції) є доволі вживаними засобами вираження лицемірства. 

Характеристики голосу, що є засобом трансляції вербального повідомлення, 

у ситуації лицемірства можуть набувати більшої значущості, ніж самі слова. 

Як зазначає М.-М. О. Рибалко, «інформативна значущість полягає не тільки в 

передачі голосом індивідуальних і соціально-індексальних характеристик 

людини, а й цілеспрямованих емоційних, оцінних і прагматичних виражень і 

впливів» [131, с. 81]. Голосом можна грати, його змінюють, підвищують або 

понижують, змінюючи звучання, направляючи в потрібну сторону. 

Наприклад: 

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

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

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

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

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

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

Brenda said was enough to gag a maggot [238, c. 36].  

Даний приклад демонструє, що лицемірка Бебс була не лише 

дволикою, а й мала два голоси: одним вона розмовляла з колегами, а для 

роботи з клієнтами навмисно обирала інший. 

Розглянемо ще приклад: 



172 

 

109) She glared at him. Then she wiped the glare off her face and gave him 

a smile instead. That made him sure what game she was playing. “I don’t want to 

be a prisoner any more,” she said, softening and sweetening her voice as much 

as she could [287, c. 63].  

У даному прикладі комунікантка навмисне пом’якшує свій голос, щоб 

справити позитивне враження на співрозмовника.  

Лицемір також може говорити улесливим голосом для того, щоб 

уникнути конфлікту, або згладити ситуацію. Наприклад: 

110) In shops, you turned invisible. The shopkeeper ostentatiously 

pretended not to see you and turned to attend to someone who had entered the 

shop long after you. He was quick with the apology and excuses, of course, the 

moment you shouted a belligerent: “Excuse me!” Then followed the predictable 

“Oh, so sorry, were you next?” with an oiled, hypocritical voice the worse for 

being in a thick regional accent, when – irrationally – you somehow expected the 

country yokels to be more human than their cosmopolitan sophisticates [279, 

c. 36–37].  

У цьому прикладі продавець робив вигляд, ніби не побачив покупця, 

який був першим у магазині, надавши перевагу обслуговуванню іншого. 

Коли покупець, якого проігнорували, дав про себе знати, то продавець задля 

зняття напруги та уникнення конфлікту улесливим голосом запитав 

«Перепрошую, Ви були наступним?» (Oh, so sorry, were you next?).  

Від хвилювання голос тремтить, а від напруги або крику зривається, 

при цьому голос можна навіть втратити [79, c. 217]. Правдива людина, 

доводячи свою правоту, також може переживати збудження, тому завжди 

потрібно розглядати ситуацію в контексті і не покладатися на одну ознаку. 

Наприклад, про лицемірство може свідчити і безпристрасний голос. Він 

вказує на те, що людина контролює себе, а отже їй є що приховувати [144, 

с. 48]. Мовці використовують інтонаційно нейтральні висловлення як з 
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метою маскування своїх справжніх намірів, так і для запобігання 

перехопленню інформаційної ініціативи опонентом [142, с. 275]. Наприклад: 

111) It was Jessica’s I’m-pretending-to-sound-uninterested voice. Which 

meant Jessica sensed there was something going on [265, c. 32].  

Комунікантка навмисно намагається розмовляти безпристрасним 

голосом, щоб не викрити своє зацікавлення тим, що відбувається. 

Голосові особливості впливають на сприйняття адресатом одержуваної 

інформації і на кваліфікацію повідомлення, надаючи йому певне аксіологічне 

або експресивно-стилістичне забарвлення. Під час діалогу голос слугує 

надзвичайно потужним інструментом впливу, переконання [63, c. 61]. 

Наприклад: 

112) Her voice goes down a full octave, and from the sound I can tell she’s 

cupped a hand over the mouthpiece so no one else in her office can hear. “She can 

lay down lies the way a paving machine does asphalt,” says Susan [258, c. 45]. 

У даному прикладі йдеться про майстерне використання комунікантом 

голосу для повідомлення брехні. 

Тон голосу також може свідчити про лицемірство. Основне 

призначення тону – узгоджувати міжособистісні та соціальні відносини між 

комунікативними партнерами, а тому тон є етикетно нормативним, 

контрольованим і регламентованим. Підвищений тон голосу вказує на те, що 

людина може переживати в цей момент страх, гнів, збудження тощо. 

Знижений тон голосу може говорити про те, що людина відчуває почуття 

провини, смутку, сорому [145, с. 33]. Мовець завжди обирає тон усвідомлено 

і навмисно [63, c. 63]. Наприклад: 

113) “Heavens, Mr Monserrat, I would not cook for you myself.” The 

honeyed tone was as insincere as his own [257, c. 35].  

У цій комунікативній ситуації мовлення супроводжується нещиро 

солодким тоном. 
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114) “I will ask you one more time,” he said, his tone insincerely polite. 

“Where can I find Mia?” [255, c. 180].  

У поданому прикладі задля того, щоб домогтися відповіді на запитання 

(Where can I find Mia?), комунікант послуговується нещиро ввічливим тоном.  

Передача додаткової інформації комунікативно значущими 

просодичними компонентами посилює ефективність спілкування, прискорює 

інформаційний обмін [142, c. 275]. Мовцеві, на відміну від того, хто пише, не 

потрібно покладатися на одні лише слова, оскільки в його розпорядженні є 

також обличчя, руки і голос з його мінливими модуляціями та змінною 

швидкістю, за допомогою яких він може передавати найтонші відтінки 

значень, уточнюючи і підсилюючи їх при бажанні, покриваючи голі слова 

яскравими фарбами і перетворюючи мертві слова на живі [192, c. 17].  

Як показав аналіз ілюстративного матеріалу, зазвичай лицемір керує 

своїм голосом так, як йому вигідно, а також навмисно обирає тон голосу 

задля того, щоб замаскувати істинні почуття. Проте інколи, будучи 

некерованим, паралінгвальний супровід може вказувати на лицемірство 

комуніканта. Зазвичай лицеміру властивий м’який, улесливий голос. 

 

3.2.4. Тактильна поведінка комуніканта-лицеміра. Гаптика – 

тактильна взаємодія, що використовується в комунікативній ситуації як 

допоміжний, невербальний засіб спілкування [220, с. 74]. Такесичні НВК 

більше, ніж інші НВК, виконують функції статусно-рольових відносин і 

слугують індикатором ступеня близькості комунікантів [34, с. 70–71]. 

Неадекватне використання особистістю такесичних засобів може призвести 

до конфліктів у спілкуванні. Жести вітання і прощання, схвалення і розради, 

укладання договорів і союзів, що скріплюються рукостисканнями, 

невербальні вираження дружби і любові – все це включає в себе доторк як 

найважливіший складовий елемент [63, c. 199–200]. 
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Лицемір може обіймати свого співрозмовника, прагнучи 

продемонструвати дружнє ставлення. Наприклад: 

115) Kelly, a white girl from a private school, tells a story about “a friend” 

she was running against for class officer who told other classmates that she was 

not qualified. This friend, Kelly says, came up to me and hugged me and I was just 

like, I am thinking you are just a bitch, I mean, I didn’t say anything and I could 

tell, I don’t know if she could tell, but I just stood there and she is just hugging me 

and I’m just like, you are hugging me and you have been sitting upstairs talking 

about me and you know, you are so hypocritical…. She was, you know, you will 

do a good job, and totally lying in my face now [232, c. 164].  

У наведеному прикладі дівчина розповідає про свою “подругу”, яка 

намагаючись продемонструвати своє дружнє ставлення, бреше в обличчя 

своїй подрузі, обмовляє її поза спиною, проте при зустрічі обіймає її. 

116) George interrupted. “That’s very kind of you,” he said. “But I think it 

would be best if Alex and I had our own place.” 

He had no intention of living under the same roof with the old woman 

hovering over him, spying on his every move. 

“I understand,” Kate replied. “In that case, please let me buy a house for 

you. That will be my wedding present.” 

George put his arms around Kate and hugged her. “That’s very generous 

of you.” His voice was hoarse with emotion. “Alex and I accept with gratitude” 

[276, c. 555–556].  

Лицемір Джордж, який з розрахунку планує одружитися з Алекс, 

дізнавшись, що її бабуся дарує їм будинок, лицемірно обіймає її, імітуючи 

щиру вдячність. З контексту відомо, що все, що його цікавило – це гроші. 

Намагаючись підкреслити своє зацікавлення та дружелюбність, 

лицемір часто вдається до плескання по плечу свого співрозмовника. 

Наприклад: 
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117) “Dane!” Instinctively, I run to him. Our embrace is uneven, with me 

clinging to his chest as he reluctantly reaches around me, momentarily at least, 

until his clutch turns to an insincere pat on the back.  

“Okay now,” he mumbles, finagling his hands up against my shoulders 

and gently prying me off him like some rock star wriggling away from his 

groupie. “There.” I see a flash of embarrassment flit between him and Courtney, 

one of those how-pathetic-is-this-chick looks I always dreaded being the cause of 

[237, c. 229].  

У даному випадку лицемір нещиро обіймає співрозмовника, плескає 

його по спині і вивільняється з його обіймів.  

118) DR. SETH’S house calls weren’t really house calls, but visits. He 

wasn’t worried about Hanna’s physical problems anymore; it was her mother’s 

body he came to see. He didn’t give Hannah’s liver a thought these days, saying 

hello quickly with a squeeze to the shoulder or an insincere pat on the back. 

Twice a week, her mom and Dr. Seth sat together in the living room, sipping wine, 

eating crackers and soft cheese or little meatballs they picked up with toothpicks 

[241, c. 263].  

У наведеному прикладі лікар, вітаючись зі своєю пацієнткою Ганною, 

нещиро стискає її за плече або плескає по спині. Насправді його не цікавить її 

здоров’я. Метою його візиту не є огляд Ганни, а зустріч з її мамою, з якою у 

нього розпочалися інтимні стосунки. 

У більшості випадків тактильна поведінка комуніканта-лицеміра 

сприяє зближенню з комунікативним партнером, зменшує дистанцію та 

налаштовує на дружню співпрацю.  

 

3.2.5. Зовнішність комуніканта-лицеміра. Зовнішній вигляд людини 

включає в себе фізичний вигляд (зовнішнє тіло), соціальне оформлення 

зовнішності (одяг, зачіска тощо) й експресивно-імпресивні рухи, які, стають 
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предметом інтерпретації в міжособистісному спілкуванні як єдиний 

«візуальний текст спілкування» [62, с. 4].  

У житті трапляються ситуації, які потребують уміння комуніканта 

цілеспрямовано формувати враження про себе. Неабияке значення для 

лицемірів відіграє зовнішність. Маніпулюючи нею, вони здатні привернути 

чи відвернути увагу свого співрозмовника, маскуватися, викликати жалість 

або навпаки, справляти неперевершене враження – усе задля того, щоб 

досягти бажаного. Зовнішній вигляд доповнює образ лицеміра та робить його 

мовлення ще більше переконливим. Наприклад: 

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

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

doorway and after one shocked look at him, Noelle knew that she had nothing 

more to fear.  

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

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

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

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

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

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

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

pain.  

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

part of a plan, but no man on earth could be that good an actor. It was Noelle who 

broke the long silence. “I’m sorry, Costa,” she said.  

Demiris nodded slowly, as though the movement cost him an effort. /../ 

“Costa-”  

“No. Let me finish. I’m not a forgiving man. If I could do without you, 

believe me I would. But I can’t. I can’t go through any more. I want you back, 

Noelle.”  
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She fought to show nothing of what she was feeling inside. “That’s really not 

up to me anymore, is it?”  

“If I could have you freed, would you come back to me? To stay?” /…/ 

“Yes, Costa.”  

Demiris stared at her, his face filling with emotion. When he spoke, his 

voice was husky. “Thank you,” he said. “We’re going to forget the past. It’s gone 

and nothing will change it.” His voice brightened. “It’s the future I’m interested 

in. I’m going to engage an attorney for you.” /…/ 

This was his game, this was the trap he had baited. /…/ 

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

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

Constantin Demiris sat in it. He was freshly shaved and barbered. He was 

dressed in a blue raw-silk suit, flawlessly tailored, a light blue shirt, and a 

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

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

had never existed.  

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

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

instant she saw in them a deep, malevolent satisfaction. And there was something 

else. Regret, perhaps, but it was gone before she could capture it, and it was all 

too late now anyway [274, c. 543–544, 586].  

Комунікант Коста Деміріс прийшов до Ноель, яка знаходиться під 

вартою. З контексту відомо, що вона його зрадила. Коста є чоловіком, який 

нічого нікому не прощає, а завжди чекає зручного моменту, щоб помститися. 

Він каже, що не може без Ноель жити, пропонує забути усе і почати 

спочатку, обіцяє визволити її із в’язниці за умови, якщо вона погодиться бути 

тільки з ним. Він змінює свій зовнішній вигляд, вдаючи, ніби схуд, 

побиваючись за нею. Здавалося, що він постарів на років десять, обличчя 

зблідло, очі були сповнені болю, ніби йому довелося пройти крізь пекло. 
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Коста був дуже багатим та знатним, мав чудову репутацію та зв’язки. Усе і 

всі були у нього під контролем. Знаючи, що Ноель не має іншого виходу, 

щоб спасти своє життя, він робить їй таку пропозицію. З контексту відомо, 

що це було лицемірно, оскільки її засудили до смертної кари. І ось, уже під 

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

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

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

Одяг є незмінним елементом, який формує образ людини в очах 

оточуючих. Це перше, що кидається в очі при зустрічі з будь-якою людиною. 

Нерідко саме з огляду на одяг люди обирають, як ставитися до свого 

комунікативного партнера. Наприклад:  

120) Whoever you are, if your looks get bad, you can feel that people treat 

you like trash, even they look at you wearing fake smiles on their faces [285, 

c. 21].  

За допомогою певних елементів одягу, маніпулюючи своєю 

зовнішністю, лицемір здатен «приспати» пильність свого комунікативного 

партнера, щоб досягти бажаного. Наприклад: 

121) At the back, resting on a small shelf, was a chamois jewelry bag. 

Tracy reached for it and lifted it from the shelf. At that instant the burglar alarm 

went off, and it was the loudest sound Tracy had ever heard. /…/ There was no 

escape. /…/ 

As the lieutenant reached for the bell for the third time, the front door 

suddenly opened. The policeman stood there staring. In the doorway was a 

woman dressed in a filmy nightgown that left little to the imagination. Her face 

was covered with a mudpack, and her hair was tucked into a curler cap. 

She demanded, “What on earth is going on?” 

Lieutenant Durkin swallowed. “I… who are you?” 

“I’m Ellen Branch. I’m a houseguest of Lois Bellamy’s. She’s away in 

Europe.” 
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“I know that.” The lieutenant was confused. “She didn't tell us she was 

having a houseguest.”/…/ “Do you mind if we look around?” 

“Please, I insist!” 

It took the lieutenant and his partner only a few minutes to make sure there 

was no one lurking on the premises. 

“All clear,” Lieutenant Durkin said. “False alarm.”/…/ 

She sure has a great body, Lieutenant Durkin thought. He wondered what 

she looked like under that mudpack and without the curler cap /…/ 

“What are the police doing?” Davis asked. 

“Hiding from the press. Can’t blame them. The investigating officers acted 

like the Keystone Kops. They actually talked to the burglar they caught in the 

house and let her get away.” 

“Then they should have a good description of her,” Swift suggested. 

“They have a good description of her nightgown,” Reynolds retorted 

witheringly. “They were so goddamned impressed with her figure that their 

brains melted. They don’t even know the color of her hair. She wore some kind 

of curler cap, and her face was covered with a mudpack. Their description is of a 

woman somewhere in her middle twenties, with a fantastic ass and tits. There’s 

not one single clue. We have no information to go on. Nothing” [275, c. 151–153, 

186].  

Лицемірка Трейсі намагається вкрасти коштовності, але раптом 

спрацьовує сигналізація. Коли Трейсі зрозуміла, що не було змоги втекти, 

вона  майстерно змінила свою зовнішність: одягнула пеньюр господині, 

шапочку для душу, швидко наклала маску на обличчя і відчинила двері 

поліції. Вона сміливо та впевнено заявила, що гостює у Луі Белламі, поки та 

у від’їзді і наполягла, щоб поліція оглянула будинок. Через деякий час, коли 

повернулася господиня, стало відомо, що в ту ніч все-таки сталося 

пограбування і двері поліції відчиняла грабіжниця. Однак полісмен не зміг 

описати її зовнішність, окрім пеньюра, прекрасної фігури, сідниць та грудей, 
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оскільки обличчя було під маскою, а волосся прикривала шапочка. Таким 

чином лицемірка Трейсі, знаючи слабкі сторони чоловіків (their brains 

melted), сфокусувала їхню увагу на своїй фігурі, що в подальшому 

унеможливило її ідентифікацію і спрацювало їй на успіх.  

Зазвичай лицеміри люблять себе, турбуються про свою зовнішність і 

гарно одягаються. Наприклад: 

122) He breathed in deeply as he saw the well dressed nobility on display. 

Men and women in immaculately tailored outfits glided around the marble floor 

of entrance lobby, with fake smiles on their faces [277, c. 81].  

У наведеному прикладі гарно одягнені шляхетні люди лицемірно 

посміхаються. 

123) She quickened her steps as she entered the office building. The 

impersonal gray floors, people dressed in business suits who smiled their fake 

smiles and said, “Have a nice day,” walked briskly, smiled falsely, did not know, 

or want to know [229, c. 48].  

У цьому прикладі спостерігаємо культурне лицемірство: офісні 

працівники, одягнені у стильний діловий одяг, лицемірно посміхаються, 

нещиро бажаючи один одному гарного дня. 

Лицеміри, маніпулюючи своєю зовнішністю, справляють на 

комунікативного партнера те враження, яке вони заздалегідь спланували. 

Наприклад:  

124) Noelle had a demitasse of thick Greek coffee and half a freshly baked 

roll. She had no appetite. Her mind was feverishly dwelling on the meeting that 

would take place in a few short hours. She had taken unusual care with her 

makeup and the selection of a dress, and she knew that she looked beautiful. 

/…/. She took one last quick look at herself in the mirror and then went 

downstairs to meet the man she was about to destroy [274, c. 387].  

 Ноель, готуючись до зустрічі, по-особливому підходить до свого 

образу: робить макіяж, обирає ефектну сукню, щоб мати бездоганний вигляд. 
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З контексту відомо, що вона хотіла справити неперевершене враження на 

чоловіка з її минулого, а потім зруйнувати його життя.  

Як показав проведений аналіз ілюстративного матеріалу, лицемір може 

навіть завдати шкоди своїй зовнішності, щоб домогтися свого. Наприклад: 

125) A mile ahead Diane saw the customs checkpoint between Spain and 

France. 

 “Hit me,” Diane said. /…/ “What are you –?” “Do it now!” Reluctantly, 

Kelly slapped Diane across the face. 

“No. Punch me hard.” There were now only two cars between them and the 

Citroen. “Hurry,” Diane shouted. Wincing, Kelly punched Diane on the cheek. 

“Harder.” Kelly hit her again. This time, her diamond wedding ring made a gash 

in Diane’s cheek, and blood started flowing. /…/ 

The border guard approached the car. “Good afternoon, ladies.” “Good 

afternoon.” Diane turned her head so that the guard could see the blood running 

down her cheek.  

He looked at it, aghast. “Señora, what happened?” 

 Diane bit her lip. “It’s my ex-husband. He enjoys hitting me. I got a 

restraining order against him, but I—I can’t stop him. He keeps following me. He’s 

back there now. I know there’s no use asking for your help. No one can stop him.”  

When the guard turned around to scan the line of approaching cars, his face 

was grim. “Which car is he in?”  

“The black Citroen, two cars back. I think he plans to kill me.”  

“He does, does he?” the guard growled. “You ladies go on. 

You won’t have to worry about him anymore.”  

Diane looked at him tearfully and said, “Oh, thank you. Thank you.” A 

moment later, they had crossed the border and were driving into France [273, 

c. 285–287].  

Діана просить Келлі ударити її сильно по обличчю. Після довгих 

вмовлянь та так і зробила. Під’їхавши до кордону, Діана почала вигадувати, 
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що її побив колишній чоловік, який не рідко накладає на неї руку. Кров тече 

по її обличчю, тому історія звучить досить правдоподібно. Діана вказує на 

автомобіль, що їде позаду, кажучи, що це її екс-чоловік. Прикордонник 

обіцяє вирішити цю проблему. Таким чином, Діана за допомогою своєї 

зовнішності викликала жалість у прикордонника, позбавилася автомобіля, що 

їхав позаду, та з легкістю перетнула кордон. 

Інколи невдало підібраний образ, або занадто інтенсивні старання 

грають не на користь лицеміра, а можуть навпаки видати його. Лицемір може 

перестаратися у своїх намаганнях. Наприклад: 

126) The two men and the woman were dressed casually, attempting to 

blend in with the summer tourists strolling along the cobbled streets in the early 

morning, but it was difficult to remain inconspicuous in a place as small as the 

fortified village of St.-Paul-de-Vence. Harry Stanford had first noticed them 

because they were too casual, trying too hard not to look at him [272, c. 3].  

Двоє чоловіків і жінка, які слідкували за Гаррі Стенфордом, були 

одягнені у повсякденний одяг, щоб зливатися з туристами і бути 

непоміченими. Оскільки, вони виглядали надто буденно і намагалися не 

дивитися на Гаррі, він помітив їх. Їхній непримітний образ та надмірні 

старання навпаки привернули до них увагу та їх було викрито.  

Розглянемо ще приклад: 

127) A pleasant-faced, uniformed maid knocked and came into the suite, 

carrying an armful of fresh towels.  

Two minutes later, she emerged from the bathroom.  

“If there’s anything you need, please ring for me. Have a good evening.”  

“Thank you.” Kelly watched her leave. /…/ 

“Get dressed. We’re getting out of here.” Diane looked up at her. “Is this 

some kind of joke?” “No. Something terrible is going to happen.” There was panic 

in her voice. Diane sat up, alarmed. /…/ 
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Outside, Kelly looked around. “There’s a park across the street from the 

hotel. I – I need to sit down.”/…/ 

At that instant, there was a tremendous explosion inside the hotel, /…/ “That 

– that was a bomb” – terror crept into her voice – “in our room.” She turned to 

Kelly. “How – how did you know?”  

“The maid.” 

 Diane looked at her, puzzled. “What about her?” 

 Kelly said quietly, “Hotel maids don’t wear four-hundred-dollar Manolo 

Blahnik shoes” [273, c. 244–246].    

У наведеному прикладі у номер до Келлі й Діани прийшла покоївка 

готелю та принесла свіжовипрані рушники. Обличчя у неї було приємним, 

одягнена вона була в уніформу, однак Келлі відчула небезпеку. Як тільки 

обидві жінки покинули готель, у їхньому номері стався вибух. Келлі 

зауважила, що викликало підозри дороге взуття покоївки. Вона зрозуміла, що 

її навмисно підіслали, тому їм потрібно було негайно втікати. 

Отже, лицемір надає неабиякого значення своєму зовнішньому 

вигляду, за допомогою якого він створює необхідний образ в очах 

співрозмовника й акцентує його увагу на тому, що йому вигідно.  

 

3.2.6. Роль простору і часу в мовленнєвій поведінці комуніканта-

лицеміра. Конкретний простір задає умови, в яких здійснюється 

комунікативний акт [131, c. 120]. Мовці, починаючи  комунікацію, 

створюють спільний комунікативний простір, який складається з особистого 

простору кожного з них. У процесі комунікації в результаті зміни поз або 

руху мовців їхні особисті простори можуть порушуватися, накладатися один 

на одного залежно від комунікативних намірів. Інтенції комунікантів і 

комунікативна спрямованість спілкування в цілому акцентуються змінами в 

просторовому розташуванні комунікантів [142, c. 281]. Коли людина 

почувається впевнено і комфортно, то намагається захопити якомога більше 
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місця. Чим менше у неї впевненості, тим менше простору вона займає. Якщо 

провідним мотивом лицеміра є створення атмосфери довіри, емоційно-

позитивного клімату, чого він зазвичай домагається, тоді лицемір скорочує 

дистанцію до співрозмовника, може сідати коло нього, наближатися упритул, 

обіймати. Наприклад:  

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

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

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

hug. “Oh, Sam.” He took her hand. “Come on in” [273, c. 329].  

Келлі приходить до свого знайомого Сема. Відчинивши двері й 

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

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

на близькість, оскільки в подальшому у нього були свої розрахунки, про що 

Келлі навіть не здогадувалася.  

Розглянемо ще приклад: 

129) Kate glanced down at the stock certificates George had carelessly 

scattered on the table. She recognized the names of every one of the companies. 

Alexandra had moved to George, her eyes shining. “Oh, darling!” She turned to 

her grandmother, her eyes imploring, “Gran?” 

Kate looked at the two of them standing together, and there was no way she 

could deny them. For a brief instant, she envied them. “You have my blessing,” she 

said. 

George grinned and walked over to Kate. “May I?” He kissed her on the 

cheek [276, c. 548–549].  

У поданому прикладі отримавши згоду на шлюб із Алекс, лицемір 

Джордж підходить до її бабусі та цілує її, намагаючись виявити свою 

прихильність і справити хороше враження. З контексту відомо, що усі його 

дії були нещирими, оскільки це було лише частиною реалізації його 

корисливого розрахунку.  
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Час є не менш важливим фактором для спілкування, аніж слова, 

постави, жести та відстань. Для уникнення будь-яких конфліктів, які можуть 

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

Проте, аналіз ілюстративного матеріалу показав, що лицемір може 

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

Нехтування інтересами та планами інших людей проявляється через 

запізнення, яке є знаком неповаги до людини, яка чекає. Наприклад: 

130) Eve did not believe it was him. “Come to my apartment,” Eve said. 

She gave him the address. “I’ll see you at twelve-thirty.” 

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

George Mellis was due for a surprise. 

He arrived thirty minutes late, and Eve realized it was a pattern with him. 

It was not a deliberate rudeness, it was an indifference, the knowledge that 

people would always wait for him. His pleasures would be there for him 

whenever he bothered to reach out and take them. With his incredible looks and 

charm, the world belonged to him. Except for one thing: He was poor. That was 

his vulnerable point [276, c. 502]. 

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що комунікант-лицемір 

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

 

3.2.7. Вегетативні реакції комуніканта-лицеміра. Перші прояви 

дискомфорту завжди є фізіологічними, оскільки викликаються збудженням 

лімбічного мозку. Серцевий ритм прискорюється, піднімаються волосинки на 

шкірі, посилюється потовиділення і частішає дихання. Фізіологічні реакції є 

автономними (автоматичними) і не вимагають участі мисленнєвих процесів. 

Науковці виділяють основні ознаки брехні, які обумовлені вегетативною 

системою: тремтіння в голосі, тілі, яке комунікант не може зупинити; 

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

верхньою губою, на лобі з’являються краплі поту; часте або сильне ковтання 
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слини; бажання пити (через сухість в роті); покашлювання (на нервовому 

грунті), можливе періодичне заїкання; голос набуває іншого тону, 

нехарактерного для комуніканта, змінюється ритм, тембр; збивається ритм 

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

кольору обличчя, блідість або почервоніння, шкіра може вкриватися 

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

сіпання дрібних м’язів обличчя (повіка, брова тощо) [144]. 

У нижчеподаних прикладах тремтячий голос є індикатором 

схвильованості, знервованості та нещирості:  

131) “You are mistaken,” Elaine had lied in a shaking voice [227, c. 169]; 

132) “You don’t need to worry about me,” he lied with a shaky voice. “I 

don’t intend to court your cousin” [269, c. 124]. 

Зміна кольору обличчя, його почервоніння теж може бути ознакою 

нещирості, може вказувати на те, що комунікант обманює, або ж, принаймні, 

щось приховує. Наприклад: 

133) He just lied and blushed, lied and blushed [283, c. 129].   

Цей приклад демонструє, що комунікант червонів щоразу, як казав 

неправду.  

Розглянемо ще приклад: 

134) “Get out and show your identification!" /…/ 

“What’s this all about?”  

 “We have orders to inspect every vehicle leaving Paris, Herr General. 

Every exit from the city is blocked.”  

 The General turned to Noelle. “The damned Gestapo. I'm sorry, liebchen.” 

 Noelle could feel the color drain from her face, and she was grateful for 

the darkness of the car. When she spoke, her voice was steady.  

 “It’s not important,” she said.  

 She thought of the cargo in the trunk. If her plan had worked, Israel Katz 

was in there, and in a moment he would be caught. And so would she [274, c. 276].  
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Ноель, розробивши план втечі Ізраеля Катца, заховала його в 

автомобілі, яким вона їхала з генералом. Коли офіцери гестапо зупинили їх 

для перевірки, вона злякалася, оскільки ось-ось їх можуть викрити. Ноель 

через хвилювання раптово зблідла, але на її щастя, у автомобілі було темно і 

ніхто не помітив цього. 

Інколи через надмірне хвилювання, невпевненість, через страх бути 

викритим лицемір пітніє. Наприклад: 

135) His face was earnest and sweaty. He tried to look sincere, but only 

succeeded in seeming shiftier. Rob had done something seriously crooked [289, 

c. 38]. 

 У даному прикладі спітніле обличчя підкреслює нещиру поведінку 

комуніканта. 

136) Sometimes the villagers would quiz me about her and I’d feel the 

sweat gathering on my face as I lied, hoping they wouldn’t see through me [225, 

c. 172].  

Говорячи неправду, лицемір відчував, що на його обличчі виступав піт 

від хвилювання бути викритим.  

137) “How are you?” Ms. Johnson asked, looking around. 

“Everything is cool,” Tone replied nervously. 

“Why are you sweating?” 

“Oh, I just got finished doing some push-ups,” he lied [246, c. 220].  

Спітнілість та знервованість підкреслюють нещирість висловлень 

комуніканта.  

 Вегетативні реакції у більшості випадків є точним індикатором 

нещирості комуніканта-лицеміра. 

 

3.2.8. Роль комунікативного мовчання в актуалізації лицемірства. 

Невербальна поведінка людини вказує на її психологічний стан. Як феномен 

невербального спілкування мовчання виконує комунікативну, перцептивну 
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та інтерактивну функції. Невербальні дії у спілкуванні мають як підсвідомий, 

так і регульований запланований характер. Феномен мовчання реалізується 

як спонтанно, так і заплановано. Комунікативне мовчання в основному 

представлене спонтанним типом. Мовчання пов’язано з нормами поведінки 

соціуму, воно потребує певних навичок та вмінь. Переривання мовлення 

обумовлене пошуками відповідної форми висловлення, дією психологічних 

та рефлекторних чинників, спрямоване на емоційний вплив комуніканта, 

його мовленнєві та невербальні дії [6, c. 5–6]. Часто незаплановані паузи, 

мовчання та інші невербальні засоби мають протилежний прагматичний 

ефект порівняно з тим комунікативним навантаженням, що його вкладає 

мовець у вербальну частину свого дискурсу [131, с. 127]. Домінуючою 

функцією силенціального ефекту є позначення емоційності. 

Паузи, які можуть бути дуже тривалими або занадто частими, є досить 

поширеними ознаками лицемірства, обману, нещирості. Затримки перед 

словами, особливо якщо це відбувається при відповіді на запитання, завжди 

наводять на підозри. Підозрілими є і короткі паузи в процесі мовлення, якщо 

вони трапляються дуже часто. Голосові паузи і заминки є вірними ознаками 

того, що людина може говорити неправду. Одна з причин полягає в тому, що 

лицемір міг не продумати лінію поведінки заздалегідь, міг не передбачити 

складного запитання тощо. Наприклад: 

138) She smiled against his chest. “I love you.” There was just the barest 

pause in his reply. “I love you, too, Brielle.” She caught the pause. Caught it, 

and knew he lied [249, c. 143].  

Комунікант зробив паузу перед тим, як зізнатися, що любить свою 

співрозмовницю. Саме ця пауза стала індикатором того, що він говорить 

неправду. 

Мовчання як силенціальний знак є стратегічним компонентом 

комунікативної діяльності людини. Можливість надати мовчанню будь-якої 

комунікативної значущості незалежно від його структурної організації 
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виводить його в окреме від інших невербальних елементів коло досліджень 

внаслідок значного обсягу інформації, що може передаватися за рахунок 

мовчання [142, с. 67–68]. Комунікативно значуще мовчання залежно від 

ситуації може бути більш красномовним, ніж саме мовлення [6; 9; 19; 81]. 

Наприклад: 

139) Kelly says nothing because she knows that her silence is more 

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

worried now. And I didn’t say anything for her” [232, c. 164].  

У наведеному прикладі мовець використовує комунікативне мовчання, 

знаючи, що воно «вбиває» співрозмовника і є ефективнішим ніж будь-які 

слова. 

Інколи, лицемір надає перевагу комунікативному мовчанню, оскільки 

це єдиний спосіб не нашкодити відносинам зі своїм комунікативним 

партнером, зазвичай через корисливі мотиви першого. Наприклад: 

140) I am ashamed of my life of you, Christopher. I didn’t think even you 

could sink so low. His mother’s eyes flashed disdain. “You end this tacky little 

fling with that dreadful woman and sort yourself out with Suzy, and if I ever hear 

of you carrying on again, I won’t leave you a penny.” 

Tell her to stick it, Chris raged silently. He struggled with himself, torn 

between the enormous desire to tell her exactly what he thought of her and her 

money but knowing that if he did, he’d be on his own if anything ever went wrong 

in the business. 

Speechless, he turned and walked out of the room, still his mother’s 

prisoner. A hostage of his own cowardice [270, c. 113].  

Через докір матері, Кріс хоче виказати їй,  усе, що про неї думає, але 

розуміє, що не може, тому що залишиться без її фінансового забезпечення, 

тому змушений мовчати у відповідь. Він стає заручником власної 

легкодухості. 
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Варто зазначити, що більшість НВК вживаються комплексно, при 

цьому вони підтверджують і доповнюють значення один одного. Розглянемо 

приклади: 

141) He smiled grimly as he wove his way through the sea of bodies, 

snaking his thin form in between groups of people dancing, talking, laughing – 

pretending to be one of them, and yet apart from them. He was as aloof from the 

general merriment as an undertaker at a wedding, he thought with cold 

satisfaction as he surveyed at the crowd [253, c. 359].  

У даному прикладі лицемір похмуро посміхається, намагаючись 

зробити вигляд, що він веселиться разом з усіма, хоча насправді це було не 

так. 

142) “You’ve lied for thirty years and never had the spine to admit what 

you did.” This sounds much harsher than I wanted it to be. His shoulders sag a 

little, and there are tiny beads of sweat on his forehead. He pinches his nose and 

almost under his breath says, “I’m sorry I slapped you around, Paul” [245, 

c. 173].  

У наведеному прикладі лицемір, який тридцять років вводив в оману 

інших, при викритті його нещирої поведінки опускає плечі, пітніє і потирає 

носа. 

143) When Noah spots me he drops Nicole’s hand. She narrows her eyes at 

me. “You’re not supposed to be here,” she says icily. “But we’re so glad you made 

it.” Her smile is insincere. “Yes, I can tell just how glad you are,” I say, … [294, 

c. 146]. 

 Про нещирість мовця у даній ситуації свідчить візуальна поведінка, 

тон голосу і посмішка – усе підкреслює його лицемірство. 

144) “Bonjour, Marcella,” she said with light, insincere kisses to both 

cheeks. “How good to see you. And your friend, come in.” She smelled of tobacco, 

alcohol, and the cloves of dusky perfume. As I stepped into the bright, spacious 

expanse of white carpet and black furniture that was the living room, she looked 



192 

 

me up and down with a sniff…. “Que vous! Etes belle,” said Mere, 

complimenting my looks. It was more for show, I figured. If I didn’t have a guest, 

I doubt she would have said something as nice and motherly as “Gosh, you look 

pretty.” 

What I didn’t understand, however, was why she chose to do so in French, a 

language my guest probably didn’t understand. Probably trying to impress and 

intimate Ian all at once [288, c. 143].  

У цьому прикладі комунікант використовує нещирі поцілунки, погляд, 

компліменти, щоб справити гарне враження на гостей. 

145) “What are you doing here?” I asked, rubbing my arm. He was 

avoiding my eyes, pretending to be busy righting the overturned chair. 

“I could ask you the same thing,” he replied. 

“I live here, remember?” I said sarcastically. “You were looking for it, 

weren’t you?” 

“What?” he said, now tidying some papers he had pulled from the shelf in 

his fall. 

“Pedro, don’t fool with me! You were looking for the diamond.” 

“So what if I was?” he said with a shrug. 

“But that’d be stealing. We promised to look after it!” I protested [242, 

c. 220].  

У наведеному прикладі комунікант уникає візуального контакту та 

вдає, що ставить на місце крісло, намагаючись приховати, що шукає діамант. 
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Рис. 3.1. Невербальні засоби актуалізації лицемірства комунікантів 

в англомовному художньому дискурсі 

Як показав аналіз ілюстративного матеріалу, НВК широко 

використовуються комунікантами-лицемірами. В англомовному художньому 

дискурсі трапляються номінації НВК різноманітної природи. За нашими 

підрахунками, в англомовному художньому дискурсі переважають номінації 

виразу обличчя і зорової поведінки (31%). Номінації просодичних НВК, які 

характеризують голос комуніканта-лицеміра, тактильних, кінесичних, і 

проксемічних компонентів становлять 13%, 10%, 6% і 4% відповідно. 

Кількість описів зовнішності комуніканта лицеміра нараховує 16%. 

Вегетативні реакції та комунікативне мовчання становлять 8%, 5% 

відповідно. Інколи (7%) лицемір може користуватися невербальними 

засобами комунікації комплексно, що сприяє успіху його комунікації. 

 

3.3. Взаємодія вербальних та невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів в англомовному художньому дискурсі 

 

Спілкування трактують як єдність вербального і невербального, тому 

мовлення нерозривно пов’язане із семантикою жестів, міміки, поглядів, поз, 
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інтонації тощо [142]. Вербальне подання інформації у комбінаториці із 

невербальною складовою утворює ефективну систему спілкування [153, с. 1]. 

У процесі комунікації превалює використання невербальних засобів 

трансляції інформації та вираження емоцій. В умовах неконгруентності, коли 

смисл невербального сигналу суперечить смислу вербального, люди зазвичай 

схильні вірити невербальній інформації [146, c. 90], оскільки невербальні 

прояви є більш спонтанними, їх складніше підробити та ними рідше 

маніпулюють. Саме тому невербальні засоби комунікації вважаються 

достовірнішими, ніж вербальні [189, c. 184].  

Протилежністю неконгруентності є конгруентність, що виражається у 

відповідності між вербальною та невербальною поведінкою. Принагідно 

зазначимо, що термін «конгруентність» було введено в психологію 

К. Роджерсом для опису: а) відповідності «ідеального я», «я» і «досвіду» в 

житті людини; б) динамічного стану психотерапевта, в якому різні елементи 

його внутрішнього досвіду (емоції, почуття, установки, переживання тощо) 

адекватно, невикривлено і вільно проживаються, усвідомлюються і 

виражаються під час роботи з клієнтом [210]. Конгруентна поведінка, яка 

виражає внутрішній стан, несе з собою переживання цілісності, гідності, 

комфорту. Це помітно через невербальні прояви: узгодженість слів, дій та 

міміки, жестів, інтонацій, тембру голосу, гармонійності рухів і їх 

відповідності ситуації.  

Поєднання невербальних та вербальних засобів комунікації має такі 

вияви: 1) доповнення (включаючи дублювання та підсилення; невербальні 

повідомлення роблять мовлення виразнішим, уточнюють та прояснюють 

його зміст, підсилюють найбільш важливі моменти мовлення); 2) заперечення 

вербальних повідомлень (невербальне повідомлення суперечить 

вербальному); 3) заміщення вербальних повідомлень (використання 

невербального повідомлення замість вербального); 4) регулювання розмови 
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(використання невербальних знаків для координації взаємодії між людьми) 

[65, с. 11; 91, с. 43–44]. 

Лицемірство в поведінці є однією з ознак маніпулятора. Інша людина – 

це завжди лише засіб досягнення власних цілей [83, с. 146]. Розглянемо 

комбінаторику вербальних і невербальних засобів на позначення лицемірства 

в англомовному художньому дискурсі (див. Рис. 3.2): 

а) доповнення – зміст вербального повідомлення збагачується, 

доповнюється або уточнюється невербальним повідомленням. Наприклад: 

146) He felt a small frisson of pleasure. She had been a good customer as a 

successful designer, but now she was one of the wealthiest women in the world. He 

had tried for several years to get Harry Stanford’s account, without success. And 

now ... /…/ 

When Kendall walked into his office, Meriwether rose and greeted her with 

a smile and a warm handshake. “I’m so pleased to see you,” he said. “Do sit 

down. Some coffee, or something stronger?” /…/ “What can I do for you?” He 

knew what she was going to say. She was going to turn her billions over to him to 

invest…/…/ “You’ve always been one of our favourite customers, you know” [272, 

c. 317]. 

Лицемір Мерівезер працює у банку, куди приходить Кендал Стенфорд, 

яка невдовзі має отримати величезну частину спадку батька. Мерівезер 

сподівається, що Кендал користуватиметься послугами його банку та 

принесе надзвичайний прибуток. Для того, щоб бути максимально 

привітним, він доповнює своє вербальне повідомлення (I’m so pleased to see 

you; You’ve always been one of our favourite customers, you know) невербальним 

супроводом (Meriwether rose and greeted her with a smile and a warm 

handshake).  

б) заперечення (контрадикція) – значення невербальних та 

вербальних сигналів не збігається. Це може викликати недовіру в адресата 

повідомлення та погіршити ефективність комунікації. Наприклад: 
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147) She walked into the lobby. A tall, thin stranger was standing behind 

the reception desk, next to Nicole Paradis, who was busily operating the 

switchboard. /…/ Nicole Paradis, at the switchboard, looked up. “Welcome 

home.” But her eyes were saying something else [273, c. 322].  

У наведеному прикладі Ніколь Парадіс, працівниця готелю, 

зустрічаючи колишню відвідувачку після повернення, промовляє: «Ласкаво 

просимо додому» (Welcome home), але її очі говорили дещо інше (But her eyes 

were saying something else). Таким чином, невербальне повідомлення, яке 

передавали очі комунікантки суперечило її вербальному повідомленню. 

в) заміщення (субституція) – інформація передається переважно за 

допомогою невербальних засобів комунікації. Наприклад: 

148) Noelle’s mother had been filled with fear when she saw how blond 

and beautiful her baby was. She walked around in dread, waiting for the moment 

that her husband would point an accusing finger at her and demand to know the 

identity of the real father. But, incredibly, some ego-hunger in him made him 

accept the child as his own. “She must be a throwback to some Scandinavian 

blood in my family,” he would boast to his friends, “but you can see that she has 

my features.”  

 His wife would listen, nodding agreement, and think what fools men were 

[274, c. 40].  

У прикладі йдеться про те, що батько Ноель не був її біологічним 

батьком. Ноель не була схожою на батька, але він завжди вихвалявся, що 

дочка успадкувала кров їхніх скандинавських предків і вбачав у ній свої 

риси. Мати Ноель, слухаючи вихваляння чоловіка, лише кивала у знак згоди, 

думаючи, які дурні все-таки чоловіки. Невербальна поведінка – кивання на 

знак згоди (nodding agreement) заміщує вербальне повідомлення комуніканта. 

г) регулювання – невербальні стимули використовуються для 

регулювання вербального повідомлення. Наприклад: 
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149) If she felt a pang of disappointment, she did not let it show on her 

face. “Fine,” she said. “I’ll stop by the apartment and change” [274, c. 212].  

Комунікантка у розмові, обговорюючи свої плани, переживала 

розчарування, але не виявляла це на обличчі, регулюючи цим своє вербальне 

повідомлення. 

43%

25%

23%

9%

доповнення

регулювання

заперечення

заміщення

 

Рис. 3.2. Типи поєднання невербальних та вербальних засобів 

комунікації під час актуалізації лицемірства в англомовному 

художньому дискурсі 

 

Як показав проведений аналіз ілюстративного матеріалу, з-поміж 

поєднань невербальних і вербальних засобів комунікації найбільше  

доповнень – (43%), порівняно із регулюванням (25%), запереченням (23%) та 

заміщенням (9%). Невербальні компоненти самостійно або в поєднанні із 

вербальними сприяють здійсненню цілеспрямованого психологічного впливу 

на адресата, що сприяє успіху реалізації інтенції лицеміра. Комунікант-

лицемір вміло маскує свої істинні наміри та внутрішні почуття за допомогою 

голосу, жестів, міміки, зовнішності, тактильної поведінки, проте невміле або 

невдале використання невербальних компонентів комунікації слугує 

індикатором нещирості та викриває лицемірство комуніканта. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Як показав проведений аналіз ілюстративного матеріалу, 

лицемірство виражається не тільки вербальними, але й невербальними 

засобами комунікації, які самостійно або в поєднанні із вербальними 

компонентами сприяють здійсненню цілеспрямованого психологічного 

впливу на адресата, що сприяє успіху реалізації інтенції комуніканта-

лицеміра.  

2. Комунікант-лицемір вміло маскує свої справжні наміри, почуття й 

переживання за допомогою невербальних засобів комунікації. В 

англомовному художньому дискурсі переважають номінації виразу обличчя і 

зорової поведінки комуніканта-лицеміра (31%). Номінації просодичних, 

тактильних, кінесичних і проксемічних НВК становлять 13%, 10%, 6% і 4% 

відповідно. Кількість описів зовнішності комуніканта-лицеміра нараховує 

16%. Опис вегетативних реакцій та комунікативного мовчання становить 8% 

і 5% відповідно. Також лицемір користується невербальними засобами 

комунікації комплексно (7%), що сприяє успіху його комунікації. 

3. З-поміж поєднань невербальних та вербальних засобів комунікації  

найбільше доповнень – (43%), порівняно із регулюванням (25%), 

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

самостійно або в поєднанні із вербальними сприяють здійсненню 

цілеспрямованого психологічного впливу на адресата, що сприяє успіху 

реалізації інтенції комуніканта-лицеміра.  

 4. Невміле або невдале використання невербальних компонентів 

комунікації слугує індикатором нещирості та викриває лицемірство 

комуніканта. 

Основні положення розділу відображені в таких публікаціях автора: 

[69; 70; 72; 75; 76]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проаналізовано вербальні та невербальні 

засоби актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі. 

Поняття «лицемірство» багатофункціональне та полісемічне. 

Лицемірство – це невідповідність слів і вчинків людини її справжнім 

переконанням, намірам і почуттям; нещирість. Лицемірна людина ніби 

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

життєві погляди і позицію залежно від сьогочасної вигоди. Лицемір 

приховує свої мотиви й задуми, застосовуючи вдаваність.  

З точки зору етики, лицемірство – негативна моральна якість, що 

виявляється в поведінці людини, яка прикриває нещирість, лукавість, 

двоєдушність удаваною щирістю, доброчесністю. Лицемірство тлумачать як 

свідомий та навмисний обман інших. У психології лицемірство трактують 

як негативну рису характеру разом із брехливістю, лінощами, грубістю, 

жадібністю, зарозумілістю, бездушністю, заздрістю та егоїзмом. Його 

відносять до корисливих форм спілкування і розглядають як форму 

деструктивної взаємодії.  

Лицемірна поведінка є характерною ознакою маніпулятора, приховані 

наміри якого полягають у використанні іншої людини задля досягнення 

власних цілей. Маніпуляція передбачає вплив на людину з метою спонукати 

її зробити щось (повідомити інформацію, здійснити вчинок, змінити свою 

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

Лицемірити індивід може з різних причин, а саме: через страх бути не 

таким як всі; бажання здаватися респектабельним в очах учасників групи; 

відсутність чітких, сформованих життєвих цінностей; корисливий 

розрахунок та необхідність дотримуватися вимог культури.  
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Лицемірство є необхідним інструментом соціалізації, підтримки 

хороших стосунків з оточуючими, що дає змогу суспільству приховати свої 

недоліки. «Культурне лицемірство» підтримується суспільством через 

притаманне йому почуття невпевненості й потреби захистити свою 

очевидну лабільність забороною критики та обговорення. Лицемірство 

присутнє у всіх формах ввічливості. У «таємну згоду» з так званими 

культурними правилами поведінки, які діють в суспільстві, вступають усі 

члени певного соціального класу, культури або субкультури, продуценти та 

реципієнти. 

Сучасна наукова парадигма скеровує увагу мовознавців на 

дослідження мовних одиниць у тісній взаємодії з різноманітними 

екстралінгвальними чинниками: соціальними, культурологічними, 

психологічними тощо, оскільки будь-яке висловлення пов’язане з набором 

можливих екстралінгвальних умов, ситуацій для свого здійснення.  

Методологія аналізу вербальних і невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів передбачає сім етапів дослідження: 1) аналіз 

теоретичних засад вивчення вербальних і невербальних засобів актуалізації 

лицемірства комунікантів; 2) відбір фрагментів англомовного художнього 

дискурсу, у якому актуалізоване лицемірство комунікантів; 3) дослідження 

лицемірних висловлень як нещирих мовленнєвих актів; 4) виокремлення та 

систематизація комунікативних стратегій і тактик, якими послуговується 

лицемір; 5) висвітлення функційного аспекту лицемірних висловлень; 

6) диференціація невербальних компонентів актуалізації лицемірства 

комунікантів; 7) вивчення типів взаємодії вербальних та невербальних 

засобів актуалізації лицемірства комунікантів в англомовному художньому 

дискурсі. 

У процесі мовленнєвого спілкування відбувається обмін інформацією 

між співрозмовниками за допомогою мовленнєвих актів, які виступають 

центральними поняттями прагмалінгвістики. Особливістю прагматичного 



201 

 

підходу до аналізу мови є розгляд мовленнєвого акту як цілеспрямованого 

висловлення, яке визнається основною одиницею людського спілкування. 

Лицемірні висловлення – окремі мовленнєві акти з порушенням умови 

щирості. Сферою їхнього функціонування є нещирий дискурс, який 

розглядаємо як мисленнєво-комунікативну діяльність, що ґрунтується на 

фальсифікації мовцем своєї інтенції. Відповідно до особливостей 

породжуючого процесу, нещирий дискурс представлено трьома видами: 

спонтанно породжуваним, попередньо підготовленим та періодично 

поновлюваним. 

Під час дослідження виявлено такі іллокутивні цілі лицемірних 

мовленнєвих актів: 1) змусити адресата змінити думку стосовно адресанта 

на краще; 2) спонукати адресата прийняти кут зору, запропонований 

адресантом; 3) стимулювати адресата до дій, бажаних для адресанта з 

корисливих мотивів; 4) заохотити адресата прийняти адресанта в «зону 

довіри» і сприймати його як «одного зі своїх»; 5) спрямувати увагу адресата 

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

від адресата істинні почуття. 

Основними прагматичними типами мовленнєвих актів, що реалізують 

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

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

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

накладені інтенції: справжню інтенцію, яку він приховує, і фальсифіковану, 

протилежну інтенцію, яку він намагається донести до адресата. Це означає, 

що при реалізації нещирого мовленнєвого акту має місце накладення 

справжньої та вираженої інтенцій, які є контрадикторними.  

Реалізація різних типів нещирих мовленнєвих актів веде до того, що 

мовець використовує нещирі висловлення, які нічим не відрізняються за 

формою від щирих. Виявити лицемірство можна лише в контексті, завдяки 

паралінгвальним параметрам і невербальній поведінці, оскільки на 
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формальному, граматичному рівні неможливо визначити, чи є висловлення 

лицемірним актом. 

Перлокутивний ефект лицемірних мовленнєвих актів проявляється в 

мовленнєвій та немовленнєвій поведінці комунікантів. Типовими 

перлокутивними реакціями на висловлення комуніканта-лицеміра є: 

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

лицеміру; 3) адресат підозрює адресанта в лицемірстві, але не видає свої 

підозри з метою пересвідчитися в здогадках; 4) адресат не терпить 

лицемірства комунікативного партнера; 5) адресат відчуває огиду щодо 

лицемірства комунікативного партнера; 6) адресат засуджує лицемірство 

комуніканта; 7) адресат уникає контакту з комунікантом-лицеміром; 

8) адресат погоджується з комунікантом-лицеміром та приймає його кут 

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

демонструє догідливість перед комунікантом-лицеміром.  

Усвідомлення зв’язку комунікативної мети і мотиву дозволяє 

виокремити такі структурні елементи мовленнєвої діяльності, як 

комунікативні стратегії та тактики. Враховуючи те, що лицемірство є однією 

з ознак маніпулятора, комунікативні стратегії, якими послуговується 

лицемір, відносимо до маніпулятивно спрямованих. З-поміж основних 

комунікативних стратегій лицеміра виокремлюємо: стратегію активного 

маніпулювання, стратегію пасивного маніпулювання, стратегію 

ігнорувальної маніпуляції, стратегію змагальної маніпуляції, маніпулятивну 

стратегію позитиву, стратегію зближення та стратегію комунікативної 

мімікрії. 

Стратегія активного маніпулювання реалізується такими тактиками: 

пропонування вигоди; підкупу; хитрування; покладання відповідальності на 

іншого; провокування на бажану реакцію; розпитування; персуазивності.  

Стратегія пасивного маніпулювання виявляється через тактики відвертання 

уваги; екземпліфікації; самозасудження; маскування емоцій; підігрування.  
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Комунікант-лицемір, використовуючи стратегію ігнорувальної маніпуляції, 

залучає тактику демонстрації байдужості й тактику зміни теми. Для 

реалізації стратегії змагальної маніпуляції комунікант-лицемір 

послуговується тактиками іронії; приниження; шантажу; залякування; 

емоційного тиску. Маніпулятивна стратегія позитиву представлена 

тактиками підвищення значимості співрозмовника; солідаризації зі 

співрозмовником; позитивної самопрезентації. Основними тактиками, які 

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

тактика інтимізації відносин; нещирої згоди; інклюзивності; входження в 

довіру. Для реалізації стратегії комунікативної мімікрії виокремлено такі 

тактики: тактику рольової гри, тактику підміни цілей і тактику вуалювання 

інформації. 

Лицемірство виражається не тільки вербальними, але й 

невербальними засобами комунікації. У нашій роботі ми беремо за основу 

класифікацію К. Бове, який включає в галузь невербаліки 1) вираз обличчя і 

поведінку очей, 2) жести і пози, 3) голосові характеристики, 4) дотик, 

5) зовнішність, а також 6) використання часу і простору під час мовленнєвої 

взаємодії. Крім того, вважаємо за необхідне розглянути вегетативні реакції 

(почервоніти, збліднути, спітніти та інші), а також комунікативне мовчання 

як окремі групи невербальних знаків, оскільки вони теж є досить 

інформативними. 

Комунікант-лицемір вміло маскує свої справжні наміри за допомогою 

невербальних засобів комунікації: виразу обличчя й зорової поведінки, 

просодичних невербальних компонентів, які характеризують голос 

комуніканта-лицеміра, тактильних, кінесичних і проксемічних компонентів, 

а також комунікативного мовчання. За допомогою зовнішнього вигляду 

лицемір доповнює свій образ та робить його правдоподібним. Лицемір може 

користуватися невербальними засобами комунікації комплексно. Саме з 
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огляду на невербальні засоби, комунікативний партнер може судити про 

щирість і правдивість, справжнє ставлення комуніканта до нього. 

За нашими підрахунками, в англомовному художньому дискурсі 

переважають номінації виразу обличчя і зорової поведінки (31%). Номінації 

просодичних невербальних компонентів, які характеризують голос 

комуніканта-лицеміра, тактильних, кінесичних, і проксемічних компонентів 

становлять 13%, 10%, 6% і 4% відповідно. Кількість описів зовнішності 

комуніканта лицеміра нараховує 16%. Вегетативні реакції та комунікативне 

мовчання становлять 8%, 5% відповідно. Інколи (7%) лицемір може 

користуватися невербальними засобами комунікації комплексно, що сприяє 

успіху його комунікації. 

Невербальна поведінка комуніканта є поліфункціональною. Вона 

створює образ партнера по спілкуванню; розкриває взаємини комунікативних 

партнерів, формує ці взаємини; є індикатором актуальних психічних станів 

особистості; виступає в ролі уточнення, зміни розуміння вербального 

повідомлення, посилює емоційну насиченість сказаного; підтримує 

оптимальний рівень психологічної близькості між тими, хто спілкується; 

виступає показником статусно-рольових відносин. 

З-поміж поєднань невербальних і вербальних засобів актуалізації 

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

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

невербальних компонентів комунікації слугує індикатором нещирості та 

викриває лицемірство комуніканта. 

Здійснений у роботі аналіз вербальних та невербальних засобів 

актуалізації лицемірства комунікантів відкриває перспективи для подальших 

досліджень феномену лицемірства в гендерному аспекті. 
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