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АНОТАЦІЯ 

 

Пожарська Н. В. Когнітивно-комунікативні механізми регулювання 

референції у діалогічному мовленні (на матеріалі англійської мови). – 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. 

Дисертацію присвячено дослідженню когнітивно-комунікативних 

механізмів регулювання референції у діалогічному мовленні. 

Для того, щоб встановити когнітивні та комунікативні механізми, які 

лежать в основі процесу регулювання референції, визначено різновиди 

лінгвокогнітивних операцій, які забезпечують регулювання референції в 

діалогічному мовленні, шляхом аналізу мовних форм, систематизовано 

комунікативні стратегії і тактики регулювання референції суб’єктами 

регулювання, визначено основні типи комунікативних конфігурацій учасників 

мовленнєвої взаємодії, проаналізовано різнорівневі засоби її репрезентації. 

Встановлено, що регулювання референції відбувається у діалогічній 

взаємодії – мовленні, якому притаманні безпосередній обмін повідомленнями 

(репліками) двома або більше особами, які перебувають у тих самих 

ситуативних умовах. 

 Завдяки аналізу фрагментів полілогів з текстів сучасної британської та 

американської художньої прози виокремлено лінгвокогнітивну операцію 

реструктурації на мікрорівні діалогічної взаємодії та лінгвокогнітивні операції 

актуалізації, реактуалізації та блокування референції на макрорівні діалогічної 

взаємодії. 

Вибраний матеріал для дослідження умовно поділено на дві групи: 1) 

фрагменти, що складаються з однієї пари суміжних реплік. На основі цього 

масиву встановлено лінгвокогнітивні інструменти актуалізації референції в 

англомовному діалогічному мовленні.  
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2) фрагменти, що складаються із двох і більше пар суміжних реплік. На 

основі цих діалогів / полілогів вивчалася прагмакомунікативна динаміка 

регулювання референції з основним аналітичним фокусом на комунікативних 

стратегіях і тактиках, що при цьому використовуються. 

Оскільки розподіл ролей між учасниками комунікативного процесу 

залежить від ролей, які вони виконують, то центральними в нашій роботі на 

мікрорівні аналізу були субʼєкти регулювання референції (субʼєкти 

кореференції). 

Для визначення структури лінгвокогнітивної операції актуалізації 

використано методику когнітивної лінгвістики та гештальтпсихології, 

пов'язаною з визначенням фігури та фону. За допомогою цього 

методологічного інструменту описано перцептивні зв'язки між такими 

поняттями, як об'єкт фокусування уваги (фігура) та інші елементи 

перцептивного поля (фон). 

Методика ментальних просторів дозволила розкрити процес створення 

суб'єктами мовленнєвої інтеракції референційних структур, спираючись на які 

їм вдається осмислювати й інтерпретувати мовлення один одного. Здатність 

людини обмежити і вірно вибудувати простір референцій визначає зміст того 

значення, яке буде нею створене у рамках конкретної мовленнєвої взаємодії і 

зумовлює подальший процес конструювання смислів.  

Відповідно до деяких підходів, референт характеризується за допомогою 

виявлення тематичних домінант. При аналізі емпіричного матеріалу було 

виокремлено епістемічні домінанти. Найвищу частотність має одиниця to know, 

що складає майже половину усіх виокремлених випадків. Найнижчу 

частотність мають одиниці to mean та to understand. Найчастотнішою 

аксіологічною домінантою є домінанта BAD, яка має доволі високу частотність 

щодо інших домінант. Найближчою за частотністю є домінанта GOOD.  

Доведено, що найчастотніша деонтична домінанта стосовно реферанта 

репрезентована модальним дієсловом сan (виражає фізичну здатність), яке 

можна вважати прототиповим мовним засобом у функції деонтичної домінанти. 
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Встановлено, що найчастіше референт функціонує як аксіологічний об’єкт з 

частотністю, яка складає більше, ніж половина від загальної кількості 

виокремлених випадків вживання.  

Регулювання референції на макрорівні діалогічної взаємодії здійснюється 

шляхом застосування певних операцій, а саме: лінгвокогнітивна операція 

актуалізації референції, реактуалізації референції та блокування референції. 

Проаналізувавши емпіричний матеріал, було виокремлено лінгвістичні 

маркери, які володіють найбільшим потенціалом актуалізації предмету думки 

мовця. До них було віднесено: so, look, but, by the way, let’s talk about N, tell me 

about N, let’s talk about something else, let’s change the subject. 

У випадках, коли суб’єкти регулювання референції є незацікавленими у 

запропонованому предметі думки мовця, або намагаються приховати якусь 

інформацію, чи ухилитися від обговорення неприємного предмету думки 

мовця, вони беруть ініціативу у діалозі на себе і відновлюють попередній 

предмет думки мовця. У таких випадках реалізується когнітивна операція 

реактуалізації референції, яка у функційному аспекті передбачає реінтродукцію 

предмету думки мовця. У більшості проаналізованих прикладів реактуалізація 

референції є експліцитною. Лінгвальними маркерами цієї операції є: so, try it 

again, I’d like to hear the story, don’t forget the N, let’s hear the rest of it, where was 

I? 

Вихідними параметрами лінгвокогнітивної операції блокування 

референції є асиметрія інтенцій комунікантів, ступеня їх залученості у 

запропонованому предметі думки мовця, релевантність референційного 

коду/предмету думки мовця та емоційно-психологічні стани, у яких 

перебувають партнери по комунікації. У цьому випадку суб’єкти регулювання 

референції переслідують різні цілі, демонструють відмінні точки зору на 

предмет думки мовця, змінюючи атмосферу спілкування у стані зростаючої 

емоційної напруги. 

Залученість обох суб’єктів регулювання референції у запропонованому 

предметі думки мовця відіграє ключову роль під час регулювання референції. 
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Маркерами високого ступеня залученості є повтори, а низький ступінь 

залученості характеризується дистанціюванням (відстороненням) від предмету 

думки мовця та самоусуненням одного з комунікантів від розмови чи від 

спілкування взагалі. Блокування референції відбувається при низькому ступені 

залученості одного з комунікантів. 

Доведено, що релевантність референційного коду/предмету думки мовця 

впливає на зміну референції. Чим вищий ступінь релевантності референційного 

коду/предмету думки мовця, тим менші когнітивні зусилля застосовують 

комуніканти для обробки отриманої інформації. І навпаки, чим нижчий ступінь 

релевантності референційного коду/предмету думки мовця, тим більші 

когнітивні зусилля застосовують мовці для обробки інформації.  

Емотивність відіграє важливу роль при організації референції та підборі 

мовних одиниць, які забезпечують ефективність спілкування. Стани, у яких 

перебувають учасники комунікації, варіюються від гніву до веселого настрою. 

Встановлено, що регулювання референції відбувається частіше тоді, коли мовці 

перебувають у стані роздратування, злості, люті, засмученості тощо.  

При встановленні комунікативних стратегій було враховано намір 

суб’єктів регулювання референції та виокремлено кооперативні, 

маніпулятивні та некооперативні стратегії. 

Для кооперативної комунікативної ситуації типовим є дотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та узгодженість їх 

комунікативної поведінки. Маніпулятивна стратегія розуміється як лінія 

комунікативної поведінки, спрямована на реалізацію прихованого впливу на 

співрозмовника для задоволення досягнення власних цілей. Для 

некооперативної комунікативної ситуації типовим є недотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та неузгодженість їх 

комунікативної поведінки. 

Доведено, що соціальна, інтелектуальна та психологічна дистанції 

впливають на регулювання референції. Таким чином, у процесі регулювання 

референції реалізуються дві функції: гармонізуюча та агональна. Гармонізуюча 
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функція пов’язана з успішністю комунікації, оскільки мовці дотримуються усіх 

принципів та правил комунікативної взаємодії, тональність спілкування є 

дружньою та невимушеною. Обидва суб’єкти регулювання референції 

реалізують свої комунікативні наміри та інтенції. 

Автокорекція у ситуації діалогічного мовлення засвідчує вибір 

комунікантом змісту, форми висловлення для впливу на слухача. Такий 

випадок, на нашу думку, варто розглядати у ситуації комунікативної монади. 

Під ситуацією комунікативної монади розуміється діалог адресата й адресанта, 

але репліку змінює не реципієнт репліки, а її продуцент. 

Доведено, що регулювання референції відбувається у ситуації 

комунікативної тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт 

(ініціатор регулювання референції)), комунікативної діади (два учасники 

інтеракції, один з яких трансформує репліку іншого) та комунікативної монади 

(два учасники інтеракції, один з яких ініціює зміну структури власного 

повідомлення).  

Аналіз ілюстративного матеріалу дав можливість виокремити 

різнорівневі засоби, які маркують механізм регулювання референції: 

неозначений/означений артиклі, неозначені займенники, узагальнюючі 

займенники, інклюзивний займенник we, дієслівні форми теперішнього 

неозначеного часу та минулого неозначеного часу, синоніми, антоніми, суфікси, 

закінчення, метафори, метонімії, епітети, оксиморони, повтори, антитези, 

апозиопезиси, антономазії, перебільшення, градації, вставні речення, 

прецедентні феномени. 

Ключові слова: комунікативні стратегії, комунікативні тактики, 

комунікативна тріада (діада, монада), референт, референція, суб’єкти 

регулювання референції.  
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SUMMARY 

 

Pozharska N. V. Cognitive-communicative Mechanisms of Reference 

Regulation in Dialogic Speech (on the material of the English Language). – 

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 cognitive and communicative mechanisms 

of reference regulation in dialogic speech. 

In order to establish the cognitive and communicative mechanisms that 

underlie the process of reference regulation, the types of linguocognitive operations 

are identified, which provide the reference regulation in dialogic speech. By 

analyzing language forms, communication strategies and tactics of reference 

regulation by the subjects of regulation are systematized, the main types of 

communicative configurations of participants of speech interaction are determined, 

different level means of its representation are analyzed. 

It is established that reference regulation occurs in dialogic interaction – 

speech, which is characterized by direct exchange of messages by two or more 

persons who are in the same situational conditions. 

Due to the analysis of fragments of polylogues from the texts of modern British 

and American fiction the linguocognitive operation of restructuring at the micro level 

of dialogic interaction and linguocognitive operations of actualization, reactualization 

and blocking of reference at the macrolevel of dialogic interaction are distinguished. 

The selected material for research was divided into two groups: 1) fragments 

consisting of one pair of adjacent pairs. On the basis of this array, linguocognitive 

tools (operations and procedures) of reference actualization in English dialogic 

speech were studied; 2) fragments consisting of two or more pairs of adjacent pairs. 

Based on these dialogues / polylogues, the pragmatic-communicative dynamics of 

reference regulation were studied with the main analytical focus on the 

communicative strategies and tactics used. 
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Since the distribution of roles between the participants of the communicative 

process depends on the roles they perform, the subjects of reference regulation 

(subjects of co-reference) are central in this work at the microlevel of analysis. 

To determine the structure of the linguocognitive operation of actualization, the 

method of cognitive linguistics and gestalt psychology related to the definition of 

figure and ground was used. This methodological tool describes the perceptual 

connections between such concepts as the object of focus (figure) and other elements 

of the perceptual field (ground). 

The technique of mental spaces allows to reveal the process of creation by the 

subjects of speech interaction of reference structures, based on which they manage to 

comprehend and interpret each other's speech. A person's ability to limit and correctly 

construct the space of references determines the content of the meaning that will be 

created by him within a specific speech interaction and determines the further process 

of constructing meanings. 

According to some approaches, the referent is characterized by identifying 

thematic dominants. In the analysis of empirical material, epistemic dominants were 

identified. The highest frequency has the unit to know, which is almost half of all 

isolated cases. The units to mean and to understand have the lowest frequency. The 

most frequent axiological dominant is the BAD dominant, which has a fairly high 

frequency relative to other dominants. The closest in frequency is the dominant 

GOOD. Thus, judgments are often evaluated on a scale of "good – bad". All other 

dominants have a fairly low frequency of use. It is proved that the most frequent 

deontic dominant in relation to the referent is represented by the modal verb сan 

(expresses physical ability), which can be considered as a prototype language tool as 

a function of the deontic dominant. The results show that the referent most often 

functions as an axiological object with a frequency that is more than half of the total 

number of isolated cases of use. 

Reference regulation of at the macrolevel of dialogic interaction is carried out 

by applying certain operations, namely: linguocognitive operation of reference 

actualization, reference reactualization and reference blocking. 
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After analyzing the empirical material, we identified the linguistic markers that 

have the greatest potential for the object of the speaker’s thought actualization. These 

include: so, look, but, by the way, let’s talk about N, tell me about N, let’s talk about 

something else, let’s change the subject. 

In cases where the subjects of the reference regulation are not interested in the 

proposed object of the speaker’s thought, or try to hide some information, or avoid 

discussing an unpleasant object of the speaker’s thought, they take the initiative in the 

dialogue and resume the previous object of the speaker’s thought. In such cases, we 

deal with the cognitive operation of reference reactualization. In the case of 

linguocognitive operation of reactualization, the reference regulation in the functional 

aspect involves the reintroduction of the object of the speaker’s thought. In most of 

the analyzed examples, the reactualization of the reference is explicit. The lingual 

markers of this operation are: so, try it again, I’d like to hear the story, don’t forget 

the N, let’s hear the rest of it, where was I? 

The initial parameters of the linguocognitive operation of reference blocking 

are the asymmetry of the communicators' intentions, the relevance of referential 

code/object of the speaker’s thought, the degree of their involvement in a given 

object of the speaker’s thought and the emotional and psychological states in which 

the communication partners are. In this case, the subjects of discursive activity pursue 

different goals, demonstrate different points of view on the object of the speaker’s 

thought, changing the atmosphere of communication in a state of growing emotional 

tension. 

The involvement of both subjects of reference regulation in the proposed object 

of the speaker’s thought plays a key role in the reference regulation. Markers of a 

high degree are repetitions, and a low degree is characterized by distancing (removal) 

from the object of the speaker’s thought and self-removal of one of the 

communicators from the conversation or from communication in general. Reference 

blocking occurs with a low degree of involvement of one of the communicators. 

It is proved that the relevance of referential code/object of the speaker’s 

thought affects the change of reference. The higher the degree of relevance is, the less 
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cognitive effort communicators use to process the information received. Conversely, 

the lower the relevance of the information provided, the greater the cognitive effort is 

used by speakers to process it. The degree of relevance affects the effectiveness of 

communication and the realization of the intentions of the participants in the 

communicative process. 

Emotivity plays an important role in the organization of reference and selection 

of language units that ensure the effectiveness of communication. The states in which 

the participants of communication are, vary from anger to cheerful mood. However, 

according to the results of our study, reference regulation of occurs more often when 

speakers are in a state of irritation, anger, rage, frustration, and so on.  

The intentions of the subjects of reference regulation were taken into account 

when establishing communication strategies. Thus, cooperative, manipulative and 

non-cooperative strategies were distinguished. 

It is typical for a cooperative communicative situation that its participants 

follow all the rules, the principle of cooperation and the consistency of their 

communicative behavior. Manipulative strategy is understood as a type of 

communicative behavior aimed at realizing the hidden influence on the interlocutors 

to meet the achievement of their own goals. It is typical for a non-cooperative 

communicative situation that its participants do not follow all the rules, the principle 

of cooperation and inconsistency of their communicative behavior. 

It is proved that social, intellectual and psychological distance influences the 

reference regulation. Thus, in the process of reference regulation, two functions are 

realized: harmonizing and agonal. The harmonizing function is related to the success 

of communication, because the speakers follow all the principles and rules of 

communicative interaction, the tone of communication is friendly. Both subjects of 

reference regulation realize their communicative intentions. 

Autocorrection in the situation of dialogic speech indicates the choice of the 

communicator's content of the message to influence the listener. Such a case, in our 

opinion, should be considered in the situation of a communicative monad, which is 

the result of autocorrection. By the situation of the communicative monad we 



11 

 

understand the dialogue of the addresser and the addressee, but the statement is 

changed not by the recipient, but by its producer. 

It is proved that reference regulation occurs in the situation of communicative 

triad (two participants of interaction and third party recipient (initiator of reference 

regulation)), communicative dyad (two participants of interaction, one of them 

transforms a clue of another) and communicative monad (two participants of 

interaction, one of them initiates the change of the structure of his/her own message).  

The analysis of illustrative material made it possible to identify the marking 

mechanism of reference regulation: indefinite / definite articles, indefinite / 

generalizing pronouns, synonyms / antonyms, verbs of the group of Present Simple / 

Past Simple, suffixes and endings, metaphors, metonymies, epithets, oxymorons, 

repetitions, antithesis, aposiopesis, gradation, parenthesis. 

Key words: communicative strategies, communicative tactics, communicative 

triad (dyad, monad), referent, reference, subjects of reference regulation.  
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ВСТУП 

 

Дослідження референції перебуває у фокусі уваги філософів та лінгвістів 

лише з другої половини ХХ-го століття. Під референцією розуміють 

співвіднесеність слів і відповідних об'єктів навколишнього світу. Зацікавлення 

референцією у філософії та логіці пов’язують із проблемами відношення 

мовного вираження до немовних сутностей, або, іншими словами, зв’язку 

мислення і реальної дійсності за допомогою мови [6; 12; 30; 36; 43; 94; 111; 189; 

202 та ін]. Теорія референції слугувала підгрунтям для появи нового напряму 

когнітивно-комунікативних пошуків, що присвячені таким логіко-

філософським і лінгвосемантичним питанням як номінація, значення та 

інтерпретація [61, 109; 113; 122; 126 та ін.].   

Референція характеризується інгерентно суб’єктивною природою, тобто 

саме суб’єкт мовлення визначає логічний зміст та істинність судження і 

добирає відповідні мовні засоби для його вираження. Через це цілком очевидно, 

що питання, пов’язані з референцією, привертають увагу як філософів [104; 

106; 107; 133; 156; 192; 193; 227 та ін.], так і мовознавців [77; 94; 126; 131; 167; 

171; 172; 269 та ін.].   

Одним із найважливіших напрямів розвитку сучасної теорії референції є 

поворот від вивчення її суто логіко-філософських та логіко-семантичних 

особливостей до комплексного аналізу процесів і механізмів референції, 

пов’язаних з мовою і мовленням. Особлива увага при цьому зосереджена на 

різноманітних комунікативних, когнітивних та прагматичних факторах, 

зумовлених наявністю у мові й мовленні суб’єктивного чинника, що перебуває 

у фокусі нашого дослідження. 

Відправною точкою у наших наукових пошуках є зв’язок акту референції 

із суб’єктом мовлення, адже референція реалізується користувачами мови, а не 

тими мовними виразами, котрими вони користуються для вказівки на предмет 

мовлення. Відтак, суб’єкт мовлення забезпечує процес регулювання референції 

у результаті діалогічної взаємодії. 
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Дослідження лінгвокогнітивних та прагмакомунікативних особливостей 

регулювання референції уможливлює розкриття її функційних особливостей, а 

також вивчення специфіки реалізації лінгвокогнітивних операцій щодо 

референта.  

Важливою характеристикою референції є її здатність надавати акту 

висловлення щоразу нового, індивідуального звучання – як в смисловому, так і 

в мовно-комунікативному плані. Завдяки референції формується і 

відображається особистісне ставлення суб’єкта мовлення до предмета 

мовлення, адже саме суб’єкт є визначальним чинником, що здійснює вибір тих 

чи інших мовних засобів для передачі інформації, яка здається йому 

релевантною. Крім того, суб’єкт реалізовує усі свої мовленнєві дії у співпраці з 

іншими суб’єктами, зважаючи на їхню когнітивно-комунікативну специфіку і 

добираючи відповідні стратегії і тактики формування референції. Отже, 

дослідження механізмів регулювання референції у цій роботі здійснено з 

урахуванням суб’єктного (когнітивного) та міжсуб’єктного (комунікативного) 

рівнів мовленнєвої інтеракції. Такий синтез дослідницьких цілей зумовив добір 

матеріалу і комплексний методологічний апарат дисертації.  

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на визначення проблем референції, механізмів її 

регулювання, необхідністю опрацювання нових принципів, методик та 

операційного інструментарію регулювання референції з урахуванням 

когнітивних парадигм. Дослідження процесу регулювання референції в 

когнітивно-комунікативному аспекті є вагомим, оскільки дає змогу по-новому 

осмислити референцію, дослідити когнітивні сутності, які лежать в основі її 

регулювання, сприяє з’ясуванню ступеня взаємодії мисленнєвих та 

мовленнєвих чинників. 

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

виконано у межах наукової теми кафедри англійської філології Волинського 

національного університету імені Лесі Українки «Семантичні, прагматичні та 

когнітивні властивості мовних одиниць», затвердженої Вченою радою 
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Волинського національного університету імені Лесі Українки (номер державної 

реєстрації 0197V004982). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 

від 27.12.2012 р.) та уточнено Вченою радою Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 

28.03.2019 p.). 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні когнітивних механізмів та 

комунікативних стратегій і тактик процесу регулювання референції в 

англійському діалогічному мовленні, а також у встановленні закономірностей 

функціонування процесів регулювання референції у суб’єктній та 

міжсуб’єктній взаємодії. 

Об’єктом дослідження є референція в англомовному діалогічному 

мовленні. 

Предметом наукової розвідки є когнітивні механізми та комунікативні 

стратегії і тактики регулювання референції учасниками діалогічної взаємодії. 

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено та послідовно 

розв’язано такі завдання: 

• узагальнити філософські та лінгвістичні підходи щодо теорії референції;  

• виявити різновиди лінгвокогнітивних операцій, що лежать в основі 

регулювання референції в діалогічному мовленні; 

• установити чинники регулювання референції на мікро- та макрорівнях 

діалогічної взаємодії; 

• систематизувати комунікативні стратегії і тактики регулювання 

референції суб’єктами регулювання; 

• визначити основні типи комунікативних конфігурацій учасників 

діалогічної взаємодії; 

• установити різнорівневі засоби репрезентації регулювання референції. 

Матеріалом дослідження обрано 830 фрагментів полілогів, 

виокремлених методом суцільної вибірки з текстів сучасної британської та 

американської художньої прози (1977–2009 рр.) загальним обсягом 274 730 
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слів. 

Методологічним підґрунтям роботи є загальні засади сучасної 

когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістичного знання, що уможливлює 

вивчення регулювання референції у діалогічному мовленні в діяльнісному 

аспекті із залученням основних понять когнітивної лінгвістики [5; 7; 8; 9; 10; 

40; 41; 42; 43; 44; 80; 103; 118; 119; 124; 220; 226; 228; 264 та ін.], 

соціолінгвістики [83; 184; 224; 239; 257; 275 та ін.], дискурсології [22; 29; 56; 

81; 166; 187; 204; 218; 232; 233; 237; 266; 281 та ін.], прагматики [33; 45; 91; 

154; 173; 258; 259; 276 та ін.] та теорії комунікації [1; 19; 20; 21; 148; 149; 163; 

211; 253; 254 та ін.]. 

Нині у лінгвістиці сформувалося два основних підходи до вивчення 

референції – з використанням логіко-семантичного методологічного апарату 

(Н. Д. Арутюнова, О. В. Падучева, І. І. Ревзін), при якому аналіз та 

інтерпретація лінгвістичного матеріалу проводиться за допомогою таких 

прийомів як верифікація, протиставлення референтних та нереферентних 

ситуацій, і т. ін. [6; 72; 158]. Проте така методологія має певні обмеження і 

недоліки, що зумовлені наявністю у мові й мовленні алогічності та 

суб’єктивного компоненту. Саме тому виникає потреба у задіянні складніших 

методологічних інструментів, які б уможливлювали урахування специфіки 

мовлення, пов’язаної з мовцем і слухачем, їхніми унікальними картинами світу, 

знаннями, ментальними репрезентаціями і мовними та мовленнєвими 

репертуарами. 

Референція реалізується й регулюється природною мовою та в реальному 

часі і просторі й усвідомлюється як певна дія, включена у мовленнєву 

діяльність, що характеризується одночасно суб’єктністю та міжсуб’єктністю, а, 

відтак, має інгерентно інтеракційну природу, оскільки відбувається під час 

мовленнєвої взаємодії усіх учасників комунікації. Зогляду на це, у роботі ми 

поєднали традиційні лінгвосемантичні методи аналізу формування, 

формулювання та регулювання референції з сучасними підходами, що дають 

змогу враховувати прагматичні особливості висловлень.  
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Для розв’язання поставлених завдань у дисертації застосовано 

загальнонаукові (гіпотеко-дедуктивний, аналіз, синтез, описовий, 

порівняльний) і лінгвістичні методи дослідження. Серед них метод 

контекстно-ситуативного аналізу використано з метою виявлення 

ситуативних особливостей мовленнєвої взаємодії у кожному окремому 

фрагменті мовлення та подальшим виокремленням дискурсивних смислів, 

закладених комунікантами; метод прагматичного аналізу – для дослідження 

цілей, комунікативних дій та особливостей мовлення комунікантів; метод 

конверсаційного аналізу – для аналізу інтеракційної специфіки мовленнєвої 

поведінки у парах суміжних реплік; для систематизації комунікативних 

стратегій і тактик, що фіксуються регулюванням референції, використано 

методику аналізу комунікативних стратегій; концептуальний аналіз 

представлений сукупністю методик, які охоплюють лінгвістичний опис у 

термінах фігури і фону, з урахуванням теорії ментальних просторів 

Ж. Фоконьє. Елементи кількісного аналізу використано для визначення 

частотності різних типів домінант щодо референта та для представлення 

кількісного співвідношення поліфункційності референта. 

Гіпотеза, висунута в дисертації, полягає в тому, що процес регулювання 

референції здійснюється на мікрорівні та макрорівні діалогічної взаємодії за 

допомогою особливих мовленнєвих механізмів і стратегій, зокрема 

лінгвокогнітивних (суб’єктних) і прагмакомунікативних (міжсуб’єктних). 

Мікрорівень діалогічної взаємодії представлений однією парою суміжних 

реплік, а макрорівень – двома і більше парами суміжних реплік, що дає змогу 

простежити мовленнєву реалізацію предмета думки мовця у динаміці її 

розгортання.  

Наукова новизна дисертації зумовлена тим, що робота є першим цілісним 

дослідженням процесу регулювання референції з урахуванням когнітивного та 

комунікативного підходів. Новизна визначається тим, що вперше здійснено 

комплексний аналіз регулювання референції в діалозі персонажів англомовних 

творів на двох рівнях взаємодії (у межах пар суміжних реплік та на рівні 
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макроструктури діалогу). Новим є використання комплексної методики для 

дослідження референції, що охоплює методи когнітивної і комунікативної 

лінгвістик, лінгвосемантики та лінвопрагматики, а також елементи 

конверсаційного аналізу. Новизною характеризується й здійснений аналіз 

інтеракційної специфіки мовленнєвої поведінки у парах суміжних реплік. У 

дисертації запропоновано нове тлумачення референційного коду як когнітивно-

комунікативної структури. Процес регулювання референції вперше 

розглядається як когнітивно-комунікативна стратегія. Запропоновано нову 

когнітивну модель регулювання референції на мікрорівні й макрорівні 

діалогічної взаємодії. Крім того, уперше виявлено і визначено частотність 

різних типів домінант стосовно референта та представлено кількісне 

співвідношення поліфункційності референта. Виявлено і описано чинники, які 

впливають на процес регулювання референції. Виокремлено та проаналізовано 

комунікативні стратегії і тактики регулювання референції у динаміці їх 

використання в англомовному діалозі. Уперше описано вплив соціальної, 

інтелектуальної та психологічної дистанції на регулювання референції. 

Виокремлено конфігурації учасників діалогічної взаємодії у процесі 

регулювання референції. Новим є виявлення та систематизація різнорівневих 

мовних засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання референції в 

діалогічному мовленні. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, що 

виносяться на захист: 

1. Під регулюванням референції розуміємо когнітивно-комунікативну 

стратегію зміни висловлення на мікрорівні чи перехід на інший 

предмет думки мовця (ПДМ) (термін Е. Я. Мороховської) або топік на 

макрорівні діалогічної взаємодії. 

2. Регулювання референції знаходить реалізацію в лінгвокогнітивних 

операціях реструктурації в межах пар суміжних реплік та в 

лінгвокогнітивних операціях актуалізації, реактуалізації та блокування 

референції на макрорівні діалогічної взаємодії. 
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3. Мікрорівень діалогічної взаємодії представлений лінгвокогнітивною 

операцією реструктурації. Стратегія регулювання референції на 

мікрорівні діалогічної взаємодії реалізується зміною референційного 

коду у межах пар суміжних реплік, які представлені ініціативною 

реплікою та респонсивною реплікою. Стратегія регулювання 

референції на макрорівні діалогічної взаємодії реалізується шляхом 

організації дій суб’єкта регулювання з метою зміни макроструктури 

діалогу (предмету думки мовця).  

4. Процес регулювання референції відбувається у ситуації 

комунікативної тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт 

(ініціатор регулювання референції)), комунікативної діади (два 

учасники інтеракції, один з яких реструктурує репліку іншого/змінює 

предмет думки мовця) та комунікативної монади (два учасники 

інтеракції, один з яких реструктурує власну репліку). 

5. Кооперативна стратегія регулювання референції сприяє реалізації 

інтенцій комунікантів, встановлює доброзичливу атмосферу 

спілкування та обумовлює позитивний перебіг вербальної інтеракції. 

Маніпулятивна стратегія регулювання референції спрямована на 

реалізацію прихованого впливу на співрозмовника для досягнення 

власних цілей і є некооперативною стратегією. Для некооперативної 

стратегії регулювання референції типовим є недотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та неузгодженість їх 

комунікативної поведінки. 

Теоретичне значення роботи полягає у застосуванні когнітивно-

комунікативного підходу до аналізу мовних явищ. Отримані результати 

поглиблюють наукове знання у таких мовознавчих дисциплінах, як когнітивна 

лінгвістика (виявлення та систематизація когнітивних операцій, що маркуються 

регулюванням референції), комунікативна лінгвістика (виявлення та 

систематизація комунікативних стратегій і тактик, що доповнюють основні 

властивості стратегії регулювання референції). 
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Практична цінність основних положень дослідження й отриманих 

результатів полягає в можливості їхнього використання в навчальній роботі 

ЗВО, зокрема у викладанні нормативного курсу «Загальне мовознавство» 

(розділи «Мова і суспільство», «Методи дослідження мови»), «Стилістика» 

(розділи «Лексична стилістика», «Синтаксична стилістика»), «Теорія 

мовленнєвої комунікації» (розділ «Комунікація як мовленнєва діяльність»), під 

час розроблення спецкурсів із когнітивної та комунікативної лінгвістик; у 

навчально-методичній роботі під час підготовки навчальних і методичних 

посібників із досліджуваної проблематики; у науково-дослідницькій роботі 

студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

пройшли апробацію на 7 міжнародних наукових конференціях: «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2009–2013), «Urgent 

Problems of Philology and Linguistics» (Будапешт, 2015), «Виклики та парадокси 

соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний 

аспекти» (Луцьк, 2019). Крім того, основні положення дисертації були 

виголошені на фестивалях науки Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (2012–2019 рр.) та засіданнях кафедри 

англійської філології СНУ імені Лесі Українки (2012–2019 рр.) 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 10 публікаціях, із 

них 7 статей у фахових виданнях, затверджених ДАК України, 1 – в іноземному 

виданні (Угорщина). Усі публікації виконано одноосібно. Загальний обсяг 

публікацій – 3, 9 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

використаних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу. Загальний 

обсяг дисертації – 231 сторінка, обсяг основного тексту – 206 сторінок. Наукова 

праця містить 9 рисунків, 6 таблиць. Список використаних джерел налічує 283 

позиції, у тому числі 22 джерела фактичного та ілюстративного матеріалу. 
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У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано 

фактичний матеріал та методи дослідження, сформульовано робочу гіпотезу, 

розкрито наукову новизну, висвітлено теоретичне й практичне значення 

роботи, подано відомості про апробацію та публікації результатів дослідження, 

описано структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

референції у діалогічному мовленні» представлено основні теоретичні 

положення, пов’язані з дослідженням референції та діалогічного мовлення, 

розглянуто багатогранну парадигму референції в сучасній лінгвістиці, 

визначено методи наукового дослідження та вибудувано його алгоритм.  

У другому розділі «Когнітивний механізм регулювання референції у 

діалогічному мовленні» розглянуто когнітивну модель регулювання 

референції на мікрорівні та макрорівні діалогічної взаємодії, описано чинники 

регулювання референції суб’єктами взаємодії. 

У третьому розділі «Комунікативний механізм регулювання 

референції у діалогічному мовленні» визначено комунікативні стратегії і 

тактики регулювання референції, описано вплив соціальної, інтелектуальної та 

психологічної дистанції на регулювання референції, визначено конфігурації 

учасників комунікації у процесі регулювання референції і проаналізовано 

різнорівневі засоби його репрезентації. 

У загальних висновках викладено теоретичні та практичні результати 

проведеного дослідження й окреслено перспективи подальших наукових 

розвідок у галузі досліджуваної проблематики. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

 

1.1. Філософсько-лінгвістичні засади теорії референції 

 

Теорія референції виникла у царині філософії та логіки у ХХ столітті. 

Поняття референції з'явилося як ідея співвіднесеності слів і відповідних 

об'єктів дійсності. Тривалий час існувала думка, що слова повсякденної мови 

об’єктивують результат розумових дій людини, її психологічні переживання й 

умовиводи, її уявлення про предмети та явища навколишнього світу. 

Зацікавлення поняттям референції у філософії та логіці пов’язують із 

проблемами відношення мовного вираження до немовних сутностей, або, 

іншими словами, зв’язку мислення і реальної дійсності за допомогою мови. 

Теорія референції дала початок цілому новому напряму когнітивно-

комунікативних пошуків, що присвячені таким логіко-філософським і 

лінгвосемантичним питанням як номінація, значення та інтерпретація [255; 256; 

272; 274 та ін].   

Референція (англ. reference) – це відношення актуалізованого, 

включеного у мовлення імені або іменного вираження (іменної групи) до 

об'єктів реальної дійсності. Термін походить від англійського дієслова to refer і 

означає «мати відношення до чогось, мати на увазі щось (об'єкт, предмет, 

явище), направляти, відсилати (до чогось)» [222; 231]. Під референцією 

зазвичай розуміють певний безпосередній зв'язок мовних виразів з предметами 

і явищами реального світу [6]. Референція – це спосіб «зачепити» висловлення 

за світ [12, с. 18]. У різних працях референція може розглядатися як 

ідентифікація (С. Крипке, Х. Патнем Дж. Серль, П. Стросон), метою якої є 

відсилання до конкретного об'єкта та/або виконання умов істинності. У царині 

лінгвістики найвідомішим є визначення референції, запропоноване 

Н. Д. Арутюновою у Лінгвістичному енциклопедичному словнику під 
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редакцією В. М. Ярцевої: референція – це «віднесеність актуалізованих 

(включених у мовлення) імен, іменних виразів (іменних груп) або їхніх 

еквівалентів до об'єктів дійсності (референтів, денотатів) [115, c. 411-412]. 

Референція характеризується інгерентно суб’єктивною природою, тобто 

саме суб’єкт мовлення визначає логічний зміст та істинність судження і 

добирає відповідні мовні засоби для його вираження. Через це цілком очевидно, 

що питання, пов’язані з референцією, привертають увагу філософів і 

мовознавців.   

 

1.1.1. Теорія референції у філософії 

 

Теорії референції сформувалися у логіці ХХ ст., де вони сприяли пошуку 

причин логічних парадоксів, однією з яких вважалася інтенсіональна й 

екстенсіональна подвійність семантики імен. Як стверджує О. О. Селіванова, 

дослідники розрізняють три аспекти референції згідно з трьома вимірами 

мовного семіозизу Ч. Морріса: семантики, синтаксису та прагматики. 

Семантичні теорії референції вказують на положення забезпечення референції 

значенням й абсолютизують дескриптивні властивості мови. Синтаксичний 

аспект теорії референції характеризують фокусуванням на співвіднесенні знаків 

у висловленні. Вважають, що принципом еволюції теорій референції є 

послідовна прагматизація, тобто відношення референції мовленнєвого 

продукту до мовця і адресата [165, с. 516].  

Таким чином, такі поняття як комунікативна мета, конситуація, установки 

мовця тощо набувають особливої ваги. В прагматичному аспекті 

виокремлюють такі типи референції як інтродуктивна – референція відомого 

лише адресанту; ідентифікаційна – це референція відомого обом партнерам 

комунікації; неозначена – референція невідомого й неозначеного для 

комунікантів [165, с. 516]. Різні дослідники мають різні погляди на теорію 

референції. Це різне ставлення визначило специфіку семіотичних моделей з 

огляду на залучення до знакового процесу складника дійсності. 
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Саме поняття референції залишається проблемним, багатозначним і є 

вживаним в різних галузях наукового знання. Проте безсумнівним є факт, що 

референція торкається найважливішої проблеми філософії, логіки та 

лінгвістики – співвіднесеність мови з реальністю і групи не менш важливих 

питань, що стосуються механізмів референції.  

Найчастіше референцію тлумачать як відсилання мовного вираження до 

певного об’єкта позамовної дійсності, тобто референція – це зв'язок 

найменувального вислову і реальності, референт – об’єкт реальності, на який 

вказує слово або вислів, здійснювати референцію – посилатись на певний 

позамовний об’єкт. З точки зору аналізу зв’язку між словом і об’єктом 

реального світу, смисл референції полягає в пошуку референта – об’єкта, що 

відповідає слову (чи навпаки, слова, що відповідає об’єкту). Також референція 

– це механізм встановлення такої відповідності. В такому розумінні референцію 

розуміють як пошук способу відсилання до об’єкта, наклеювання певних 

ярликів на предмети об’єктивної реальності. 

До основних питань з точки зору філософії, що розглядаються в рамках 

теорії референції, можна віднести такі: встановлення механізму зв’язку мови і 

світу (йдеться про спосіб референції), критеріїв і факторів референції, 

встановлення існування суб’єкта, що позначений словом або іншою мовною 

одиницею, встановлення істинності висловлень і умов їх істинності; 

встановлення ролі смислу мовних одиниць у визначенні їх відповідності 

позамовним об’єктам, встановлення ролі мовленнєвого і немовленнєвого 

контекстів в механізмі референції; прояснення ситуації неоднозначної 

референції (коли той самий лінгвістичний об’єкт може називати декілька 

позамовних об’єктів і навпаки); ідентифікація об’єктів комунікації, 

встановлення тотожності між об’єктами; встановлення типів мовних об’єктів, 

що мають здатність до референції, проблема адекватного перекладу та 

розуміння. 

Вважається, що референція може здійснюватись безпосередньо або 

опосередковано. Як тільки ми віддаляємось від референта в просторі чи часі, 
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референція перетворюється на опосередковану і досягається одним із двох 

способів: встановленням референції звичайних власних імен і термінів 

природних видів за допомогою певних дескрипцій, де референти відповідних 

термінів – індивіди і види, які позначені певними дескрипціями, або ж 

використанням іменних груп мови, які мають каузальне походження. Таким 

чином, опосередкована референція представлена двома основними напрямками, 

які умовно називають дескриптивним [156; 157; 167; 192; 193 та ін.] і 

каузальним [104; 133 та ін.].  

В основі такого поділу лежить ставлення до способу встановлення 

референтів мовних обєктів. У межах дескриптивних теорій підставою для 

встановлення значення і, відповідно, референтом визнається дескриптивний 

вміст імен. Кожне ім’я містить набір певних ознак і деякі предмети можуть 

бути позначені цим іменем, оскільки мають вказані ознаки. В рамках 

каузальних теорій основу референції складають початкове знайомство або 

зумовленість вживання, при цьому ознаки предмета не враховуються.   

В основу сучасної теорії референції покладено філософські концепції 

значення Г. Фреге [192; 193] і Б. Рассела [156; 157], які свого часу здійснили 

революцію у сфері логічної семантики. Так, згідно з ідеями Г. Фреге, у 

структурі імені можна виділити три базових компоненти: ментальні 

репрезентації, що слово викликає у слухача, смисл слова і, нарешті, значення 

слова. Розмежовуючи смисл (Sinn) і значення (Bedeutung), Г. Фреге 

запропонував принципи їхньої семантичної взаємодії – смислом слова він 

уважає ту думку, що воно містить, у той час як значення надає цінності або 

істинності смислу [193, с. 29]  

Безпосередньо проблему референції Г. Фреге не розглядав, однак, завдяки 

його теорії, було «усунуто ментального посередника» у відносинах між словом 

і об'єктом, та створено «референційну семантику» [192, c. 8]. Мовні вирази, що 

позначають об'єкти навколишнього світу, Г. Фреге розглядав як імена, кожне з 

яких висловлює певний смисл і позначає певне значення. Імена вступають із 

названими ними предметами (конкретними або абстрактними) у відношення 
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«найменування» (номінації). Відтак, завдяки своєму сенсу, ім'я вказує на 

певний предмет (пізніше така вказівка отримає назву «референції») [192]. Отже, 

основним висновком Г. Фреге можна вважати його тезу про те, що зв’язок між 

словами і референтами опосередкований смисламиі має приблизно такий 

схематичний вигляд: слова–смисли –референти. 

Теорія значення Г Фреге отримала розвиток у роботах Б. Рассела – автора 

концепції дескрипції, згідно з якою потрібно знати опис об’єкта для того, щоб 

отримати знання про нього. На думку Б. Рассела, референція характеризується 

не трьома, а лише двома рівнями: слова–референти. Б. Рассел розглядає 

проблему встановлення існування об'єктів дійсності у контексті аналізу мови й 

мовлення. Він доходить висновку про те, що ми допускаємо неіснуюче в єдино 

можливому сенсі, – як описи предметів [157]. Проблема, на думку Б. Рассела, 

полягає в тому, що у повсякденному вживанні мови ми приписуємо значення 

тим лінгвістичним конструкціям, які його не мають. Значення мають лише 

імена – прості символи, які можуть використовуватися як суб'єкт (який може 

бути як індивідом, так і окремим випадком). Призначення імені полягає у 

можливості вказувати на предмет мовлення. Ім’я є елементом тієї системи 

символів, яку ми використовуємо, щоб висловити свою думку. Дескрипція, 

своєю чергою, складається з декількох слів із фіксованими значеннями і 

виконує роль предиката. Б. Рассел чітко розділяє імена і дескрипції:у той час як 

ім'я є повним символом, що має значення, дескрипція є неповним символом і 

набуває значення тільки у складі пропозиції. Значення дескрипції зникає при 

перекладі пропозиції в досконалу мову [156]. Таким чином, теза Б. Рассела про 

те, що «фраза може зумовлювати значення речення, сама по собі при цьому не 

маючи ніякого значення» [156, с. 27], вказує не лише на мінливу мобільність та 

складність мови й мовлення, а й на її зв'язок з навколишньою дійсністю.  

Наприкінці ХХ ст. у межах аналітичної філософії виникло переконання, 

що повноцінну модель мови жодним чином не можна обмежувати лише 

семантичним підходом, тобто потрібно включити прагматичні аспекти 

функціонування мови до її загальної моделі. Таким чином, було запропоновано 
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об’єднати семантичні й прагматичні аспекти мови – підходи Г. Фреге та пізні 

ідеї Л. Вітгенштайна – в межах однієї теорії. Спроби вирішити цю проблему 

знайшли відображення в працях М. Дамміта, який вважав, що теорія значення 

складається із двох блоків – теорії референції та теорії ілокуції. Це твердження 

базується на ідеї, що існує дві складові будь-якого висловлення – та, що 

передає смисл і референцію, і та, що передає задум, тобто ілокутивну силу 

висловлення. М. Дамміт наполягав, що зв'язок між умовами істинності 

висловлення і характером мовленнєвого акту, який здійснюється у випадку 

реалізації висловлення, є суттєвим для встановлення значення [69]. 

Концепції значення, розроблені Г. Фреге і Б. Расселом, поглиблені іншими 

науковцями, справили непересічний вплив на розвиток сучасної науки взагалі і 

теорії референції зокрема. Так звана нова теорія референції розробляється 

цілою низкою філософів: С. Крипке [104], К. Доннеланом [75; 227] тощо. 

Зокрема, К. Доннелан був першим, хто ввів розмежування референтного та 

атрибутивного вживання певних дескрипцій. Він вважав, що мовець, який 

використовує певну дескрипцію атрибутивно, стверджує дещо стосовно того 

об’єкта чи особи, які задовольняють цю дескрипцію. Тобто, при атрибутивному 

вживанні певна дескрипція відноситься до об’єкта (чи особи), що невідомі 

мовцю, існування чи одиничність яких імпліцитується подією. З іншого боку, 

використовуючи певну дескрипцію референтно, мовець вживає її для того, щоб 

дати можливість слухачам виділити предмет чи особу, про які йдеться, а потім 

повідомити дещо про цей предмет чи особу, тобто референтне використання 

певної дескрипції відповідає ситуації емпіричного знання предмета [75; 227]. 

Таким чином, при референтному використанні певна дескрипція слугує 

засобом виділення предмета.  

У роботах Х. Патнема проблема референції розглядається як висхідна до 

першопочаткового найменування або остенсивної вказівки. Дослідник вказує, 

що майже всі слова мови функціонують як індексали (indexal words). Він 

трактує референцію доволі широко, вказує на наявність у спільних термінів 

індексального компонента, за посередництвом якого здійснюється вибір 
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референта. Таким чином, мовець може мати доволі розмиті уявленняпро те, що 

таке тигр, проте це не завадить йому назвати певну тварину тигром. Для того, 

щоб визначити екстенсіонал термінів природних родів, потрібно уточнити 

обставини, в яких використовуються терміни. При цьому немає потреби 

вказувати якнайбільше якостей і характеристик бажаного референта, достатньо 

сформулювати такі обставини, за яких присутній безумовний однозначний 

зв'язок терміна і об’єкта. Тоді компонентами значення терміна природного виду 

є, наприклад, правила вживання конкретних слів, за допомогою яких ми 

розпізнаємо стереотип виду, але не виділяємо екстенсіонал та індексали, які 

точно визначають екстенсіонал терміна природного виду [133]. В сучасних 

теоріях референції каузальні підходи є доволі популярними і інтенсивність 

досліджень референції все зростає.   

Прагнучи пояснити зв'язок лексичних одиниць з предметами, позначеними 

ними, представники нової теорії референції асоціюють тлумачення значення 

слова не зі знанням глибинного смислу (як у Г. Фреге) і не зі всеохопною 

дескрипцією (як у Б. Рассела), а зі знанням тих значень, з якими співвідносяться 

імена. Згідно з новою теорією референції, розуміння слова не вимагає повного 

усвідомлення його смислу. Так, «можна знати слово «золото», не знаючи, як 

пояснити, що певна річ є або не є золотою» [133, c. 413]. Значення тлумачиться 

представниками теорії референції як певний стійкий смисловий фрагмент, який 

залишається інваріантним навіть при переході терміну з однієї теорії в іншу 

[133, с. 235-244].  

Одним із найважливіших напрямів розвитку сучасної теорії референції є 

поворот від вивчення її суто логіко-філософських та логіко-семантичних 

особливостей до комплексного аналізу процесів і механізмів референції, 

пов’язаних з мовою і мовленням. Особлива увага при цьому зосереджена на 

різноманітних комунікативних, когнітивних та прагматичних факторах, 

зумовлених наявністю у мові й мовленні суб’єктивного чинника. 
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1.1.2. Теорія референції у лінгвістиці 

 

Сьогодні теорія референції активно розвивається у таких лінгвістичних 

напрямах, як семантика, прагматика, когнітивна лінгвістика та дейксис. 

Референція все частіше вивчається на конкретному мовному матеріалі, за 

допомогою якого стає можливим змоделювати такі ментальні процеси, як 

інтенція, розуміння та інтерпретація. Референт описується за допомогою 

виявлення тематичних домінант (А. А. Кібрик); увага все частіше 

зосереджується на мовцеві – суб’єктові, що говорить (speaking subject) та 

слухачеві – суб’єктові, що слухає (listening subject) (Т. Гівон); залучаються такі 

дейктичні категорії як простір і час. Крім того, дейксис слугує інструментом 

для формування співвідношення актуалізованого поняття з референтом, тим 

самим уможливлюючи розмежування референтного і нереферентного 

вживання.  

В основі лінгвістичної теорії референції лежить теорія актуалізації 

Ш. Баллі. «Актуалізувати поняття означає ототожнювати його з реальним 

уявленням мовця» [12, c. 87]. Під референцією, зазвичай, розуміють вид 

безпосереднього зв'язку мовного вираження з предметом навколишнього світу 

[13, с. 5]. У різних підходах референція може розглядатися як ідентифікація 

(С. Крипке [104], Х. Патнем [133], П. Стросон [171]), метою якої є відсилання 

до конкретного об'єкта або як виконання умов істинності (У. Куайн [107]). 

Як віднесеність слів і виразів до позамовних об'єктів, референція є 

частиною проблеми взаємовідношення мови, мислення і дійсності. На думку 

Н. Д. Арутюнової, положенням, пов'язаним з природою об'єкта, що 

визначається двома основними функціями: комунікативною та експресивною, 

притаманний найвищий ступінь експланаторності. «Вони реалізуються в одній 

структурі – у судженні. Мислення починається в лоні комунікації; комунікація 

неможлива без елементів мислення» [6, c. 11].  

Відтак, для адекватного опису референції слід враховувати її логіко-

семантичний та прагматичний аспекти. Логіко-семантичний аспект референції 
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висвітлює характер віднесеності імен до позамовних об'єктів (до одного 

об'єкту, класу об'єктів або деякої його частини і т.д.). У цьому разі важливим 

виявляється саме мовне значення імені, вираження відповідного йому поняття 

про предмет дійсності. Для прагматичного аспекту референції істотними є 

наміри мовця, фонд знань мовця і слухача, а також мовний контекст [171; 263]. 

Використовуючи той чи інший мовний вираз, мовець знає або припускає, що 

названий об'єкт не завжди єдино можливий у описаній ситуації мовлення, проте 

слухачеві вдається розпізнати його за певними описаними ознаками. Лише у 

такому разі можна говорити, що намір мовця досягнув мети. Референція також 

описується через знання і комунікативні наміри учасників мовленнєвого акту. 

Саме у мовленнєвому акті «в дію уводяться ті механізми, які закладені в 

реченні» [131, c. 8; 191]. Про те, що референційна віднесеність імені 

здійснюється тільки в комунікативній ситуації, «тільки в мовленні індивіда 

мова досягає своєї остаточної визначеності», писав ще В. фон Гумбольдт [67, c. 

84]. Е. Бенвеніст також зазначає, що «в акті висловлення мова вживається для 

вираження того чи іншого співвідношення з дійсністю»; «Сам факт 

використання мови відповідає потребі мовця встановити за допомогою мовного 

повідомлення певне співвідношення, референцію з реальним світом, а у 

партнера з’являється можливість встановити тотожну референцію [...]. 

Референція є невід'ємною частиною актy висловлення» [28, c. 313].  «Сенс 

слова, що виконує референтну функцію, – це свого роду інструкція по 

знаходженню референта, виконати яку належить учасникам мовного акту» 

[131, c. 8-9].  

Референція встановлюється головним чином через імена та іменні вирази. 

Для її здійснення необхідно наступне: існування єдиного в конкретній ситуації 

об'єкта (або класу об'єктів), до якого належить вжита мовна одиниця; 

достатність мовної одиниці для ідентифікації слухачем об'єкта, про який йде 

мова [6, c. 18]. До виразів, призначених для конкретної референції, відносяться: 

1) особові, вказівні займенники [120]; 2) власні імена; 3) дескрипції, тобто 

вираження, що включають ім'я і детермінатив – артикль або займенник [6, c. 
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23]. Ці одиниці Е. Бенвеніст називає одиницями, «які  своїм походженням 

зобов’язані акту висловлювання, що в буквальному сенсі викликає їх до життя» 

[28, c. 313]. Ш. Баллі визначає їх як актуалізатор [12]. О. Дюкро пише, що 

завдяки актуалізаторам «слова перестають бути прив'язані до чистих ідей і 

починають співвідноситися зі світом об'єктів» [78, c. 268]. При широкому 

тлумаченні під референцією мається на увазі взагалі співвіднесеність мовних 

одиниць з дійсністю [131]. 

Ґрунтовніше такий підхід реалізований в «Логіко-філософському 

трактаті»  Л. Вітгенштейна: «Ім'я означає об'єкт. Об'єкт є значенням імені. 

Елементарне речення– просте нанизування імен, які і відіграють головну роль в 

співвідношенні слів з об'єктами дійсності» [54, c. 203; 55]. Співвіднесення імені 

з конкретним об'єктом, на думку С. Кріпке, відбувається в результаті 

послідовного позначення такою назвою одного і того ж об'єкта різними 

мовцями [104]. Цей процес встановлення імені С. Кріпке називає каузальним 

ланцюгом комунікації (causal chain of communication). Початком цього ланцюга 

є момент первинного найменування об'єкта такою назвою – «хрещення» цього 

об'єкта. З цього моменту успішність процесу референції повинна 

забезпечуватися безперервністю каузальної ланцюга комунікації [104, c. 363]. 

Імена та дескрипції С. Кріпке називає десігнаторами, але при цьому поняття 

референції по-різному визначається для імен і дескрипцій. Семантичним 

референтом імені є об'єкт, названий цим іменем, референтом дескрипції –

об'єкт, що їй відповідає. Дослідник вказує на те, що найчастіше власні імена 

вживаються для того, щоб виділити певний об'єкт і тільки потім приписати 

йому певну властивість, тому функція імен складається лише в тому, щоб 

просто здійснювати референцію до названих об'єктів, а не описувати їх 

властивості [104]. С. Кріпке уводить поняття «жорсткого десигнатора», під 

яким розуміє термін, що позначає один і той самий об'єкт у всіх можливих 

світах. У разі, коли позначений об'єкт не існує в якомусь світі, можна вважати, 

що у жорсткого десигнатора відсутній референт. До жорстких десигнаторів 

належать власні імена, імена природних класів і речовин [104, c. 47]. 
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К. Донеллан також відмовляється від інтерпретації власних імен як 

прихованих дескрипцій. В основі його розуміння референції лежить 

переконання в тому, що правильна ідентифікація референта певного імені 

залежить від історичного зв'язку між іменем і передбачуваним референтом [75]. 

Дещо в іншій тональності тезу про «незбагненність референції» 

сформулював У. Куайн. На його думку, не існує способів визначити, до чого 

відносяться терміни мови або відносно чого вони можуть уважатися істинними 

[106, c. 10]. «Ця мережа термінів і предикатів […] є […] системою відліку, або 

координатною системою. Зазвичай користувачі мови обдумують альтернативні 

денотації для знайомих їм термінів. І згодом починають розуміти, що 

майстерна перестановка цих денотацій компенсується припущеннями в 

інтерпретації допоміжних часток, і може вміщувати усі мовні диспозиції. Ми 

постійно стикаємося з непрозорістю референції, застосованої до нашої власної 

референції. Ця непрозорість робить референцію безглуздою. Проте такою 

референція залишається до тих пір, поки вона не співвіднесена з деякою 

координатною системою» [106, c. 52]. 

Д. Девідсон вказує на те, що у процесі емпіричного аналізу мови можна 

цілком обійтися без проблемного поняття референції, якщо побудувати досить 

адекватну теорію істини [77, c. 319]. Адже по суті, теорія референції, як і теорія 

істини тією чи іншою мірою відповідає на питання – чи можлива комунікація за 

допомогою мови. Оскільки, якщо існує принаймні один спосіб знайти вираз, що 

відповідатиме якимось об'єктам дійсності (спосіб визначення «здійсненності»), 

і досягатиме прийнятних результатів щодо умов пропозицій, то, відповідно, 

знайдеться і нескінченна кількість інших настільки ж прийнятних способів. 

Відтак, немає підстав називати будь-яке з таких семантичних відношень 

«референцією» або «здійсненністю» [77, c. 321]. На думку Д. Девідсона, 

«референція є відношенням між іменниками і тим, що вони називають, між 

складовими одиничними термінами і тим, що вони позначають, між 

предикатами і об'єктами, до яких вони належать […]» [77, c. 301].  

У класичній теорії референції значення слова репрезентує складну 
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композицію, що складається з об’єкта реальної дійсності (іноді його називають 

денотатом або екстенсіоналом), що має певний смисл (інтенсіонал). При цьому 

зазвичай процедури і методологічні прийоми, які використовуються у 

дослідженнях референції, мають суто лінгвістичний характер. Пропонуємо 

детально розглянути деякі із них. 

Питання референції відіграють важливу роль передусім у процедурній 

семантиці, що, на думку, Ф. Джонсон-Лерда, відрізняє її від інших семантичних 

теорій. Представники процедурної семантики розглядають зв’язок мовних 

виразів із зовнішнім світом. Згідно з концепцією Ф. Джонсон-Лерда, процеси 

мовного вираження і розуміння зумовлені «ментальними моделями», що 

слугують для репрезентації світу у свідомості людини і формуються за 

допомогою рекурсивних ментальних процедур. Для вивчення процесу 

референції Ф. Джонсон-Лерд пропонує використовувати так звані моделі 

дискурсу – певні штучно-сконструйовані замінники («сурогати») реальності, 

що дозволяють простежити зв’язок мовних виразів із реальним світом [243]. 

Взаємозв’язок між мовними знаками і немовними об’єктами входить у 

сферу інтересів не лише традиційної і процедурної лінгвосемантики, а й 

когнітивної лінгвістики. Через це інтерес когнітивної лінгвістики до процесу 

референції цілком закономірний. Когнітивний підхід до мови передбачає, що 

мовна форма є віддзеркаленням когнітивних структур – структур людського 

мислення, свідомості і пізнання. До когнітивних феноменів, що детермінують 

мовну форму, належать структури репрезентації знання, категоризація, 

концептуалізація, увага і т. ін. [19; 66; 203]. Практично усі з названих 

феноменів мають безпосереднє відношення до референції.  

Спроба моделювання механізму референції за допомогою мови, була 

здійснена у царині когнітивної лінгвістики Ж. Фоконьє. На основі теоретичних 

принципів когнітивної лінгвістики він розглянув проблему референції у зв’язку 

з поняттям референційної тотожності. Теорія когнітивних моделей, 

запропонована Ж. Фоконьє, включає ментальні простори і когнітивні моделі, 

що їх структурують. Ментальні простори Ж. Фоконьє дозволяють охопити як 
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реальну дійсність, так і суб’єктивну рефлексію цієї дійсності суб’єктом 

референції. Розглядаючи речення як частину дискурсу, а дискурс – як складний 

лінгвокогнітивний та прагмакомунікативний цілісний конструкт, Ж. Фоконьє 

розглядає, серед іншого, когнітивні оператори, що уможливлюють кодування й 

ідентифікацію ментальної інформації – так звані «space builders», до яких 

належать імена, анафоричні слова, артиклі, займенники, сполучники і т. ін. 

[125; 229; 230]. 

Проблеми референції розглядалися також і в роботах Дж. Лакоффа і 

Р. Ленекера, зокрема у зв’язку з критикою об’єктивістської семантики і 

демонстрацією переваг підходів когнітивної лінгвістики [110; 249]. Так, 

Р. Ленекер пропагує суб’єктивістський погляд на природу референції. Для 

нього значення мовного вираження не обмежується властивостями 

позначеного, а включає суб’єктивне ставлення мовця до об’єкта і ситуації 

мовлення [249]. 

Вважаємо необхідним окремо згадати працю Л. Робертса «How Reference 

Works. Explanatory Models for Indexicals, Descriptions, and Opacity», яка цілком і 

повністю присвячена дослідженню проблем референції [245, с. 261]. Як видно 

із назви книги, автор ставить перед собою завдання розкрити особливості 

функціонування референційних механізмів мови. У роботі увага зосереджена 

на мовних одиницях, що використовуються для об’єктивації навколишньої 

дійсності, а також на процесах сприйняття, мислення та інтерпретації. 

Л. Робертс пропонує дві моделі референції – модель «предикації» та «модель 

фігури-фону», згідно з якими реалізовуються різні види референції. Л. Робертс 

підкреслює прагмасемантичний характер своїх моделей, що базуються на 

суб’єктивній перцепції. До безперечних заслуг цієї праці, на нашу думку, 

належить виокремлення основних функцій референції – специфікаційної, 

реляційної та ідентифікаційної. Специфікаційна функція, на думку автора, 

полягає у спрямуванні уваги мовця і слухача на предмет мовлення з метою 

узгодити реалізацію цієї функції з іншими об’єктами дискурсу. Реляційна 

функція спрямовує увагу мовця і слухача на реалізацію функції конкретизації 
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(або специфікації) у зв’язку з іншими об’єктами спрямування їхньої уваги. І, 

нарешті, функція ідентифікації сприяє спрямуванню уваги мовця і слухача до 

референта, з метою його ідентифікації. Розкриваючи поліфункційний характер 

референції, автор порівнює її з виделкою. Адже, на думку Л. Робертса, виделка 

виконує не лише функцію «донесення їжі до рота», а ще й функцію 

підхоплення їжі з тарілки, з попереднім нанизуванням її на зубці. Такий цікавий 

метафоричний опис простої побутової дії нагадує взаємозв’язок між 

специфікаційною та реляційною функціями референції – так само функція 

конкретизації (специфікації) слугує для того, щоб встановити (ідентифікувати) 

референта з метою співвіднесення його з іншими об’єктами спрямування уваги.  

Незважаючи на розмаїття досліджень, які проводяться у межах теорії 

референції, проблема залишається актуальною і все ще потребує детального і 

різнобічного вивчення. Так, із включенням прагматичних чинників до опису 

референції особистість мовця (фонд його знань, мовленнєві наміри, ставлення 

до співрозмовника, підбір мовних засобів і т. ін.) стала відправним пунктом 

багатьох лінгвістичних розвідок. Саме суб’єкт мовлення займає ключову 

позицію у акті регулювання референції, що і стало предметом нашого розгляду 

у наступному підрозділі. 

 

1.2. Суб’єкт регулювання референції  

 

Отже, відправною точкою у наших подальших наукових пошуках є 

зв’язок акту референції із суб’єктом мовлення, адже референція реалізується 

користувачами мови, а не тими мовними виразами, котрими вони користуються 

для вказівки на предмет мовлення. Суб’єкта мовлення різні науковці називають 

по-різному: для одних – це мовна особистість [38; 92; 93], для інших – 

«дискурсивна особистість» [138]. В. А. Ущина, наприклад, називає суб’єкта 

мовлення «суб’єктом дискурсивної діяльності», вкладаючи у цей термін 

розуміння того, що «на відміну від обʼєктивних параметрів ситуації, мотиви, 

цілі, наміри, знання, ставлення та емоційний стан учасників комунікації 
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належать до субʼєктивних параметрів, однозначно визначити які може лише 

мовець – субʼєкт дискурсивної діяльності”» [183; 185; 186]. Згідно з 

В. А. Ущиною, суб’єкт дискурсивної діяльності – це неструктуроване, змінне, 

контекстно залежне, емерджентне комунікативне утворення, яке не існує 

попередньо, а утворюється під час дискурсивної взаємодії людини з іншими 

учасниками комунікації в умовах плинного часу [186, c. 39]. Ми вважаємо, що 

суб’єкт мовлення або суб’єкт дискурсивної діяльності одночасно є і суб’єктом 

регулювання референції як когнітивно-комунікативної дії, невід’ємним 

компонентом процесу комунікації.  

Людина реалізується як особистість лише в соціумі, у результаті 

спілкування з іншими людьми. Однією з важливих характеристик суб’єкта 

мовлення або, в термінах цього дослідження, суб’єктом регулювання 

референції, є здатність використовувати різні варіанти однієї мови та вільно 

переключатись у мовленні (яке розуміється як процес мовленнєвої взаємодії, 

що протікає у визначеній соціальній сфері за конвенціоналізованими правилами 

та нормами – відповідно до зміни ситуації, мети спілкування та учасників 

комунікації) – з одного коду на інший [90; 161]. Таке перемикання кодів у 

комунікації безумовно передбачає реалізацію референції, і для того, щоб 

проаналізувати цей процес, нам необхідно розглянути ролі, що виконуються 

суб’єктами під час комунікативної інтеракції.   

У комунікації контактують принаймні два субʼєкти зі своїми 

комунікативними ролями: мовець (адресант, продуцент) та слухач (адресат, 

реципієнт). Комунікативні ролі, що виконують субʼєкти мовленнєвої взаємодії, 

неоднакові за своїм статусом, вони утворюють ієрархію, яка очолюється 

мовцем, що домінує під час інтеракції. Друга сходинка відводиться для ролі 

слухача. Якщо у комунікативній ситуації присутні треті особи, то їм 

відводиться нижча сходинка [148]. 

Залежно від характеру різних ролей комунікантів, усі рольові відносини 

поділяються на симетричні й асиметричні [92]. У першому випадку всі 

учасники мовленнєвого спілкування мають однакові ознаки, в іншому – 
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комуніканти відрізняються хоча б за однією ознакою. Слід зазначити, що 

повністю симетричні рольові стосунки трапляються надзвичайно рідко. Більш 

того, у конкретній ситуації спілкування актуалізується здебільшого одна з 

ознак ролі. Мовець вступає в комунікацію не як глобальна особистість, у якій 

синтезовано усі складники, а як особистість «параметризована», яка виявляє в 

акті комунікації одну із своїх соціальних функцій чи психологічних аспектів, у 

зв’язку з якими й повинні розумітися його висловлювання. 

Комунікативні ходи узгоджуються з попередніми й наступними, 

вибудовуючи певну інтеракційну комунікативну тактику [88]. На основі 

застосування комунікативних тактик мовець збагачує свій комунікативний 

досвід – сукупність уявлень про успішні й неуспішні комунікативні тактики, 

що призводять чи не призводять до реалізаціївідповідних комунікативних 

тактик [89]. Отже, мовець виробляє комунікативну стратегію, яка 

перетворюється (чи не перетворюється) в комунікативну тактику як сукупність 

комунікативних ходів, поповнюючи його комунікативний досвід. 

Отже, приймаємо за основу, що основні комунікативні ролі позначаються 

як адресант і адресат, мовець і слухач, продуцент і реципієнт, відправник і 

отримувач [92; 148; 149]. Мовець є продуцентом висловлення, здійснювачем 

мовленнєвого акту, носієм комунікативної інтенції, яка полягає в прагненні 

шляхом здійснення мовленнєвого акту донести певне пропозиційне ставлення 

до іншого комуніканта – адресата. Адресат – особа або група осіб, якій/яким 

призначається висловлення адресанта [59].  

Зважаючи на чотири виміри художньої комунікації, виокремлюють такі 

типи адресата: реального (емпіричного) читача; передбачуваного читача, 

уявлення щодо якого будується з урахуванням властивостей реальної читацької 

аудиторії і містить гіпотетичну модель ідеального адресата, детермінованого 

особливостями кожного тексту; текстового читача, однією з реалізацій якого є 

образ читача як особливий оповідний модус художнього тексту, що інтегрує дві 

форми: образ ідеального читача, що належить відображеному вимірові 

художньої комунікації, й образ фіктивного читача як належності зображеного 
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виміру [165].  

З урахуванням особистісних параметрів і комунікативних функцій 

Г. Г. Почепцов виділяє такі модифікації адресата як: квазіадресат – неживий 

предмет; адресат-ретранслятор – отримувач висловлення, яке в своїй 

комунікативно-суттєвій частині призначено не йому (висловлення 

«розпадається на дві частини: а) частина, адресована адресату-ретранслятору, і 

б) частина, адресована справжньому адресату»); індиректний адресат – слухач, 

якому насправді призначено висловлення [148, с. 217]. 

Адресант (мовець) реалізує у своєму висловлюванні функції, які 

Р. О. Якобсон ідентифікує як емотивну, конативну, поетичну, метамовну, 

референтну, фатичну [208]. У дискурсі відбувається розщеплення адресанта на 

реальну особистість того, хто породжує повідомлення; функцію адресанта як 

відображення в тексті його світогляду, оцінок, позицій і сприйняття такої 

функції реальним адресатом. У різних напрямах сучасної комунікативної 

лінгвістики адресант також розглядається у відповідних аспектах: 

особистісному, соціальному, культурному, етнічному тощо. Адресант має певні 

статусні, позиційні й ситуаційні ролі, керується певними мотивами, інтенціями, 

установками, програмує власну комунікативну діяльність на підставі стратегій, 

реалізує їх у тактиках проведення і корекції спілкування. Діалогічна 

комунікація передбачає адресатно-адресантну інверсію. 

У гуманітарному пізнанні, згідно з М. М. Бахтіним, домінуючими стають 

процеси взаємодії реальної дійсності з індивідуальним описом, суб’єктивним 

розумінням та інтерпретацією навколишнього світу [15, c. 39–40; 16]. 

Розуміння референції як міжсуб’єктного акту, що, з одного боку, визначається 

намірами мовця, а з іншого, інтерпретаціями слухача, викликало інтерес 

науковців до механізмів регулювання референції, яке відбувається в 

комунікативній інтеракції і є невід’ємною частиною комунікативного акту. Дії 

мовців почасти зумовлені не правилами і нормативами використання мови, а 

прийнятими нормами ведення комунікації та ситуацією мовлення. Саме тому у 

наступному підрозділі ми розглянемо діалогічну взаємодію як середовище 



42 

 

міжсуб’єктного регулювання референції взагалі і комунікативний акт 

регулювання референції зокрема. 

 

1.3. Діалогічне мовлення як комунікативне середовище регулювання 

референції  

 

Сучасний антропоцентричний погляд на мову й мовлення передбачає, що 

у фокусі уваги лінгвістів є діалог як обʼєкт [39; 108; 128; 162; 175; 199] або 

предмет [64; 153; 209; 248] наукових досліджень. Діалог розуміється в 

лінгвістиці як діалогічний текст [64; 280] або як розмова, обмін висловленнями, 

мовлення [70, с. 5; 97; 136]. Такий підхід зумовлений двома рівнями 

діалогічності – формальним та функціональним. 

На функціональному рівні діалогічність постає як первинна властивість 

мови. Принцип діалогічної природи мови був сформульований 

В. фон Гумбольдтом: «У первинній сутності мови наявний незмінний дуалізм, і 

сама можливість мовлення зумовлюється зверненням і відповіддю» [67, c. 138]. 

Принципу діалогічності дотримувалися такі видатні лінгвісти як М. М. Бахтін 

[17; 18], Л. С. Виготський [60], Л. В. Щерба [206], Л. П. Якубинський [209]. На 

думку М. М. Бахтіна, усі одиниці мовленнєвого спілкування – висловлення – 

пов’язані одне з одним діалогічними відношеннями [17, с. 388]. Ці вчені 

вважають, що мовленнєва діяльність, є завжди сумісною діяльністю учасників 

мовленнєвого спілкування [48; 85; 86; 96], тому діалог передбачає уявлення 

лінгвістів про комунікативну сутність мови як суспільного явища [251; 252]. 

Діалогічний принцип є підґрунтям діалогізму як методології гуманітарного 

пізнання, яка передбачає діалогічну модель мови – нелінійну, інтеракціональну, 

конститутивну модель спілкування як мовної творчості [136, c. 8].  

Термін «діалогічність» вживається як категорія тексту, що характеризує 

його спрямованість на адресата. Найширше розуміння діалогічності було 

представлене М. М. Бахтіним. Його дослідження комунікативної взаємодії 

учасників спілкування (зокрема, діалогічних відношень) стали підґрунтям 
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розробки теорії діалогізму, скерованої на вивчення діалогічних відношень та 

діалогічності як визначальної характеристики тексту і дискурсу. Дослідник 

стверджував, що діалогічні відношення є набагато ширшим явищем, ніж 

діалогічне мовлення у вузькому значенні [18]. Діалогічність в широкому 

розумінні – це особлива форма взаємодії між рівноправними й рівнозначними 

свідомостями. У вузькому значенні О. С. Ахманова визначає її як мовну форму 

спілкування, діалог – як одну з форм мовлення, під час якої кожне висловлення 

прямо адресується співрозмовникові й виявляється обмеженим безпосередньою 

тематикою розмови [11].  

На думку М. М. Бахтіна, важливою рисою діалогічності є незавершеність, 

що пов’язана з потенційною можливістю відповіді чи реакції. Діалогізм 

релевантний своєю динамічністю. Нелінійність моделі спілкування 

характеризує відтворення процесу появи нового змісту в контексті висловлення 

як результату активної взаємодії адресата й адресанта. Таким чином, 

діалогічність передбачає врахування існування двох можливих думок, а також 

усіх тих, які можуть виникнути в процесі комунікації [18].  

Діалогічне мовлення є взаємодією мовців, вираженою в тексті за 

допомогою мовних засобів. Це співвідношення смислових позицій із 

урахуванням реакцій адресата, а також експлікація в тексті ознак діалогу. 

Згідно з теорією діалогічності діалог визначений як форма існування 

мови, пов’язана з соціальною природою й комунікативною функцією; 

діалогічне спілкування – як сфера прояву мовної діяльності людини, а мовне 

спілкування у формі діалогу – як конкретне втілення мови в її специфічних 

засобах, як певна мовна структура. 

У лінгвістичному енциклопедичному словнику діалог визначається як 

форма мовлення, що полягає в обміні висловленнями-репліками, на мовний 

склад яких впливає безпосереднє сприйняття, що активізує роль адресата в 

мовній діяльності адресанта. Для діалогічного мовлення типовим є змістовий 

(питання/відповіль, згода/заперечення) і конструктивний зв'язок реплік [210]. 

Тобто включено не тільки наявність адресата і адресанта, формальну й змістову 
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єдність реплік, але й формування мовного складу висловлення адресанта під 

впливом адресата. 

Діалогічність мовлення – це вираження в тексті засобами мови взаємодії 

мовців, яку розуміють як співвідношення смислових позицій, як урахування 

реакцій адресата а також експлікація в тексті ознак власне діалогу [210]. 

Діалог і монолог розрізняються за кількістю комунікантів: монолог 

здійснюється однією особою, а під час діалогу активно співпрацюють два 

комуніканти, які по черзі є мовцями, фізично контактують і розуміють один 

одного [97, c. 15].  

Найактивнішою формою міжособистісної комунікації є діалог. Діалог – 

форма мовлення, якій притаманні безпосередній обмін повідомленнями 

(репліками), як правило, двох осіб, які перебувають у безпосередньому звʼязку. 

У теорії мовленнєвих актів діалог визначається як упорядкована зміна актів 

мовлення. З точки зору цієї теорії важливість вивчення діалогу визначена 

наявністю в ньому мовленнєвої дії відповіді, що експлікує перлокутивну 

реакцію мовленнєвого акту адресата першої репліки, перетворивши його на 

мовця. Апеляція діалогу до фонових знань співрозмовників, задана ситуацією 

спілкування, значно розширює можливості імпліцитного способу передачі 

інформації (імплікатур, пресупозицій, тексту тощо). Значну роль у діалозі 

відіграють паравербальні засоби комунікації (фонація, жести, міміка, рухи тіла, 

погляд, дотики, відстань тощо)  

 Діалог характеризується лаконічністю висловлення, широким 

використанням паралінгвальних засобів, впливом контексту і ситуації 

спілкування та ін. [20]. Йому властива процесуальність, діалогове середовище і 

комунікативний смисл як комплекс інтенцій учасників комунікативного 

процесу. 

Поняття діалогічного мовлення базується на трактуванні діалогу як 

процесу мовленнєвої взаємодії двох або більше учасників спілкування , у 

межах якого кожен з учасників по черзі виконують ролі мовця і слухача. 

Аналізу діалогічного мовлення присвячені чимало праць вітчизняних та 
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зарубіжних вчених. Деякі дослідники включають до характеристик діалогічного 

мовлення психологічні, такі як вмотивованість – спонукання до спілкування; 

зверненість – контакт учасників спілкування, що передбачає зорову та 

мовленнєву взаємодію; ситуативність – співвіднесеність з реальними чи 

уявними подіями, переживаннями чи життєвим досвідом; емоційна 

забарвленість – емоції мовця проявляються в структурі реплік, доборі лексико-

граматичних структур, інтонації тощо; спонтанність – діалогічне мовлення 

неможливо спланувати; двосторонній характер – співрозмовник виступає то в 

ролі мовця, то слухача [195].  

Рух у діалогічному мовленні створюється кроками (репліками), які 

забезпечують звʼязність тексту. Зміна комунікативних ролей відбувається у 

рамках дискурсивного ходу (діалогічної репліки) [100]. Мовленнєвий, 

комунікативний, інтерактивний або дискурсивний хід – одиниця мовленнєвої 

взаємодії, «однократний мовленнєвий внесок комуніканта, який ініціює 

відповідний однократний внесок партнера в мовленнєвій взаємодії або сам є 

відповідним мовленнєвим внеском у комунікативну взаємодію» [63].  

Дискурсивний обмін становить послідовність зв’язаних мовленнєвих 

ходів, яка відповідає діалогічній єдності [108, c. 9], мінімальному діалогу [63]. 

Діалог – це інтерактивний процес безперервного обміну інформацією, який 

відбувається за наявності принаймні двох учасників, які інтерпретують взаємні 

комунікативні внески і спільними зусиллями розробляють когерентну 

структуру розмови і в кожен поточний момент «домовляються» [225, c. 122] 

щодо неї. Відтак, діалогічний дискурс постає як мисленнєво-комунікативна 

мовленнєва діяльність комунікантів у широкому (ситуативно-комунікативному, 

соціо-культурному, когнітивно-психологічному) контексті, зафіксована 

діалогічним текстом [22]. 

Діалогічний принцип є підґрунтям діалогізму як методології 

гуманітарного пізнання, яка передбачає діалогічну модель мови – нелінійну, 

інтеракціональну, конститутивну модель спілкування [136, c. 8]. Цей принцип 

означає, що «застосування мови завжди спрямоване на партнера в комунікації, 
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реально присутнього, такого, що мається на увазі, або такого, що 

ототожнюється з мовцем. У цьому розумінні всі тексти є функціонально 

діалогічними. Тому дискурс будь-якого типу є функціонально діалогічним за 

своєю природою» [22]. 

Однак слухач не має прямого доступу до ментальності мовця, його 

реальних мотивацій [71, c. 279] і він робить висновки про когнітивні процеси 

лише на основі вербальних маркерів або референційних кодів, тому 

інтерпретація мовленнєвої поведінки співрозмовників ґрунтована на тому, які 

релевантні операції та стратегії використано у процесі взаємодії з 

комунікативним партнером [71, c. 272]. Завданням мовця є проєктування того, 

що він хоче висловити. Слухач, своєю чергою, вдається до інтерпретативних 

кроків – процедур для розуміння висловленого. Іншими словами, мовець 

покладається на здатність слухача визначати наскільки зрозумілим є для нього 

повідомлення партнера, наскільки цікавим, актуальним та релевантним є 

запропонований предмет розмови. У звʼязку з цим, слухач робить вагомий 

внесок у розмову, спираючись під час інтерпретації на контекстуальні 

параметри, які містять, когнітивні та соціальні фактори обмеження [264, c. 140], 

які впливають на мовця.  

Референтна співвіднесеність з суб’єктом–мовцем реалізується в 

основному за допомогою особових займенників. Ще Е. Бенвеніст неодноразово 

підкреслював, що за допомогою системи займенників здійснюється 

актуалізація, причому особові займенники мають особливе значення, оскільки з 

їхньою допомогою відбувається референційне співвіднесення зі суб’єктом 

мовлення. Займенники, згідно з концепцією Е. Бенвеніста, не належать ні 

суб’єкту, ні поняттю. Їхня функція – бути основою для вияву суб’єктивності у 

мові. Відтак, займенники слугують для формування особливого виду 

референції – індексальної, такої, що уможливлює реалізацію особливого 

співвіднесення [28].  

Отже, під референцією ми розуміємо співвіднесеність реального об’єкта 

навколишнього світу з актуалізованим поняттям. Суб’єктами референції є 
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мовець і слухач як основні учасники і компоненти ситуації мовлення, за 

межами якого референції не існує, оскільки саме акт мовлення є необхідною 

умовою для реалізації референції. Відтак, далі вважаємо доцільним розглянути 

особливості комунікативної ситуації, у якій може відбуватися процес 

регулювання референції.  

 

1.4. Комунікативна ситуація регулювання референції 

 

Комунікативна ситуація – це складне міждисциплінарне поняття, під 

яким розуміють «ситуацію безпосереднього спілкування» [108]. Комунікативна 

ситуація – це сукупність факторів, що зумовлюють можливість і характер 

комунікативного акту. О. О. Селіванова пропонує розуміти комунікативну 

ситуацію як складну синергетичну систему, що функціонує шляхом взаємодії її 

складників як окремих систем під впливом зовнішнього середовища [164]. 

Н. І. Формановська визначає комунікативну ситуацію як складний 

комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх станів комунікантів, що 

представлені в мовленнєвій поведінці – висловленні, дискурсі [190, c. 56]. У 

такому підході враховано екстралінгвістичні фактори спілкування, особистісні 

якості учасників комунікації, їх взаємодію і таким чином найлаконічніше і 

найточніше відображено сутність поняття комунікативної ситуації. 

Комунікативну ситуацію розглядають також як ієрархічно складний компонент 

дискурсу, що містить формально-семіотичний, когнітивно-інтерпретаційний, 

соціально-інтерактивний рівні й поділяється на окремі фрагменти, одиниці 

комунікації – комунікативні акти [116, c. 48]. 

Комунікативна ситуація має власні параметри самоорганізації, які 

упорядковують нерівноважність її системної організації та протистоять 

різноманітним деструктивним внутрішнім і зовнішнім чинникам [172]. 

Комунікативна ситуація є вихідним фактором спілкування, що спонукає 

людину до комунікативної взаємодії і визначає мовленнєву поведінку мовця, 

способи реалізації його комунікативної інтенції. Відповідно до 
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О. О. Селіванової, інваріантними ознаками комунікативної ситуації є такі 

параметри як інтеракція (комунікативна взаємодія); антропоцентичність 

(діяльність комунікантів – людей); параметри цілісності (інтеграція всіх 

складників комунікативної ситуації на підставі комунікативної взаємодії) та 

замкненості (обмеженість складу комунікантів, відповідні час і простір, 

інтенційно-стратегічні програми партнерів, обставини комунікативного акту); 

дискретність (віддільність фаз продукування повідомлення і його сприйняття 

навіть у комунікації «тут і зараз»); інформативність (продукування інформації 

свідомістю мовця або автора тексту, а також формування інформаційного 

масиву у свідомості адресата або читача, який сприймає це повідомлення); 

континуальність (динаміка комунікативного акту в певних умовах його 

здійснення); контекстуальність (умови комунікації, соціальні, етнічні, 

психологічні, культурні та інші чинники, що впливають на перебіг акту 

комунікації) [164; 247]. 

Згідно з В. І. Бєліковим і Л. П. Крисіним, комунікативну ситуацію 

визначають вісім ситуативних чинників: мовець (адресант), слухач (адресат), 

відносини між мовцем і слухачем і пов’язана з цим тональність спілкування 

(офіційна – нейтральна – дружня); мета спілкування, яка диктує стратегію 

спілкування; засіб спілкування (мова або її підсистема, а також позамовні 

засоби – жести, міміка); спосіб спілкування (усний/письмовий; 

контактний/дистантний); місце спілкування [23, c. 61].  

Деякі вчені залучають до цієї моделі ще один компонент – тему. Ще 

Р. Якобсон писав, що стандартна комунікативна ситуація має шість складників: 

адресант, адресат, контакт, повідомлення, контекст, код [207]. У його моделі 

комунікації адресант, використовуючи засоби мовного коду, формує 

повідомлення та з його допомогою встановлює контакт з адресатом у межах 

конкретного контексту. Контекст у моделі Р. Якобсона пов’язаний зі змістом 

повідомлення, з інформацією, що передавалась ним. Поняття контакту має 

зв’язок із регулятивним аспектом комунікації. Під контактом розуміється 

взаємодія між комунікантами, особливості її перебігу; повідомлення або текст – 
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певна інформація, передана одним суб’єктом іншому; під кодом мається на 

увазі мова (або мовленнєвий різновид), якою реалізується висловлення [208]. 

В. В. Красних виокремлює у структурі комунікативної ситуації чотири 

компоненти: 1) екстралінгвістичний аспект; конситуація – об’єктивно існуюча, 

власне екстралінгвістична ситуація спілкування; умови (у широкому смислі) 

спілкування та його учасники (тобто хто, що, де, коли); 2) семантичний аспект; 

контекст – імпліцитно чи експліцитно виражені смисли, реально існуючі, що є 

частиною ситуації, відображаються в дискурсі і актуальні для певного 

комунікативного акту; 3) когнітивний аспект; пресупозиція – зона перетинання 

індивідуальних когнітивних просторів (фондів знань) комунікантів, включаючи 

і уявлення комунікантів про конситуацію; 4) (власне) лінгвістичний аспект; 

мовлення – продукт безпосереднього створення мовлення, те, що продукують 

комуніканти [101].  

І. Н. Борисова розмежовує параметри комунікативної події, що 

впливають на її продукт (текст) і атрибути комунікативної ситуації. Це ознаки 

ідентифікації комунікативної події, що визначають її жанр [39, c. 35]. 

Мовознавиця поділяє ці ознаки комунікативної події на два класи: об’єктивні 

інтегруючі ознаки (власне комунікативна ситуація) і суб’єктивні ознаки 

варіювання мовленнєвої поведінки і мовленнєвого продукту. Комунікативна 

ситуація виконує щодо комунікативної діяльності учасників спілкування та її 

продукту три функції: 1) лімітуюча (комунікативна ситуація задає комуніканту 

обмежуючі умови комунікативної діяльності, жанр комунікативної взаємодії 

[205], «пропонує» йому вибір із репертуару ролей, стратегій і тактик 

мовленнєвої поведінки); 2) інтегруюча (комунікативна ситуація традиційно 

пов’язується в лінгвістиці з цілісністю мовленнєвого твору [39, c. 44].  

У нашій роботі ми, слідом за В. А. Ущиною, трактуємо комунікативну 

ситуацію як обмежений у часі й просторі цілісний, соціально осмислений 

процес безпосередньої мовленнєвої взаємодії комунікантів в умовах, якими 

визначається їхня дискурсивна поведінка і способи реалізації їх 

прагмакомунікативних інтенцій  [187, c. 93]. 
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Розглядаючи специфіку регулювання референції під час мовленнєвої 

інтеракції в умовах комунікативної ситуації, ми приходимо до усвідомлення 

необхідності аналізу мовленнєво-мисленнєвих операцій, що подекуди 

приховані від безпосереднього спостереження і вимагають комплексного 

підходу до їх виокремлення і вивчення.  

 

1.4.1. Поняття референта і актуалізація об’єктів реальної дійсності 

 

У зв’язку з переорієнтацією теорії референції на конкретну ситуацію 

мовлення і конкретного суб’єкта мовлення, виникає потреба у новому 

тлумаченні самого терміна «референт», що у філософії трактувався як об’єкт 

реальної дійсності. У лінгвістиці ж починають розмежовувати такі поняття, як 

«референт» і «денотат», позаяк кожен з цих термінів пов’язаний з певною 

сферою навколишнього буття. Згідно з С. Д. Кацнельсоном, «референт, на 

відміну від денотата і сигніфіката, відноситься не до імені як дискретної 

одиниці мови, а до імені в мовленні» [95, c. 394].  

Денотат, згідно з О. О. Селівановою, це термін логіки, транспонований до 

логічної семантики як відповідник значення, позначеного (за Г. Фреге та 

Б. Расселом). Денотат також вживається у значенні об’єкта чи фрагмента 

дійсності або ментального світу, позначених певною мовною одиницею (як 

відповідник референта в теорії Ч. Огдена і А. Річардса). У широкому значення 

цей термін вживається на позначення поняття взагалі, фіксованого мовним 

знаком. За Дж. Міллером і Р. Карнапом, денотат є відповідником екстенсіоналу, 

тобто обсягу поняття, на відміну від інтенсіоналу – змісту поняття. Денотат 

також розглядають як понятійне ядро значення, позбавлене суб’єктивних 

відтінків: оцінки, емотивності, експресивності, функціонально-стилістичної 

забарвленості, на відміну від конотата, хоча не завжди межа між ними є чіткою 

і прозорою [165, с. 112]. 

Згідно з О. О. Селівановою, референт – це об’єкт позамовної дійсності, 

який співвідноситься з мовним знаком у системі мови або акті мовлення. Не всі 
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мовні знаки мають референт, деякі отримують його лише у висловленні (сюди 

належать дескрипції, займенники, деякі власні імена, загальні назви тощо). Як 

стверджує дослідниця, мовні знаки можуть подвійну референційну природу, 

тобто бути позначенням класу предметів або ж отримувати конкретний денотат 

[165, с. 514]. Деякі дослідники ототожнюють референт і денотат або 

використовують диференціацію семантичного і віртуального референта. 

Семантичний референт співвідносять з об’єктом позамовної дійсності, 

віртуальний референт – з його понятійним змістом (тобто денотатом, 

десигнатом, значенням, концептом тощо).    

У теорії референції поняття референта є базовим, оскільки її завданнями 

вважають установлення природи співвіднесеності абстрактних імен, 

предикатів, дескрипцій, службових слів, власних імен, займенників, 

числівників із фрагментами дійсності; аналіз особливостей кореферентності 

предметів і явищ у тексті [47]; дослідження співвідношення референції, 

значення та смислу; вияв залежності істинності висловлень від доречності 

референції імен – складників висловлень; вивчення референційної природи 

контекстуальних презумпцій (пресупозицій); обґрунтування текстової 

алюзивної референції, можливих текстових світів; проекція референції на 

мовленнєві акти, інтенційні дії мовців тощо [165, с. 514]. 

Отже, денотатом імені називається безліч об'єктів дійсності, які можуть 

позначатися цією мовною одиницею. Денотація – це відношення лексеми до її 

екстенсіоналу [270], що виявляється як безліч об'єктів, з якими може 

співвідноситися ім'я. Фактично, під денотацією мають на увазі референцію, яка 

актуалізується у висловленні і пов’язана з відповідним об'єктом або явищем. 

Актуалізація мовного вираження у конкретному висловленні передбачає 

механізм співвіднесення з конкретним об'єктом (референцією), на відміну від 

потенційної можливості позначення (денотації) [106]. Об’єкти, що 

співвідносяться з тим самим референтом, уважаються кореферентними. Явище 

кореференції проявляється у зв’язному тексті, оскільки слугує для здійснення 

зв’язності речень або висловлень. 
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Очевидно, що розуміння референта як певного об’єкта, котрий існує в 

реальній дійсності, дещо спрощує завдання дослідників. Однак референт 

повинен оцінюватися не просто як об’єкт навколишнього світу, а як образ 

об’єкта, ментальна репрезентація, що виникає у свідомості суб’єкта мовлення, 

або суб’єкта референції. Таким чином, можна позбутися проблеми з 

референтами, котрі не існують у реальному світі, а створені лише уявою 

суб’єкта комунікації, або авторами художніх творів. Отже, референт можна 

трактувати як систему предметних фреймів [123], пов’язаних з цим 

референтом. Необхідно також зауважити, що для лінгвістичного аналізу часто 

виявляється важливим не сама реальна дійсність, а те, яким чином автор 

повідомлення репрезентує цю дійсність. При цьому відчуття мовця, його 

переживання, уся палітра його емоцій та почуттів також може бути певною 

реальністю як для нього самого, так і для його партнерів по комунікації.  

Мовні вирази, співвіднесені з предметом (класом предметів) об'єктивного 

світу, визначаються як референтні, а вирази, співвіднесені з сигніфікатом, але 

не з предметом, називаються нереферентними [200]. Будь-який предмет 

вважається відомим, якщо він будь-коли був введений у поле зору учасників 

комунікативної взаємодії. Ця відомість може виникати в результаті а) анафори 

(згадуванні у попередньому контексті), б) дейксису (вказування на об’єкт), в) 

аперцепційної відомості (загального фонду знань співрозмовників) [200, c. 215]. 

Тому об’єкт дійсності може бути відомий слухачу (аперцепційна відомість, 

знання), може знаходитися в полі зору обох суб’єктів регулювання референції 

(дейксис, вказування) або може бути згаданий раніше (анафорична відомість, 

попереднє згадування). Відтак, важливою умовою виконання референції є 

вживання мовцем для позначення референта такої мовної одиниці, яка дозволяє 

слухачу ідентифікувати об’єкт чи ситуацію, про яку йдеться. Слухач повинен 

зуміти відрізнити референта від інших, виокремити його з ряду схожих об’єктів 

чи ситуацій. «Кожне висловлення вимовляється у певній ситуації і становить 

щось невідчужуване в цій ситуації у тому сенсі, що відсутні частини 

висловлювання заповнюються з того, що знаходиться перед очима мовця і 
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слухача» [158, c. 144]. 

Для теорії референції, зокрема, виокремлення типів референції, важливим 

є поняття денотативних статусів, введене О. В. Падучевою. Під денотативним 

статусом дослідниця розуміє тип співвіднесення мовної одиниці (в цьому 

випадку – іменної групи) з позамовними об’єктами або тип референційного 

призначення [131]. При цьому підкреслюється, що реальна співвіднесеність 

мовної одиниці з позамовним об’єктом виникає лише в комунікації, а 

денотативний статус характеризує мовну одиницю в реченні. 

Поняття денотативного статусу О. В. Падучевої близьке до того, що 

Н. Д. Арутюнова називає видом референції. Дослідниця виокремлює такі види 

референції: 1) відношення імені до ознак класу; 2) відношення імені до будь-

якого члена класу; 3) відношення імені до об’єкта, що відомий мовцю, але не 

відомий адресату; 4) відношення імені до одиничного, але не ідентифікованого 

предмета; 5) відношення імені до ідентифікованого об’єкта; 6) відношення 

імені до класу об’єктів вцілому [6]. 

Таким чином, різні типи денотативних (референтних) вживань імен і 

іменних словосполучень – це різні типи їх співвідношення з позамовними 

об’єктами. При цьому виявляється, що референція залежить від багатьох 

факторів різного порядку. Підкреслюється, наприклад, залежність між 

референцією, логічною та синтаксичною структурою речення. Денотативні 

статуси співставляють з двома основними типами референції – визначеною та 

невизначеною референцією. 

Ступінь визначенності/невизначенності іменної групи, наприклад, 

залежить від того, яким чином ця одиниця співставляється з класом можливих 

екстралінгвальних об’єктів, що позначені цією мовною одиницею [180]. Ця 

одиниця може співвідноситись з будь-яким випадковим членом цього класу, з 

цілим класом чи з певним конкретним об’єктом класу. Одним із маркерів 

розмежування визначеної та невизначеної референції, наприклад, в англійській 

мові може бути артикль. 

Н. Д. Арутюнова вводить поняття ідентифікуючої, або конкретної 
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референції, та зазначає, що не всі типи мовних висловів здатні до референції, а 

ті, що мають таку здатність, здійснюють це різними способами. Дослідниця 

пропонує класифікацію семантичних типів мовних висловів, що беруть участь в 

ідентифікуючій референції: 

- дейктичні займенники, застосування яких щодо конкретного предмета 

чи явища залежить безпосередньо від мовленнєвої ситуації; 

- власні імена, які мають одиничну референцію, що не залежить від умов 

комунікації і знаходяться з об’єктами у відношеннях найменування; 

- загальні назви, що виконують денотативну функцію (функцію 

позначення) і використовуються щодо предметів, які входять в об’єм 

відповідного поняття [6]. 

Референція загальних назв є найпроблемнішою областю теорії 

референції, оскільки може здійснюватись за допомогою двох факторів: 

семантичного та формального. Семантична референція загальних назв 

здійснюється за рахунок їх описового змісту – якостей предметів, які вони 

описують. Такі імена, услід за Б. Расселом, називають дескрипціями. 

Формальна референція реалізується за допомогою певних лінгвальних 

актуалізаторів, які допомагають звузити область референції з цілого класу до 

конкретного об’єкта. В якості таких актуалізаторів можуть використовуватись 

різноманітні як граматичні, так і контекстуальні засоби.  

А к т у а л і з а ц і я поняття полягає в ототожненні цього поняття з 

уявленнями суб’єкта-мовця про навколишній світ, у результаті чого 

відбувається зміна співвідношення між можливим об’ємом поняття і його 

конкретною реалізацією. З іншого боку, актуалізація пов’язана з 

функціонуванням слова і речення, в результаті чого одне або кілька слів, що 

виражають ментальні репрезентації мовця, стають певними членами речення. У 

мові виробилися механізми актуалізації і засоби, що слугують для її реалізації. 

Під актуалізаторами, слідом за Ш. Баллі, ми розумітимемо не лише систему 

займенників, прийменників [234] і часток, а цілу низку прийомів актуалізації, 

що використовуються мовцями для референції. Отже, актуалізатори – це мовні 
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(лексичні, граматичні і стилістичні) засоби зв’язку віртуальних (абстрактних, 

уявних, споглядальних) понять з відповідними предметами і процесами 

реального світу.  

 

 

1.4.2. Когнітивно-комунікативна структура референційного коду   

 

З давніх давен мова сприймалася як своєрідний код для шифрування і 

передачі понять через слова, а думок – через пропозиції. Філософи вважали, 

що мова необхідна людині принаймні тому, що вона позбавлена можливості 

транслювати свої думки без мови і мовлення. Так, М. Дамміт вказує на те, що 

спроби звільнити думку від її лінгвістичної оболонки призводять лише до 

змішання думки з внутрішніми переживаннями, образами, почуттями. Таким 

чином, думка нерозривно пов'язана з мовою і не може бути сформульована, 

виражена і передана поза лінгвістичного середовища. Мислення нерозривно 

пов'язане з мовою, визначається і структурується нею [69]. 

Кожне мовне співтовариство користується визначеними засобами 

спілкування – мовами, їх діалектами, жаргонами, стилістичними різновидами 

мови. Мовне співтовариство – це сукупність людей, обʼєднаних спільними 

соціальними, економічними, політичними та культурними звʼязками, яка 

здійснює у повсякденному житті прямі й опосередковані контакти одні з 

одними та різного роду соціальними інститутами за допомогою однієї мови чи 

різних мов, поширених у цій спільноті [168; 169]. 

Будь-який спосіб комунікації (природна мова, штучна мова, система 

жестів) можна назвати кодом. Код – система символів для передавання, 

обробки й зберігання (запамʼятовування) різної інформації [79]. Інколи поряд із 

цим терміном використовується термін субкод. Як зазначав Р. Якобсон: «Будь-

який загальний код має багато форм та є ієрархічною сукупністю різних 

субкодів, які вільно обираються мовцями залежно від функції спілкування, 

адресата та відносин між співрозмовниками» [208]. 
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Код – система умовних знаків, правил передачі інформації каналами 

звʼязку (комунікації) відповідно з їхніми технічними, соціально-культурними 

особливостями і функціями [79]. У випадках міжособистісного та 

міжкультурного спілкування кодами виступають засоби певної ідіоетнічної 

мови, мови міжнаціонального й міжнародного спілкування, а іноді штучні мови 

[168]. Структурно комунікацію можна поділити на дві взаємоповʼязані 

системи – систему когнітивних репрезентацій і систему комунікативного 

кодування [65, c. 218]. Під терміном «комунікативний код» розуміють мову або 

її різновиди (діалект, сленг, стиль тощо), а також немовні засоби 

(паралінгвальні, інтонаційні тощо), які використовують учасники 

комунікативного акту [20, c. 327]. 

Для дослідження комунікації першочерговим стає аналіз комунікативної 

функції мовної особистості, що актуалізується у різнобічній комунікативній 

діяльності людини. В умовах реальної комунікації розуміння мови зовсім не 

забезпечується знанням і володінням мовою, а вимагає знань про те, у яких 

випадках те чи інше висловлення буде означати різні комунікативні дії. Код і 

мова співвідносяться як родове й видове поняття, де код – родове, а мова – 

видове. Мова як засіб кодування – це система законів і правил, за допомогою 

яких відбувається кодування і декодування інформації; це упорядкована 

система знаків і правил користування ними. Мова (чи будь-яка інша знакова 

система) – це сукупність мовленнєвих актів, дій розглядається в якості засобу 

донесення референта від мовця до адресата [20]. 

Референція і код взаємозалежні як два аспекти одного цілого: когнітивна 

дія та відповідна їй мовна форма. Тому, на нашу думку, доцільно 

використовувати термін «референційний код». Під референційним кодом ми 

розуміємо систему лінгвальних ресурсів (лексем, граматичних структур, 

стилістичних засобів), що використовуються суб’єктами комунікації у процесі 

регулювання референції. Усі згадані ресурси використовуються мовцями не 

абияк, а узгоджено з їхніми прагматичних цілями і відповідно підібраними 

комунікативними стратегіями. 
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1.4.3. Регулювання референції як когнітивно-комунікативна 

стратегія  

 

Чи не найважливішою характеристикою референції є її здатність надавати 

щоразу нового, особливого забарвлення кожному актові комунікації, адже саме 

референції властива спроможність формувати особистісне ставлення і 

віддзеркалювати індивідуальні уподобання суб’єктів комунікації [174; 179]. 

Мовець, або суб’єкт регулювання референції є тією рушійною силою, що 

здійснює вибір не лише особливих мовних засобів для об’єктивації у мовленні 

його / її бачення світу, але й добирає найдоцільніші, на його / її думку, стратегії 

і тактики, за допомогою яких доносить свої ментальні репрезентації до 

потенційних співрозмовників. Важливо враховувати, що в основі будь-якого 

висловлення лежить певна мета, адже «мовлення відповідає своєму цільовому 

спрямуванню, якщо немає мети, немає і мовлення», – писав Г. Гійом [65, c. 93]. 

Отже, кожна конкретна мета висловлення є детермінантом набору 

комунікативних стратегій [105], використаних для її досягнення і, відповідно, 

набору референційних засобів, що у термінах нашого дослідження називаються 

референційним кодом. Перш ніж перейти до розгляду нами регулювання 

референції як когнітивно-комунікативної стратегії, вважаємо доцільним 

розглянути різні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до поняття 

«стратегія». 

У комунікативно орієнтованих лінгвістичних дослідженнях поняття 

стратегії посідає одне із центральних місць, оскільки саме стратегія відбиває 

цілеспрямованість мовлення, слугує способом здійснення мовленнєвого впливу 

[196; 197]. В аналізі тексту поняття стратегії пов’язується із загальними 

прагмалінгвістичними принципами реалізації іллокутивного смислу, на підставі 

чого автори виділяють «глобальні комунікативні стратегії мовленнєвої 

поведінки: репрезентативну, або зображальну, і наративну, або аналітичну» 

[197, с. 38]. В. З. Демʼянков пропонує наступну загальну класифікацію 
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стратегій: ті, які використовують загальні засоби комунікації – мовленнєві й 

паралінгвістичні (стратегії вітання) та стратегії власне вербального 

спілкування – організація розмови (стратегії, які передбачають засоби динаміки 

комунікації: організація діалогу, одиниці спілкування: знання семантичного 

потенціалу висловлення, володіння технікою проведення конкретного 

мовленнєвого акту) [73, c. 329]. Г. Г.  Почепцов під комунікативною стратегією 

розуміє ефективні шляхи досягнення комунікативних цілей та виокремлює два 

типи стратегій: cтратегії подання інформації та стратегії отримання інформації 

[148, c. 58].  

Т. А. ван Дейк визначає стратегію як характеристику когнітивного плану 

спілкування, яка контролює оптимальне вирішення завдань гнучким і локально 

керованим способом в умовах браку інформації про відповідні дії комунікантів 

або про локальні контекстуальні обмеження на власні дії [71, c. 274]. 

О. С. Іссерс кваліфікує стратегію як «когнітивний план спілкування, за 

допомогою якого контролюється оптимальне вирішення комунікативних 

завдань мовця в умовах браку інформації про дії партнера» [89, c. 193]. 

Дослідниця визначає низку когнітивних передумов вибору комунікативної 

стратегії, які обумовлюють стратегічний вибір мовних одиниць різних рівнів і 

способів їхньої реалізації, тобто побудову зв’язного тексту, оптимального для 

виконання комунікативного завдання мовця [88, c. 95–96]. Виходячи з цього, 

поняття дискурсивної стратегії можна тлумачити як феномен, що належить 

свідомості людини, втілюється в мовленні та конструює комунікативний 

процес.  

Дискурсивна діяльність характеризується цілеспрямованістю, яка, на 

думку відомої української дослідниці стратегій І. Є. Фролової, співвідносна з її 

стратегічністю, тому її потрібно аналізувати з опорою на поняття дискурсивної 

стратегії [194, c. 113]. У межах цього напряму стратегію тлумачать як явище, 

що належить свідомості людини, втілюється в мовленні та конструює процес 

комунікації [195]. І. Є. Фролова виділяє такі характеристики дискурсивної 

стратегії: – дискурсивна стратегія має соціально-інтеракціональну природу, є 
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інструментом соціальної взаємодії; – дискурсивна стратегія є засобом реалізації 

позамовленнєвих, комунікативно значущих цілей; – як мовленнєво-мисленнєве 

явище дискурсивна стратегія становить єдність ментального й вербального 

планів; – дискурсивна стратегія має статичний і динамічний, процесуальний і 

результативний вимір; – структура дискурсивної стратегії є складно 

організованою; – дискурсивна стратегія виконує регулятивну функцію, сприяє 

регуляції міжособистісних стосунків комунікантів [194, c. 114]. 

І. Є. Фролова пропонує розглядати дискурсивну стратегію як поняття 

вужче за комунікативну стратегію, оскільки вона може бути й невербальною, і 

ширше за мовленнєву стратегію, яка є одиницею мовленнєвого впливу й 

спрямована на досягнення лише мовленнєвих цілей [196, c. 243]. Дослідниця 

виділяє такі характеристики дискурсивної стратегії  – дискурсивна стратегія 

має соціально-інтеракціональну природу, є інструментом соціальної взаємодії; 

– дискурсивна стратегія є засобом реалізації позамовленнєвих, комунікативно 

значущих цілей; – як мовленнєво-мисленнєве явище дискурсивна стратегія 

становить єдність ментального й вербального планів; – дискурсивна стратегія 

має статичний і динамічний, процесуальний і результативний вимір; – 

структура дискурсивної стратегії є складно організованою [194, c. 114]. 

Отже, під регулюванням референції ми розуміємо когнітивно-

комунікативну стратегію реструктурації висловлення під час діалогічної 

взаємодії між учасниками комунікації, пов’язану з підбором мовних 

(лексичних, граматичних, стилістичних) та позамовних (когнітивних, 

прагматичних, стратегічних) засобів встановлення та зміни референційного 

коду висловлення.  

 

1.5. Поетапна методика дослідження 

 

Загальнотеоретичним підґрунтям цієї дисертації є антропоцентричний  

підхід до вивчення мови, що передбачає включення у мовотворчий процес 

людини – невід’ємного компонента мовленнєвої діяльності. Антропоцентризм 
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у лінгвістиці полягає у тому, що людина стає точкою відліку в аналізі усіх без 

винятку мовних явищ і процесів, і, крім усього іншого, саме людина є 

залученою не лише до процесу мовлення, а й до самого процесу наукового 

пізнання, визначаючи його перспективи та цілі.  

Конкретно-теоретичні підвалини дослідження лежать у царині 

когнітивно-комунікативної парадигми, до «базових настанов якої належать 

визнання антропоцентричності, експансіонізму лінгвістичних досліджень, 

діяльнісної та системної природи мови й мовлення, вихід за межі 

раціоналістичної філософії» [212]. 

У зв’язку з розширенням фокусу мовознавчих пошуків, межі вивчення 

референції також розширяються, що дозволяє поряд з формально-

семантичними, також ураховувати лінгвокогнітивні та прагмакомунікативні 

аспекти референції. Стає очевидним, що на формування референційних 

характеристик справляють вплив ціла низка різноманітних чинників, 

пов’язаних як зі структурою і змістом висловлення, так і з когнітивними 

структурами мислення, з просторово-часовими, прагматичними, соціальними та 

інтеракційними умовами комунікації. Урахування цих чинників і покладено в 

основу підбору методичних підходів та інструментів аналізу у нашій роботі. 

 

1.5.1. Етап 1. Підбір матеріалу дослідження 

 

Як уже було неодноразово згадано раніше, референція як осмислена дія, 

включена в мовленнєву діяльність носіїв певної мови і культури, здійснюється 

в умовах поточного часу, в певній ситуації мовлення і з задіянням двох або 

більше учасників комунікації. Оскільки основним аналітичним фокусом нашого 

дослідження є не статика референційного висловлювання perse, а динаміка 

регулювання референції у процесі мовленнєвої взаємодії – тобто її розвитку і 

можливого трансформування під впливом найрізноманітніших чинників, то 

стає очевидним, що найкраще цей процес піддається вивченню на матеріалі 

діалогічного мовлення. 
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Таким чином, корпус даних для вивчення механізмів регулювання 

референції було укладено на основі фрагментів діалогів та полілогів, підібраних 

методом суцільної вибірки з англомовних художніх творів другої половини 

ХХ-го століття (1977–2009 роки). Загалом корпус налічує 830 текстових 

фрагментів діалогічного мовлення загальним обсягом 274 730 слів. 

Основним критерієм підбору матеріалу для дослідження була наявність у 

діалозі принаймні однієї пари суміжних реплік (adjacency pair) – термін 

конверсаційного аналізу, запропонований відомими соціолінгвістами Г. Саксом 

і Е Щегловим ще у 1973 («Opening Up Closings» in «Semiotica»). Парою 

суміжних реплік уважається найменша одиниця конверсаційної інтеракції, що 

складається з двох реплік, перша з яких зумовлює зміст і структуру наступної. 

У парі суміжних реплік перша репліка пари (ПРП – перша репліка пари) і друга 

репліка пари (ДРП – друга репліка пари) складають нерозривне конверсаційне 

ціле. Наприклад, ПРП «Hello» передбачає у відповідь ДРП «Hi» або 

релевантною реакцією на ПРП «Do you know what time it is?» буде щось на 

кшталт «Five o'clock». Учасники інтеракції не просто навмання підбирають 

ДРП у відповідь на ПРП у парі суміжних реплік, а чітко усвідомлюють, що від 

них очікують. Відтак, компоненти пари суміжних реплік не типологізовані 

лише за критерієм «першої» та «другої репліки» у парі, а й класифікуються за 

типом інтеракції, а саме: пара суміжних реплік «вітання-вітання» («Нello», 

«Hi»), «відповідь-запитання» («Do you know what time it is?», «Five o'clock»), 

«пропозиція-реакція» («Would you like a cup of tea?», «No, thanks»), запрошення 

– прийняття / відмова («Let’s go to the cinema together!?» «Gladly») і т. ін. 

Наше завдання полягало в аналізі формулювання референції, відповідно, 

увага була зосереджена на мовних засобах, що використовував мовець як 

суб'єкт референції для позначення референта. Наприклад: 

1) “And you told him everything?” 

“Her. And yes, I told her everything.” [8, c. 308] 

Запропонований для аналізу приклад дає нам змогу проаналізувати 

регулювання референції у наведеній парі суміжних реплік. 
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Зазвичай позначення референта, який у цьому дослідженні збігається з 

топіком – предметом думки мовця (далі ПДМ), реалізовується у першій репліці 

пари суміжних реплік (ПРП) (And you told him everything?- Her. And yes, I told 

her everything). У ДРП міститься реакція на позначений референт – або 

визнання того, що слухачеві зрозуміло про що йдеться або прохання про 

роз’яснення (епістемічна реакція), або виражається оцінка вказаного референта, 

або ж все таки його заміна (himher).  

Слідом за У. Чейфом, під предметом думки мовця ми розуміємо 

когерентну агрегацію (накопичення) думок (позицій), що вводить мовець у 

дискурс і розвиває або сам мовець, або спільно із його співрозмовниками [200, 

c. 674]. ПДМ є когнітивно-комунікативним утворенням, що має здатність 

дискурсотворення і забезпечує тематичну когерентність вербального плану 

дискурсу. Те, як ПДМ введено й розвинуто в дискурсі, називають 

«дискурсивною прогресією» [267, c. 140]. На думку Л. І. Булатецької, ПДМ є 

концептуальною сутністю, що здатна розвиватися у тексті та контексті 

вербального та невербального типу [40, c. 8] 

У зв’язку з тим, що у центрі  нашої уваги – динаміка регулювання 

референції, більшість виокремлених фрагментів для аналізу складаються із 

двох або більше пар суміжних реплік. Наприклад: 

2) “What are they gonna do, follow us down the river in a speed boat?” 

“No it’s just a precaution. I don’t want them anywhere around me” 

“This is real strange, Kyle.” 

“It gets stranger.” [5, c. 86] 

Отже, вибраний матеріал для дослідження ми умовно поділили на дві 

групи: 1) фрагменти, що складаються з однієї пари суміжних реплік. На основі 

цього масиву вивчалися лінгвокогнітивні інструменти актуалізації референції в 

англомовному діалогічному мовленні.  

2) фрагменти, що складаються із двох і більше пар суміжних реплік. На 

основі цих діалогів / полілогів вивчалася прагмакомунікативна динаміка 

регулювання референції з основним аналітичним фокусом на комунікативних 
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стратегіях і тактиках, що при цьому використовувалися. 

Таким чином, мікро-одиницею аналізу є пара суміжних реплік, а 

розширений діалог / полілог розглядається як макро-одиниця аналізу.  

 

 

1.5.2. Етап ІІ. Аналіз лінгвокогнітивних механізмів актуалізації 

референції в діалогічному мовленні 

 

На цьому етапі наше основне завдання полягало у з’ясуванні 

лінгвокогнітивних операцій, задіяних в актуалізації референційного коду – 

структури і змісту позначення референта. Під когнітивними операціями ми 

розуміємо певні ментальні дії, за допомогою яких людина здійснює обробку 

інформації, закладену у мовних структурах. Відповідно, ці операції 

активуються і стають доступними для виявлення і аналізу лише завдяки цим 

мовним структурам . 

Так, з опорою на методику лінгвосемантичного аналізу, а також за 

допомогою концептуального аналізу С. А. Жаботинської, а саме – 

запропонованого нею методики фреймових мереж (зокрема акціонального 

фрейму) [80, c. 81-92]. Він дає змогу змоделювати принципи «структурування і 

відображення певної частини людського досвіду, знань у значеннях мовних 

одиниць, способи активації загальних знань, які забезпечують розуміння у 

процесі мовної комунікації» [14]. Базовий акціональний фрейм ситуації 

реструктурації має наступну структуру: ДЕХТО 1 [агенс/субʼєкт 1] – ДІЄ НА – 

ДЕКОГО 3 [субʼєкт 2] – У ВІДНОШЕННІ – ДЕХТО 2 [обʼєкт реструктурації] – 

ЗА ДОПОМОГОЮ – ДЕЩО 1 [інструмент] – ДЛЯ – ДЕЩО 2 [МЕТА 1]. 

Компонентами фреймів є ДЕХТО, ДІЯ НА ДЕКОГО, які інтерпретуються як 

відповідні слоти, наповнені інформацією, яку актуалізують певним лексичним 

матеріалом.  

Фрейм ситуації реструктурації складається з кількох предметів 

дехто/дещо, наділених семантичними ролями. Згідно з точкою зору Ч. Філмора, 
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ці ролі є глибинними семантичними відмінками: агенс, пацієнс, інструмент, 

адресат, бенефіціант, мета, причина, результат, наслідок тощо [188]. 

Семантичні ролі відображають характер відносин між предметними 

значеннями, серед який агенсу належить основна роль. Оскільки розподіл 

ролей між учасниками комунікативного процесу залежить від ролей, які вони 

виконують, то центральними в нашій роботі на мікрорівні аналізу є субʼєкти 

регулювання референції (субʼєкти кореференції, продуценти реструктурованого 

висловлення). Фрейм прототипової ситуації реструктурації включає трьох 

учасників: ДЕХТО 1 (субʼєкт 1/продуцент респонсивної репліки), ДЕХТО 2 

(обʼєкт реструктурації) і ДЕХТО 3 (субʼєкт 2/продуцент ініціативної репліки). 

Однак варто зазначити, що запропонований фрейм може змінюватися і 

заповнювати слоти іншими ролями, відповідно до реальної ситуації 

спілкування [235]. Залежно від кількості учасників комунікативного процесу до 

цього фрейму можна включати слот ДЕХТО 4, який відповідає сторонньому 

реципієнту, залученому до розмови. Слідом за Н. Г. Воронцовою, під стороннім 

реципієнтом ми розуміємо антропокомпонент вербальної взаємодії, який не 

входить до складу її активних учасників, однак перебуває в зоні 

аудіосприйняття вербального контакту між інтерактантами взаємодії, а пізніше 

стає активним учасником комунікативного процесу та реструктурує 

висловлення, сформоване субʼєктами регулювання референції [59]. 

Для визначення структури лінгвокогнітивної операції актуалізації ми 

скористалися методикою когнітивної лінгвістики та гештальтпсихології, 

пов'язаною з визначенням фігури та фону. За допомогою цього 

методологічного інструменту нам вдалося описати перцептивні зв'язки між 

такими поняттями, як об'єкт фокусування уваги (фігура) та інші елементи 

перцептивного поля (фон). Говорячи про референцію, фігура і фон вбачаються 

важливими компонентами денотативної ситуації, оскільки інформація про неї є 

обов'язковою частиною висловлення, а зміна референта, або семантичного 

поєднання слів, якими позначаються фон і фігура, призводить до зміни 

референційного коду. Наприклад: 
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3) a) “So it was an inside job?” 

“We’ll never know, will we? I have a hunch that Bennie works for the same 

government you and I send our taxes to. That’s how he got away. That’s why he’ll 

never be found.” 

“I still don’t believe that.” 

Kyle shrugged, and for a long time nothing was said. 

b) Finally, Kyle glanced at his watch. “Look, Roy, it’s Sunday afternoon and 

you have a family. Go home.” 

“What about you?” 

“Me? I’m walking out the door, taking a long hike to my apartment, not once 

looking over my shoulder, and when I get there, I’ll load up my clothes and as much 

junk as possible, cram all of it into my Jeep that has 200,000 miles on the odometer, 

and drive home. I should get there in time for a late dinner with my father.” [5, c. 

294] 

Запропонований фрагмент для аналізу можна поділити на дві частини. 

Перша частина So it was an inside job?...“I still don’t believe that” Kyle shrugged, 

and for a long time nothing was said актуалізує топікальний фрейм РОБОТА, про 

що свідчать компоненти an inside job, government, send our taxes to. Друга 

частина сегменту Finally, Kyle glanced at his watch.…I should get here in time for 

a late dinner with my father актуалізує топікальний фрейм ДІМ, про що свідчать 

компоненти family, home, father. Попередній ПДМ (РОБОТА) cтає фоном 

(другорядним), а новий ПДМ (ДІМ) стає відповідно фігурою (головним). 

Для визначення когнітивних механізмів зміни референції ми також 

скористалися методикою ментальних просторів Ж. Фоконьє. Як відомо, термін 

«ментальний простір» (Mental Space), а також теорія ментальних просторів 

(Mental Space Theory) були запропоновані Ж. Фоконьє у 1980-ті роки [229]. 

Пізніше теорія ментальних просторів була уточнена і доповнена теорією 

концептуальної інтеграції (Conceptual Integration Theory), або теорією 

блендингу (Blending Theory), яку Ж. Фоконьє сформулював у співпраці з 

М. Тернером у книзі «The Way We Think» [230]. 
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На думку Ж. Фоконьє, у процесі розмови (діалогу), або читання людина 

створює у своїй голові певні ментальні структури, які слугують для неї 

своєрідними «контейнерами» для тимчасового розміщення інформації, що 

піддається обробці. Ці ментальні простори є когнітивними конструктами, які 

вибудовуються в режимі реального часу у ході дискурсивної діяльності і 

зберігаються в короткочасній (оперативній) пам’яті учасників діалогу. 

Створення ментальних просторів слугує засобом, що забезпечує розуміння 

внутрішнього процесу побудови значення. Розгортання ментальних просторів 

відбувається у ході дискурсивної взаємодії, під час якої виникають і 

трансформуються усі ментальні конструкції в режимі реального часу.  

Методика ментальних просторів дозволяє розкрити процес створення 

суб'єктами мовленнєвої інтеракції референційних структур, спираючись на які 

їм вдається осмислювати й інтерпретувати мовлення один одного. Здатність 

людини обмежити і вірно вибудувати простір референцій визначає зміст того 

значення, яке буде нею створене у рамках конкретної мовленнєвої взаємодії і 

зумовлює подальший процес конструювання смислів.  

Крім уже названих, для вирішення поставлених завдань нами також було 

використано методики теорії релевантності [267] для визначення чинників, які 

впливають на регулювання референції, теорію топікальності [40; 41; 42; 43; 44] 

для дослідження реалізації та зміни ПДМ (у результаті лінгвокогнітивних 

операцій актуалізації, реактуалізації та блокування референції) та методи 

конверсаційного аналізу.  

 

1.5.3. Етап ІІІ. Аналіз прагмакомунікативних особливостей 

регулювання референції 

 

Проблема, яку ми намагалися розв’язати на цьому етапі нашого 

дослідження, стосується динаміки регулювання референції у діалогічній 

взаємодії. Тому важливим для нас було усвідомити і простежити 

інтеракційність когнітивних та комунікативних процесів, пов’язаних з 
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референцією. Якщо на попередніх стадіях роботи ми мали справу переважно з 

суб’єктністю референції та з лінгвокогнітивними процесами індивідуального 

продукування і сприйняття мови й мовлення та конструювання індивідуальних 

референційних смислів учасниками комунікації, то на третьому етапі на 

перший план виходить міжсуб’єктний складник.  

Відповідно, у цій частині роботи переважає і н т е р а к ц і й н и й підхід 

до референції, який також можна вважати п р а г м а к о м у н і к а т и в н и м 

або і н т е н ц і й н и м, який передбачає урахування прагматичної та 

інтеракційної зумовленості усіх мовленнєвих дій учасників комунікації. У акті 

референції мовець зважає не лише на власні знання та інтенції, а й на фонд 

знань свого адресата. Таким чином його дії мають інгерентно комунікативну та 

стратегічну природу. У референтні вирази він / вона включає інформацію, яку 

прагне якнайкраще донести до слухача. Відтак, наші зусилля на цьому етапі 

дослідження спрямовані на те, щоб виявити стратегічні особливості реалізації 

комунікативних намірів суб’єктів мовленнєвої взаємодії у процесі регулювання 

референції. При цьому ми намагалися врахувати інтеракційність комунікації, 

для чого використали методичні інструменти конверсаційного аналізу [176]. 

Методика конверсаційного аналізу уможливлює співвіднесення мовного 

вираження з соціальними діями. Конверсаційний аналіз дозволив нам 

розглянути акт референції як ситуативно конституйовану, соціально 

унормовану та інтеракційно зумовлену мовленнєву подію [262]. 

Оскільки конверсаційний аналіз у фокус своїх інтересів ставить не саму 

мову, а мову як засіб встановлення соціальних стосунків між її користувачами 

(суб’єктами мовлення), то використання його постулатів дозволяє зрозуміти 

механізми використання мови в контексті соціальних і культурних стосунків як 

між окремими індивідами, так і між цілими соціальними спільнотами [234]. 

Таким чином, завдяки методиці конверсаційного аналізу ми визначили 

конфігурації структури комунікативного акту регулювання референції залежно 

від кількості його учасників та встановили вплив соціальної, інтелектуальної та 

психологічної дистанції на динаміку протікання цього процесу. 
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Наступне наше завдання полягало у виявленні та аналізі комунікативних 

стратегій і тактик, задіяних комунікантами під час регулювання референції. Для 

цього ми скористалися методикою аналізу комунікативних стратегій 

(Т. А. ван Дейк, І. Є. Фролова і т. ін). Із поняттям комунікативної стратегії 

пов'язані процеси породження і розуміння дискурсу. Саме у межах 

макромовленнєвого акту (що і є одиницею нашого аналізу на цьому етапі), на 

думку Т. А. ван Дейка, «ми можемо використовувати різноманітні стратегії для 

повного досягнення наших цілей» [71, c. 18; 72].  

Ось уже кілька десятиліть поняття стратегії використовується 

науковцями різних лінгвістичних напрямів наукових пошуків. У парадигмі 

когнітивно-комунікативного підходу, що слугує методологічним підгрунтям 

цієї дисертації, суть стратегії пояснюється у термінах певних мисленнєво-

мовленнєвих структур, за допомогою яких учасники комунікації формулюють 

свої інтенції і позиції, що безпосередньо обмежені контекстом мовленнєвої 

взаємодії. Такі мисленнєво-мовленнєві структури дозволяють осмислити 

ситуацію і сприяють виробленню альтернативних способів здійснення 

відповідних комунікативних дій для реалізації прагматичних інтенцій і добору 

релевантних мовних засобів.  

Таким чином, у акті референції мовець обирає тип дії і спосіб її реалізації 

із цілої низки доступних йому / їй альтернатив. Це і називається стратегією 

[116, c. 62]. «Стратегія включає у себе планування процесу мовленнєвої 

комунікації залежно від конкретних умов спілкування і особистостей 

комунікантів, а також реалізацію цього плану» [88, c. 54]. Отже, стратегічний 

підхід до аналізу регулювання референції дозволив нам дослідити динаміку 

цього процесу як в аспекті продукування, так і в аспекті сприйняття та 

інтерпретації.  
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Висновки до першого розділу 

1. Референція– це відношення актуалізованого, включеного у мовлення 

імені або іменного вираження (іменної групи) до об'єктів реальної дійсності. 

Для опису референції слід враховувати її логіко-семантичний та 

комунікативно-прагматичний аспекти. Логіко-семантичний аспект референції 

висвітлює характер віднесеності імен до позамовних об'єктів, комунікативно-

прагматичний аспект референції враховує наміри мовця, фонд знань мовця і 

слухача, а також контекст, у якому відбувається мовленнєва взаємодія. 

2. В основу сучасної теорії референції покладено філософські концепції 

значення Г. Фреге і Б. Рассела. У філософії та логіці поняття референції 

пов’язують із проблемами відношення мовного вираження до немовних 

сутностей, або зв’язку мислення і реальної дійсності за допомогою мови. 

Одним із найважливіших напрямів розвитку теорії референції є поворот від 

вивчення її суто логіко-філософських до комплексного аналізу процесів і 

механізмів референції, пов’язаних з мовою і мовленням.  

3. Філософські дослідження референції дали початок лінгвістичним 

розвідкам. Сьогодні теорія референції активно розвивається у таких 

лінгвістичних напрямах, як семантика, прагматика, когнітивна лінгвістика. У 

класичній теорії референції значення слова – це складна композиція, що 

складається з об’єкта реальної дійсності та характеризується певним смислом. 

У сучасній (некласичній) теорії референції враховуються когнітивні (фонд 

знань мовця і слухача, їхні картини світу, стратегії сприйняття та розуміння), 

прагматичні (інтенції та цілі учасників комунікації), комунікативні (структура 

комунікативного акту, просторово-часові умови комунікації, комунікативні 

стратегії) та соціальні (інтеракція та соціальні статуси) аспекти референційних 

висловлень. 

4. Якщо у філософії референт трактується як об’єкт реальної дійсності, то 

у лінгвістиці під референтом розуміють предмет думки мовця, з яким у 

повідомленні (мовленнєвому акті) співвідноситься конкретний мовний вираз. 

5. Однією з найважливіших характеристик референції є суб’єктність - 
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здатність формувати індивідуалізоване ставлення комунікантів до 

навколишнього світу. Ключову роль у акті референції відіграє особистість 

мовця (фонд його знань, мовленнєві наміри, ставлення до співрозмовника, 

підбір мовних засобів і т. ін.).  

6. Референційний код – система умовних знаків, правил передачі 

інформації каналами зв’язку (комунікації) відповідно до їх технічних, 

соціально-культурних особливостей і функцій. 

7. Комунікативний акт регулювання референції – це динамічний процес 

когнітивно-комунікативного трансформування референційного коду.  

8. Акт регулювання референції відбувається у діалогічній взаємодії - 

мовленні, якому притаманні безпосередній обмін повідомленнями (репліками) 

двома або більше особами, які перебувають у тих самих ситуативних умовах.  

9. У зв’язку з розширенням фокусу мовознавчих пошуків, межі вивчення 

референції також розширяються, що передбачає урахування як формально-

семантичних, так і лінгвокогнітивних та прагмакомунікативних аспектів 

референції. Загальнотеоретичним підґрунтям дисертації слугує 

антропоцентричний підхід до мови й мовлення. Конкретно-теоретичною 

основою стала когнітивно-комунікативна парадигма.  

10. Дослідження виконано у три етапи: підбір та класифікація 

текстового матеріалу, лінгвокогнітивний аналіз когнітивних операцій 

формулювання референційного коду у мікромовленнєвому акті референції та 

прагмакомунікативний аналіз стратегій і тактик регулювання референції у 

макромовленнєвому акті референції. Методика дослідження охоплює 

інструментарій конверсаційного і концептуального аналізу, методи 

лінгвосемантичного аналізу, а також методи і прийоми прагмакомунікативної 

лінгвістики – інтенційний аналіз та аналіз комунікативних стратегій. 

Основні положення розділу відображені у таких публікаціях автора 

[142]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФЕРЕНЦІЇ 

 

2.1. Поліфункційність референта у процесі його актуалізації 

2.1.1. Референт як епістемічний об'єкт 

 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до трактування поняття 

«референт». Деякі автори не розмежовують поняття «референт» і «денотат», 

вважаючи ці терміни взаємозамінними. Денотат може не розрізнятись із 

референтом, коли він відноситься до реального світу й ототожнюється з 

позначуваним предметом, як, наприклад, предмет (референт) у класичному 

семантичному трикутнику. Проте таке тлумачення є неприйнятним з позицій 

когнітивно-дискурсивної парадигми через «жорстку» проекцію знака на 

реальний світ, яка не залишає місця суб’єкту у процесі семіозису й не враховує, 

що сутність значення мовної форми не зводиться до дзеркального 

відображення, а становить собою результат пізнавальної діяльності суб’єкта 

[117, с. 9]. 

У сучасній лінгвістиці ці терміни використовуються на позначення 

протилежних понять. Денотат вважається родовим терміном на позначення 

чогось, що реально існує чи вигадане, а референт – позначення, що реально 

існує. Денотат трактують як безліч об’єктів дійсності (речей, властивостей, 

відношень, ситуацій, станів, процесів, дій, тощо), які можна номінувати певною 

мовною одиницею; як клас предметів, що мають однакові ознаки, або як 

сукупність ознак класу предметів, що ототожнює його з відповідним значенням 

сигніфіката [131; 133]. Деякі дослідники використовують термін «референт» на 

позначення «одиничного денотата» [133]. 

Референція ‒ це один із способів «зачепити» висловлювання за світ. Мова 

«чіпляється» не тільки за дійсність, свідомість, змушує її фіксувати те, що є 

тільки допустимим, можливим, бажаним [6]. Проблема референції – це 

відповідь на питання про те, що означають сформульовані знаки поза суб’єктом 
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і чи можуть вони щось означати поза суб’єктом. Референт поняття – це те, що 

продукує певні епістемічні стани (знання, віра, сумнів, інтерес тощо) у певному 

контексті. Світосприймальні епістеми мають вплив на успішність/неуспішність 

перебігу комунікації. 

У сучасній лінгвістиці обґрунтовують поняття епістемічної модальності, 

що характеризує ступінь вірогідності знань й ілюструє, як мовець ставиться до 

істинності свого висловлення та реалізується в двох типах суджень: таких, що 

ґрунтуються на вірі і таких, що базуються на знаннях, тобто, є логічно 

обґрунтованими. Під епістемічною (суб’єктивною) модальністю розуміють 

ступінь впевненості суб’єкта ситуації в реальності події [27; 52; 84; 132; 150]. 

Епістемічні висловлення свідчать про ставлення мовця до інформації, що 

повідомляється, і ступінь його відповідальності за пропозиційний зміст від 

впевненості до сумніву. Це – орієнтоване на істину відношення, яке модифікує 

істинність семантичної пропозиції [207, с. 146]. Епістемічне застосування – це 

логічне застосування модальних висловлювань. Епістемічна модальність може 

виражатися за допомогою семантики різнорівневих мовних одиниць.  

Відповідно до деяких підходів, референт характеризується за допомогою 

виявлення тематичних домінант. При аналізі емпіричного матеріалу було 

виокремлено епістемічні домінанти та здійснено кількісні підрахунки. 

Кількісний розподіл епістемічних домінант стосовно референта подано у 

таблиці (див. табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Кількісний розподіл епістемічних домінант стосовно референта 

Епістемічна домінанта % 

to know 43% 

to think 24% 

if-when 14% 

to mean 9,5% 

to understand 9,5% 

Загальна кількість 100 % 
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Як бачимо, найвищу частотність має одиниця to know (43%), що складає 

майже половину усіх виокремлених випадків. Найнижчу частотність мають 

одиниці to mean та to understand з однаковим відсотком – 9,5%.  

 

Результати також унаочнено на діаграмі (див. Рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1 Частотне представлення епістемічних домінант стосовно 

референта 

 

Як уже зазначалося, під функцією референції, що закріплена відповідним 

кодом на мікрорівні, розуміють зміну в межах пар суміжних реплік, що 

представлені ініціативною та респонсивною репліками. Коли ситуація 

спілкування ускладнюється, а суб’єкту регулювання референції важливо 

успішно реалізувати свою інтенцію, використовується певна мовленнєва 

стратегія. Для розуміння нашої позиції наведемо наступний приклад: 

4) He smiled his very most Jacob-y smile. “Still friends?” […]  

I took a deep breath and shifted Renesmeeʼs weight to one arm. I put my left 

hand in his-he didnʼt even flinch at the feel of my cool skin. “If I donʼt kill Charlie 

tonight, Iʼll consider forgiving you for this.” 

“When you donʼt kill Charlie tonight, youʼll owe me huge” [16, c. 367]. 

Суб’єкти регулювання референції Белла та Джейкоб обговорюють факт 

to know
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to think
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if-when
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розкриття таємниці для батька Белли (Чарлі). Це зробив Джейкоб і, тим самим 

наразив Чарлі на смертельну небезпеку. Намагаючись виправити помилку та 

уникнути конфлікту з подругою, він насамперед пояснює свої мотиви та знижує 

ступінь напруги ситуації, фіксуючи цю дію паралінгвально (Jacob stared at me 

with half a smile, waiting). Однак цей крок не є успішним: “Iʼm not going to say 

thank you,” I told him. “Youʼre still putting Charlie at a huge risk.” Друга частина 

реалізована за допомогою мовленнєвого акту вибачення та паралельного 

використання кінетичного елементу (посмішка), що ілюструє симультанність 

двох дій: “I am sorry about it hurting you. I didnʼt know it was like that.” […] He 

smiled his very most Jacob-y smile. “Still friends?” […] Результатом другого 

кроку є часткове досягнення комунікативної мети та перлокутивного ефекту, 

який реалізований через паралінгвальний елемент «потискання руки на знак 

згоди» (I put my left hand in his – he didnʼt even flinch at the feel of my cool skin). 

Лінгвістичним маркером часткового досягнення комунікативної мети є 

використання сполучника if, який із граматичної точки зору позначає 

складнопідрядне речення з підрядним реченням умови: “If I donʼt kill Charlie 

tonight, Iʼll consider for giving you for this”. Отримавши таку відповідь, Джейкоб 

вербалізує репліку для того, щоб досягти поставленої ним мети, яка стає 

зрозумілою як функціональна дія регулювання референції, що маркується 

сполучником when. Він функціонує як сполучник часу і позначає 

складнопідрядне речення з підрядним реченням часу: “When you donʼt kill 

Charlie tonight, youʼll owe me huge.” За допомогою таких послідовних етапів 

суб’єкт регулювання референції досягає поставленої мети. 

Традиційний граматичний підхід передбачає окреме використання у 

висловлюваннях сполучників часу та умови відповідно до їх функціонального 

потенціалу [53]. Порівняймо два приклади вживання цих сполучників: 

5) “If any of these people comes to Bali, they must never stay in a hotel, OK? ” 

[3, с. 280]. 

6) “When I die, you will come back to Bali, come to my cremation” [3, c. 315]. 

Приклад а) ілюструє використання сполучника if для введення 
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складнопідрядного речення умови. У другому прикладі б) спостерігаємо 

використання сполучника when для введення складнопідрядного речення часу. 

Однак, у наведеному фрагменті ми бачимо, що в рамках однієї комунікативної 

ситуації, тут і зараз, за умови незмінної ситуації спілкування з підтримки 

задекларованого ПДМ за допомогою сполучників іf та when використовуються 

комунікантами для досягнення поставленої комунікативної мети та успішності 

комунікації. А сполучники if та when утворюють бінарну опозицію за 

параметром реальне-нереальне, оскільки викликають у свідомості мовців 

ментальні опозиції «реальне-нереальне». Кодовим регулюванням з іf на when 

адресант забезпечує моделювання свідомості адресата, налаштовує його на 

позитивне вирішення проблеми, знімає напругу у спілкуванні та гарантує 

позитивний комунікативний ефект. 

Наприклад, опозиція іf→when може відображатися і в протилежному 

напрямку when → if, що позначає, в термінах К. Граумана, зміну перспективи 

(perspectival shifts), адже вибір лексичних засобів залежить від перспективи 

[102, c. 8]. 

На прагматичному рівні дискурсивні сполучники набувають функції 

прагматичних маркерів структури дискурсу і використовуються мовцями у фазі 

обговорення, вони маркують локальні звʼязки між іллокутивними інтенціями, 

що передаються висловами щодо конкретного ПДМ. Таким чином, дискурсивні 

маркери беруть участь у конструюванні когерентних відношень між 

мовленнєвими актами, оперуючи на рівні дієвої структури [81; 214; 273]. 

Для ілюстрації вищезазначеного проаналізуємо наступний приклад: 

7) a)“Look here, Mrs Winters,” he said, “itʼs vitally important that I find Mrs 

Wallman at once and…” 

b)“Oh, you want to see Mrs Wallman now. Is that it?” 

c)“Either Mr or Mrs,” Mason said. “Since she was the last one youʼve seen, 

perhaps you could tell me where Iʼd be able to find her.” [2] 

У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Мейсон та 

сусідка обговорюють жінку, яку він розшукує. Звʼязок між репліками а) і с) 
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забезпечується причинно-наслідковим сполучником since, що функціонує як 

дискурсивний маркер. Цей елемент маркує відношення мікрорівневого 

причинно-наслідкового звʼязку на рівні двох іллокутивних інтенцій 

продуцента – на рівні прагматичної структури. Оскільки ПДМ Мейсона є 

жінка, яку він розшукує (Mrs Wallman), то дискурсивний маркер сигналізує про 

відношення між референтами Mrs Wallman та she. У цьому випадку 

дискурсивний маркер since функціонує як прагматичний маркер траєкторії 

мікрорівневого причинно-наслідкового відношення між мовленнєвими актами, 

оскільки його дія, в термінах Н. Д. Арутюнової, зорієнтована на 

модусний/прагматичний план (висновок-підстава), центром якого є референт 

Mrs Wallman [6, c. 46]. 

Щодо дискурсивного маркера yet, то згідно з думкою С. В. Засєкіна, він 

належить до маркерів допустової конʼюнкції, які домінують у статусно-

нейтральних бесідах [81]. Тому проаналізуємо наступний приклад і визначимо 

комунікативний потенціал цього дискурсивного маркера у процесі регулювання 

референції на макрорівні діалогічної взаємодії: 

8) а) Now, letʼs get this straight, Miss Street. Those were letters which had 

originally been put in the “IMPORTANT UNANSWERED” file? 

“Yes.” 

a) “And youʼve gone over that file from time to time, carefully?” 

“Yes.” 

b) “And eliminated everything which didnʼt require my personal attention?” 

“Yes.” 

с) “And yet this morning of Monday, September twelfth, you take out a large 

number of letters from the bottom of the file?” 

“Thatʼs right,” she admitted, her eyes twinkling.” 

a) “How many letters, may I ask?” 

“Oh, fifteen or twenty.” 

a) “And did you answer those yourself?” 

She shook her head, smiling. 
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b) “What did you do with them?” Mason asked. 

“Transferred them to another file.” 

c) “What file?” 

“The “LAPSED” file.” 

Mason chuckled delightedly [2, c. 7]. 

Суб’єкти регулювання референції Мейсон та міс Стріт обговорюють 

листи (letters), які надходять Мейсону від потенційних клієнтів. Тон розмови 

невимушений та дружелюбний, про що свідчать еліптичні репліки-відповіді міс 

Стріт (Yes), скорочена форма, притаманна усному стилю спілкування (Thatʼs 

right) та невербальні компоненти (her еyes twinkling, smiling, Mason chuckled 

delightedly). Як бачимо з наведеного прикладу, комунікати перебувають у 

статусно-нейтральних, дружніх відносинах. Щодо дискурсивного маркера Yet, 

то він встановлює звʼязок між репліками a) i d), забезпечуючи функцію 

протиставлення. Цей елемент маркує відношення макрорівневого 

контрастивного звʼязку на рівні двох іллокутивних інтенцій Мейсона. Оскільки 

ПДМ Мейсона є листи, які детектив отримує від клієнтів (letters), то 

дискурсивний маркер сигналізує про контрастивне підсилення референта 

(letters, those). У такому випадку дискурсивний маркер Yet функціонує 

прагматичним маркером траєкторії макрорівневого протиставного відношення 

між мовленнєвими актами. 

Наведемо фрагмент комунікативної події, у якому проілюстровано 

епістемічну домінанту стосовно референта та прослідкуємо регулювання 

референції: 

9) “It’s not easy,” he said, already on the defensive. He knew this would not be 

pleasant. 

“You, Mr. Pro Bono, Mr. Public Interest Law?” 

“I know. I know. I feel like a turncoat.” 

“You are a turncoat. You’re selling out, just like every other third-year law 

student.” 

“Lower your voice, please,” Kyle said as he glanced around. “Let’s not have a 
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scene” [5, c. 48]. 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Кайл та його подруга Олівія обговорюють бажання Кайла змінити 

роботу та перейти працювати до іншої юридичної фірми, яка є приватною та 

надає платні юридичні послуги (Scully&Pershing). Олівія не може повірити у 

наміри Кайла працювати на одну з корпоративних фірм на Волл Стріт та 

називає його юристом, який не переслідує намірів, щоб збагатитися і надає 

безкоштовні юридичні послуги (Mr. Pro Bono) та громадським адвокатом (Mr. 

Public Interest Law). Кайл, у свою чергу відповідає, що він знає про це і 

почувається зрадником (I know. I know. I feel like a turncoat). Олівія 

реструктурує його репліку, оскільки вважає, що він є зрадником (You are a 

turncoat). Маркером регулювання референції є репліки (I feel like a turncoat –

You are a turncoat). Епістемічною домінантою стосовно референта є дієслово to 

know (I know. I know.) Лексема to know у функції епістемічної домінанти має 

найвищу частотність – 43% від загальної кількості виокремлених одиниць і 

може вважатися прототиповим мовним засобом репрезентації цієї домінанти. 

 

2.1.2. Референт як аксіологічний об'єкт 

 

Аксіологічні поняття утворюють ціннісні судження. Важливими 

аксіологічними категоріями є інтенціональність – цілеспрямована практичні 

діяльність людини, та модальність прагнення, що спонукає людину до дії.  

Аксіологічна (оцінна або евалюативна) модальність характеризує об’єкт з 

точки зору певної системи цінностей і знаходить в тісному зв’язку з 

деонтичною модальністю [31; 57; 130; 135; 151].   

Висловлення чи судження аналізуються за аксіологічною шкалою «добре 

– погано». Деякі дослідники вважають, що основне призначення ціннісних 

суджень – не повідомляти про факти, а здійснювати вплив [267]. Дж. Серль 

зазначає, що основна відмінність оцінних суджень від дескриптивних зводиться 

до відмінностей в іллокутивній силі відповідних висловлень. Мета оцінних 
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висловлень – не в тому, щоб описувати світ, а щоб виражати емоції чи 

ставлення, хвалити чи сварити, лестити чи ображати, радити, наказувати, 

керувати тощо [167, с. 183].   

Аксіологічні домінанти вербалізуються певними мовними одиницями. 

Аналіз емпіричного матеріалу дав змогу виокремити аксіологічні домінанти та 

провести кількісні підрахунки, виокремивши найчастотніші та найменш 

частотні з них. Результати подані у таблиці (див. табл. 2.2) 

         Таблиця 2.2 

Кількісний розподіл аксіологічних домінант стосовно референта 

 

Аксіологічна домінанта (%) 

BAD 16,6 % 

GOOD 10,7 % 

WORRY 9,5% 

BEAUTY 5,9 % 

LOVE 5,9 % 

DANGER 5,9 % 

SERIOUSNESS 5,5% 

INTELLIGENCE 4,8 % 

FEAR 4,8 % 

BRAVERY 2,3 % 

IMPORTANCE 2,3 % 

THE PAST 2,3 % 

HATRED 2,3 % 

HAPPINESS 2,3 % 

DIFFERENCE 2,1 % 

FRIENDSHIP 2,1 % 

EASINESS 2,1 % 

SIMILARITY 2,1 % 

REALITY 2,1 % 
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FUN 2,1 % 

MISTERY 2,1 % 

UGLINESS 2,1 % 

PUBLICITY 2,1 % 

Загальна кількість 100 % 

 

 Кількісні показники також унаочнено на діаграмі (див. рис. 2.2) 

 

Рис. 2.2 Кількісний розподіл аксіологічних домінант стосовно референта 

 

Як бачимо, найчастотнішою є домінанта BAD, яка має доволі високу 

частотність щодо інших домінант – 16 %. Найближчою за частотністю є 

домінанта GOOD – 10,7 %. Такий розподіл підтверджує думку, що судження 

найчастіше оцінюються за шкалою «добре – погано». Усі решта домінант 

мають доволі невисоку частотність вживання.    

Наведемо фрагмент комунікативної події, у якому проілюстровано 

аксіологічну домінанту BAD стосовно референта, та прослідкуємо регулювання 

референції: 

10) “This is terrible, Una. Such bad luck. How long will you be in plaster?” 

“Six weeks,” said Dennis, hovering in the background anxiously. He was sorting out 

papers for recycling, a job his wife usually did efficiently, while he was getting in a 

muddle. 
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“Five and a bit now,” corrected Una. “The doctors and nurses were lovely; 

said I’d be right as rain” [12, c. 154] 

У запропонованому для аналізу фрагменті суб’єкти регулювання 

референції Деніс, Уна та Крісті обговорюють нещасний випадок, який трапився 

з Уною, і тепер вона повинна носити гіпс. Аксіологічна домінанта BAD 

стосовно референта репрезентована лексемами terrible, bad luck. Коли Крісті 

запитала про тривалість носіння гіпсу, Деніс відповів, що це займе шість тижнів 

(Six weeks). Однак Уна не згідна з терміном, на який вказав її чоловік, а тому 

реструктурує його повідомлення (Five and a bit now), уточнюючи терміни та 

додає, що у лікарні були хороші лікарі, які прогнозували їй швидке одужання 

(The doctors and nurses were lovely; said I’d be right as rain). 

Звернімося ще до одного прикладу, який ілюструє вживання аксіологічної 

домінанти BAD стосовно референта та прослідкуємо регулювання референції: 

11) “A three-judge pannel” 

“Yes” 

“Who?” 

“Judy, Robichaux, and McNeely.” 

Sam contemplated the names for a moment. “McNeely’s an old warrior who’ll 

help us. Judy’s a conservative bitch, oops, sorry, I mean a conservative Female-

American, a Republican appointee. I doubt if she’ll help. I’m not familiar with 

Robichaux. Where’s he from?” 

“Southern Louisiana.” 

“Ah, a Cajun-American.” 

“I guess. He’s a hard-ass. He won’t help.” [6, c. 338] 

Cуб’єкти регулювання референції Сем та його адвокат Адам 

обговорюють склад суддів, які будуть розглядати справу Сема. Даючи оцінку 

судді Джуді, Сем називає її консервативною (conservative bitch), але відразу 

реструктурує свою репліку (I mean a conservative Female-American). 

Словосполука Female-American є алюзією на політкоректність, оскільки у 

Сполучених Штатах Америки темношкіре населення прийнято називати не 
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nigger, a African-American та висловлює сумнів, що вона зможе допомогти (I 

doubt if she’ll help). Щодо третього судді (Robichaux), то Сем не знає його (I’m 

not familiar with Robichaux) та цікавиться його місцем проживання (Where’s he 

from?). Почувши, що він з Південної Луізіани (Southern Louisiana), Сем називає 

суддю Кайджуном (Cajun-American). Фраза Cajun-American теж є алюзією на 

політкоректність. Кайджунами називають франкомовних мешканців Південної 

Луізіани. Однак Сем теж сумнівається, що цей судя зможе допомогти. Такої ж 

думки і його адвокат Адам (He’s a hard-ass. He won’t help). Аксіологічною 

домінантою BAD стосовно референта є слова conservative та a hard-ass.   

Отже, найчастотнішими аксіологічними домінантами, які можна назвати 

прототиповими, вважаємо домінанти BAD та GOOD. 

 

2.1.3. Референт як деонтичний об'єкт  

 

У сучасній лінгвістиці виокремлюють поняття деонтичної (обов’язкової) 

модальності, котра знаходить своє відображення в певних соціальних нормах, 

правилах поведінки чи наказах, переконаннях, які мовець, своєю чергою, 

вважає дозволеними чи обов’язковими та які зумовлюють його конкренті дії. 

До структури норми входять зміст, характер, суб’єкт та об’єкт. Норми 

поділяються на абсолютні (монадичні) та відносні (діадичні). У монадичній 

нормі немає в явній формі суб’єкта та об’єкта, вона адресована будь-якому 

реципієнту та застосовується у будь-яких обставинах. Діадичні норми мають 

адресата, вони обмежено направлені. Монадична та діадична деонтичні 

системи досліджують абсолютні та відносні прескриптивні висловлення.   

Деонтична (об’єктивна) модальність виражає відношення між суб’єктом 

речення та вираженою формою інфінітива дією, що реалізується у вигляді 

часткових значень можливості, змушеності, повинності, бажання, дозволу або 

заборони [52]. Деонтичні поняття утворюють нормативні судження. Основними 

деонтичними поняттями як представниками нормативних висловлень є 

«дозволено», «заборонено», «обов’язково» тощо, які ще називають 
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деонтичними операторами, що актуалізуються вживанням модальних дієслів 

[198; 260; 261]. 

Референт розглядають як деонтичний об’єкт як на суб'єктному рівні, так і 

на міжсуб’єктному рівні. Аналіз емпіричного матеріалу дав змогу виокремити 

деонтичні домінанти стосовно референта, зробити кількісні підрахунки та 

виокремити найчастотніші. Результати аналізу подані в таблиці (див. табл. 2.3). 

          Таблиця 2.3 

Кількісний розподіл деонтичних домінант стосовно референта  

Деонтична домінанта % 

сan (фізична здатність) 33,3 % 

want (бажання) 18,2 % 

can (припущення) 11 % 

Have to (обов’язок) 9 % 

wouldlike (бажання) 7,2 % 

need (необхідність) 5,4 % 

will (намір) 5,4 % 

may (припущення) 3,7 % 

imperatives (імперативи) 1,9 % 

Загальна кількість 100 % 

 

Результати також унаочнено на діаграмі (див. Рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Частотний розподіл деонтичних домінант стосовно референта  
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Наведені у таблиці та на діаграмі результати доводять, що найчастотніша 

деонтична домінанта стосовно реферанта репрезентована модальним дієсловом 

сan (яке виражає фізичну здатність) – 33,3 %, яке можна вважати прототиповим 

мовним засобом у функції деонтичної домінанти. 

Для аналізу функціонування двох модальних дієслів в одному реченні 

простежимо їх вживання для актуалізації референційного коду у такому 

контексті: 

12) “So I hate to do this now, while youʼre already dealing with too much, but, 

clearly, there is little time. I have to ask you for something – to beg, if I must” [15, c. 

256]. 

У наведеному прикладі модальні дієслова є маркерами регулювання 

референції з have to на must. Перше дієслово, have to, означає необхідність, 

обовʼязок, залежно від обставин, а модальне дієслово must – обовʼязок, 

повинність, задекларовані законом, певними правилами або розпорядженням 

[277]. Ставлення мовця до змісту висловлення, яке передається дієсловом have 

to позначає легкий ступінь обовʼязковості (weak commitment), тобто дія може 

бути реалізована, однак вона залежить від обставин. Вживання модального 

дієслова must зумовлене підсиленням ступеня обовʼязку, дія є обовʼязковою для 

виконання. У такому разі йдеться про сильний ступінь обовʼязковості (strong 

commitment) (терміни П. Сімпсона) [107]. Код фіксує когнітивну дію і 

відповідну релевантну референцію обʼєкта аналізу. 

До того ж, зміна одного модального дієслова на інше підсилюється 

лексичними засобами to ask та to beg. Як бачимо, остання лексема є сильнішою 

від попередньої за ступенем вираження обовʼязку, тому стратегічна дія 

регулювання референції засвідчується кодами, у яких інгерентно закладено 

значення субʼєктивної модальності та підтверджується вибір мовцем саме таких 

модальних дієслів для реалізації інтенції обовʼязку. 

Розглянемо приклад використання суб’єктами регулювання референції 

модальних дієслів could і would з перфектним інфінітивом та прослідкуємо 

регулювання референції:  
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13) “It feels… complete when you are here, Jacob. Like all my family is 

together. I mean, I guess thatʼs what itʼs like – Iʼve never had a big family before 

now. Itʼs nice.” She smiled for half a second. “But itʼs just not whole unless youʼre 

here.” 

“Iʼll never be part of your family, Bella.” 

I could have been. I would have been good there. But that was just a distant 

future that died long before it had a chance to live” [16, c. 223].  

Суб’єкти регулювання референції Джейкоб та Белла обговорюють 

сімейні цінності. Як і в попередньому прикладі, референція вербалізована 

модальними елементами. За допомогою модальних дієслів регулювання 

референції відбувається не на рівні пар суміжних реплік (adjacency pair), а у 

процесі наратологічної оповіді. До того ж, семантика зміни когнітивних дій 

фіксується (could на would) простими реченнями. У функційному відношенні 

модальне дієслово could у першому реченні позначає припущення стосовно 

можливості бути прийнятим у родину головної героїні. У другому реченні 

повторюється зміст стратегічної дії, задекларованої у першому реченні, проте 

модальне дієслово would позначає вияв мовцем наміру, рішучості. 

Функціонування цих модальних дієслів у проаналізованому реченні передбачає 

лише актуалізацію нереальної дії, оскільки обидва модальні дієслова 

позначають припущення, намір виконати цю дію, а це залежить від певних 

обставин обʼєктивної дійсності.  

У фазі активної дискусії субʼєкти регулювання референції спільно 

конструюють реальність у взаємодії, активно домовляються щодо предмета 

дискусії (ПДМ). У бесіді існує тонка межа між інтенціями мовців і 

дотриманням принципу ввічливості та кооперації. Під інтенцією розуміють 

комунікативний намір адресанта, який визначає внутрішню програму мовлення 

і спосіб її втілення [7, c. 326]. Хоча комунікативні партнери і зважають на 

фактор адресата та намагаються уникати конфліктних ПДМ у розмові, однак 

асиметрія інтенцій інтерактантів є одним із чинників, які впливають на 

регулювання референції. Розглянемо приклад, який ілюструє сказане: 
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14) Salander was staring down at the table. 

“Most people would give an eye tooth to have such a gift” 

“I donʼt want to talk about it.” 

 “Weʼll drop it. Are you glad you came back?” 

 “I donʼt know. Maybe it was a mistake.” [14, c. 506] 

Суб’єкти регулювання референції Майкл та Селіндер обговорюють 

вміння Селіндер (вона дуже професійний компʼютерний хакер). Однак його 

комунікативний партнер не має наміру обговорювати запропонований ПДМ. 

Небажання продовжувати обговорення запропонованого ПДМ фіксується 

вербально реплікою I donʼt want to talk about it. Це можна кваліфікувати як 

асиметричність їх інтенцій, що і призводить до регулювання референції, у 

нашому випадку, інтродукції нового ПДМ. Новий ПДМ маркується фразою Are 

you glad you came back?. Комунікативний партнер підхоплює запропонований 

ПДМ і ситуація спілкування переходить у нове тематичне русло. 

Отже, аналіз емпіричного матеріалу та проведені кількісні підрахунки 

дали змогу зробити певні висновки щодо поліфункційності референта. 

Результати подано в таблиці (див. табл. 2.4). 

 

          Таблиця 2.4 

Поліфункційність референта  

 

Референт як 

аксіологічний 

об’єкт 

Референт як 

деонтичний 

об’єкт 

Референт як 

епістемічний 

об’єкт 

Загальна кількість 

52,5 % 34,4 % 13,1 % 100 % 

 

Отримані дані також унаочнено на діаграмі (див. рис. 2.4).  
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Рис. 2.4 Частотне представлення поліфункційності референта  

 

Отже, як доводять отримані результати, найчастіше референт функціонує 

як аксіологічний об’єкт з частотністю 52,5 %, що складає більше, ніж половина 

від загальної кількості виокремлених випадків вживання.  

 

2.2. Когнітивна модель регулювання референції на мікрорівні 

діалогічної взаємодії 

 

Теорія ментальних моделей успішно використовується науковцями для 

розв’язання різних завдань, у фокусі яких  перебувають мова та мислення. 

Дослідники у сфері когнітології спрямовують свої зусилля на пошук адекватної 

моделі співставлення двох світів – ментального і матеріального, тобто 

об’єктивної реальності, що репрезентує світ через мову. Ж. Фоконьє зазначає, 

що ментальні процеси людини здійснюються за допомогою ментальних 

репрезентацій, які можуть розглядатись як своєрідні ментальні посередники. 

Дослідник висунув гіпотезу про те, що існує мова мислення, наділена усіма 

ключовими характеристиками природної мови [229]. Під ментальними 

репрезентаціями розуміють умовні, функціонально визначені структури 

свідомості та мислення людини, що відтворюють реальний світ у свідомості, 

втілюють знання про світ і почуття, які він викликає, відображають стани 

53%
34%

13%

Референт як аксіологічний 
об’єкт

Референт як деонтичний 
об’єкт

Референт як епістемічний 
об’єкт
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свідомості та процеси мислення [229, с. 214-215]. 

Ментальну модель розглядають як внутрішню репрезентацію, створену у 

свідомості людини під час її взаємодії з навколишнім середовищем [62]. 

Ф. Джонсон-Лерд визначає ментальну модель як певне знання, що знаходиться 

в короткотривалій чи довготривалій пам’яті, структура якого відповідає 

структурі репрезентованої ситуації. Вчений виокремлює чотири основні типи 

ментальних моделей: монадичну модель, що репрезентує твердження про 

індивідів та їх ознаки; реляційну модель, яка додає кінцеву кількість відношень, 

що встановлюються між елементами монадичної моделі; металінгвістичну 

модель, що які відповідають мовним висловам, також певні абстрактні 

відношення між ними і елементами ментальної моделі будь-якого типу; 

теоретичну модель (self-theoretic), яка складається із певної кількості елементів, 

що безпосередньо представляють групи [243]. 

Оскільки ми не маємо прямого доступу до ментальності мовців та не 

можемо встановити їх інтенцій та мотивацій, то змушені робити висновки про 

когнітивні операції, зворотні зв’язки, відштовхуючись від мовних маркерів. 

Розробка когнітивної моделі регулювання референції є одним із завдань нашого 

дослідження.  

Когнітивний механізм регулювання референції включає набір 

лінгвокогнітивних процесів, операцій та процедур, які здійснюються 

суб’єктами дискурсивної діяльності і орієнтується на визначення характеру 

взаємодії між мисленням та мовою. Когнітивний процес – це рух думки 

людини, спрямований на осмислення предметів, явищ та подій навколишньої 

дійсності, з метою упорядкування, категоризації знань про світ [165]. 

Під лінгвокогнітивною операцією (від лат. оperatio– дія спрямована на 

розв’язання певного завдання) ми розуміємо операцію, яка включає сукупність 

дій спрямованих на реконструкцію ментальних просторів, яка маркується 

шляхом зміни структури словосполук. 

Процедура (від лат. рrocedo – просування вперед) – це послідовинй 

порядок розгляду того чи іншого феномена за допомогою умовиводу, 
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пояснення, отримання висновків шляхом мисленнєвого експерименту, 

відволікання від якихось рис предмета чи явища, ідентифікації, розрізнення, 

опущення або скорочення деяких їхніх ознак [165]. 

Для розробки когнітивної моделі регулювання референції важливим є 

поняття ментального простору, оскільки, згідно з Ж. Фоконьє, породження та 

сприйняття дискурсу трактується як послідовне розгортання постійно 

модифікованих ментальних просторів, які є когнітивними конструктами [229, 

37-38]. Під ментальним простором розуміють гіпотетичне середовище 

мислення та концептуалізації, що відображає уявний стан справ і не 

проектується на уявний світ, але актуалізується в умовах пізнавальної взаємодії 

суб’єкта зі світом, зокрема, у процесі породження або сприйняття повідомлення 

[165, с. 321]. 

Ментальні простори структуруються різними ментальними схемами, 

фреймами, які розробляють у процесі аналізу дискурсу. Ментальні простори 

існують у свідомості людини не у вигляді готових структур, а щоразу 

виникають у процесі породження дискурсу [229]. 

На думку Ж. Фоконьє, прототипова мережа ментальних просторів містить 

чотири основні ментальні простори: два вхідних, породжувальний та змішаний 

простір [229, 150]. 

Для аналізу процесу регулювання референції на мікрорівні діалогічної 

взаємодії побудуємо мережу ментальних просторів і протежимо це на 

прикладах: 

15) “Why did he stand in Europe?” 

“He went to Amsterdam and fell in love.” 

“A nice Dutch girl?” 

“A nice Dutch boy.” 

“I see.” [6, с. 175] 

Під час інтерпретації висловлення He went to Amsterdam and fell in love у 

свідомості суб’єкта регулювання референції у вхідному ментальному просторі 

на основі стереотипних уявлень про відносини активізуються сутності 
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«Амстердам», «кохання», «дівчина», «Датчанка», а у іншому вхідному просторі 

активізуються сутності «Амстердам», «кохання», «хлопець», «Датчанин». 

Результатом регулювання референції є когнітивна операція реструктурації 

висловлення на рівні лексеми «girl»→«boy». Мережу ментальних просторів 

представлена на діаграмі (див. рис. 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5 Схема реконструкції ментального простору на мікрорівні 

діалогічної взаємодії 

 

Оскільки ми розглядаємо регулювання референції на  мікро- та 

макрорівнях діалогічної взаємодії, то розглянемо когнітивний аспект 

регулювання на цих двох рівнях відповідно.  

Регулювання референції на мікрорівні представлене у вигляді 

акціонального фрейму (термін С. А. Жаботинської).  Базовий акціональний 

фрейм ситуації реструктурації має наступну структуру: ДЕХТО 1 [агенс/суб’єкт 

1] – ДІЄ НА – ДЕКОГО 3 [суб’єкт 2] – У ВІДНОШЕННІ – ДЕХТО 2 [об’єкт 

реструктурації] – ЗА ДОПОМОГОЮ – ДЕЩО 1 [інструмент] – ДЛЯ – ДЕЩО 2 

[МЕТА 1]. Складниками фреймів є ДЕХТО, ДІЯ НА та ДЕКОГО, які 

інтерпретують як відповідні слоти, наповнені інформацією, яка актуалізується 

певними лексичнимиодиницями. Схематично його можна зобразити таким 

чином: 

 

 

 

 

Амстердам 

Хлопець 

Датчанин 
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Дівчина 

Датчанка 

Хороша 
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Дещо 2 (Мета) 

Корекція ментального простору 

для 

 

 

                                                Дехто 1 (агенс ) –діє             тут, зараз 

(суб’єкт 1)        

реструктурує повідомлення  

 

                за допомогою 

Дещо 1 (інструмент) 

Реструктуроване висловлення 

 

 

у відношенні                                            для 

                   Дехто 2 (паціенс)                                                     Дехто 3  

(суб’єкт 2)………….                                                                  Особа, якій адресоване  

реструктуроване висловлення  

 

Рис. 2.6 Фрейм ситуації реструктурації 

 

Фрейм ситуації реструктурації складається з кількох складників 

дехто/дещо, наділених семантичними ролями. Згідно з Ч. Філмором, ці ролі є 

глибинними семантичними відмінками: агенс, пацієнс, інструмент, адресат, 

бенефіціант, мета, причина, результат, наслідок тощо [188, с. 129]. Семантичні 

ролі відображають характер відносин між предметними сутностями, серед яких 

агенсу належить основна роль. Оскільки розподіл ролей між учасниками 

комунікативного процесу залежить від ролей, які вони виконують, то 

центральними у нашій роботі на мікрорівні є суб’єкти регулювання 

референційного коду (суб’єкти кореференції, продуценти реструктурованої 

пропозиції). Фрейм прототипової ситуації реструктурації включає трьох 

учасників: ДЕХТО 1 (суб’єкт 1 / продуцент респонсивної репліки), ДЕХТО 2 

(об’єкт реструктуралізації) і ДЕХТО 3 (суб’єкт 2 / продуцент ініціативної 

репліки). 

Лінгвокогнітивну операцію реструктурації було проаналізовано на 
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морфологічному та синтаксичному рівнях відповідно. Процес 

лінгвокогнітивної операції реструктурації забезпечується низкою процедур, які 

були виокремлені нами у процесі аналізу емпіричного матеріалу (назви 

процедур запропоновано нами), а саме: процедура заміщення, процедура 

інтенсифікації, процедура зміни ступеня, процедура розширення, процедура 

корекції, процедура звуження, процедура контрастування. Розглянемо 

виокремлені процедури детальніше.  

Процедура заміщення (виокремлена за параметром «нереальне-

реальне»). Оскільки процес формування судження представляє собою єдність 

суб’єктивного і об’єктивного, це дає змогу виділити невідповідності за 

параметром об’єктивності «нереальне-реальне». Розглянемо приклад, який 

ілюструє сказане: 

16) Roy’s coffee cup froze inmidair, halfway to his mouth. “You can’t be 

serious.” 

“Dead serious, Roy”. No pun intended. I’ve just survived three days of 

protection, guards all around me, hiding and watching for bas guys. No thanks. 

There’s more to my future than fake names and nonstop Scrabble.” [5, с. 293]  

Суб’єкти регулювання референції Кайл та Рой, обговорюючи ситуацію, у 

яку потрапив Рой, по-різному сприймають одну і ту ж ситуацію об’єктивної 

дійсності (проблеми на роботі). Кайл переконаний, що не може бути, щоб Рой 

міг співпрацювати з небезпечними людьми і жити без програми захисту свідків, 

а Рой переконує свого партнера, що саме так він і вчинить, це і є його реальною 

метою. 

Процедура інтенсифікації (виокремлена за параметром 

«градуальності»). Інтенсивність як прояв кількості характеризує тільки ті 

ознаки, яким від початку властива градуальність. Причому градуальними є не 

тільки ті параметричні ознаки предметів, відмінності між якими є виключно 

кількісними, а й якісно-оцінні ознаки, інтенсивність прояву яких є якісною. 

Інтенсивність ознаки – це відхилення від певної кількості ознаки, рівень її 

кількісної зміни в певних межах, який не призводить до змін якості. 
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Проаналізуємо наступний приклад: 

17) “And why do you want a photo of this guy?” 

“These people are dangerous right?” 

“Oh, yes. Lethal” [5, с. 172] 

Як бачимо у наведеному фрагменті, суб’єкти регулювання референції 

Кайл та Рой сприймають один і той же об’єкт з різним ступенем інтенсивності 

його ознак. Рой вважає людей, з якими вони мають справу небезпечними 

(dangerous), а Кайл реструктурує ініціативну репліку, називаючи цих людей 

смертельними (lethal). 

Процедура зміни ступеня (виокремлена за параметром «ієрархічності»). 

Під час процедури зміни ступеня одному предмету, події об’єктивної дійсності 

надається вищий ступінь ознаки. Розглянемо приклад, який ілюструє процедуру 

зміни ступеня: 

18) “What are they gonna do, follow us down the river in a speed boat?” 

“No it’s just a precaution. I don’t want them anywhere around me” 

“This is real strange, Kyle.” 

“It gets stranger” [5, c. 86] 

У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Кайл та Рой 

розглядають небезпечну ситуацію, наділяючи її різним ступенем однієї ознаки, 

що проілюстровано використанням вищого ступеня порівняння прикметника – 

stranger – одним із суб’єктів регулювання референції. 

Процедура розширення (виокремлена за параметром «конкретне-

загальне»). Процедура узагальнення характеризується переходом від 

одиничного до загального, тобто від одного об’єкта об’єктивної дійсності до 

багатьох. Розглянемо приклад, який це ілюструє:  

19) “What about the victims? How much time did they have to prepare?” 

“So you want Sam executed?” 

“Yeah. I want ‘em all executed” [6, c. 208] 

У наведеному уривку суб’єкти регулювання референції Сем та Адам 

обговорюють процес екзекуції, виконання смертного вироку. Один з них займає 
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позицію актуалізації конкретного об’єкта (Sam), а інший загальних об’єктів 

(невизначеної кількості) (all). 

Процедура корекції (виокремлена за параметром «неточне-точне»). 

Процедура корекції передбачає виправлення, поліпшення кількісної чи якісної 

ознаки, яка притаманна об’єкту. Звернемося до прикладів: 

20) “I’m anxcious to see those numbers.” 

“They could be just as bad” 

“Ninety percent,” he said, shaking his head. 

“Over ninety percent,” Mona corrected him. [6, c. 410] 

Розглядаючи дані, суб’єкти регулюваня референції Мона та її начальник 

обговорюють показники у звіті. Начальник озвучує певні цифри (Ninety 

percent), але оскільки ця інформація не є істинною, Мона реструктурує 

ініціативну репліку і надає точніші дані (Over ninety). 

Розглянемо ще один приклад, який ілюструє процедуру корекції: 

 21) “No,” said Frode. “But herr Vanger is not remotely in Wennerström’s 

circle of friends, and he followed the trial with interest. He wants to meet you to 

discuss a wholy different matter.” 

“Which you don’t want to tell me about.” 

“Which isn’t my place to tell you about. We have arranged it so that you can 

spend the night at Herr Vanger’s house.” [13, c. 77]. 

Суб'єкти регулювання референції Майкл та Фроуд обговорюють зустріч у 

будинку Вангера. Процедура корекція реалізується через актуалізацію репліки 

Which isn’t my place to tell you about Фроудом, який не погоджується із думкою 

Майкла – Which you don’t want to tell me about – і реструктурує її.  

Процедура звуження (виокремлена за параметром «загальне-

конкретне»). Процедура звуження передбачає зміну об’єктів від загального до 

конкретного. Розглянемо приклад, який ілюструє цю процедуру: 

22) “We have to go to the police about this” 

“Not we. You can go to the police if you like. It’s your decision” 

“This can’t be brushed under the carpet” [14, c. 467] 
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Суб’єкти регулювання референції Елізабет та Майкл, обговорюючи 

ситуацію, що виникла (потреба йти в поліцію), демонструють певні розбіжності 

у поглядах. Майкл актуалізує особовий займенник we, який передбачає відчуття 

спільності та взаєморозуміння, демонструє солідарність, проте Елізабет не 

розділяє його поглядів на цю ситуацію і реструктурує повідомлення, 

актуалізуючи займенник “ти” (you), перекладаючи відповідальність за 

ситуацію, яка склалася на опонента. 

Процедура контрастування (виокремлена за параметром розмежування 

«погано-добре»). Контрастування передбачає надання об’єкту діаметрально 

протилежної характеристики. Наприклад: 

23) “Poor thing,” Mike said, “her first false move”. 

“Poor thing was having a wonderful time. She carried a purse full of drugs, 

along with her collection of false IDs, and she was always looking for a party.” [5, c. 

260] 

У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Кайл та Майк 

обговорюють свою спільну знайому. Майк реплікою “poor thing” висловлює 

співчуття до об’єкта, нещасної жінки. Проте Кайл трансформує повідомлення, 

змінюючи його значення: з жертви вона перетворюється на особу, яка чудово 

провела час (Poor thing was having a wonderful time). 

Таким чином, лінгвокогнітивну операцію реструктурації забезпечують 

лінгвокогнітивні процедури заміщення, інтенсифікації, зміни ступеня, 

розширення, корекції, звуження та контрастування. Ці процедури дають змогу 

краще зрозуміти та описати ментальні процеси у свідомості мовців.   

Регулювання референції на мікрорівні діалогічної взаємодії 

вербалізується певними мовними одиницями. Аналіз емпіричного матеріалу 

дав змогу виокремити найчастотніші лінгвістичні маркери та провести кількісні 

підрахунки. Результати подані у таблиці (див. табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 

Кількісний розподіл лінгвальних маркерів регулювання референції 

(мікрорівень діалогічної взаємодії) 

Іменники Займенники Дієслова Прикметники Артиклі Сполучники 

часу та 

умови 

Разом 

26,5 % 31,8 % 17,2 % 7,2% 4,6 % 12,7 % 100 % 

 

Отримані дані також унаочнено на діаграмі (див. рис. 2.7).  

 

 

 

Рис. 2.7 Частотне представлення лінгвальних маркерів регулювання 

референції на мікрорівні діалогічної взаємодії 

 

Отже, як бачимо з наведених у таблиці та на діаграмі даних, 

найчастотнішими лінгвальними маркерами регулювання референції на 

мікрорівні діалогічної взаємодії є займенники з частотністю 31, 8%, наступний 

щабель займають іменники, які теж мають доволі високу частотність – 26, 5 % і 

разом із займенниками складають значно більше, ніж половина усіх 

виокремлених лінгвальних маркерів регулювання референції. Найменшу 
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частотність мають артиклі – 4,6%, тобто вони відіграють незначну роль у 

регулюванні референції на мікрорівні діалогічної взаємодії порівняно із іншими 

виявленими маркерами.  

 

2.2. Когнітивна модель регулювання референції на макрорівні 

діалогічної взаємодії 

 

Регулювання референції на макрорівні діалогічної взаємодії здійснюється 

шляхом застосування певних операцій, а саме: лінгвокогнітивна операція 

актуалізації референції, реактуалізації референції та блокування референції. 

Розглянемо ці лінгвокогнітивні операції докладніше. 

 

2.2.1. Лінгвокогнітивна операція актуалізації референції 

 

Під лінгвокогнітивною операцією актуалізації розуміємо збудження 

певних ділянок мозку під час здійснення актів розумової та мовленнєвої 

діяльності під впливом певних сигналів, що надходять, або стимулів, які 

активізуються для подальшого використання ментальних репрезентацій 

концептуальної системи, виведення в усвідомлювану частину свідомості 

образів, певних структур знання і / або репрезентацій [103, с. 11]. В основі 

когнітивної операції актуалізації лежить підбір тих одиниць референційного 

коду, які необхідні для розгортання ПДМ у дискурсі. Функційним аспектом 

регулювання референції є інтродукція ПДМ. Під інтродукцією ПДМ 

розуміється його введенння в дискурс шляхом використання маркованих 

інтродукторів [40, с. 118]. 

Побудова тексту перебуває у прямій залежності від смислового змісту й 

жорсткої системи безперервного контексту, в межах якої здійснюється виклад 

тієї чи іншої теми, інакше кажучи, в межах якої відбувається дискурс [178; 182]. 

Важливою категорією тексту є ПДМ, який опосередкований семантичною, 

смисловою і референційною зв’язністю тексту. ПДМ реалізується в тексті як 
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тематичний суб’єкт комунікації, він формується і виражається мовцем лише в 

процесі формування самого тексту [40, с. 16]. 

Регулювання референції на макрорівні характеризується зміною між 

дискурсивними одиницями. За параметром виділеності одна з таких структур є 

траєктором (фігурою), а інша орієнтиром (фоном). 

У процесі регулювання референції відбувається перехід від попереднього 

ПДМ до поточного, від другорядного до головного. Суб’єкт регулювання 

референції вводить у фокус орієнтації новий ПДМ і надає йому статусу 

виділеності. Розподіл інформації у дискурсі має когнітивну основу. Обєкт, який 

виділяється мовцем передбачає активацію знань слухача, сприяє регулюванню 

інформаційного потоку та залежить від установки реципієнта і фонових знань. 

Згідно з О. С. Кубряковою, топікалізація мовця, вибір ним певної точки зору 

(vantage point) та фокусування уваги на деталях залежить від того, на чому 

зосереджена увага продуцента і в чому він вбачає топік розмови [103]. 

Проаналізувавши емпіричний матеріал, ми виокремили лінгвістичні 

маркери, які володіють найбільшим потенціалом актуалізації ПДМ. До них 

відносимо: so, look, but, by the way, let’s talk about N, tell me about N, let’s talk 

about something else, let’s change the subject. Розглянемо їх вживання на 

прикладах: 

24) “So how long have you known Patrick?” he asked cautiously. 

“Why do you ask?” 

“Sorry. Look, is there anything you can tell me about what’s happened to 

Patrick in the past four years? I am after all, an old friend. And now I’m his lawyer. 

You can’t blame me for being curious” [8, c. 100]. 

У наведеному фрагменті спостерігаємо актуалізацію двох маркерів so та 

look, які виступають сигналізаторами переходу з одного ПДМ на інший. 

Вживання маркера look пояснюється контекстуальними умовами інтенсифікації 

попередньої пропозиції. Лише за умови стабілізації позитивної емпатійної 

мережі співрозмовники переходять до конструювання когнітивної мережі 

бесіди – «динамічної когнітивної цілісності, яка поєднує їх соціально та 
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психологічно» [207], у межах якої розвивається тематична мережа тексту. Якщо 

суб’єкт регулювання референції відчуває недостатній ступінь кооперативної 

налаштованості реципієнта, він вдається до актуалізації маркера listen. Цей 

маркер апелює до зорового каналу співрозмовника, тим самим захоплюючи 

повністю його увагу на запропонованому ПДМ. 

Проаналізуємо фрагмент, у якому використано сполучник but: 

25) “But how did you come to be a sheep farmer in Australia? I already know 

that Anita smuggled you off Hedeby Island, presumably in the boot of her car when 

the bridge re-opened the day after the accident.” 

“Actually, I lay on the floor of the back seat with a blanket over me…” [14, c. 

491] 

Сполучник but слугує дискурсивним маркером контрактивного фокусу і є 

індикатором протиставного відношення між двома повідомленнями [81, c. 28]. 

Проте у статусі маркера референції but виступає як продукт функційної 

переорієнтації. Під функційною переорієнтацією розуміють реалізацію мовною 

одиницею свого функціонального потенціалу, виконання нею непрототипових 

функцій, використання мовних одиниць у нетрадиційному для них 

категоріальному, синтаксичному або прагматичному аспекті [112]. 

За своїм значенням словосполука by the way вживається для інтродукції 

нового ПДМ. Це унаочнено у такому прикладі: 

26) “Do we have a deal?” Sandy asked. 

“As far as I’m concerned we do,” Parrish said, then turned of the recorder. He 

gathered his weapons and stuffed them into his briefcase. Patrick winked at Sandy. 

“Oh, by the way,” Parrish said as he stood. “I almost forgot. What can you 

tell us about Pepper Scarboro?” 

“I can give you his new name and Social Security number.” [8, c. 437] 

У проаналізованих фрагментах ми виявили засоби маркованого введення 

іншого ПДМ в діалогічний континуум. Лінгвальними маркерами виступають 

слосполуки by the way та to change the subject. Вони сигналізують суб’єкту 

регулювання референції про перехід на інший ПДМ. Наведений нижче 
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фрагмент ілюструє це твердження, наприклад: 

27) “So you want me to continue?” 

“Have you made any progress?” 

“I’m sorry, Martin, but it would be a breach of that contract if I told you 

anything without Henrik’s permission.” 

“I understand.” Suddenly he smiled. “Henrik is a bit of a conspiracy fanatic. 

But above all, I don’t want you to get his hopes up unnecessarily” 

“I won’t do that.” 

“Good… By the way, to change the subject, we now have another contract to 

consider as well. Given that Henrik is ill and can’t in the short term fulfill his 

obligations on the Millennium board, it’s my responsibility to take his place” [14, c. 

353] 

У наведеному уривку обидві словосполуки By the way та to change the 

subject вживаються одним суб’єктом регулювання референції в одному реченні 

при переході на інший ПДМ. 

Також була виявлена немаркована актуалізація референції. Це унаочнено 

у такому фрагменті: 

28) “This is my first day back at the restaurant,” Leigh was telling Mace. 

“That so? Sure you’re up to it?” 

“Yeah. Got to make a start sometime. Besides, what else can I do to solve the 

mystery of Nelson’s disappearance? It’s up to you guys now.” 

She changed the subject. 

“Seems like the new chef is shaping up real good. Thank heavens” Leigh 

gestured toward the remains of the meal – and the wine. Oh, I’m sorry, Mace. Would 

you have preferred a glass of wine rather than coffee? I do apologize. But, naturally, 

I thought you were still on duty…” [13, c. 148] 

У наведеному вище вище прикладі субєкт регулювання референції Лі 

актуалізує два топікальні фрейми (Nelson’s  disappearance, the new chef). 

Перехід на інший ПДМ не є маркованим. 

Оскільки під час вербальної взаємодії кожен з мовців має свої інтенції, їх 
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досягнення можливе шляхом маркування пропозиціями на зразок let’s talk about 

N, let’s talk about something else. Розглянемо функціонування таких висловлень 

на прикладах: 

29) “He’s okay. He’s sleeping even less. He has nightmares constantly, both 

day and night […] I guess he’s lucky to be alive” 

“He always said they wouldn’t kill him” 

[…] 

“Let’s talk about his divorce,” she said, abruptly changing the subject.She 

could sense his curiosity.She stood and walked to a drawer where she removed a 

thick file and placed it before him. “Did you see Trudy on TV last night?” she asked. 

“Yes. Pathetic, wasn’t it?” [6, c. 193] 

У наведеному вище прикладі суб’єкт регулювання референції Лі робить 

перехід на інший ПДМ, про що свідчить репліка let’s talk about his divorce. 

Таким чином топікальний фрейм змінює конфігурацію його терміналів з 

функційною переорієнтацією на інший ПДМ. 

З урахуванням прагматичних параметрів, когнітивна операція актуалізації 

змісту ПДМ реалізується мовленнєвим актом прохання. Про це свідчить 

наступний приклад: 

30) “When was this?” 

“Throughout most of ’91. Aricia’s claim got tentative Justice approval to settle 

on December 14, 1991, and at this time it was taking about ninety days to get the 

money. Not even the Senator could speed things along.” 

“Tell me about the car wreck.” 

[…] 

“It was a Sunday.” 

“February ninth.” 

“Right. February ninth. I spent the weekend at my cabin, and as I was driving 

home I had a wreck, got killed, and went to heaven” [6, c. 247]. 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Патрік та Карл 

обговорюють автокатастрофу. Оскільки Карл зацікавився подіями  в деталях, 
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він просить Патріка розповісти про автомобільну аварію в деталях, ставлячи 

багато запитань. Тому у процесі розгортання діалогу ПДМ змінюється на 

інший, що маркується мовленнєвим актом прохання (“Tell me about the car 

wreck.”) 

Варто зазначити, що суб’єкти регулюваня референції актуалізують різні 

топікальні фрейми, які відповідають їх зацікавленості у тих чи інших подіях чи 

об’єктах реальності, які знаходять своє відображення у мовленні. Існують 

випадки, коли суб’єкти є ініціаторами актуалізації неозначено-референтної 

теми розмови. Реплікою let’s talk about something else маркується перехід від 

небажаного ПДМ до нового, будь-якого. Таку ситуацію ілюструє наступний 

приклад, який відображає конфліктність позицій обох суб’єктів та небажання 

обговорювати неприємний ПДМ: 

31) “I’ve wished a thousand times it hadn’t happened”. 

“I promised Lee I wouldn’t bring it up, Sam. I’m sorry”. 

“Joe Linkoln was a good man. I’ve often wondered what happened to Ruby 

and Quince and the rest of the kids.” 

“Forget it, Sam. Let’s talk about something else.” 

“I hope they’re happy when I’m dead.” [6, c. 301] 

Суб’єкти регулювання референції Сем та Адам обговоюють злочин, у 

якому звинуванено Сема до смертної кари. Він хоче про це поговорити, що 

маркується реплікою I’ve wished a thousand times it hadn’t happened. Оскільки 

Адам не зацікавлений у продовженні розмови на запропонований ПДМ, він 

блокує референційний код, про що свідчить репліка “I promised Lee I wouldn’t 

bring it up, Sam. I’m sorry”. 

Отже, регулювання референції на макрорівні діалогічної взаємодії 

характеризується зміною між дискурсивними одиницями. За параметром 

виділеності одна з таких структур є траєктором (фігурою), а інша орієнтиром 

(фоном). Лінгвальні маркери актуалізації ПДМ: so, look, but, by the way, let’s talk 

about N,  tell me about N, let’s talk about something else, let’s change the subject. 

Така маркованість переходу зумовлює активізацію уваги реципієнта, 



103 

 

налаштовує його на новий топікальний фрейм. 

 

2.2.2. Лінгвокогнітивна операція реактуалізації референції 

 

Промінантність певного ПДМ в тексті залежить від інтенцій суб’єктів 

регулювання референції, які його встановлюють, намагаються утримати та 

досягти своїх комунікативних цілей із затрачанням найменших когнітивних 

зусиль. У випадках, коли суб’єкти регулювання є незацікавленими у 

запропонованому ПДМ, або намагаються приховати якусь інформацію, чи 

ухилитися від обговорення неприємного ПДМ вони беруть ініціативу у діалозі 

на себе і відновлюють попередній ПДМ. У таких випадках ми маємо справу з 

когнітивною операцією реактуалізації референції. Лінгвокогнітивна операція 

реактуалізації референції у функційному аспекті передбачає реінтродукцію 

ПДМ. 

У більшості проаналізованих прикладів реактуалізація референції є 

експліцитною. Лінгвальними маркерами цієї операції є: so, try it again, I’d like to 

hear the story, don’t forget the N, let’s hear the rest of it, where was I? 

Розглянемо операцію реактуалізації референції на прикладі: 

32) “My problem was that when things went wrong for me, I felt I couldn’t 

confide in my parents” she said, amazed at her courage now. She’d never said that to 

anyone before 

“About Grey?” Faye was puzzled. Maggie had said her parents new about her 

break-up, though not about Grey cheating on her. 

“No, before that.” 

“What…?” began Faye, and stopped. 

Maggie’s eyes had filled with tears. Whatever her big secret was, it was too 

painful to touch. 

“So, back to this cheating man of yours” Faye said firmly switching subjects. 

What has your dad threatened to do to him lately?”Despite herself, Maggie laughed. 

They don’t have a surgical name for it yet” [12, c. 318] 
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У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Меггі та Фей 

обговорюють проблему Меггі, яку вона хоче розповісти подрузі (My problem). 

Атмосфера спілкування характеризується високим ступенем емоційної напруги, 

оскільки у емоційному аспекті Меггі важко про це говорити, ПДМ не є 

приємним, про що свідчать такі слосполуки як had filled with tears, too painful to 

touch. Тому подруга, орієнтуючись на емоційний стан Меггі, вдається до 

реінтродукції попереднього ПДМ, який є приємнішим для обговорення (so, 

back to this cheating man of yours). Таке сплановане регулювання референції 

знімає напругу та впливає на емоційний стан Меггі, смішить її (Despite herself, 

Maggie laughed) та забезпечує кооперацію між суб’єктами регулювання 

референції. 

Наведемо ще один приклад, який ілюструє реалізацію лінгвокогнітивної 

операції реактуалізації референції: 

(33) “Earlier in the day. Very early. At dawn. I had four two-gallon plastic 

jugs of gas, and I quickly hauled them up to the Blazer. […] I just realized I forgot to 

ask you about your family. I’m sorry, Karl. How’s Iris?” 

“Iris is fine. We can talk about the family later. Right now, I’d like to hear the 

story.” 

“Sure”. Where was I? I’m so scatterbrained. It’s all those drugs.” 

“Watching the car burn” 

“Right. So the fire gets really hot, then the gas tank explodes and it’s another 

bomb […]” [8, c. 251] 

У наведеному прикладі суб'єкти регулюваня референції Карл та Патрік 

обговорюють автомобільну аварію. У процесі діалогічної взаємодії 

відбувається актуалізація двох ПДМ. Перший актуалізується за рахунок пари 

gas-the Blazer, другий – за рахунок пари family-Iris. Остання пара свідчить про 

інтродукцію нового ПДМ, але Карл не підтримує такий перехід на новий ПДМ 

(We can talk about the family later), що маркується реплікою (I’d like to hear the 

story). Таким чином реципієнт намагається повернути розмову у попереднє 

тематичне русло, оскільки він не отримав релевантної інформації. Патрік, у 
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свою чергу, дотримується принципу кооперації та повертається до 

попереднього ПДМ (Where was I, so the fire was hot, the gas tank explodes). 

Однак існують випадки коли суб’єкти регулюванння референції не 

дотримуються принципів кооперації, не надають релевантної інформації. Тоді 

їх комунікативні партнери вербалізують фразу try it again, оскільки вони 

виявляють більший інтерес у запропонованому ПДМ. Таку ситуацію ми 

можемо простежити у наступному прикладі: 

34) “It was Sunday.” 

“February ninth.” 

“Right. February ninth. I spent the weekend at my cabin, and as I was driving 

home I had a wreck, got killed, and went to heaven.” 

Karl watched him closely and never smiled. “Try it again,” he said. 

“Why, Karl?” 

“Morbid fascination” 

“Is that all?” 

“I promise. It was such a masterful job of deceit, Patrick. How’d you do it?” 

“I may have to skip a few of the details.” 

“I’m sure you will.” [8, c. 247] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Карл та Патрік обговорюють автомобільну аварію. Як бачимо, 

Патрік не надає релевантної інформації своєму співрозмовнику, навіть вдається 

до іронії (I had a wreck, got killed, and went to heaven). Але Карл не сприймає її, 

оскільки вважає її недоцільною, про що свідчить відсутність посмішки (Karl 

watched him closely and never smiled). Тому він вдається до повернення до 

попереднього предмету розмови шляхом реінтродукції попереднього ПДМ. 

Маркером повернення до попереднього топікального фрейму є репліка: Try it 

again. Високий ступінь залученості Карла у запропонованому ПДМ маркується 

висловленням: How’d you do it?. 

Фаза обговорення у діалогічній мережі завжди представлена значними 

сегментами тексту. У ній, як правило, відбувається інтродукція нового або 
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реінтродукція попереднього ПДМ. Наведемо фрагмент, у якому наявний 

елемент реінтродукції ПДМ don’t forget the N: 

35) “The plane to Atlanta left in an hour. The one to Miami was an hour and a 

half. The one to La Guardia was boarding, so I flew to New York.” 

“With ninety million bucks.” 

“Minus fifty thousand for old Dunlap. […] I practically ran to the men’s room, 

where I sat on the toilet for twenty minutes. Next to my feet was a canvas overnight 

bag with all my wordly possessions.” 

“Don’t forget the ninety million.” 

“Oh yeah.” 

“How’d the money get to Panama?” [8, c. 315] 

У запропонованому для аналізу прикладу суб’єкти регулювання 

референції Карл та Патрік актуалізують ПДМ – подорож літаком, про що 

свідчать маркери The plane, boarding, flew. Далі у наступному сегменті 

актуалізується ПДМ – гроші. Оскільки у процесі розгортання дискурсу Патрік 

знову повертається до розгляду попереднього ПДМ – подорож літаком, а така 

позиція не узгоджується з намірами Карла, він реактуалізує ПДМ – гроші 

реплікою Don’t forget the ninety million. Патрік, дотримуючись принципу 

кооперації, намагається надати релевантну інформацію, тому розмова 

повертається до попереднього ПДМ. 

Під час інтеракції співрозмовники завжди орієнтуються на фактор 

адресата, намагаючись уникнути конфліктності позицій. Виділеність певного 

комунікативного внеску залежить від інтенції мовця, який встановлює межу 

дискурсу. Враховуючи фактор адресата, реактуалізація референції не завжди є 

експліцитною, що проілюстровано наступним прикладом: 

36) “That’s my business. But in your case I don’t think it would be a terrific 

career move to be hung out to dry as the journalist who was stripped naked by 

Martin Vanger, the famous serial killer. If you don’t like “Mikael Blomkvist”, you 

can think up a whole new epithet. Just don’t take it out of this chapter of your heroic 

life.” 
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Blomkvist gave her a searching look and dropped the subject. 

“We do still have a problem,” she said. 

Blomkvist nodded. “What happened to Harriet.Yes?” [14, c. 470] 

Суб’єкти регулювання референції Майкл та Елізабет спочатку 

розглядають такі кореферентні об’єкти як journalist, you, your life. Потім 

обговорення переходить у новий топікальний фрейм, про що свідчать такі 

лінгвальні маркери як problem, Harriet. Як бачимо з прикладу, межа переходу 

від одного ПДМ до іншого не виражена експліцитно. 

Отже, регулювання референції на макрорівні діалогічної взаємодії також 

забезпечується лінгвокогнітивною операцією реактуалізації. Вона може бути 

виражена експліцитно та імпліцитно, зважаючи на прагмакомунікативні наміри 

суб’єктів регулювання референції. Результатом цієї операції є повернення до 

попереднього ПДМ. Лінгвальними маркерами реактуалізації референції є so, try 

it again, I’d like to hear the story, don’t forget the N, let’s hear the rest of it, where 

was I? 

2.2.3. Лінгвокогнітивна операція блокування референції 

 

Вихідними параметрами лінгвокогнітивної операції блокування 

референції є асиметрія інтенцій комунікантів, ступеня їх залученості у 

запропонованому ПДМ та емоційно-психологічні стани, у яких перебувають 

учасники діалогічної взаємодії. У цьому випадку суб’єкти регулювання 

референції переслідують різні цілі, демонструють відмінні точки зору на ПДМ, 

змінюючи атмосферу спілкування  у стані зростаючої емоційної напруги. 

Враховуючи названі фактори, нами було розроблено дві когнітивні моделі 

блокування референції. Розглянемо кожну з них детальніше. 

Модель 1 А-Б - припинення актуалізації запропонованого референційного 

коду, самоусунення від інтеракції. Це може бути проілюстроване у такому 

фрагменті: 

37) “Who are they?” 

“Patrick will tell you.” 
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“You have the money, don’t you?” 

“I can’t answer that question” […] 

There was no more conversation until they landed. [8, c. 101] 

У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Карл та Ліза 

обговорюють те, що трапилося з їх другом. На запитання Карла Ліза не надає 

релевантної відповіді (Patrick will tell you), а потім взагалі відмовляється від 

інтеракції (I can’t answer that question). Це призводить до блокування 

референції та самоусунення Лізи від комунікативної взаємодії. 

Модель 2 А-Б-АНКПДМ полягає у припиненні актуалізації 

запропонованого референційного коду, блокуванні референції, актуалізації 

нового ПДМ (iнтродукція нового ПДМ). На нашу думку, наведений нижче 

приклад вдало ілюструє цю модель: 

38) “Most people would give an eye tooth to have such a gift” 

“I don’t want to talk about it”. 

“We’ll drop it. Are you glad you came back?” 

“I don’t know. Maybe it was a mistake.” [14, c. 506] 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції Майкл та 

Елізабет обговорюють її вміння та таланти. Як бачимо, Елізабет одразу маркує 

своє небажання обговорювати запропонований ПДМ реплікою (I don’t want to 

talk about it). Майкл, дотримуючись принципу кооперації, відразу ж вводить 

новий ПДМ (We’ll drop it. Are you glad you came back?). 

Отже, лінгвокогнітивна операція блокування референції представлена 

обмеженим набором маркерів, оскільки у комунікативному аспекті вона 

реалізує некооперативну комунікативну стратегію, яка виникає як результат 

ігнорування суб’єктом регулювання референції 1 потреб суб’єкта регулювання 

референції 2 або небажання одного з них обговорювати певний ПДМ. Бажання 

чи небажання обговорювати запропонований ПДМ залежить від ступеня 

залученості обох субєктів регулювання референції у предметі дискусії, 

релевантності референційного коду/ПДМ та емоційної налаштованості 

учасників діалогічної взаємодії. Їх ми розглянемо детальніше далі. 
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Лінгвокогнітивні операції регулювання референції вербалізуються 

певними мовними одиницями. Аналіз емпіричного матеріалу дав змогу 

виокремити найчастотніші з них. Результати подані у таблиці (див. табл. 2.6). 

          

 

 

Таблиця 2.6 

Лінгвальні маркери регулювання референції  

(макрорівень діалогічної взаємодії) 

Лінгвокогнітивна 

операція актуалізації 

референції 

(інтродукція ПДМ) 

Лінгвокогнітивна 

операція 

реактуалізації 

референції 

(реінтродукція ПДМ) 

Лінгвокогнітивна 

операція блокування 

референції ( 

блокування ПДМ) 

so, look, but, by the way, 

let’s talk about N,  tell 

me about N, let’s talk 

about something else, 

let’s change the subject. 

so, try it again, I’d like to 

hear the story, don’t 

forget the N, let’s hear 

the rest of it, where was 

I? 

I can’t answer that 

question; I don’t want to 

talk about it, stop it, shut 

up, knock it off. 

 

Отже, як видно з таблиці, лінвокогнітивні операції актуалізації референції 

та реактуалізації референції представлені широким набором лінгвістичних 

засобів та ілюструють кооперативну налаштованість суб’єктів регулювання 

референції. Лінгвокогнітивна операція блокування референції представлена 

обмеженим набором лінгвістичних маркерів, які ілюструють некооперативну 

налаштованість суб’єктів регулювання референції. 
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2.4. Чинники регулювання референції 

 

Як відомо, комунікація – це процес творення спільних смислів, який 

нерозривно пов'язаний з кодуванням та декодуванням інформації. Під час 

кодування інформації продуцент використовує мовні засоби як сигнали, які 

реалізують його інтенції. Реципієнт, своєю чергою, вдається до 

інтерпретативних кроків для розшифрування інформаційного потоку. 

Інтерпретацію розуміємо як когнітивний процес і результат встановлення 

смислу мовленнєвих і/чи немовленнєвих дій [103, с. 31].  

Ми викремлюємо чотири кроки інтерпретативної діяльності суб’єктів 

регулювання: 

1. Поверхневе сприйняття висловлення. 

2. Глибинне сприйняття висловлення. 

3. Реконструкція наміру та мотиву мовця. 

4. Прийняття (актуалізація)/неприйняття (реструктурація / реактуалізація 

/блокування) референції. 

У ході аналізу емпіричного матеріалу нами були виявлені чинники, які 

впливають на регулювання референції: чинник залученості суб’єктів 

регулювання у запропонованому ПДМ, чинник релевантності коду/ПДМ, чинник 

емотивності. Розглянемо їх докладніше. 

 

2.4.1. Чинник залученості суб’єктів регулювання референції у 

предметі думки мовця 

 

Залученість реалізується як аналітична величина у двох дотичних 

напрямках – у соціолінгвістиці та дискурс-аналізі. Соціолінгвістичний підхід до 

залученості полягає у бажанні мовця ініціювати і підтримувати вербальну 

інтеракцію [233; 244, с. 80]. Дослідники дискурс-аналізу фокусують свою увагу 

на лінгвістичній варіативності крізь призму усної та писемної комунікації [269, 

с. 62]. Залученість як комунікативна сутність визначається ступенем взаємної 
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інтеракції комунікантів, спрямованої на ефективне функціонування ПДМ. [222, 

с. 463]. Д. Танен визначає залученість в термінах ритму спілкування: якщо темп 

мовлення швидкий, то інтерактанти демонструють високий ступінь 

зацікавленості у ПДМ, і навпаки, сповільнений темп мовлення свідчить про 

втрату зацікавленості у запропонованому ПДМ [271, с. 63]. 

Т. Катріел і М. Даскал розглядають два види залученості: топікальну та 

інтеракціональну. Перша відповідає когнітивній орієнтації мовця на спільний 

дискурсивний топік, а друга, у свою чергу, визначає орієнтацію мовців на 

ситуацію спілкування та її учасників [245, с. 285]. Залученість є градуальною 

величиною, яка залежить від активності учасників ситуації спілкування. Зміна 

фокусу орієнтації комунікантів до інформативного наповнення повідомлення 

впливає на ступінь їх залученості [215, с. 80]. 

Лінгвісти асоціюють залученість з високим ступенем залежності від 

нелінгвістичних маркерів (вираз обличчя, жести, інтонація), тому ця сутність 

створюється не лише за рахунок різновиду дискурсу, але й за рахунок взаємодії 

лінгвальних та екстралінгвальних засобів. 

Д. Танен вважає залученість внутрішнім, емоційним зв'язком, який 

відчувають індивіди, що прив’язує їх як до інших комунікативних партнерів, 

так і до місця, діяльності, ідей, спогадів та лексичних одиниць [281, с. 12]. 

Дослідниця диференціює два типи залученості. Перший ґрунтується на різних 

видах повтору, що засвідчує емоційну зацікавленість комунікантів. Другий тип 

орієнтується на смислові фактори, наприклад, тропи, які в свою чергу, 

включають метафору, метонімію, синекдоху та іронію. 

Розглянемо на прикладі, як емоційна зацікавленість учасників ситуації 

спілкування, що маркується повторами, впливає на перебіг комунікативного 

процесу: 

39) […] “Then why was Baxter so anxious to apologize (С1)?” 

“I can’t answer that. I don’t speak for Baxter” 

“Why did Joey apologize(С1)? He did so in my presence, you know?” 

“Did Joe apologize (С2) for raping Elaine, or did he apologize (С2) for the 
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misunderstanding?” 

“He apologized (С1). That’s what important.” 

“There’s still no case, and his apology (С2) adds nothing to the evidence. 

There’s no way to prove rape occurred. There was sex, sure, but you can’t prove 

anything else” [5, c. 259] 

Cуб’єкти регулювання референції Майк та Макевой обговорюють свого 

друга Бекстера. Один мовець (Майк) представляє інтереси жертви, а інший 

(Макевой) – інтереси обвинуваченого. Обидва суб’єкти регулювання 

референції виявляють зацікавленість у ПДМ, але з різних точок зору. Про це 

свідчить частотність мовної одиниці to apologize, яка використана у репліках 

обох суб’єктів регулювання референції (далі C1 і C2). Стилістичний повтор 

одиниці to apologize підкреслює емоційну зацікавленість суб’єктів регулювання 

референції і сприяє перебігу діалогу за змістом ПДМ. Зацікавленість предметом 

розмови можна зобразити наступним чином: ЗC1=ЗC2, де ЗC1 позначає 

залученість першого суб’єкта регулювання референції, а ЗC2 – залученість 

другого. 

Досягнення комунікативної  мети можливе також і за умови асиметрії 

ступенів залученості учасників ситуації спілкування. Під цим ми розуміємо 

ситуацію, коли один суб’єкт регулювання референції демонструє високий 

ступінь залученості у запропонованому ПДМ, а інший – низький. Проте повтор 

власного висловлення суб’єкта з високим ступенем залученості є запорукою 

досягнення поставленої ним комунікативної мети, а саме: схематично це 

зображується наступним чином: ЗC1˃ЗC2 (або ЗC1˂ЗC2). Проілюструємо на 

прикладі сказане вище: 

40) “Do you think I killed that boy, Karl?” 

[…] “It looks suspicious.First; there were human remains in the car, so 

somebody was killed. Second, the FBI has done an exhaustive computer analysis of 

all persons who became missing on or shortly before February 9, 1992. Pepper is the 

only person within three hundred miles who has not been heard from” 

“But that’s not enough to convict me.” 
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“Your question was not about getting a conviction.” 

“Fine. Do you think I killed him?” 

“I don’t know what to think, Patrick. […] Under the right circumstances, a 

man can do just about anything.” 

“So you believe it?” 

I don’t want to. I am not sure what I believe.” 

“You think I could kill someone?” [8, c. 376] 

Субє’кти регулювання референції Патрік та Карл обговорюють підставне 

вбивство, яке інсценував Патрік, щоб усі думали, що він загинув і розпочати 

нове життя. Патрік намагається дізнатися, чи насправді Карл вірить у те, що він 

міг вбити людину. Це піддається сумніву (Do you think I killed that boy, Karl?). 

Оскільки Карл утримується від конкретної відповіді, надаючи обширне 

пояснення, що містить не зовсім релевантну інформацію (First, there were 

human remains in the car, so somebody was killed. Second, the FBI has done an 

exhaustive computer analysis of all persons who became missing on or shortly before 

February 9, 1992. Pepper is the only person within three hundred miles who has not 

been heard from), то Патрік вдається до повторних запитань (Do you think I 

killed him?,So you believe it?, You think I could kill someone?).  

Сутність залученості відіграє важливу роль під час регулювання 

референції. Маркерами високого ступеня є повтори та метонімії, а низький 

ступінь залученості субєктів регулювання референції у запропонованому ПДМ 

характеризується дистанціюванням (відстороненням) від предмету розмови та 

самоусуненням одного з суб’єктів регулювання референції від розмови чи від 

спілкування взагалі. Блокування референції відбувається при низькому ступені 

залученості одного з суб’єктів регулювання референції. Проілюструємо це 

прикладом: 

41) “Killer shoes. Blahniks” 

“Jimmy Choo.” 

“Five hundred bucks?” 

“Don’t ask” 
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… It was one of the few topics she cared to discuss. 

“What are you doing for lunch?” Kyle asked. 

“I haven’t had breakfast yet,” she replied coolly and withdrew into her little 

section of the cube. [5, c. 241] 

Суб’єкти регулювання референції Кайл та його колега обговорюють її 

зовнішній вигляд. Як бачимо, Кайл реалізує комунікативний акт компліменту, 

про що свідчить маркер You look great today. Вибравши відповідні одиниці 

референційного коду, він успішно втілює свою прагматичну мету: почати 

розмову з колегою, яка йому дуже подобається. Ефективність вибраного 

референційного коду підкріплюється реплікою It was one of the few topics she 

cared to discuss. Проте іншою реплікою Five hundred bucks? Кайл змінює ПДМ і 

у такий спосіб створює психологічну дистанцію між комунікантами. Оскільки 

його колезі неприємний запропонований ПДМ і ступінь її залученості в 

обговорюваному предметі низький, він блокує референцію реплікою Don’task, 

яка є прикладом некооперативної стратегії через тактику ненадання релевантної 

інформації. Така реакція суб’єкта референції призводить до зміни предмету 

розмови What are you doing for lunch? Низький ступінь залученості суб’єктів 

регулювання референції та психологічна дистанція між ними підкріплюється 

маркером I haven’t had breakfast yet та описом невербальних засобів комунікації 

she replied coolly and withdrew into her little section of the cube. 

Залученість протиставляється усуненню (detachment), що включає засоби 

для кодування віддаленості/дистанціювання [236; 240]. Вчені розглядають 

залученість та усунення не лише як два полюси чіткої дихотомії, але і як 

континуум, у якому є різні ступені залученості, в діапазоні якого залученість 

проявляє свою флактуаційну природу. Це зумовлено комунікативною метою, 

соціальними та культурними конвенціями та особливостями конкретного 

дискурсу.  

На нашу думку, маркером усунення від запропонованого ПДМ можна 

вважати неозначений артикль (а), використання якого є наслідком реалізації 

лінгвокогнітивної операції блокування референції [159]. Наприклад:  
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42) At 6:30 on Thursday morning, Kyle walked into Dough Peckham’s office 

and reported for duty. Dough was standing at his desk, which resembled, as always, 

a landfill. “How was the funeral?” he asked without looking up from whatever he 

was holding. 

“It was a funeral,” Kyle said. He handed over a single sheet of paper. “Here 

is an estimate of your hours on the Ontario Bank case.” [8, c. 210] 

Суб’єкти регулювання референції Даг та Кайл обговорюють похорон. Як 

бачимо, Даг вербалізує іменник «похорон» з означеним артиклем, фіксуючи 

конкретну, означено-референтну ситуацію (the funeral). Проте Кайл, не маючи 

бажання розповідати про похорон, дистанціюється від ПДМ, що маркується 

іменником з неозначеним артиклем (а funeral), фіксуючи неозначено-

референтну ситуацію. Низький ступінь залученості Кайла у запропонованому 

ПДМ призводить до його дистанціювання від цього ПДМ, блокування 

референції і, зрештою, інтродукції нового ПДМ: “Here is an estimate of your 

hours on the Ontario Bank case.”.  

Низький ступінь зацікавленості суб’єкта регулювання референції у 

розмові можна також проілюструвати синтаксичними одиницями, які 

відтворюють стратегію самоусунення від запропонованого ПДМ. 

Лінгвокогнітивна операція блокування референції маркується мовленнєвими 

актами запереченням та наказу. Проілюструємо це таким прикладом: 

43) Sam slowly rose from his seat and walked to the end of the table where he 

stopped and stood with his back to Adam. “That was forty years ago,” he mumbled, 

barely audible. 

“I didn’t come here to talk about it,” Adam said, already feeling guilty. 

Sam turned and leaned on the same bookshelf. He crossed his arms and stared 

at the wall. “I’ve wished a thousand times it hadn’t happened.” 

“I promised Lee I wouldn’t bring it up, Sam. I’m sorry.” 

“Joe Lincoln was a good man. I’ve often wondered what happened to Ruby 

and Quince and the rest of the kids.” 

“Forget it, Sam. Let’s talk about something else.” 
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“I hope they’re happy when I’m dead.” [6, c. 301] 

Суб’єкти регулювання референції Сем та його адвокат Адам 

обговорюють злочин Сема. Будучи молодим, він вбив афро-американця. Ця 

історія відома обом учасникам ситуації спілкування. Однак зацікавленість 

суб’єктів регулювання референції у ПДМ різні. Це можна зобразити наступним 

чином: ЗC1˃ЗC2. Обидва учасники спілкування переслідують різну мету. Сем 

намагається розповісти онуку про вбивство і своє ставлення до нього: “That was 

forty years ago”, “I’ve wished a thousand times it hadn’t happened”,“Joe Lincoln 

was a good man. I’ve often wondered what happened to Rubyand Quince and the rest 

of the kids”, “I hope they’re happy when I’m dead.” Адам, своєю чергою, 

намагається реалізувати стратегію самоусунення від запропонованого ПДМ, що 

фіксується експліцитними маркерами. Ця стратегія складається з двох етапів, 

про що свідчить тональність спілкування та емоційний стан суб’єктів 

регулювання референції. На першому етапі Адам вербалізує репліку I didn’t 

come here to talk about it, хоч і відчуває провину за небажання розмовляти на 

запропонований ПДМ (already feeling guilty) та I promised Lee I wouldn’t bring it 

up, Sam. За допомогою другої репліки Адам виражає свої почуття (I’m sorry). 

Такий стратегічний хід з його боку не є успішним Сем продовжує розмову про 

вбивство, яке він скоїв. Зростання емоційної напруги є чинником, який змушує 

Адама вдруге припинити розмову на запропонований ПДМ, вдаючись до 

імперативу“Forget it, Sam. Let’s talk about something else”. Як бачимо, Адам 

дотримується некооперативної стратегії, порушує принципи мовленнєвого 

спілкування, висловлює небажання взаємодіяти з Семом завдяки 

комунікативній тактиці відмови. 

Наведені нами приклади ілюструють вплив низького ступеня залученості 

на блокування референції через експліцитні/імпліцитні засоби, коли мовець 

виражає своє небажання розмовляти на запропонований ПДМ і вводить новий 

ПДМ чи припиняє інтеракцію. 

Емоційна зацікавленість учасників спілкування, що маркується повторами, 

має значний вплив на перебіг комунікативного процесу. Проілюструємо це 
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прикладами: 

44) “Have you ever seen a psychiatrist?” 

“No.” 

“A psychologist?” 

“No.” 

“A counselor or therapist of any type” 

“Yes.” 

“Details please.” 

“It was nothing.” 

“Then let’s talk about nothing. What happened?” [5, c. 57] 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Кайл та Бекстер 

обговорюють проблеми психічного стану одного з них. Обидва учасники 

діалогічної взаємодії виявляють високий ступінь залученості у ПДМ, але з 

різних точок зору. Про це свідчить висока частота дистрибуції слів psychiatrist, 

psychologist, counselor, therapist. Цей синонімічний ряд слів маркує емоційну 

зацікавленість Кайла та Бекстера і сприяє розгортанню діалогічної взаємодії в 

межах запропонованого ПДМ.  

Другий тип залученості суб’єктів регулювання референції реалізується 

тропами: метафорою, метонімією, синекдохою та іронією. Нерозуміння 

прихованого значення іронії, значні когнітивні зусилля учасників 

комунікативного процесу перешкоджають повноцінній інтерпретації змісту 

висловлення та призводять до негативного комунікативного ефекту. 

Розглянемо вплив низького ступеня залученості на блокування референції, 

реалізація якого відбувається за допомогою іронії, на прикладі: 

45) “Do you have any Tylenol?” 

“No. Do we have an agreement, Kyle?” 

“Do you have anything for a headache?” 

“No.” 

“Do you have a gun?” 

“In my jacket.” 
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“Let me have it” [5, c. 44]. 

Як бачимо з прикладу, суб’єкти регулювання референції Кайл та Джо 

обговорюють домовленість. Кожен мовець переслідує власну мету. Джо 

наполегливо намагається позбавитися головного болю, а Кайл прагне 

реалізувати свій намір – укласти угоду про співпрацю. Вибравши відповідні 

одиниці референційного коду (Tylenol, anything for a headache) та (an 

agreement) відповідно, кожен суб’єкт регулювання референції орієнтується на 

позитивний результат. З метою зниження напруги у спілкуванні суб’єкт 

регулювання референції Кайл вдається до іронії і просить дати йому пістолет: 

Do you have a gun? Let me have it. Оскільки Джо не може зрозуміти наміру 

Кайла і збагнути, для чого йому насправді треба пістолет, підсилюється 

психологічна дистанція між учасниками діалогічної взаємодії і вона 

припиняється. 

Як уже зазначалось, сутність залученості протиставляється усуненню. 

Лінгвісти розглядають залученість та усунення як континуум, у якому є різні 

ступені, в діапазоні якого залученість проявляє свою флактуаційну природу. Це 

зумовлено комунікативною метою спілкування, соціальними та культурними 

конвенціями та нормами конкретного дискурсу.  

Самоусунення не є емоційно забарвленим у дискурсі і є стратегією для 

позначення низької залученості з метою уникнення конфліктної ситуації. Серед 

маркерів самоусунення варто виділити інтенсифікатор do, до прикладу: 

46) “Question number two: why didn’t you tell me about Wennerström 

earlier?” “You never asked me” 

“And if I never did ask you – let’s suppose that I never met you – you would 

have sat here knowing that Wennerström was a gangster while Millenium went 

bankrupt?” [14, c. 526] 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Майкл та 

Елізабет обговорюють поведінку свого клієнта, який виявився злочинцем. 

Майкл намагається отримати відповідь на поставлене запитання. Він хоче 

досягнути цього шляхом повторення своїх реплік: why didn’t you tell me about 



119 

 

Wennerström earlier?, you would have sat here knowing that Wennerström was a 

gangster while Millenium went bankrupt?”. Обрана стратегія не є ефективною і 

навіть спричиняє зміну тональності спілкування, поглиблюючи психологічну 

дистанцію між комунікантами.  

 

2.4.2. Чинник релевантності коду/предмету думки мовця у контексті 

регулювання референції 

 

У лінгвістичних дослідженнях ХХ століття існували різні підходи до 

трактування поняття «висловлення». Г. П. Грайс запропонував принцип 

кооперації, який використовується учасниками комунікативного процесу. Цей 

принцип актуалізується у чотирьох постулатах (максимах), яких дотримуються 

співрозмовники. За Г. П. Грайсом, якщо учасники діалогу дотримуються цього 

принципу, то результат є максимально ефективним. Принцип кооперації 

передбачає домовленість обох учасників комунікативного процесу, у яких є 

спільна мета. Їх ефективна взаємодія призводить до узгодженості 

комунікативних стратегій. Хоча лінгвіст не наполягає на цілковитому 

дотриманні цих максим і наголошує або на дотриманні цих максим, або на 

відкритому їх порушенні. Компонентами принципу кооперації є такі максими: 

• максима кількості (висловлення не повинно містити більше чи менше 

інформації, ніж необхідно); 

• максима якості (не кажи те, що ти вважаєш неправдою або для чого у 

тебе нема достатніх підстав); 

• максима способу (висловлюйся чітко); 

• максима релевантності (не ухиляйся від теми) [238]. 

С. Левінсон запропонував доповнити цей перелік загальною максимою 

якості: намагайся зробити свій внесок таким, щоб він був істинним. Ця максима 

об’єднує дві субмаксими Г. П. Грайса [219]. 

Дж. Ліч обєднав два перші постулати в один – постулат Кількості-Якості, 

який передбачає найрелевантніше висловлення в силу його очевидності [250]. 
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Релевантність ‒ це градуальна величина, яка змінюється зі зміною 

контекстуальних імплікацій [265; 268; 269]. Ступінь релевантності визначається 

таким чином: 

а) чим вищі позитивні когнітивні ефекти, які отримуються при 

опрацюванні вхідних даних, тим вищою є релевантність даних; 

б) чим більше зусиль затрачається продуцентом на обробку даних, тим 

нижчою є релевантність вхідних даних. 

Релевантність певного об’єкта для конкретної мети визначається тим, у 

якій мірі від слугує засобом досягнення певної цілі. Відповідно до теорії 

релевантності Д. Спербера та Д. Уілсон, інформація передається по-різному, 

що, відповідно, можна представити двома моделями – кодовою та 

інференційною. Відповідно до кодової моделі мовець кодує своє повідомлення, 

а слухач, який проводить декодування повідомлення, застосовує ідентичну 

копію коду, але в зворотному порядку. Інференційна модель, своєю чергою, 

передбачає досягнення продуцентом очевидності свого наміру передати певне 

значення, яке виводиться реципієнтом на основі очевидності шляхом логічного 

виводу (інференції). У процесі інтерпретації реципієнт повинен вибрати одне із 

тих очікувань, яке є найбільш задовільним в цій ситуації. У процесі 

інтерпретації релевантність являє собою те, що дає можливість передати нову 

інформацію в даному контексті із затратою слухачем мінімальних когнітивних 

зусиль на її отримання. Вхідні дані релевантні для реципієнта, якщо їх 

опрацювання у контексті наявних припущень створює позитивний когнітивний 

ефект [241; 242]. Найважливішим типом когнітивного ефекту є контекстуальна 

імплікація, що досягається шляхом дедуктивного аналізу вхідних даних та 

контексту.  

Розглянемо когнітивну релевантність предмету думки мовця та її вплив 

на зміну референції на прикладі: 

47) “Nobody asked me to expose Wennerström for what he is,” Salander 

replied in a know-it-all voice. 

“Yes, but what if?” 
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“I did tell you,” she said. 

Blomkvist dropped the subject [14, c .526]. 

У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Майкл та 

Елізабет обговорюють злочинця. Майкл запитує чому вона йому раніше не 

казала про те, що зламала комп’ютер злочинця і має на нього компромат на що 

Елізабет відповідає, що ніхто не просив її це зробити: Nobody asked me to expose 

Wennerström for what he is. Ця репліка маркує стратегію, спрямовану на 

ідентифікацію ПДМ, така когнітивна дія, як правило, фіксується вторинною 

номінацією прономінального типу (словосполуки, у яких головним складником 

є займенник). Оскільки Саліндер не надала релевантної інформації Бломквісту і 

тим самим зумовила затрачання ним значних когнітивних зусиль на обробку 

отриманої інформації, він вдається до повторного гіпотетичного питання 

“якби…” (but what if), на що отримує відповідь (I did tell you), яка 

інтенсифікується за рахунок невербального компоненту (know-it-all voice). У 

цьому прикладі чітко простежується асиметрія стосовно релевантності 

отриманої/наданої інформації. Елізабет впевнена, що вона надала релевантну 

інформацію Nobody asked me to expose Wennerström for what he is, I did tell you), 

що призводить до негативного сприйняття запропонованого ПДМ (Blomkvist 

dropped the subject). 

Оскільки комунікативна взаємодія – це складний процес, то вона інтегрує 

множинний набір когнітивних сутностей, таких як релевантність, залученість 

тощо для реалізації поставлених цілей та для досягнення позитивного 

комунікативного ефекту. Простежимо це на прикладі: 

48) Where’s Zeke? 

“That’s exactly what Ifigured” Cap said angrily. “She gets in trouble. Her 

money is threatened, and so she sends you down here looking for Zeke or some other 

klutz you can grease to do something stupid. He gets caught. You get caught. You 

take the fall and she forgets your name. You’re a dumbass, Lance, you know that.” 

“Yes, I know. Where’s Zeke?” 

“In jail.” 
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“Where?” 

“Texas. Feds got him running guns. You’re stupid, you know that. Don’t do 

this…” [8, c. 113] 

Суб’єкти регулювання референції Ленс та Кеп обговорюють місце 

перебування Зіка, якого Кеп повинен був розшукати. Ленс дав доручення 

розшукати Зіка, тому він цікавиться цим, сподіваючись на очікувану відповідь 

(Where’s Zeke?). Однак Кеп розповідає про різні аспекти життя Зіка, не 

повідомляючи про те, де він мешкає (That’s exactly what I figured. She gets in 

trouble. Her money is threatened, and so she sends you down here looking for Zeke 

or some other klutz you can grease to do something stupid. He gets caught. You get 

caught. You take the fall and she forgets your name. You’re a dumbass, Lance, you 

know that), при цьому реалізується лінгвокогнітивна операція актуалізації 

різних референтів (she, he, you, money). Тому Ленс, зацікавленість якого є 

вищою від зацікавленості Кепа, повторює свою репліку (Where’s Zeke?) і знову 

отримує неочікувану відповідь (In jail). Оскільки позитивного результату не 

було досягнуто, емоційна напругая зростає і Ленс втретє запитує, що фіксується 

еліптичним реченням (Where?). У функційному аспекті воно сприяє 

динамічності висловлення та маркує емоційний стан Ленса.                                                                                           

Отже, релевантність може бути виражена у тексті експліцитно 

(маркована) або імпліцитно (немаркована) [20, с. 156]. Під експліцитністю 

розуміють явний, виражений смисл, який сприймається комунікантами завдяки 

зазначеним мовним одиницям. Під імпліцитністю розуміють неявний, 

прихований смисл, який виводиться слухачем із значень мовних одиниць під 

впливом конкретної ситуації та контексту спілкування [20, с. 156]. Як правило 

надання нерелевантної інформації відбувається імпліцитно (немарковано). 

Однак якщо суб’єкт референції не хоче надалі обговорювати запропонований 

ПДМ, він може сигналізувати про це своєму комунікативному партнеру, 

вживаючи маркер relevant. Розглянемо такий випадок лінгвістичного 

маркування докладніше на прикладі, щоб показати функцію цього 

експліцитного маркера:  
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49) “How much did you get in life insurance?” he asked, flipping through the 

file. 

She looked absolutely shocked at the mention of her life insurance. “Why is 

that relevant?” she snapped. 

“Because the’re gonna sue you to get it back. He isn’t dead, Trudy. No death, 

no life insurance”. 

“You must be kidding.” 

“Nope” 

“They can’t do that. Can they? Surely not.” 

“Oh yes. In fact, they’ll do it quickly.” 

Lance withdrew his hand and slumped in his chair. Trudy’s mouth opened and 

her eyes watered. “They just can’t.” 

He took a fresh legal pad and uncapped his pen. 

“Let’s make a list,” he said [8, с. 65]. 

Суб’єкти регулювання референції Ленс та Труді обговорюють розлучення 

жінки з чоловіком, якого вважали загиблим. Оскільки Труді раніше отримала 

певну суму страхових виплат, то тепер їй доведеться повернути гроші, бо її 

чоловіка визнано живим. Ленс запитав її про суму, яку їй було сплачено How 

much did you get in life insurance?. Проте Труді не має бажання спілкуватися на 

запропонований ПДМ, тому вона не надає релевантної інформації про суму 

страховки. Її небажання співпрацювати фіксується реплікою Why is that 

relevant?. Емоційний стан Труді підкріплюється невербальним компонентом 

she was shocked, she snaped. Низький рівень кооперації реалізується за 

допомогою використання лінгвокогнітивної операції блокування референції. За 

таких умов Ленс пропонує новий ПДМ для обговорення: let’s make a list для 

того, щоб відволікти співрозмовницю від неприємного ПДМ. 

Отже, релевантність референційного коду/предмету думки мовця впливає 

на зміну референції. Чим вищий ступінь релевантності референційного 

коду/предмету думки мовця, тим менші когнітивні зусилля застосовують 

комуніканти для обробки отриманої інформації. І навпаки, чим нижчий ступінь 
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релевантності референційного коду/предмету думки мовця, тим більші 

когнітивні зусилля застосовують суб’єкти регулювання референції для її 

обробки. Ступінь релевантності впливає на ефективність комунікації та 

реалізацію інтенцій учасників комунікативного процесу. 

 

 

2.4.3. Вплив емотивності на регулювання референції 

 

Людина завжди перебуває у певних емоційних станах і її мовлення ніколи 

не буває емоційно нейтральним. Тому всебічне вивчення процесу комунікації 

неможливе без дослідження емоційних станів, у яких перебувають суб’єкти 

регулювання референції. Вони є важливим чинником, який впливає на добір і 

організацію мовного коду та перебіг комунікативної взаємодії івпливають на 

атмосферу спілкування [87; 213]. Саме тому ми виокремили емотивність як 

чинник, який впливає на процес регулювання референції. Під емотивністю 

розуміють здатність мови за допомогою своїх засобів виражати відображені в 

семантиці мовних одиниць соціальні та індивідуальні емоції, а також емоційні 

стани та емоційні реакції людини [24]. 

Як відомо, процес комунікації відбувається за певними конвенційними 

законами. Організація референції залежить від ситуації 

(формальна/неформальна), вікових особливостей комунікантів (дорослий-

дорослий/дитина-дитина/дорослий-дитина), тощо. Якщо ми беремо до уваги 

стратегічну лінію на прийняття запропонованого референційного коду 

спілкування, під час реалізації якої суб’єкти використовують контекстуально 

обумовлений референційний код, то комунікативна взаємодія відбудеться зі 

збереженням і дотриманням усіх конвенційних норм та правил інтеракції [99]. 

Розглянемо приклад дотримання норм вербальної взаємодії: 

50) “Oh, crap” I croaked. My throat was thick with sleeping. 

“What’s wrong, Bella?” 

I frowned at him unhappily. His face was even more anxious than before. 
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“I’m dead, right?” I moaned. “I did drown. Crap, crap, crap! This is gonna kill 

Charlie.” 

Edward frowned, too. “You are not dead” 

“Then why am I not waking up?” I challenged, raising my eyebrows. 

“You are awake, Bella” [17, c. 169] 

Суб’єкти регулювання референції Едвард та Белла обговорюють стан 

Белли. Едвард звертається до своєї дівчини, використовуючи звернення Bella, 

яке є спрощеним варіантом від імені Isabella, оскільки стосунки, у яких 

перебувають співрозмовники є неформальними та дружніми. 

Проте далі спостерігаємо зміну форми референції, оскільки Едвард реагує 

на репліки Белли і втрачає контроль над своїм мовленням, наприклад: 

51) “Edward” I said. […] “This has to stop now. You can’t think about things 

that way. You can’t let this…this guilt…rule your life” […] “it’s very irresponsible- 

think of Esme and Carlisle and -” […] 

“Isabella Marie Swan,” he whispered, the strangest expression crossing his 

face. He almost looked mad. “Do you believe that I asked the Volturi to kill me 

because I felt guilty?” […] 

“Didn’t you?” 

“Feel guilty? Intensely so. More than you can comprehend” 

“Then… what are you saying? I don’t understand” 

“Bella, I went to the Volturi because I thought you were dead,” he said, voice 

soft, eyes fierce. [16, c. 171] 

У запропонованому для аналізу фрагменті Едвард вживає два варіанти: 

Bella та Isabella Marie Swan, останній варіант є офіційним та повним іменем. 

Таке вживання офіційного варіанту спричинене емоційним станом Едварда: він 

розлютився: He almost looked mad. Проте, за мить він знову повертається до уже 

звичного звертання Bella, приборкавши емоції he said, voice soft, eyes fierce. 

Регулювання референції у цьому випадку відбувається майже миттєво. 

Схожі процеси регулювань можна спостерігати і у діалозі батька та 

дочки, у ситуації, коли батько, користуючись своїм статусом та 
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комунікативною роллю, кричить на дочку, намагаючись виховувати її. У цьому 

діалозі змінюється тон розмови: від спокійного та дружелюбного до 

роздратованого і ворожого. Розглянемо приклад, який це ілюструє: 

52) “I noticed that you said they’re about to expire, Edward,” Charlie went on. 

“How many tickets did your parents give her?” 

“Just one for her…and one for me.” 

[…] The blood rushed into my face, fueled by irritation and chagrin. Why was 

Edward doing this? I glared at the bubbles in the sink, panicking. 

“That’s out of the question!” Charlie was abruptly in a rage, shouting the 

words. 

“Why?” Edward asked, his voice saturated with innocent surprise. “You just 

said it was a good idea to see her mother” 

Charlie ignored him. “You’re not going anywhere with him, young lady!” he 

yelled. I spun around and he was jabbing a finger at me. 

Anger pulsed through me automatically, an instinctive reaction to his tone. 

“I’m not a child, Dad. And I’m not grounded anymore, remember” 

“Oh yes, you are. Starting now.” 

“For what?!” 

“Because I said so.” 

“Do I need to remind you that I’m a legal adult, Charlie?” 

“This is my house – you follow my rules” [16, c. 31] 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Чарлі та Белла 

обговорюють поїздку Белли до її матері, яка проживає в іншому штаті. 

Спостерігаємо зміну референції під впливом вируючих емоцій батька та дочки. 

Спершу розізлився батько: Charlie was abruptly in a rage, shouting the words. Він 

заборонив дочці летіти літаком до матері, що фіксується словосполуками 

You’re not going anywhere with him та a young lady. Белла, реагуючи на тон 

спілкування батька та заборону, своєю чергою, теж сердиться: The blood rushed 

into my face, fueled by irritation and chagrin; I glared at the bubbles in the sink, 

panicking;Anger pulsed through me automatically, an instinctive reaction to his 
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tone), бо вважає себе повнолітньою, що вербалізується маркером a legal adult.  

Цей приклад є цікавим ще й тому, що у ньому зміна референції є не лише 

реакцією на емоційні стани суб’єктів регулювання, але й переконливою 

стратегією для досягнення мети. Оскільки Белла у повсякденному житті 

звертається до батька по імені Charlie, не можна не звернути увагу на той факт, 

що для того, щоб вмовити його дозволити поїздку в інший штат, вона 

звертається до нього ніжно Dad. Ця форма звертання є незвичною, оскільки 

батько звик, що Белла постійно звертається до нього на ім’я. Крім цього, 

регулювання референції кодом – це маніпулятивна стратегія. Апеляція Белли до 

професійної діяльності батька, який є шефом поліції, і номінація a legal adult 

підсилює надію на поступки якщо не з батьківської точки зору, то хоча б з 

професійної (за законом, діти з 18 років є повнолітніми, а Беллі нещодавно 

виповнилося 18). 

Форма звертання Dad засвідчує скорочення дистанції між обома 

співрозмовниками, оскільки дитині, у якої розлучені батьки, краще назвати 

батька (якого вона рідко бачить) на ім’я, ніж використовувати звертання Dad. 

Ця стратегія призводить до неочікуванго та непрогнозованого комунікативного 

ходу, тому що суб’єкт регулюванняреференції налаштований на звертанняна 

кшталт Dad-Charlie, а не навпаки. 

Варто зосередити увагу і на емоційних станах учасників комунікації. У 

них переважають такі емоції як лють (rage), роздратування (irritation), 

засмученість (chagrin), паніка (panicking), злість (anger). Щодо тону розмови, то 

він описується такими лексемами як to shout і to yell. Вони підкреслюють 

емоційну напругу у діалозі та виправдовують регулювання референції. 

Ми розглянули вплив емоційних станів співрозмовників, які знаходяться 

у близьких стосунках на добір та організацію референційного коду та роль цих 

станів регулювання референції. Однак, варто зосередити увагу і на таких змінах 

референції, які відбуваються у формальних ситуаціях, коли від учасників 

комунікативного акту вимагається дотримання конвенційних норм та правил 

спілкування. 
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Ілюстрацією таких ситуацій є фрагмент діалогу між двома викладачами 

університету. У першій частині фрагменту, спілкування відбувається з 

дотриманням вимог офіційної атмосфери спілкування та професійного етикету, 

до прикладу: 

53) “Well then, Professor,” he began, “I understand our boy Jastrow’s having 

difficulty with your Latin course. Perhaps you don’t realize the pressure our men are 

under during the season.” 

“Frankly, Mr. Bigelow, that’s none of my concern. In fact, what puzzles me is 

why Jastrow’s taking Latin in the first place.” [23, c. 350] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Тед та Джон обговорюють 

студента, у якого проблеми з навчанням. У діалозі прослідковується чітке 

дотримання установлених правил спілкування, що засвідчують форми 

звертання Professor та Mr. Bigelow. Але Джон намагається зменшити дистанцію 

у спілкуванні і вдається до вживання скороченої форми та розмовного варіанту, 

наприклад: 

54) “Why, Prof, you surely know the college rules as well as I. A guy’s gotta fill 

a foreign-language requeirement to graduate. Right? ”[…] 

“Coach Bigelow, I’m afraid you’re losing me” [23, c. 350] 

Як бачимо, реакцією співрозмовника на таке нівелювання правил 

спілкування є чітке відмежовування та встановлення рамок стосунків «колега-

колега», яке досягається шляхом вживання звертання Coach Bigelow. 

Оскільки мету комунікативного акту не було досягнуто, Джон повністю 

переходить на неформальний режим комунікації, вдаючись до регулювання 

референції, наприклад: 

55) “All right, Teddie, lemme put it another way. If you suddenly got a lot more 

students taking Latin, you’d have to hire a lot more teachers. Am I right?” 

“I don’t like your insinuation,” Ted said with disgust. 

“Just what do you imagine I’m insinuating, Prof? [23, c. 350] 

Маркерами зміни референції є звертанняTeddie і Prof та розмовної форми 

lemme. 
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Розглянемо ще один фрагмент, який ілюструє вищесказане: 

56) There was a pause. The coach stared silently at Ted. And then he smiled. 

“You clearly know the game, Professor. Now I suggest you go out and play by 

the rules. For, from what I gather, you do not yet have tenure at this place. And just 

like we needa good season, you need agood season.” [23, c. 350] 

Як бачимо, емоційний стан суб’єктів регулювання референції можна 

назвати веселим, що проілюстровано вживанням аnd then he smiled. Для того, 

щоб досягнути успішності комунікації, він вербалізує професійні терміни: 

game, go out, play by the rules, a good season. До того ж речення we need a good 

season та you need a good season протиставляються, причому you need a good 

season вживається з метафоричним підтекстом.  

Як наслідок такої комунікації Джона з Тедом, останній втрачає контроль 

над своїми емоціями і, відповідно, починає спілкуватися неформально, 

наприклад: 

57) Ted stood up. 

“If you want a war, Coach,” he whispered, “you’re gonna get one. Tomorrow’s 

the midterm exam. And if Jastrow flunks he’ll be out on his ass” [23, c. 350] 

Із вищенаведеного прикладу бачимо, що емоційною реакцією Теда на 

зміну референції є використання звертання Coach (вказує на рід заняття), 

вживання розмовного варіанту gonna (вказує на емоційний стан) та 

словосполуки on his ass (підтверджує цей стан), про що свідчить невербальний 

компонент Ted said with disgust. 

Варто нагадати, що ми розглянули два випадки регулювання референції 

під впливом емоційних станів, а саме: 

1) емоційний стан суб’єкта регулювання референції 1 відповідає 

емоційному стану суб’єкта регулювання референції 2 (ЕС1=ЕС2) 

(роздратування-роздратування); 

2) емоційний стан суб’єкта регулювання референції 1 не відповідає 

емоційному стану суб’єкта регулювання референції 2 (ЕС1≠ЕС2) 

(веселий настрій-незадоволення). 
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Однак, існують випадки, коли ситуація спілкування вимагає від її 

учасників перманентного дотримання стандартних та встановлених норм, які 

зумовлюються, наприклад, родом занять та посадою. Якщо комунікативні ролі 

«декан-викладач» передбачають певну субординацію та використання 

офіційного стилю, то суб’єкти регулювання референції, які виконують ці ролі, 

можуть дозволити собі використання неофіційних (неформальних) форм 

звертання, якщо вони товаришують, як у прикладі: 

58) Ted Lambros stormed over to Barnes Hall and requested an audience with 

the Dean of Humanities. 

“Tony, I’m sorry to barge in on you like this.” 

“That’s all right,” the dean replied. “In fact, you might say your visit has been 

heralded.” […] 

“Look, Ted, I don’t think flunking Jastrow’s the most prudent way of handling 

this.” [23, c. 351] 

Як видно з прикладу, суб’єкти регулювання референції Тед та Тоні 

обговорюють відрахування студента з університету. Обидва учасники 

діалогічної взаємодії використовують звертання Tony і Ted, хоча ситуація 

вимагає формальності. 

Розглянемо ще один фрагмент – продовження діалогу: 

59) “I’m sorry,” Ted said quietly, “but you still haven’t convinced me.” 

“Professor Lambros,” the dean responded cordially, “let me leave you with one 

little thought. If we should deny you tenure at the end of this year, you might not find 

another teaching job anywhere…” [23, c. 352] 

У запропонованому для аналізу прикладі звертання Professor Lambros не 

є очікуваним і, як бачимо, регулювання референції під впливом емоцій 

переходить від неофіційного стилю спілкування та дружнього тону у офіційний 

стиль спілкування і ворожість, що маркується комунікативним актом погрози If 

we should deny you tenure at the end of this year, you might not find another 

teaching job anywhere. 

Таким чином, емотивність відіграє важливу роль при організації 
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референції та підборі мовних одиниць, які забезпечують ефективність 

спілкування. Стани, у яких перебувають учасники комунікації, варіюються від 

гніву до веселого настрою. Проте, як доводять результати нашого дослідження, 

регулювання референції відбувається частіше тоді, коли мовці перебувають у 

стані роздратування, злості, люті, засмученості тощо. Крім того, емотивність не 

є єдиним чинником у процесі добору мовних одиниць. Вона тісно пов’язана з 

професійною діяльністю мовців та вмілим використанням ними стратегій 

спілкування для досягнення успіху у процесі інтеракції. 
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Висновки до другого розділу 

 

1. Механізм регулювання референції на мікрорівні діалогічної взаємодії 

забезпечується заповненням ментальних просторів у процесі обробки 

інформації. Лінгвоконгітивний процес включає лінгвокогнітивних операцію 

реструктурації та процедур, що її забезпечують. Вони здійснюються суб’єктами 

регулювання референції та орієнтуються на визначення характеру взаємодії між 

мисленням і мовою. 

2. Макрорівень дискурсу представлений лінгвокогнітивними операціями 

актуалізації референції, реактуалізації референції та блокування референції. 

3. Регулювання референції на макрорівні діалогічної представлене 

лінгвокогнітивною операцією актуалізації референції. Лінгвальними маркерами 

цієї операції виступають so, look, but, by the way, let’s talk about N, tell me about 

N, let’s talk about something else, let’s change the subject.  

4. Лінгвокогнітивною операція реактуалізації референції передбачає 

реінтродукцію ПДМ. Лінгвальними маркерами цієї операції є: so, try it again, I’d 

like to hear the story, don’t forget the N, let’s hear the rest of it, where was I? 

5. Лінгвокогнітивна операція регулювання референції представлена 

обмеженим набором лінгвістичних маркерів, оскільки блокування референції у 

комунікативному аспекті реалізує некооперативну комунікативну стратегію. 

Лінгвальними маркерами цієї операції є: I can’t answer that question; I don’t want 

to talk about it, stop it, shut up, knock it off. 

6. Сутність залученості відіграє важливу роль при регулюванні референції. 

Лінгвальними маркерами високого ступеня залученості є повтори та метонімії. 

Низький ступінь залученості характеризується дистанціюванням 

(відстороненням) від топіка та (само)усуненням одного з комунікантів від 

розмови чи від інтеракції взагалі. Блокування референції відбувається при 

низькому ступені залученості одного з комунікантів.  

7. Релевантність наданої інформації є важливою у процесі регулювання 

референції. Чим вищий ступінь релевантності, тим менші когнітивні зусилля 
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застосовуються учасниками діалогічної взаємодії для обробки отриманої 

інформації. І навпаки, чим нижчий ступінь релевантності вербалізованої 

інформації, тим більші когнітивні зусилля застосовуються суб’єктами 

регулювання референції для обробки інформації. Ступінь релевантності 

впливає на ефективність комунікації та реалізацію інтенцій суб’єктів 

регулювання референції. 

8. Емотивність відіграє важливу роль при організації референції та 

підборі мовних одиниць, які забезпечують ефективність спілкування. Стани, у 

яких перебувають учасники комунікації варіюються від гніву до веселого 

настрою. Регулювання референції відбувається частіше тоді, коли мовці 

перебувають у стані роздратування, злості, люті, засмученості та ін. 

Основні положення розділу відображені у таких публікаціях автора [137; 

138; 139; 143; 144; 145; 146]. 
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РОЗДІЛ 3. КОМУНІКАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ 

РЕФЕРЕНЦІЇ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ 

3.1. Комунікативні стратегії і тактики регулювання рефренції 

Регулювання референції здійснюється комунікативними стратегіями і 

тактиками. Під комунікативною стратегією розуміють правила і 

послідовності комунікативних дій та ілокутивних компонентів цих дій, яких 

дотримується суб’єкт регулювання для досягнення певної комунікативної 

мети [20, с. 22]. Кожна комунікативна стратегія характеризується набором 

комунікативних тактик. Комунікативна тактика – сукупність прийомів і 

методів реалізації комунікативної стратегії, визначена лінія мовленнєвої 

поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямованої на 

одержання бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного [20; 30; 181]. 

При встановленні комунікативних стратегій ми враховували намір суб’єктів 

регулювання референції. Таким чином було виокремлено кооперативні, 

маніпулятивні та некооперативні стратегії (термін А. М. Пшеничних.) [152]. 

 

3.1.1. Кооперативні стратегії і тактики регулювання референції 

 

Вибір стратегії спілкування здійснюється під впливом психологічної 

установки на досягнення власних цілей і/або цілей партнера. Під поняттям 

установки розуміють комплекс когнітивних і мотиваційних орієнтацій в певній 

ситуації. Когнітивна орієнтація – уявлення комуніканта про конкретну 

ситуацію, на позначення якої застосовують поняття схеми, сценарію, фрейму. 

Мотиваційні орієнтації пов’язані з різними типами соціальних відносин, 

оскільки можуть задовольняти/не задовольняти потреби комунікантів, 

відображаючи системb цілей, мотивів та інтенцій [165]. Таким чином, 

виокремлюють такі типи установок: проти партнера – застосування 

некооперативних (конфронтаційних) стратегій; ігнорування партнера – 

нейтральні або некооперативні стратегії; конструктивність парнера – 

використання кооперативних стратегій. 
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За умови, що комунікативні наміри суб’єктів регулювання співпадають, 

то їх мовленнєва взаємодія набуває кооперативного характеру [221]. Така 

взаємодія характеризується спільністю інтересів та намірів та підкріплюється їх 

активною взаємодією [246]. Для кооперативної комунікативної ситуації 

типовим є дотримання її учасниками усіх правил, принципу кооперації та 

узгодженість їх комунікативної поведінки. 

Під кооперативною стратегією розуміють гармонізаці. взаємин для 

досягнення спільної мети (сюди можна включити стратегії ввічливості, 

щирості, співпраці, компромісу, тощо). Кооперативна стратегія мовленнєвої 

поведінки відрізняється установкою в спілкуванні на партнера по комунікації. 

Один (або обидва) з учасників спілкування бажає спрямувати ситуацію в 

сприятливе русло, використовуючи різні регулятивні засоби. Кооперативна 

стратегія передбачає максимальну реалізацію власних інтересів кооперативним, 

мирним шляхом [152]. 

Розглянемо функції тактик у рамках стратегічної лінії на прийняття 

обраного референційного коду. 

• Тактика підтримки контакту у вибраній тональності спілкування. 

Застосовуючи тактику підтримки контакту в обраній тональності 

спілкування (у нашому прикладі іронічної), мовець демонструє вміння 

налаштовуватися на співрозмовника, що забезпечує ефективність спілкування. 

Пристосування субєктом регулювання референції 1 до запропонованої 

субєктом регулювання референції 2 тональності вдало демонструє такий 

приклад:  

60) “What has your dad threatened to do to him lately?” 

Despite herself, Maggie laughed. “They don’t have a surgical name for it yet.” 

“But it’s performed without an anaesthetic?” 

“With two bricks and a rusty razor blade,” said Maggie. [12, c. 319] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Меггі та Фей обговорюють 

коханого Меггі. Вона реагує на висловлення What has your dad threatened to do 

to him lately? невербальним способом (Maggie laughed), через емоційну 
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реакцію, яка виражається сміхом. Вживання іронічного висловлення “But it’s 

performed without an anaesthetic?” підтримується відповіддю реципієнта у тому 

ж іронічному ключі “They don’t have a surgical name for it yet”, “With two bricks 

and a rusty razor blade” та маркує актуалізацію фрейму ХІРУРГІЧНА 

ОПЕРАЦІЯ (анестезія, операційне втручання). 

• Наступна тактика – невербальна тактика сміхової реакції. 

Невербальна тактика реакції виражена позалінгвальним компонентом – 

сміхом чи посмішкою. Невербальний компонент вказує на емоційну 

зацікавленість у запропонованому ПДМ, свідчить про емоційний стан суб’єкта 

регулювання референції, стан задоволення тощо. Розглянемо приклад, який це 

ілюструє: 

61) “That’s no monster. That’s my mutt. Let me tell you, there’s a kitty-cat 

lurking beneath that rugged exterior. Right, boy?” 

“Some kitty-cat. He scared me half to death, I’ll have you know” 

Warren smiled. [13, c. 160] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Діна та Ворен обговорюють 

кота, який налякав Діну, про що свідчить вербальний маркер He scared me half 

to death, I’ll have you know. Ворен реагує на таке твердження Діни вербально: 

That’s no monster. That’s my mutt. […] there’s a kitty-cat та у невербальний 

спосіб: Warren smiled, через емоційну реакцію, виражену посмішкою. 

Невербальна реакція посмішки сприяє зняттю напруги, підтримання 

доброзичливих стосунків між учасниками діалогічної взаємодії.. 

• Кооперативна стратегія регулювання референції також може 

реалізуватись через тактику згоди. 

Тактика згоди демонструє відповідність емоційно-оцінного ставлення 

суб’єктів регулювання референції до об’єкта регулювання, виявляє схвальну 

реакцію на обраний референційний код/ПДМ, його прийняття з боку 

реципієнта, що ілюструють наступні контексти: 

62) “I want my hour out, you know.” 

“I know, Sam. Let’s go” 
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“It’s real important to me.” 

“I know, Sam. It’s real important to everyone. We’ll try and make it up late, 

okay?” [6, c. 127] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Сем та Адам обговорюють бажання Сема прогулятися. Адам 

демонструє згоду на те, що Сем хоче прогулятися: I know, Sam. Let’s go. У 

відповідь на зауваження засудженого, що прогулянка є важливого для нього It’s 

real important to me Адам реструктурує його репліку, узагальнюючи, що 

прогулянка є важливою для усіх: It’s real important to everyone.  

Розглянемо ще один фрагмент: 

63) “Let’s talk about the Senator” 

“Great idea,” Sandy said. […] “The date was January 14, 1992, about three 

weeks before Patrick disappeared. The conversation took place in the law firm, on 

the first floor, in a room known as the Closet, sort of an all purpose room sometimes 

used for very small meetings. The first voice you’ll hear is that of Charlie Bogan, 

then Benny Aricia, then Dough Vitrano. Aricia had arrived at the firm unannounced, 

and as you’ll see, was not in a good mood.” [8, с. 361]. 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції Сенді та 

Патрік обговорють ситуацію, яка трапилася з сенатором. Карл пропонує 

поговорити про сенатора Let’s talk about the Senator, на що отримує ствердну 

відповідь Сенді Great idea. Продемонстроване прийняття Сенді 

запропонованого ПДМ свідчить про симетрію інтенцій комунікантів та 

кооперативну налаштованість обох учасників ситуації регулювання референції. 

Така взаємна налаштованість на співпрацю свідчить про позитивну атмосферу 

спілкування, гармонію між суб’єктами регулювання референціїита впливає на 

успішність комунікації. 

• Наступна тактика – тактика відновлення мовленнєвого потоку на 

запропонований предмет думки мовця. 

На перебіг ситуації комунікації можуть впливати екстралінгвістичні 

чинники. Таким чинником є поява стороннього реципієнта, який займає 
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позицію як комуніканта-спостерігача і реалізує рецептивно-інтерпретаційну 

стратегічну лінію, яка перетворюється на реактивно-комунікативну стратегічну 

лінію. Сторонній спостерігач перетворюється з пасивного спостерігача на 

активного реагента [59]. У такому випадку продуцент перериває свій 

мовленнєвий потік, а потім вдається до відновлення топікального континууму. 

Проаналізуємо наступний приклад: 

64) “I thought of everything, and decided I could drive it into the trees and 

walk away. I had a seat belt, an airbag, a helmet.” 

“Evel Knievel himself.” 

The nurse brought the diet Cokes, and wanted to chat for a moment. She finally 

left. “Where was I?” Patrick asked. 

“I think you were about to torch it.” 

“Right. I listened for a moment. […]” [8, с. 249] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Карл та Патрік 

обговорюють пожежу. У процесі діалогічної взаємодії актуалізується 

топікальний фрейм НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК. Однак, цей ПДМ переривається 

через втручання стороннього реципієнта у процес спілкування The nurse 

brought the diet Cokes, and wanted to chat for a moment. She finally left. . Зрештою, 

ПДМ відновлюється Патріком реплікою Where was I?. 
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Отже, реалізація кооперативної стратегії регулювання референції, 

представлена комунікативними тактиками (тактикою підтримки контакту у 

вибраній тональності спілкування, тактикою згоди, невербальною тактикою 

сміхової реакції, тактикою відновлення мовленнєвого потоку на 

запропонований ПДМ), сприяє реалізації інтенцій комунікантів, встановлює 

доброзичливу атмосферу спілкування та зумовлює позитивний комунікативний 

ефект актуалізації референції. 

 

 

3.1.2. Маніпулятивні стратегії регулювання референції 

 

Під терміном «маніпуляція» розуміють вид психологічного впливу, при 

якому майстерність маніпулятора використовується для прихованого 

укорінення у психіці адресата цілей, бажань, намірів, відношень або установок, 

які не збігаються з тими, які адресат має на даний момент” [30; 216; 217]. 

Виокремлюють сім груп ознак, у кожній з яких виокремлено 

узагальнений критерій поняття: 1) родова ознака – психологічний вплив; 2) 

ставлення маніпулятора до іншої особи як до засобу досягнення власних цілей; 

3) прагнення отримати однобічний виграш; 4) прихований характер впливу (як 

факту впливу, так і його спрямованості); 5) використання (психологічної) сили, 

гра на слабостях; 6) спонукання, мотиваційне внесення (формування “штучних” 

потреб і мотивів для зміни поведінки в інтересах ініціатора маніпулятивного 

впливу) та 7) майстерність у здійсненні маніпулятивних дій [30; 216; 217]. 

З лінгвістичної точки зору маніпуляцією слід вважати використання 

мовних засобів, які часто вступають в активну взаємодію з паралінгвістичними 

засобами, для здійснення психологічного впливу на адресата, метою якого є 

реалізація прихованих установок. 

Маніпулятивні стратегії регулювання референції займають проміжне 

положення між кооперативними та некооперативними комунікативними 
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стратегіями. Маніпулятивна стратегія розуміється нами як лінія 

комунікативної поведінки, спрямована на реалізацію прихованого впливу на 

співрозмовника для задоволення досягнення власних цілей. Маніпулятивна 

стратегія є прихованою некооперативною стратегією [24; 152]. Розглянемо 

приклад, у якому проілюстровано реалізацію цієї стратегії через імпліцитну 

тактику зміни ПДМ: 

66) “It’s fabulous though,” said Grace, giving Faye’s hair a professional 

once-over. “All you need is for Ellen to come in and maybe do something about your 

clothes.” “Grace!” warned Faye as they stepped into the lift. I like my clothes and 

it’s only because you’re an old friend that I allow you even to mention them and my 

lack of interest in them without killing you.” 

“Sorry,” […] 

“Fine.” Grace put up her hands in resignation. “It’s lovely to have you back, 

even if…” She stopped herself. 

“Even if Amber isn’t with me?” Faye said. 

“Sorry, I don’t know what to say. I wish I knew how to console you but I 

suppose there is no making it better. At least you found her and talked to her.” […] 

“The whole office has missed you.” Grace changed the subject. “Personally 

and professionally. Little Island can’t cope when you’re gone. You better not have 

any holidays again,” she said teasing. 

“No, not ever again,” agreed Faye. [12, c. 574] 

У наведеному вище прикладі, суб’єкти регулювання референції Грейс та 

Фей спочатку обговорюють одяг All you need is for Ellen to come in and maybe do 

something about your clothes. Оскільки запропонований ПДМ не приймається 

Фей, то Грейс пропонує новий ПДМ It’s lovely to have you back, even if…, проте, 

запропонований ПДМ не є приємним для Фей, вона припиняє спілкування. 

Грейс, щоб виправити ситуацію, вдається до мовленнєвого акту вибачення 

(Sorry – двічі, I don’t know what to say, I wish I knew how to console you but I 

suppose there is no making it better. At least you found her and talked to her). Тому з 

метою непомітно перевести розмову в інше тематичне русло, вона вводить 
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новий ПДМ і пропонує обговорити роботу: The whole office has missed you. 

Розглянемо ще один приклад маніпулятивного регулювання референції, з 

метою прихованого впливу на комунікативного партнера: 

66) “One more won’t make any difference, and I don’t want to make my old 

babysitter angry”. 

She was not amused. 

“How many people know the truth?” 

“That you’re alive?” Right now, you and me and Anita and my partner. 

Henrik’s lawyer knows about two-thirds of the story, but he still thinks you  died in 

the sixties.” 

Harriet Vanger seemed to bethinking something over. She stared out at the 

dark. Mikael once again had an uneasy feeling that he was in a vulnerable situation, 

and he reminded himself that Harriet Vanger’s own rifle was on a camp bed three 

paces away. Then he shook himself and stopped imagining things. He changed the 

subject. 

“But how did you come to be a sheep farmer in Australia? I already know that 

Anita smuggled you off Hedeby Island, presumably in the boot of the car when the 

bridge re-opened the day after the accident” [14, c. 490] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Аніта та Майкл ведуть розмову на запропонований ПДМ (правду 

про те, як Аніта втекла з дому і поїхала жити в іншу країну, у той час, коли її 

родичі думали, що вона померла). Однак Аніта не має бажання обговорювати 

запропонований ПДМ, про що свідчать невербальні компоненти She was not 

amused, Harriet Vanger seemed to be thinking something over, She stared out at the 

dark та вербальний компонент How many people know the truth?. Майкл, у свою 

чергу, розуміючи, що Аніта не бажає розмовляти на запропонований ПДМ: 

Mikael once again had an uneasy feeling that he was in a vulnerable situation, and 

he reminded himself that Harriet Vanger’s own rifle was on a camp bed three paces 

away. He changed the subject змінює предмет розмови. Про це свідчить 

вербальний компонент But how did you come to be a sheep farmer in Australia? 
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Отже, маніпулятивна комунікативна стратегія є ефективним 

інструментом у процесі регулювання референції, оскільки запобігає створенню 

конфронтаційних ситуацій, сприяє злагодженій співпраці суб’єктів 

регулювання референціїта зумовлює успішний перебіг вербальної взаємодії. Як 

правило, щоб уникнути непорозумінь та запобігти конфронтацій у процесі 

діалогічної взаємодії субєкти регулювання референції змінюють ПДМ, не 

маркуючи цю зміну такими лінгвальними маркерами як let’s change the subject 

let’s speak about something else. 

 

3.1.3. Некооперативні стратегії регулювання референції 

 

Якщо комунікативні наміри суб’єктів регулювання референції не 

співпадають, то їх мовленнєва взаємодія набуває некооперативного характеру. 

Така взаємодія завжди відображає конфронтаційну комунікативну ситуацію, 

яка характеризується розбіжністю інтенцій та намірів суб’єктів регулювання 

референції. Для некооперативної комунікативної ситуації типовим є 

недотримання її учасниками усіх правил, принципу кооперації та 

неузгодженість їх комунікативної поведінки. Некооперативна або 

конфронтаційна стратегія мовленнєвої поведінки демонструє установку проти 

партнера по комунікації. Вона зорієнтована на те, щоб активно і самостійно 

домагатися власних цілей/інтересів, не зважаючи на інтереси 

партнера/партнерів по комунікації і відображає прагнення одного з учасників 

отримати перевагу, самоствердитися, нав’язати своє бачення, не прагнучи до 

спільних дій. Така стратегія також асоціюється з тиском на партнера і 

спрямована на послаблення його позиції та посилення власної мовленнєвої 

поведінки.  

Розглянемо тактики реалізації некооперативної стратегії регулювання 

референції: 

• Першою тактикою, яку ми виокремили в результаті аналізу 

емпіричного матеріалу, є тактика переадресації, яка реалізується через 
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вживання певних мовних засобів. Розглянемо фрагменти, у яких ця тактика 

була реалізована: 

67) “Sorry. Look, is there anything you can tell me about what’s happened to 

Patrick in the past four years? I am, after all, an old friend. And now I’m his lawyer. 

You can’t blame me for being curious.” 

“You’ll have to ask him,” she said, with a trace of sweetness, then returned to 

her magazine. He ate her peanut [8, c. 101]. 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Карл та Ліза обговорюють ситуацію, яка склалася з Патріком. Цей 

приклад демонструє небажання Лізи надавати релевантну інформацію, оскільки 

вона пропонує запитати про це самого Патріка. Крім того, вона вдається до 

зменшення напруги спілкування, використовуючи невербальний компонент: 

she said, with a trace of sweetness). 

• Наступною тактикою є тактика вибачення.  

Вибір мовних форм вибачення зумовлений налаштованістю суб’єкта 

регулювання референції на відновленя довірливих стосунків з комунікативним 

партнером, повернення до запропонованого ним ПДМ, відновлення 

комунікативної співпраці. Простежимо тактику вибачення у наступному 

прикладі: 

68) “Cremation was a nice touch.” 

“Thanks. I highly recommend it.” 

“Makes it impossible to determine cause of death and identity, a few important 

things like that.” 

“Let’s not talk about that.” 

“Sorry.” 

“Then I got wind of Mr. Benny Aricia and his little war with the Pentagon and 

Platt & Rockland Industries […]” [8, c. 245] 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Карл та Патрік 

обговорюють кремацію: Cremation was a nice touch. Патрік, дотримуючись 

принципу кооперації відповідає мовленнєвим актом подяки Thanks. I highly 
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recommend it. Однак, коли Карл переводить ПДМ у фазу дискусії Makes it 

impossible to determine cause of death and identity, a few important things like that), 

Патрік вдається до блокування референції, що маркується реплікою Let’s not 

talk about that). На що Карл реагує мовленнєвим актом вибачення Sorry. 

• Некооперативна стратегія регулювання референції реалізується також 

через тактику затримки відповіді.  

Ця тактика реалізується шляхом ненадання відповіді у момент 

спілкування, а переноситься на пізніший термін у часовому дейксисі. Це можна 

проілюструвати таким прикладом: 

69) “Surprise, surprise.” 

“That’s all she wants, for now anyway.” 

“I’ll give her the divorce, Sandy, and gladly. But it won’t be as easy as she 

thinks.” 

“What do you have in mind?” 

“We’ll talk about it later. I’m tired.” 

“We have to talk sometime, Patrick. Whether you realize it or not, we have 

many things to discuss.” 

“Later. I need to rest now. Mom will be here in a minute. […]” 

“[…] When, exactly, might you want to meet again?” 

“I’m sorry, Sandy. I’m tired, okay? How about tomorrow morning? I’ll get 

rested up, and we’ll work all day.” 

Sandy relaxed and placed the papers in his briefcase. 

“Sure, pal. I’ll be here at ten.” 

“Thanks, Sandy.” [8, c. 143] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Патрік та Сенді обговорюють розлучення Патріка: I’ll give her the 

divorce, Sandy, and gladly. But it won’t be as easy as she thinks. Сенді переводить 

запропонований ПДМ у фазу дискусії, реалізуючи мовленнєвий акт питання: 

What do you have in mind? на що отримує відповідь Патріка про те, що він 

втомлений і розкаже пізніше : We’ll talk about it later, later, I need to rest now,I’m 
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tired. Оскільки ступінь зацікавленості у Сенді дуже високий, він вдається до 

коментаря We have to talk some time та повторного питання, відповідь на яке 

повинна зорієнтувати його в часі: When exactly might you want to meet again. 

Патрік відповідає, що вони зустрінуться завтра: tomorrow morning. 

Конкретизація часових параметрів сприяє успішності комунікації: Sandy relaxed 

and placed the papers in his briefcase та є запорукою позитивного 

комунікативного ефекту, що маркується репліками Sure, pal, I’ll be herе at ten; 

thanks, Sandy. 

• Наступна тактика – тактика повтору, застосовуючи яку суб’єкт 

регулювання референції інтенсифікує своє небажання надавати релевантну 

інформацію, що призводить до комунікативного збою та припинення інтеракції. 

Наведемо фрагмент, у якому реалізовано тактику повтору: 

70) The colonel never looked from the sheet of paper. “We need your list of 

witnesses”. 

“See my lawyer.” 

“And we need to know what to do with your things.” 

“See my lawyer.” 

“Okay. We have numerous requests for the interviews from the press.” 

“See my lawyer.” [6, с. 428] 

У представленому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання референції 

Сем та судовий пристав обговорюють список речей, які треба зробити перед 

виконанням смертної кари. На кожну репліку судового пристава Сем повторює 

репліку See my lawyer (тричі) для підсилення небажання спілкуватись на 

запропонований ПДМ та надавати релевантну інформацію. Це призводить до 

комунікативного збою та блокування референції. 

• Ще однією тактикою некооперативної стратегії регулювання референції 

є тактика експліцитної відмови. Вона вживається субєктом регулювання 

референціїу випадку, коли він не дотримується принципу кооперації, не 

налаштований на позитивний комунікативний ефект. Наприклад: 

71) “You have the money, don’t you?” 
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“I can’t answer that question.” 

[…]There was no more conversation until they landed. [8, c. 101] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Карл та Ліза обговорюють місце знаходження грошей. Карл реалізує 

мовленнєвий акт запитання, що маркується реплікою You have the money, don’t 

you. Ліза вербалізує небажання надати відповідну інформацію через 

використання одиниць референційного коду, що маркується мовленнєвим 

актом заперечення I can’t answer that question. Це призводить до 

комунікативного збою та блокування референції. 

• Некооперативна стратегія регулювання референції також реалізується 

через тактику імпліцитної відмови. Імпліцитна відмова не є вербалізованою 

суб’єктом регулювання референції, вона сприймається учасниками діалогічної 

взаємодії не як відмова, а як небажання співпрацювати через об’єктивні 

причини. Простежимо сказане на прикладі: 

72) “Hi, Lisbeth. Dragan. I’ve got a job for you.” 

“I don’t have time.” 

“This is important.” 

“I’m busy.” 

She put the receiver. [14, c. 243] 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Драган та 

Елізабет обговорюють роботу. Він пропонує їй роботу, що маркується 

репліками I’ve got a job for you  та I don’t have time. Оскільки Елізабет не 

погоджується обговорити запропонований ПДМ, то вдається до тактики 

імпліцитної відмови шляхом використання реплік-пояснення I don’t have time, 

I’m busy. 

Отже, реалізація некооперативної стратегії регулювання референції, 

представлена комунікативними тактиками (тактикою переадресації, тактикою 

затримки відповіді, тактикою експліцитної відмови, тактикою вибачення, 

тактикою повтору, тактикою імпліцитної відмови) сприяє реалізації інтенцій 

комунікантів, встановлює доброзичливу атмосферу спілкування та зумовлює 



147 

 

позитивний комунікативний ефект актуалізації референції, які представлені на 

рис. 3.1.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Тактики реалізації некооперативної стратегії 

 

Реалізація кооперативної стратегії регулювання референції, представлена 

описаними вище комунікативними тактиками, сприяє реалізації інтенцій 

комунікантів, встановлює доброзичливу атмосферу спілкування та обумовлює 

позитивний комунікативний ефект актуалізації референції.  

Маніпулятивна комунікативна стратегія спрямована на реалізацію 

прихованого впливу на співрозмовника для задоволення досягнення власних 

цілей. Маніпулятивна стратегія є прихованою некооперативною стратегією. 

Для некооперативної комунікативної ситуації типовим є недотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та неузгодженість їх 

комунікативної поведінки. 
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Параметри міжособистісних стосунків та ступінь їх соціальної близькості 

позначають різний рівень соціальної дистанції, що впливає на добір та 

організацію референційного коду, вибір предмета думки мовця та 

інтерпретацію повідомлення.  

Г. Г. Почепцов вважає, що дистанція визначається рольовими 

відносинами між комунікантами [149]. Дослідник називає вертикальну 

соціальну дистанцію ознакою соціальної нерівності. Вертикальна соціальна 

дистанція визначається статусом та владою кожного з учасників 

комунікативного процесу.  

Кожен індивід одночасно належить до кількох мовних співтовариств 

різного радіусу дії. Будь-який загальний код має багато форм і є ієрархічною 

сукупністю різних субкодів, які вільно обираються мовцями залежно від 

функції повідомлення, адресата та стосунків між співрозмовниками. 

Наприклад, коли учасники спілкування виконують певну соціальну роль 

(викладач – студентка), вони використовують професійну лексику (юридичну). 

Наведемо фрагмент, який це ілюструє: 

73) “Well, well, Ms. Shaw. Why is Rosenberg upset?” 

“He thinks the New Jersey statute violates the Second Amendment.” She did not 

look at the professor. 

“That’s good. And for the benefit of the rest of the class, what does the statute do?”  

“Outlaws semiautomatic machine guns, among other things.” 

“Wonderful. And just for fun, what did Mr. Nash possess at the time of his arrest?” 

“An AK – 47 assault rifle.” 

“And what happened to him?” 

“He was convicted, sentenced to three years, and appealed.” She knew the details. 

“What was Mr. Nash’s occupation?” 

“The opinion wasn’t specific, but there was mention of an additional charge of drug 

trafficking. He had no criminal record at the time of his arrest.” 

“So he was a dope pusher with an AK – 47. But he has a friend in Rosenberg, doesn’t 

he?” 
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“Of course.” [7, c. 17] 

Як бачимо, у наведеному уривку суб’єкти регулювання референції Том та 

Дарбі, спілкуючись на роботі, актуалізують юридичні терміни, повязані з 

професійною діяльністю, наприклад: charge of drug trafficking, criminal record 

тощо. 

Однак, спілкуючись дома, викладач та студентка регулюють 

референційний код, що зумовлюється ситуацією побутового спілкування та 

романтичними стосунками між ними, наприклад: 

74) “I’ll get you some more coffee,” Darby said. 

“No, no. I’m awake.” 

“How’s your head?” 

“Fine, if I could’ve slept for three more hours. I think I’ll cancel class. I’m not 

in the mood.” 

“Great.” [7, c. 46] 

Як бачимо із запропонованого для аналізу прикладу, за умови зміни 

ситуативних даних, за яких відбувається спілкування (університетська 

аудиторія – квартира головного героя) субєкти регулювання референції 

обирають неофіційний регістр, про що свідчать вербальні маркери I’ll get you 

some mor ecoffee, How’s your head? 

Соціальна роль – це «нормативно схвалений суспільством стиль 

поведінки, який очікується від кожного, хто займає цю соціальну позицію». 

Соціальна позиція чи статус – формально встановлене місце індивіда в ієрархії 

соціальної групи [165]. 

Терміном «соціальний статус» позначається співвідносна (по осі «вище – 

нижче») позиція в соціальній системі, яка визначається за ознаками, 

специфічними для даної системи.  

Ролі можуть бути зумовлені як постійними чи довготривалими 

характеристиками людини: її статтю, віком, сімейним станом та соціальним 

становищем, професією (наприклад, ролі чоловіка, батька, начальника, 

співпрацівника та інші), – так і змінні, які визначаються властивостями 
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ситуації: наприклад, ролі пасажира, покупця, пацієнта та інші. Якщо ці ролі, 

пов’язані з постійними чи довготривалими характеристиками, то вони 

накладають відбиток на поведінку і навіть на стиль життя цієї людини, 

створюють помітний вплив на його особистісні якості (його ціннісні орієнтації, 

мотиви його діяльності, його ставлення до інших людей). 

Соціальні ролі, типові для певного суспільства, засвоюються 

(інтерналізуються) людиною в процесі її соціалізації. Не дивлячись на те, що 

сукупність очікувань, характерна для тої чи іншої ролі, складається із набору 

констант, які приписують індивіду певну поведінку, інтерналізація ролей 

кожною людиною відбувається через призму його особистісного досвіду і під 

впливом того соціального мікро- і макросередовища, до якого він належить. 

Тому і виконання ролей, як обумовлених постійними і довготривалими 

характеристиками індивіда, так і тими, які програються в тій чи іншій 

стандартній ситуації, варіюється від особистості до особистості, від однієї 

соціальної групи до іншої. Важливим є той факт, що ця варіативність 

знаходиться у визначених межах – доки вона не суперечить очікуванням, 

властивим цій ролі, доки не порушує деяких соціальних норм. Соціальна роль – 

це форма суспільної поведінки людини, зумовлена його становищем:  

1. у певній соціальній групі (наприклад, у сім’ї, у виробничій, навчальній, 

спортивній, воєнній групі – ролі батька та сина, начальника та підлеглого, 

тренера і спортсмена, командира і солдата); 

2. у ситуації спілкування (наприклад, у ситуації купівлі–продажу, прийому 

у лікаря, судового засідання – ролі покупця і продавця, лікаря та пацієнта, 

судді та підсудного). 

Пари соціальних ролей – найтиповіша форма рольової взаємодії людей. 

Співвідношення ролей у таких пар може бути наступним: 

1) роль першого учасника ситуації (Х) вища від ролі від другого учасника 

ситуації (У): Рх > Ру;  

Наприклад розмова матері та дитини: 

75) “Our civics teacher talked about your case in class, Mom. He said we 
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should all be proud of you.” 

“Well, are you?” Hank asked his daughter. 

“Of course. Mom, can I sleep over at Sharon’s tonight?” 

“Sure, what do you think.” 

“I’ll phone her. But you’ll have to stay with your brother till your father and I 

get home from NYU.” [18. c. 268]. 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції мама та донька обговорюють як пройшов день у школі. Оскільки 

роль матері є вищою від ролі доньки, то вона актуалізує мовленнєвий акт 

прохання, що маркується реплікою Mom, can I sleep over at Sharon’s tonight?. 

Учасники діалогічної взаємодії використорують неофіційний стиль 

спілкування: Mom, I’ll, you’ll. 

 Репліки прохання дозволу та репліка дозволу ілюструють сказане вище. 

2) роль першого учасника ситуації (Х) нижча від ролі другого учасника 

ситуації (У): Рх < Ру; 

Наприклад, коли розмовляють суб’єкти регулювання референції свідок 

злочину та детектив, який його розслідує. Роль свідка є нижчою від ролі 

детектива, а тому він підпорядковується своєму комунікативному пратнеру. 

Розглянемо задеклароване на прикладі:  

76) “I could see the ends of her hair, and I’d swear that it was a wig. There 

was just something unhairlike about it. And I could see her hands, and I saw her face 

when she first came to the door, and she just wasn’t that real complexion the 

redheads have.” 

“But you couldn’t describe her face?” 

“Now, you know she had this box, and I looked at the box.” 

“Do you still have the box?” 

“No, I … threw it away,” she said. “It’s in the Dumpster behind the apartment. 

It’s a FedEx box.” 

“Was she wearing gloves?” 

“Oh, yeah. I can remember that. They were disposable plastic gloves, like 
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dentists use. Oh, yeah.”  [1, c. 248] 

У наведеному фрагменті бачимо притаманні такому діалогу короткі 

запитання поліцейського, який домінує у комунікативній взаємодії і є 

утримувачем ПДМ і відповідь свідка, який йому підпорядковується у 

комунікативному аспекті та актуалізує одиниці референційного коду для опису 

свідка 

3) ролі обох учасників ситуацій рівні: Рх = Ру; 

Приклад такої ситуації можемо простежити у розмові двох студентів: 

79) “Let’s have it, chief”. He came right up to where I was standing. That’s all 

he could say. “Let’s have it, chief”. He was a real moron. 

“No”. 

“Chief, you’re gonna force me inna roughin’ ya up a little bit. I don’t wanna 

do it, but that’s the way it looks”, he said. You owe me five bucks”. 

“I don’t owe you five bucks”, I said. “if you rough me up, I’ll yell like hell. I’ll 

wake everybody in the hotel. The police and all” [19, c. 119]. 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Голден та Моріс обговорюють ситуацію, коли вони побилися об 

заклад. Спілкування характеризується актуалізацією лексичних одиниць, 

притаманних для розмовного стилю, до прикладу: Let’s,  gonna, inna, roughin’, 

ya, wanna. 

Нейтральні стосунки – наприклад, у спілкуванні незнайомих і 

малознайомих людей (рольова взаємодія пассажира та кондуктора, клієнта 

ресторану та офіціанта) – фіксуються обмеженою кількістю маркерів: кліше, 

стереотипними висловленнями. Наприклад: 

77) The waiter knocked at the door. He brought the whiskey in a glass with ice 

and beside the glass on a tray a small bottle of soda. 

“Thank you”, I said. “Put it down here. Will you please have dinner for two 

brought up here and two bottles of dry white capri in ice.” 

“Do you wish to commence your dinner with soup?” 

“Do you want soup, Cat?” 
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“Please” 

“Bring soup for one”. 

“Thank you, sir”. [10, c. 344]  

Перебуваючи у ресторані, суб’єкти регулювання референції Кетрін та її 

чоловік обирають офіційний регістр спілкування, спілкуючись з офіціантом, і 

відразу ж регулюючи референцію, використовуючи неофіційний стиль 

спілкування у спілкуванні між собою: Do you want soup, Cat?. Саме такі кліше 

як will you please have...brought up here, to commence… with, thank you, sir є 

характерними для ситуації спілкування в ресторані, ілюструють правильність 

вибору референційного коду та впливають на досягнення комунікативної мети. 

Ми виявили вплив соціальної дистанції на регулювання референції на 

макрорівні діалогічної взаємодії. Звернемося до наступного прикладу: 

78) “Look, Patrick, I will not hear your case, so I am not here as your Judge. 

I’m not your lawyer. I’m your friend. You can talk to me.” 

Patrick reached for a small can of orange juice with a straw in it. “Would you 

like something to drink?” 

“No” […] 

“I guess it sounds romantic, doesn’t it? The dream of simply walking away, 

vanishing into the night and when the sun comes up you’re somebody new.” [8, c. 

243] 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулюваня референції Патрік та 

Карл обговорюють злочин, скоєний Патріком. Оскільки соціальні ролі 

учасників діалогічної взаємодії є відмінними: Патрік – колишній юрист, 

злочинець, який сфальсифікував свою смерть, а Карл – суддя, професійний 

адвокат, то Патрік не має наміру співпрацювати та надати релевантну 

інформацію (через соціальну дистанцію між ними). Карл вдається до 

роз’яснення його ролі, зменшуючи соціальну дистанцію, про що свідчать 

наступні вербальні маркери I will not hear your case, I am not here as your Judge. 

I’m not your lawyer. I’m your friend) та вдається до тактики заохочення до дії You 

can talk to me. Результатом таких стратегічних дій Карла є зменшення 
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соціальної дистанції, відновлення дружньої тональності спілкування та 

успішний перебіг комунікативного процесу, а саме, Патрік дотримується 

кооперативної стратегії та надає необхідну інформацію, про що свідчать 

вербальні маркери I guess it sounds romantic, doesn’t it? The dream of simply 

walking away, vanishing into the night and when the sun comes up you’re somebody 

new. 

Судді та свідки в залі суду вирізняються більшою офіційністю 

використовуваних обома сторонами мовних засобів, ніж спілкування тих самих 

осіб не під час судового засідання (змінюється місце, однак соціальні ролі, як і 

усі інші ситуативні змінні, лишаються незмінними). Звернення судді до 

присяжних, прокурора та адвоката характеризується офіційністю 

висловлювань. Проілюструємо задеклароване на прикладі: 

79) “The purpose of jury selection,” the judge intoned, “is to ensure as far as 

possible an impartial trial.” He paused and surveyed the sixty faces, most of whom 

avoided his eyes. “This is a case of attempted murder of police officers by the 

accused. Here I must emphasize that the accused has only been accused. He has not 

been found guilty yet. It is up to you men and women to decide if he is guilty or not. 

Your word goes.” This declaration was followed by a theatrical chuckle. “It is you 

men and women who are the decision makers, it is not the lawyers, it is not me.” 

He paused again. “Now we will interview you in small groups to see whether 

you are suitable to sit in judgment in this case. The interviewing will be done by the 

prosecutor, Mrs. Henning. Mrs. Henning, will you please rise and face the 

prospective jurors? This,” the judge said, “is Mrs. Henning and the defense lawyer 

is Mr. McCarthy. Will you please rise and face the jurors, Mr. McCarthy?”… 

“Thank you Mr. McCarthy,” the judge said, cutting the lawyerʼs performance 

somewhat short. “You may sit down.” [1, c. 161] 

У наведеному прикладі суб’єктом регулювання референції виступає 

суддя. Як бачимо, що вступне слово судді представлене такими юридичними 

термінами як: jury selection, impartial trial, attempted murder, accused, guilty, sit 

in judgment, prosecutor, prospective jurors, defense lawyer, що є характерним для 



155 

 

цієї ситуації та тієї соціальної ролі, яку виконує мовець у певний момент 

мовлення. 

Проте суддя може змінити регістр розмови на менш офіційний, в умовах 

його звернення до адвоката за межами зали суду, як у прикладі: 

80) “I suggest you try to curb your – your enthusiasm a bit, Mr. McCarthy,” 

Birnbaum said. “Now letʼs go back to court, shall we?” [1, c. 278]. 

У наведеному прикладі бачимо вживання cуб’єктом регулювання 

референції Бірнбаумом повтору your – your та словосполуки letʼs go, що 

притаманна розмовному мовленню. 

Процес регулювання референції може відбуватися і у випадку, якщо 

суб’єкт регулювання референції не буде змінювати свою соціальну роль, не 

впливаючи на ситуацію спілкування, а саме, коли він це робить із метою 

заспокоїти свідка. Звернемося до прикладу: 

81) Judge Taylor cleared his throat and tried unsuccessfully to speak in 

soothing tones. “Mr. Finch has no idea of scaring you,” he growled, “and if he did, 

Iʼm here to stop him. Thatʼs one thing Iʼm sitting up here for. Now youʼre a big girl, 

so you just sit up straight and tell the – tell us what happened to you. You can do that, 

canʼt you?” [15, c. 220]  

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкт регулювання референції 

cуддя Тейлор звертається до дитини-свідка, щоб зменшити соціальну 

дистанцію та спонукати дівчинку дати свідчення. Репліка Now youʼre a big girl, 

so you just sit up straight and tell the – tell us what happened to you. You can do that, 

canʼt you? демонструє зменшення соціальної дистанції між комунікантами 

(суддя і дитина-свідок) і є маркером функціональної динаміки референції для 

досягнення комунікативної мети: отримання свідчень від жертви злочину. А 

репліка You can do that, canʼ t you? спонукає дитину до розмови. 

Відповідно до ситуації, пізніше знову відбувається актуалізація 

референції, яка фіксується юридичною термінологією, що проілюстровано у 

прикладі: 

82) Mr. Gilmer called attention to the hot day by wiping his head with his 
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hand. “Thatʼs all for the time being,” he said pleasantly, “but you stay here. I expect 

big bad Mr. Finch has some questions to ask you.” 

“State will not prejudice the witness against counsel for the defense,” 

murmured John Taylor primly, “at least not at this time.” [15, c. 222] 

У цьому прикладі лексичні одиниці State will not prejudice the witness та 

counsel for the defense маркують регулювання референції, яке відбувається зі 

зміною учасника діалогічної взаємодії, який сприймає та інтерпретує 

повідомлення суб’єкта регулювання референції відповідно до своїх когнітивних 

можливостей.  

Схожою є ситуація спілкування медичного персоналу: у спілкуванні між 

собою використано один регістр, а з пацієнтами – інший. Проаналізуємо 

приклад: 

83) Two nurses were hurrying toward the entrance to the gallery. “Itʼs a 

Caesarean”, one said. “Theyʼre going to do a Caesarean”. The other one laughed, 

“Weʼre just in time. Arenʼt we lucky?” [10, c. 357].  

Як бачимо, у наведено фрагменті суб’єкти регулювання референції дві 

медсестри використовують медичні терміни Caesarean. А в розмові зі своїми 

пацієнтами, вони вживають розмовну лексику без термінів, проте регістр є 

офіційним, до прикладу:  

84) “May I speak to you?” I said to the nurse. She came out to the hall with 

me. I walked a little way down the hall.“Whatʼs the matter with the baby?” I 

asked.“Didnʼtyou know?”“He wasnʼt alive”.“He was dead?”“They couldnʼt start 

him breathing. The cord was caught around his neck or something”. 

“So heʼs dead” “Yes. Itʼs such a shame. He was such a fine big boy. I thought 

you knew”. “No”, I said. “You better go back in with Madame.” [10, c. 360]. 

У наведеному фрагменті офіційність розмови визначається формою 

звертання “May I speak to you?” та заключною реплікою“You better go back in 

with Madame.”, що повністю відповідає ситуації спілкування та соціальним 

ролям комунікантів.  

Регістр не лише характеризує перманентні аспекти діяльності осіб: рід 
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заняття мовців (юристи, пожежники тощо), а й тимчасові ролі (дорослий у 

розмові з дитиною – baby-talk). Проаналізуємо наступний приклад: 

85) “Not quite,” said Atticus casually. “Mr. Ewell, you heard the sheriffʼs 

testimony, didnʼt you?” 

“Howʼs that?” 

“You were in the courtroom when Mr. Heck Tate was on the stand, werenʼt 

you? You heard everything he said, didnʼt you? ” 

[…] 

“Mr.Tate testified that the right eye was blackened, that she was beaten 

around” 

“Oh yeah,” said the witness. “I hold with everything Tate said.” [15, c. 216] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкт регулювання референції 

Атікус використовує професійні терміни, спілкуючись з підсудним: testimony, 

the courtroom, testified. 

У наведеному уривку спілкуючись із донькою, суб’єкт регулювання 

референції Аттікус використовує пестливі слова та розмовну лексику. Це 

засвідчують наступні маркери: Whatch a readinʼ?, Something of Jemʼs. Called 

“The Gray Ghost, Honey.  У такому випадку за семантикою референційного 

коду визначаємо нового співрозмовника (дитину), до прикладу: 

86) “Whatch a readinʼ?” I asked 

Atticus turned the book over. “Something of Jemʼs. Called “The Gray Ghost”  

I was suddenly awake. “Whyʼd you get that one?” 

“Honey, I donʼt know. Just picked it up. One of the few things I havenʼt read,” 

he said pointedly [15, c. 339]. 

Хоча існують випадки зворотного регулювання референції, коли батьки, 

повчаючи дітей, застосовують лексику зі своєї професійної сфери, а діти, своєю 

чергою, підтримують цю стратегію, що викликано бажанням дослухатися до 

батьків, наслідувати їх, до прикладу: 

87) “If I didnʼt go to school tomorrow, youʼd force me to.” 

“Let us leave it at this,” said Atticus dryly. “You, Miss Scout Finch are of the 
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common folk. You must obey the law.” 

… When Atticus looked down at me I saw an expression on his face that always 

made me expect something. “Do you know what a compromise is?” he asked. 

“Bending the law?” 

“No, an agreement reached by mutual concessions. It works this way,” he 

said. “If youʼll concede the necessity of going to school, weʼll go on reading every 

night just as we always have. Is it a bargain?” 

“Yes, sir!” [15, c. 46]. 

Як бачимо у запропонованому для аналізу прикладі, суб’єкт регулювання 

референції Атікус вербалізує наступні професійні терміни та офіційні 

звернення, у розмові з дочкою: Let us leave it at this, You, Miss Scout Finch are of 

the common folk, You must obey the law, an agreement reached by mutual 

concessions, concede the necessity, a bargain. У відповідь донька зазначає, що 

вона розуміє усе сказане ним. Це маркується наступними репліками Bending 

the law?,  Таке використання професійної лексики субʼєктами регулювання 

референції, як у наведеному фрагменті, не завжди є зрозумілим для дітей, тому 

воно потребує подальшого пояснення, наприклад: 

88) “By the way, Scout, youʼd better not say anything at school about our 

agreement.” 

“Why not?” 

“Iʼm afraid our activities would be received with considerable disapprobation 

by the more learned authorities.” 

Jem and I were accustomed to our fatherʼs last-will-and-testament diction, and 

we were at all times free to interrupt Atticus for a translation when it was beyond our 

understanding. 

“Huh, sir?” 

“I never went to school,” he said, “but I have a feeling that if you tell Miss 

Caroline we read every night sheʼll get after me, and I wouldnʼt want her after me.” 

[15, c. 47] 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції Атікус та 
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його дочка обговорюють домовленість. Речення “Iʼm afraid our activities would 

be received with considerable disapprobation by the more learned authorities” є 

складним для сприйняття дітьми, оскільки неадекватний регістр спілкування 

спричинив комунікативну девіацію, тому Атікус змушений спростити 

повідомлення і реструктурувати його так, щоб зробити зрозумілим для своїх 

дітей. 

Отже, соціальна дистанція між суб’єктами регулювання референції є 

важливим чинником регулювання референції, оскільки зумовлює вибір та 

організацію референційного коду учасниками діалогічної взаємодії. 

 

3.2.2. Інтелектуальна дистанція у контексті регулювання референції 

 

Інтелектуальна дистанція між комунікантами перешкоджає розумінню 

інформації, заважає розумінню використання референційного коду, 

встановлення зв’язків між конвенційним та реструктурованим повідомленням. 

Інтелентуальна дистанція зумовлена різницею в інтелектуальній обізнаності, 

рівнем фонових знань тощо. 

Кожен комунікант володіє певним інтелектуальним когнітивним 

простором. Під індивідуальним когнітивним простором розуміють 

структуровану сукупність знань та уявлень, якими володіє певна мовна 

особистість [164]. До нього входить колективний когнітивний простір усіх 

соціумів, членом яких є людина, а також когнітивна база, що становить 

структуровану певним чином сукупність знань та уявлень тієї чи іншої 

національно-лінгво-культурної спільноти [168; 169]. 

Розгянемо вплив інтелектуальної дистанції у процесі регулювання 

референції. Важливим аспектом регулювання референції є актуалізація 

прецедентних феноменів та вплив інтелектуальної дистанції на їх сприйняття та 

інтерпретацію.  

Дослідженням прецедентних феноменів займаються І. В. Захаренко [82], 

Ю. М. Караулов [93], В. В. Красних [101; 102].  Ю. М. Караулов до числа 
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прецедентних феноменів включає лексеми, фразеологізми, речення, а також 

невербальні одиниці [93, c. 89]. Дослідник вважає, що прецедентні тексти є 

«значущими для особистості в пізнавальному й емоційному відношенні, добре 

відомі й широкому оточенню цієї особистості, звернення до яких 

відновлюється неодноразово в дискурсі цієї мовної особистості» [93; c. 89]. 

Учасники комунікативного процесу використовують прецедентні феномени 

відповідно до поставлених цілей, зумовлених комунікативною ситуацією 

спілкування. У сучасній лінгвістиці прецедентними вважають такі феномени:  

1) добре відомі всім представникам національно-лінгвокультурної спільноти;  

2) актуальні в когнітивному (пізнавальному та емоційному) плані; 3) звернення 

до яких постійно поновлюється в дискурсі представників тієї чи іншої 

національно-лінгвокультурної спільноти [101, c. 154; 93, c. 216; 114; 129]. 

Прецедентні феномени зберігаються в когнітивній базі у формі когнітивної 

структури, яка містить диференційні ознаки самого прецедентного феномена, 

його атрибути та оцінку [82, c. 64], та закріплюються у мові відповідними 

мовними знаками. Розуміння текстів, що містять прецедентні феномени, 

ґрунтується на фонових й енциклопедичних знаннях адресата. Залежно від 

ступеня їх універсальності В. В. Красних виділяє три основні групи 

прецедентних феноменів: 

1. Соціумно-прецедентні – феномени, що відомі будь-якому пересічному 

представнику того чи іншого соціуму (конфесійного, професійного 

тощо) та входять до колективного когнітивного простору.  

2. Національно-прецедентні – феномени, що відомі будь-якому 

пересічному представнику тієї чи іншої національно-лінгвокультурної 

спільноти та входять до національної когнітивної бази. 

3. Універсально-прецедентні – феномени, що відомі будь-якій людині та 

входять до універсальної когнітивної бази. [102, c. 50-51] 

Прецедентні феномени проектуються в новий текст на основі не простого 

повторення чи порівняння, а особливого способу включення в контекст. 

Включення «чужого слова» у новий контекст може бути гармонійним, що 
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відповідає структурі тексту-реципієнта, чи несумісним, контрастним відносно 

структури нового тексту [114, с. 27]. 

До прецедентних феноменів відносять: прецедентне висловлення, 

прецедентний текст, прецедентне ім’я, прецедентну ситуацію та 

прецедентний факт [82, c.69]. 

Поняття «прецедентний текст» впровадив у науковий обіг російський 

мовознавець Ю. Н. Караулов, охарактеризувавши його як «текст, основними 

ознаками якого є особлива значущість для окремих особистостей і для значної 

кількості осіб, а також багаторазове звернення до нього в дискурсі цих 

особистостей» [93]. Прецедентні тексти обов’язково входять в ідеологічний 

контекст дискурсу, і в цьому розумінні вони тісно пов’язані з аналізованим 

М. М. Бахтіним феноменом життєвої ідеології, що вводить твір у певну 

соціальну ситуацію. «У кожну епоху свого історичного існування твір має 

вступити у тісний зв’язок з життєвою ідеологією, що з часом змінюється, 

перейнятися нею» [17]. 

Як відомо, комунікація це процес творення спільних смислів, який 

нерозривно пов'язаний з кодуванням та декодуванням інформації. Під час 

кодування інформації мовець використовує релевантні засоби референційного 

коду для передачі інформації. Слухач, у свою чергу, вдається до 

інтерпретативних кроків для розшифрування інформаційного потоку.  

Стратегія на прийняття або неприйняття вибраного референційного коду 

є визначальною у процесі регулювання референції, оскільки від неї залежить 

перебіг вербальної взаємодії та її результат. Інтерпретація будь-якого 

повідомлення суб’єктами регулювання референції як когнітивний процес 

залежна від фонових знань учасників комунікативної взаємодії. Під час 

вербальної інтеракції суб’єкти регулювання референції налаштовуються на 

повідомлення, інтерпретують його і приймають чи не приймають вибраний 

референційний код.  

Коли у мовленнєвий потік проектується будь-яке висловлення, суб’єкти 

регулювання референції вдаються до інтерпретативних кроків, щоб декодувати 



162 

 

інформацію. Актуалізація прецедентних висловів у мовленнєвому потоці теж 

передбачає застосування значних когнітивних зусиль суб’єктами регулювання 

референції, необхідних для того, щоб розпізнати намір мовця.   

Під прецедентним висловленням розуміють репродуктивний результат 

мовленнєвої діяльності, що становить закінчену та самодостатню одиницю 

дискурсу, складний знак, семантика якого відрізняється від простої суми 

значень його компонентів” [102, c. 65]. До прецедентних висловлень належать 

цитати з текстів, крилаті вислови, афоризми, прислів’я. Джерелами виникнення 

прецедентних висловлень завжди є прецедентні тексти і/або ситуації. За 

критерієм жорсткої зв’язності/ автономності щодо свого джерела прецедентні 

висловлення розподіляють на жорстко зв’язані та автономні. Прикладами 

прецедентних висловлень першого типу є цитати з відомих творів національної 

та світової літератури. Прецедентні висловлення другого типу функціонують як 

незалежні від текстів (прецедентних чи непрецедентних) одиниці дискурсу, що 

вже набули статусу прислів’я або відразу були створені як прецедентний текст, 

який складався з одного цього висловлення [61; 76; 82; 98]. 

До прецедентних висловлень, на думку В. В.Красних, належать цитати, 

афоризми, крилаті вислови тощо. Структура прецедентного висловлення 

включає три елементи: 

1) Поверхневе значення, що дорівнює сумі значень компонентів 

висловлення; 

2) Глибинне значення, що становить семантичний результат 

сполучення компонентів прецедентного висловлення і формує його 

лексико-граматичну структуру; 

3) Системний смисл, що є сумою глибинного значення 

висловлення і знання прецедентного феномена та пов’язаних з ним 

конотацій [102, с. 100-101; 127] 

Отже, простежимо як прецедентні висловлення, які актуалізуються у 

мовленні, впливають на регулювання референції. Для цього розглянемо та 

проаналізуємо наступний приклад, який ілюструє прийняття вибраного 
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референційного коду: 

89) Sheriff Barnes interposed a drawling comment. “Now wait a minute, Ray, 

let’s not get our cart before our horse.” 

“I know what I’m doing,” Sprague said. 

Mason turned to Sheriff Barnes and said, “I think you and I can get along, 

Sheriff.” [2, c. 132] 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції: Барнз, 

Спраг та Мейсон обговорюють спільне розслідування вбивства відомого 

бізнесмена. Шериф Барнз вживає прецедентне висловлення to get a cart before 

the horse (ставити воза перед конем), яке означає «робити щось задом наперед», 

«в неправильному порядку». Він трансформує його у висловлення let’s not get 

our cart before our horse, закликаючи Рея не робити чогось не з того кінця, не 

так, як заведено за загальноприйнятими правилами та постулатами юридичного 

процесу. Актуалізація цього прецедентного висловлення проектується у 

контекст, який є доречним і усі учасники вербальної взаємодії розуміють, що 

мається на увазі. Розуміння Реєм актуалізованого прецедентного висловлення 

маркується фразою I know what I’m doing. До того ж, енциклопедичні та фонові 

знання усіх суб’єктів регулювання референції дозволяють їм правильно 

інтерпретувати зміст повідомлення to get a cart before the horse та дійти згоди 

щодо планування наступних дій у ході розслідування вбивства бізнесмена. 

Тому розмова переходить у нове тематичне русло, комунікативна взаємодія 

продовжується за допомогою актуалізації вибраного референційного коду (I 

think you and I can get along, Sheriff).  

Проаналізуємо ще один приклад, який демонструє актуалізацію 

прецедентного висловлення та стратегічну лінію на прийняття вибраного 

референційного коду: 

90) “Simply this”, Sprague said. “Mason’s trying to distract our attention 

from Helen Monteith by dangling Mrs Sabin in front of our noses, but if she was in 

court in Reno, she could hardly have been killing her husband in a mountain cabin in 

San Molinas County at one and the same time. Regardless of what other things the 
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woman may have done, she couldn’t have been concernedin the murder.” 

Mason stretched his arms above his head and sucked in a prodigious yawn. 

“Well, gentlemen, he observed, “at least I’m putting my cards on the table.” 

Raymond Sprague walked across to the door. “I think,” he said, “we’re fully 

capable of making our own investigations.” [2, c. 142]. 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Мейсон, Спраг та шериф обговорюють причетність двох 

підозрюваних жінок до вбивства бізнесмена. Мовленнєвий потік окружного 

прокурора Спрага характеризується актуалізацією двох власних імен: Хелен 

Монтейт та міс Себін, які є підозрюваними у вбивстві. Вони є ПДМ усіх 

учасників комунікативної взаємодії. Приватний детектив Мейсон у свою чергу 

актуалізує прецедентне висловлення to put ones cards on the table (покласти 

карти на стіл), що означає  «розказати усе як є, нічого не приховуючи». Цей 

вислів стосується того самого предмета думки мовця, якими у даному сегменті 

виступають власні імена (Хелен Монтейт та міс Себін). Оскільки фонові знання 

слухачів дозволяють їм без значних когнітивних зусиль розпізнати та 

проінтерпретувати прецедентне висловлення, то вони не просять пояснити чи 

розтлумачити, що мається на увазі. Про це свідчить фраза I think…we’re fully 

capable of making our own investigations. 

Неприйняття вибраного референційного коду пояснюється нами такими 

чинниками як: асиметрія інтенцій інтерактантів, низький ступінь залученості 

обох суб’єктів регулювання референції у запропонованому ПДМ (або одного з 

них), нерелевантність наданої інформації та наявність соціальної, 

інтелектуальної чи психологічної дистанції між комунікантами. Такі умови 

передбачають наявність «поля напруги» при сприйнятті вибраного 

референційного коду і запропонованого ПДМ. Тому актуалізація 

прецедентного висловлення зумовлює блокування референції та призводить до 

непорозуміння між суб’єктами регулювання референції. 

Важливою умовою виконання референції є вживання мовцем для 

позначення референта такої мовної одиниці, яка дозволяє слухачу 
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ідентифікувати об’єкт чи ситуацію, про яку іде мова. Слухач повинен зуміти 

відрізнити референта від інших, виділити його з ряду схожих об’єктів чи 

ситуацій. 

Проаналізуємо наступний приклад для ілюстрації задекларованих 

постулатів: 

91) […] “As a matter of fact, if he’d been disposed to be fair with me, I might 

have been fair with him now. As it is, I’m in the saddle, and I’m going to do the 

driving. Do you understand, Mr. Mason?” 

“Perhaps,” Mason said, lighting a cigarette, “you could explain a little more 

clearly, Mrs Sabin.” 

“Very well, I will explain clearly. I’m Fremont’s widow. I think there’s a will 

leaving a bulk of his property to me. He told me he was making such a will. If there is 

a will I’m the executrix of it; if there isn’t, I’m entitled to letters of 

administration.”[…] [2, c. 111]. 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції Місіс 

Себін та Мейсон обговорюють правонаступництво вдови Місіс Себін 

відповідно до затвердженого заповіту, щодо існування якого є сумніви. 

Актуалізація фрази I’m in the saddle у свідомості слухача повинна викликати 

конкретні асоціації з ситуацією об’єктивної дійсності. Ця фраза означає 

контролювати ситуацію, «бути на коні». Тобто Місіс Себін має на увазі, що 

вона буде розпоряджатися заповітом свого покійного чоловіка. Однак детектив 

Мейсон не зміг розпізнати смислу прецедентного висловлення, тому просить 

розтлумачити йому чіткіше зміст висловлення “to be in the saddle”. Його 

прохання маркується експліцитно фразою perhaps…you could explain a little 

more clearly. Місіс Себін погоджується усе роз’яснити (Very well, I will explain 

clearly), а тому продовжила свій наратив. Така кооперативна стратегія 

маркується наступними реченнями: I’m Fremont’s widow. I think there’s a will 

leaving a bulk of his property to me. He told me he was making such a will. If there is 

a will I’m the executrix of it; if there isn’t, I’m entitled to letters of administration. 

Як бачимо з проаналізованого прикладу, вживання прецедентного 
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висловлення у даній ситуації породило непорозуміння між суб’єктами 

регулювання референції, створило “поле напруги” та ускладнило процесс 

інтерпретації актуалізованого висловлення. Однак обидва учасники 

комунікативної взаємодії продемонстрували дотримання кооперативної 

стратегії спілкування та порозумілися. 

Часто з метою морального повчання, надання поради, висловлення 

попередження тощо комуніканти використовують фразеологічні одиниці. 

Результативність комунікативного акту з актуалізацією прецедентних 

висловлень залежить від того, якими фоновими знаннями послуговується 

суб’єкт регулювання референції для сприйняття інформації, оскільки автор 

повідомлення спирається на текстову компетенцію свого адресата [92]. Для 

цього звернемося до наступного прикладу: 

92) […]“Did his behavior give you any hints that this was coming?” asked the 

Health Service doctor. 

Jason shot a glance at Linden, who continued to pontificate, “Not really. You 

can never figure out which egg is going to crack. I mean, the freshman year’s so 

fraught with pressure.” [21, c. 54] 

У наведеному фрагменті суб’єкти регулювання референції Джейсон та 

лікар обговорюють випадок, коли студент намагався накласти на себе руки 

через проблеми з навчанням. Спочатку, у розмові з лікарями, простежується 

стратегічне використання мовцем метафори egg is going to crack, адже ніхто не 

знає, хто зі студентів виявиться неспроможним подолати проблеми з 

навчанням. Використання метафори зумовлене наступною ситуацією: оскільки 

Деніс Лінден є студентським інспектором, він повинен слідкувати за 

поведінкою своїх підопічних з метою недопущення подібних випадків. За 

допомогою цієї одиниці він виправдовується перед лікарями за недогляд і 

таким чином готує підґрунтя для розмови з Джейсоном Гілбертом, наприклад: 

93) During the short ride up Mount Auburn Street, the proctor tried to justify 

himself. 

“Look,” he rationalized, “this is what Harvard’s all about – it’s sink or swim.” 



167 

 

“Yeah,” Jason mumbled half-aloud, “But you’re supposed to be the lifeguard.” 

[21, c. 55]. 

Як бачимо з наведеного вище прикладу, суб’єктами регулювання 

референції є студентський інспектор та Джейсон, які обговорюють особливості 

навчання у Гарварді. У студента не виникає питань щодо значення 

прецедентного висловлення sink or swim (пан або пропав) у цьому контексті. 

Студентський інспектор змальовує ситуацію навчання у Гарвардському 

університеті, яке потребувало затрати значних зусиль і могло неоднозначно 

закінчитися. Сприйняття повідомлення Джейсоном відбувається за 

вищевказаною схемою і результатом інтерпретації ним є усвідомлення смислу 

повідомлення та інтенції студентського інспектора. Отже, комунікативною 

стратегією регулювання референції у цьому випадку є інтерпретація конкретної 

ситуації за рахунок неозначено-референтного значення абстрагованого 

судження, притаманного прецедентному висловленню. 

Наведемо ще один приклад впливу епістемічного чинника у процесі 

регулюваня референції. Суб’єкт регулювання референції Ендрю, спілкується з 

біженцем з комуністичної Угорщини, Джорджем, який за будь яку ціну 

намагається досконало вивчити англійську мову та познайомитися з культурою 

країни, її традиціями та звичками. 

Коли Ендрю втомився постійно пояснювати значення слів та їх вживання,  

він відповів своєму знайомому таким чином: 

94) “Please, George” Andrew begged at last, I feel like a walking dictionary.” 

[21, c. 135]. 

Прецедентне висловлення to feel like a walking dictionary (почуватися 

ходячим словником) вживають для досягнення гумористичного ефекту, є 

засобом активного впливу на адресата і, у даному випадку, спонукає його 

припинити розпитувати про значення певних одиниць. Оскільки Джордж не 

володіє достатньою мовною компетенцією, він не розуміє значення 

прецедентного висловлення і не в змозі розшифрувати імпліцитну інформацію 

повідомлення. Натомість він продовжує вести бесіду на запропонований ПДМ і 
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розпитувати про ті факти, які його цікавлять. Наведемо приклад, який це 

ілюструє: 

95) “… Andy was a little leery when Andrew explained that Harvard types 

carried their stuff around in a green book bag.” 

“Why green? Is not the official university color this like wine like crimson?” 

“Yeah,” Andrew sputtered, at a loss for words, “but – ” 

“Then what is the reason you make me buy green?” 

“Hey, George, I honestly don’t know.  It’s just an old tradition. I mean, all the 

cool people –” 

“Oh, truthfully?” [21, c. 136] 

Як бачимо у наведенному прикладі, відбувається блокування референції на 

одну форму репрезентації ПДМ, оскільки суб’єкт регулювання референції 

Джоржд не розуміє значення прецедентного висловлення: a green book bag. 

Комунікативна стратегія регулювання референції за допомогою 

прецедентних висловлень проявляється як в діалогічному мовленні, при 

взаємодії двох комунікантів для досягнення поставленої мети, так і у наративі, 

коли наратором виступає головний герой. У такому випадку реципієнтом цього 

повідомлення є читач, який і сприймає прецедентне висловлення, аналізує 

сказане та розпізнає стратегічний намір мовця, наприклад:  

96) “But this is far less true where preppies are concerned. Variety is not the 

spice of our lives. We’re like bacteria (though slightly brighter). We flourish in our 

own special  environment. So I’m sure the university was not surprised when Newall, 

Wigglesworth, and I decided to perpetuate our roommatehood for three more years” 

[21, c. 66]. 

У вказаному вище прикладі суб’єкт регулювання референції Ендрю 

використовує прецедентне висловлення variety is the spice of life (зміни надають 

гостроти життю) [121], який зазнає змін у плані вираження (variety is not the 

spice of our lives) і, відповідно, у плані змісту. Як бачимо, автор фрази 

трансформує прецедентне висловлення для досягнення мети оповіді – описати 

особливості навчання у Гарвардському університеті та поінформувати читача 
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про те, що життя головних героїв роману не змінювалося протягом певного 

періоду. 

Прецедентні висловлення можуть  зазнавати денотативних змін не лише в 

оповіді, а й у діалогічному мовленні. Наведемо приклад такої ситуації: 

97) “Hey, Jason”, he began. “Who are the guys that mostly get asked to the 

clubs? Preppies from St. Paul’s, Mark’s, Groton. It’s kind of a common bond. You 

know, birds of a feather flocking together and so forth. You can see what I mean?” 

“Sure,” Gilbert retorted ironically. “I just didn’t go to the right prep school, 

huh?” [21, c. 92] 

У наведеному прикладі бачимо, що суб’єкт регулювання референції 

Джейсон, (єврей за походженням), не може зрозуміти, чому його не включили 

до студентського клубу. Друзі намагаються пояснити йому причину такого 

рішення і один з них вдається до актуалізації прецедентного висловлення birds 

of a feather flocking together. 

Діалог побудований за двома стратегічними лініями. По-перше, Джейсон, 

використовуючи прецедентне висловлення birds of a feather flock together, 

змінює інфінітив (flock) на дієприкметник теперішнього часу (flocking). Ця 

структурна зміна не впливає на сприйняття та розуміння репліки. Оскільки 

функціонування прецедентних висловлень розглядається у рамках 

прагматичної, соціальної та моделюючої функцій, які є взаємопов’язаними і 

реалізуються у мовленні одночасно, то їх функційний аспект розглядається з 

врахуванням трьох типів ситуацій, що виникають в умовах включення у 

відповідний контекст [3]. Як бачимо, Джейсон не розуміє значення виразу через 

низький рівень сформованості мовної компетенції, що призводить до 

комунікативної девіації у цій ситуації спілкування. По-друге, він вдається до 

регулювання референції, за рахунок структурної та функціональної зміни 

вислову, наприклад: 

98) “Hey, listen, Newall,” Wigglesworth piped up, “the guy’s our friend. 

Don’t piss him off more than he is.” 

“I’m not pissed off,” Jason said in a quiet fury. Let’s just say I’m 
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uncomfortably enlightened. Good night, birds, sorry to have interrupted your 

flocking together. [21, c. 93] 

Приклад ілюструє трансформацію, якій піддається прецедентне 

висловлення birds of a feather flock together (birds of a feather flock together→ 

birds of a feather flocking together → birds…your flocking together). Таким чином, 

зазнаючи модифікацій, прецедентне висловлення може вживатися мовцями у 

змінній формі, і бути лінгвістичним маркером регулювання референції, а 

композиційна зміна компонентів висловлення зумовлюється зміною 

прагматичної інтенції комунікантів.  

Прецедентне ім’я – індивідуальне ім’я відомої людини, персонажу твору, 

артефакту тощо, екстенсіонал якого включає тільки один об’єкт [82; 114]. 

Простежимо актуалізацію прецедентного висловлення на прикладі: 

99) “I could drive into trees and walk away. I had a seat belt, an airbag, a 

helmet.” 

“Evel Knievel himself.” 

[…]. “Where was I?” Patrick asked. 

“I think you were about to torch it.” 

“Right…” [8, c. 249] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Патрік та Карл обговорюють план Патріка. Він розповідає своєму 

товаришу Карлу як йому вдалося спланувати та організувати злочин, щоб усі 

потім вважали Патріка загиблим. Він вживає у своїму мовленні репліки I could 

drive into trees and walk away. I had a seat belt, an airbag, a helmet. На що Карл 

називає його Івел Нівелом. Івел Нівел відомий у Сполучених Штатах Америки 

каскадер та виконавець трюків. Як бачимо, Патріку відоме це ім’я, він не 

просить пояснити йому про кого іде мова, а тому спокійно продовжує 

розповідь. Це підкріплюється наступними маркерами:Where was I?, Righе. 

Отже, прецедентні висловлення та прецедентні імена відіграють важливу 

роль у спілкуванні, надаючи мовленню виразності та експресивності. 

Модифікації прецедентних висловлень дозволяють досягти додаткової 
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експресії повідомлення та привернути увагу учасників комунікативного акту. 

Щодо сприйняття  прецедентних висловлень та їх модифікацій, то, як засвідчує 

матеріал дослідження, воно залежить від рівня сформованості комунікативної 

компетенції адресата та когнітивних особливостей сприйняття інформації. 

Проблеми зі сприйняттям повідомлення, у якому вживаються прецедентні 

висловлення, призводять до реалізації лінгвокогнітивної операції блокування 

референції та унеможливлюють успішність комунікації.  

 

3.2.3. Психологічна дистанція у контексті регулювання референції 

 

Психологічна дистанція – це ступінь емоційно-ціннісної близькості, яку 

переживають учасники спілкування. Гармонійні відносини характеризуються 

готовністю до співпраці, взаєморозумінням, налаштованістю на дотримання 

усіх правил спілкування та відповідають за встановлення мінімальної дистанції. 

І навпаки, відсутність взаємодії, незадоволення партнером чи запропонованим 

ПДМом, антипатія встановлюють максимальну дистанцію між суб’єктами 

дискурсивної діяльності. 

Згідно з Є. М. Вольф, «існують певні соціально-психологічні вимоги до 

процесу комунікації: де висловлюються оцінки, повинна зберігатися певна 

рівновага у взаєминах між його учасниками…» [40]. 

У рамках регулюваня референції ми виокремили гармонізуючу та 

агональну функції регулювання референції (терміни І. В. Лесик). Вони 

відповідають макростратегії соляридизації та дистанціювання [113]. 

Гармонізуюча функція пов’язана з встановленням та зміцненням дружніх 

зв’язків між комунікантами. Агональна функція, навпаки, відповідає за прояв 

агресії та створення конфлікту.  

Продемонструємо функціональний аспект цих функцій на прикладах. 

Простежимо реалізацію гармонізуючої функції у наступному контексті: 

100) “I got lucky,” he said almost in a whisper.But Karl heard every syllable. 

“I was leaving, Karl, with or without the money. I knew the money was coming 
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to the firm, and I had a plan to get it. But if that had fallen through, I was still 

leaving. I couldn’t take another day with Trudy. I hated my job, and I was about to 

get my throat cut at the firm anyway. Bogan and those boys were midst of gigantic 

fraud, and I was the only person outside the firm who new it.” 

“What fraud?” 

“Aricia’s claim. We’ll talk about that later. So, I slowly planned my escape, 

and I got lucky and got away. The luck followed me until two weeks ago. Incredible 

luck.” 

“We got as far as the burial.” 

“Right. I went back to the little condo I had rented at Orange Beach. I stayed 

there a couple of days, indoors, listening to language tapes and memorizing 

Portugeese vocabulary. I also spent hours editing the conversations I had recorded 

around the office. There were a lot of documents to organize. I actually worked quite 

hard. At night, I walked the beach for hours, working up a sweat, trying to melt the 

pounds off as quickly as possible. I completely disassociated myself from food.” 

“What kinds of documents?” 

“The Aricia file.” I ventured out in the sailboat. I knew the basics, and 

suddenly I was motivated to become a good sailor. The boat was big enough to live 

on for days at a time, and soon I was hiding out there on the water. 

“Here?” 

“Yes. I’d anchor close to Ship Island, and watch the shoreline of Biloxi.” 

“Why did you want to do that?” 

“I had the office wired, Karl. […] I knew everything.” 

“That’s incredible.” [8, c. 311] 

Наведений вище приклад демонструє гармонізуючу функцію 

регулювання референції. Обидва суб’єкти регулювання референції Карл та 

Патрік демонструють дотримання принципу кооперації, ступінь залученості у 

запропонованому ПДМ високий в обох суб’єктів регулювання. Про це свідчать 

кооперативні фрази What fraud?,we got as far as the burial, right, what kinds of 

documents, here, why did you want to do that, that’s incredible та невербальний 
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компонент he said almost in a whisper, but Karl heard every syllable. Цей приклад 

характеризується егоцентризмом, оскільки топікальний фрейм є розповіддю 

однієї людини про те, як їй вдалося утекти та змінити своє життя. Це 

підтверджується високою частотністю особового займенника (І). Топікальність 

цього референта дуже висока (26 разів). Карл дотримується принципу 

релевантності та надає необхідну інформацію комунікативному партнеру, 

реагуючи на його питання: What fraud?, What kinds of documents?, Here?. 

Реактуалізація референції відбувається за встановленою Патріком схемою: 

Aricia’s claim, we’ll talk about that later→there were a lot of documents to 

organize, the Aricia file. Повернення до попереднього ПДМ маркується 

лінгвістичним маркером so. 

Наступний приклад демонструє агональну функцію регулювання 

референції: 

101) “Where’s the book?” 

“Over there in the drawer. I’ve kept it in storage with other family treasures 

since the foreclosure. I got it out the other day. I thought you might want to see it.” 

“No. I do not want to see it.” 

“Go ahead. You wanted to know about your family. Well, there they are. 

Grandfather, great-grandfather, and all sorts of Cayhalls at their very best. Caught 

in the act, and quite proud of it.” 

“Stop it, Lee.” 

“There were other lynchings, you know.” 

“Shut up, Lee. Okay? I don’t want to hear any more.” […] 

[…]“That sounds sort of romantic.” 

“Knock it off, Lee. Go to sleep.” 

“I can’t sleep.” 

“Try it.” 

“Let’s tell Cayhall stories, okay, Adam? I know a few more lynching stories.” 

“Shut up, Lee!” Adam screamed and she was suddenly quiet. [6, с. 325] 

У наведеному сегменті суб’єкти регулювання референції Адам та Лі 
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обговорюють свою сім’ю. Лі намагається розповісти про членів родини, що 

підтверджується маркерами family reasures, I thought you might want to see it. та 

поговорити про участь членів їх родини у лінчуванні людей. Оскільки ступінь 

залученості її комунікативного партнера нижчий, що маркується фразою No. I 

do not want to see it, вона зазнає невдачі. Для реалізації своєї інтенції Лі 

повторює свою репліку, розвиваючи ПДМ: Go ahead, you wanted to know about 

your family, Grandfather, great-grandfather, and all sorts of Cayhalls at their very 

best. There were other lynchings, you know, що призводить до конфлікту та 

підсилення емотивного ефекту спілкування. Це маркується такими репліками: 

Stop it, Lee, Shut up, Lee. Okay? I don’t want to hear any more, knock it off, Lee. 

Наступна спроба актуалізувати новий ПДМ теж є невдалою Let’s tell Cayhall 

stories, okay, Adam? I know a few more lynching stories., оскільки змінюється 

тональність спілкування, зростає агресія Адама: Shut up, Lee та підкріплюється 

використанням невербального коду Adam screamed. Це призводить до 

досягнення мовцем свєї інтенції: припинити обговорення неприємного йому 

ПДМ: she was suddenly quiet. 

Таким чином, у процесі регулювання референції реалізуються дві 

функції: гармонізуюча та агональна. Гармонізуюча функція пов’язана з 

успішністю комунікації, оскільки мовці дотримуються усіх принципів та 

правил комунікативної взаємодії, тональність спілкування є дружньою та 

невимушеною. Обидва суб’єкти регулювання референції реалізують свої 

комунікативні наміри та інтенції. 

Агональна функція реалізується у процесі блокування референції, коли 

простежується асиметрія інтенцій комунікантів, низький ступінь залученості 

одного з них у запропонованому ПДМ. Тональність спілкування є напруженою 

та простежується конфліктність позицій обох суб’єктів регулювання 

референції. 

 

 

 



175 

 

 

3.3. Конфігурації учасників комунікації у процесі регулювання референції 

та різнорівневі засоби її репрезентації 

 

У теорії комунікації існує значна кількість моделей міжособистісного 

спілкування, які за типами зв’язків між учасниками і перебігом спілкування 

поділяються на три групи: лінійні, інтерактивні, трансакційні [49; 50]. 

Діяльнісний підхід до вивчення процесу вербальної інтеракції та 

антропоцентризм у дослідженнях останніх десятиліть, на нашу думку, 

найповніше відображає трансакційна модель спілкування. Вона представляє 

комунікацію як процес одночасного відправлення і отримування повідомлень 

учасниками спілкування, які залежать один від одного і є творцями 

комунікативного акту. 

Найпопулярнішою трансакційною  моделлю є модель німецького 

лінгвіста В. Шрамма. Комунікація тлумачиться дослідником як постійна 

інформаційна, психологічна, емоційна налаштованість комунікантів один на 

одного, коли і адресант, і адресат не міняються місцями, а виконують свої 

функції перебуваючи в постійному статусі [51]. 

Схематично, ця модель зображується наступним чином: 

Комунікатор (відправляє і отримує) – повідомлення (кодується за 

допомогою засобів мовного коду) – комунікатор (відправляє і отримує) 

Під час регулювання референції було враховано тип конфігурацій 

учасників спілкування. Аналізуючи емпіричний матеріал, було виокремлено 

такі конфігурації: 

Комунікативна діада: Суб’єкт 1 – Суб’єкт 2 (ініціатор регулювання 

референційнго коду/зміни ПДМ). Така модель комунікації є класичним 

варіантом взаємодії двох учасників діалогічної взаємодії. Наведемо приклад 

регулювання референції в рамках комунікативної діади (діалог ведеться між 

начальником та підлеглою, у якому вони обговорюють можливість близьких 

стосунків): 
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102) “Lisbeth, I’m your boss, and even if I were attracted to you, I’d never act 

on it» […] I like you a lot. But it’s not a physical thing.” 

“That’s good. Because it’ll never happen” 

[…] He struggled to find the right words. 

“Lisbeth, I understand that you’re not interested in an old man of fifty plus.” 

“I’m not interested in an old man of fifty plus who’s my boss.” [14, с. 46] 

Як бачимо з наведеного прикладу, одна і та ж ситуація об’єктивної 

дійсності сприймається суб’єктами регулювання референції Елізабет та 

Арманські по-різному. Елізабет змінює репліку Арманські і функційна 

переорієнтація фіксується зміною простого речення на складнопідрядне 

означальне. Арманські акцентує увагу на віковій різниці, виділяючи її як 

основну причину, чому у них не може бути стосунків: you’re not interested in an 

old man of fifty plus). У промінантний фокус Елізабет потрапляє Арманські: in an 

old man of fifty plus who’s my boss. Цей приклад ілюструє спосіб зміни 

перспективи тієї самої ситуації. Регулювання референції у цьому сегменті 

діалогу відбувається на рівні речення. 

Ще одним типом конфігурації учасників ситуації регулювання референції 

є комунікативна тріада. За таких умов необхідно врахувати фактор 

стороннього реципієнта, який є релевантним суб’єктом ситуації спілкування 

[2]. У цьому випадку комунікативна тріада виглядає наступним чином: Суб’єкт 

1 – Суб’єкт 2 + Суб’єкт 3 (сторонній реципієнт). Сторонній реципієнт реалізує 

механізм комунікативної інтерференції (втручання), який реалізується через 

експліцитно-вербальні прийоми. Розглянемо такий випадок взаємодії 

докладніше на прикладі: 

103) “[…] Listen, Emmitt, it’s my job to worry about the image of this firm and 

the idea of sending one of our new associates down to Mississippi to have his ass 

kicked and his client executed does not appeal to me. Frankly, I think Mr. Hall should 

be determined by Kravits & Bane.” 

“Oh wonderful, Daniel,” Wycoff said.“Typical hard-nose response to a 

delicate issue. Then who’ll represent Cayhall? Think about him for a moment. The 
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man needs a lawyer! Adam may be his only chance.” 

“God help him,” Rosen mumbled. 

E. Garner Goodman decided to speak. […] “The image of this firm? Do you 

honestly think we’re viewed as a bunch of underpaid social workers dedicated to 

helping people?” 

“Or how about a bunch of nuns working in the projects?” Wycoff added 

helpfully, with a sneer. 

“How could this possibly hurt the image of our firm?” Goodman asked. 

The concept of retreat had never entered Rosen’smind [6, c. 40 ]. 

Процес регулювання референції у цьому випадку реалізується у ситуації  

полілогу. Суб’єктами регулювання референції виступають Денієл, Еміт, Гарнер  

(останній обирає позицію стороннього реципієнта) та Адам. Прагматична мета 

цієї ситуації спілкування персуазивна: переконати голову фірми призначити 

молодого та недосвідченого юриста адвокатом підсудного, який перебуває на 

лаві смертників. Перебіг спілкування характеризується напруженою 

тональністю спілкування. Це виражається за допомогою таких лексичних 

засобів як dam it, lighten up, asshole, maybe hell, knock it off, а також експліцитно-

невербальними засобами референційного коду: Rosen shot back, Rosen mumbled. 

Обидва суб’єкти регулювання референції у першому сегменті спілкування 

переслідують різні стратегічні лінії діалогу, про що свідчить високий ступінь 

топікальності таких висловів як “He needs a lawyer, dammit”, “The man has one 

foot in the grave, and he needs a lawyer”, “The man needs a lawyer” з одного боку 

та реплік “Listen, Emmitt, it’s my job to worry about the image of this firm…”з 

іншого. Сторонній реципієнт, переходячи від пасивного спостерігача до 

активного реагента, займає позицію, дотичну до позиції Еміта, перехоплює 

вислів the image of this firm…та пропонує своє бачення діяльності фірми: “Do 

you honestly think we’re viewed as a bunch of underpaid social workers dedicated 

to helping people?”. Словосполука the image of this firm у вказаному потоці 

мовлення створює рамкову конструкцію та є стилістичним прийомом повтору. 

Процес регулювання референції відбувається саме на етапі активного 
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втручання стороннього реципієнта у дискусію. Його фраза a bunch of underpaid 

social workers dedicated to helping people змінюється суб’єктом регулювання 

референції Емітом: “Or how about a bunch of nuns working in the projects”. 

Якщо один суб’єкт регулювання референції, з метою персуазивного ефекту, 

порівнює юридичну фірму з групкою низькооплачуваних соціальних 

працівників (a bunch of underpaid social workers), які працюють на благо 

людей, то інший, маючи такий самий комунікативний намір, інтенсифікує 

повідомлення попереднього, виділяє інший аспект безкорисної праці і порівнює 

юристів з групкою черниць (a bunch of nuns working in the projects), які 

працюють над різними соціальними проєктами. До того ж, вербальний елемент 

підкріплюється невербальним – презирливою посмішкою a sneer. Чинником, 

який впливає на такий вибір функціональної переорієнтації, є аксіологічний 

(спільність/розбіжність в суб’єктно-ціннісній сфері комунікантів). Проте 

досягнути встановленої мети на даному етапі інтеракції не вдається, про що 

свідчить репліка “The concept to fretreat had never entered Rosen’s mind”.  

Увага до перебігу діалогічного мовлення зосереджена на структурі 

діалогу в лінгвістиці [34-37]. М. М. Бахтін зазначав, що реальною одиницею 

мовлення є взаємодія двох висловлювань, тобто діалог [18]. У сучасній 

лінгвістиці поняття мовленнєвої взаємодії в трактуванні М. М. Бахтіна 

збагатилося доробками соціології, антропології, психології. Інтерактивна 

концепція комунікації полягає у наступному: 

1. Фази емісії і рецепції знаходяться у відношенні взаємозумовленості, 

визначають одна одну. Мовець заздалегідь визначає (обраховує) 

можливу інтерпретацію своїх слів слухачем і можливу реакцію з його 

боку, що безперервно визначає сам процес кодування. 

2. Взаємозумовленість реалізується послідовно і одночасно 

(симультанно). Комунікація включає механізми передбачення і 

ретроспективної дії. 

3. Продуценти і реципієнти повідомлення розглядаються як активні 

учасники мовленнєвої взаємодії. Вони діють як на когнітивному рівні 
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(інтерпретують повідомлення), так і на соматичному (регулюють 

спілкування). 

4. Код, що уможливлює здійснення операції кодування й декодування, 

формується в процесі самої інтеракції (мовленнєвої взаємодії) [25; 26; 

74; 147; 264]. 

Варто зазначити, що перевагою такого підходу, на думку Р. Війона, є 

можливість членувати мовленнєву діяльність на такі складові як: співадаптація, 

переформулювання, пояснення, автокорекція [278]. 

Під автокорекцією розуміють когнітивно-мовний процес, складову 

комунікативної стратегії, яка виявляється у постійному порівнянні адресантом 

перлокутивного ефекту власного мовлення із запланованими стратегічними 

цілями і виправлення наявних неспівпадінь шляхом уточнень, посилення чи 

послаблення іллокутивних сил повідомлень тощо [278]. У випадку автокорекції 

увага мовця прикута до значення (порівняно з формою) мовного знака. 

Автокорекція у ситуації діалогічного мовлення засвідчує вибір комунікантом 

змісту, форми висловлення для впливу на слухача. Такий випадок, на нашу 

думку, варто розглядати у ситуації комунікативної монади, яка є результатом 

автокорекції. Під ситуацією комунікативної монади ми розуміємо діалог 

суб’єктів регулювання референції, коли репліку змінює не реципієнт репліки, а 

її продуцент. Він коригує власну репліку, розширюючи чи звужуючи значення, 

маркує той чи інший елемент висловлення.  

Для ілюстрації вищевказаного твердження проаналізуємо наступний 

приклад: 

104) “So, what is your gift and how did you know about it?” asked Christie. 

“I can see into the future, the probable future”, Rosalind said slowly. “I’m a 

medium too, although I don’t work as a medium very often because it drains me. It’s 

exhausting.” [12, c. 385] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Розалінд та Крісті 

обговорюють екстрасенсорну діяльність Розалінд. Відповідь на питання про її 

дар, вона конструює в два етапи. Спочатку вона каже, що бачить майбутнє (I 
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can see into the future), і відразу ж уточнює значення лексеми the future, 

виділяючи елемент ймовірності майбутнього як такого (the probable future). 

Регулюванням референції з the future на the probable future Розалінд забезпечує 

моделювання свідомості Крісті. Прагматичним сигналом такого регулювання 

референції є пресупозиція, натяк на те, що майбутнє залежить від самої 

людини, її дій, рішень і від певних обставин об’єктивної дійсності.  

Проаналізувавши емпіричний матеріал, ми встановили, що автокорекція 

реалізується як на мікрорівні, так і на макрорівні діалогічного мовлення та 

досягається шляхом використання наступних маркерів: the→a, N (іменник) + P 

(займенник), P (займенник) + N (іменник), S (використання синонімів), 

the→any, ЛО→ЛО, if and when,when→if, P (займенник/ситуація/неживий 

об’єкт)→P (займенник/особа), A (використання антонімів), N (іменник)→A 

(прикметник) +N (іменник), be (теперішній час)→ be (минулий час), V→MV 

(модальне дієслово), – P (вставне речення, фраза) – (мікрорівень). 

Проаналізуємо використання цих лінгвальних маркерів на прикладах: 

105) “Here’s to…to  what?” His eyes twinkled. He paused, brows lifted 

enquiringly. 

“To the future, Mace. A future without Nelson.” [13, c. 202] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Мейс та Лі обговорюють 

своє майбутнє. Лі актуалізує одиницю референційного коду «майбутнє» з 

означеним артиклем, маючи на увазі конкретне майбутнє the future. Але відразу 

виправляється, використовуючи іменник з неозначеним артиклем а future. У її 

свідомості з’явлється уявлення невизначеного майбутнього, проте вже без 

чоловіка, який становить загрозу її життю. 

У наступному фрагменті маркерами автокорекції є синоніми, до 

прикладу: 

106) “Here, in Pittsburgh,” he said. Clean and sober for 160 days now.”  

“That’s great, Baxter. Wonderful. I new you were in rehab.” 

“Yes, Uncle Wally again. God bless him. You got time for a quick lunch? I 

need to talk to you about something” [5, c. 191]. 
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Значення першого висловлення That’s great, Baxter підсилюється 

еліптичним реченням Wonderful. 

У функційному аспекті таке підсилення значення вживається з метою 

підбадьорити колишнього наркомана, підтримати його намір лікуватися в 

реабілітаційному центрі, наприклад: 

107) “You didn’t go back there? Home, I mean.” 

“Not straight away. I was proud. Wanted to prove myself, I guess. To redeem 

myself. Show mom and dad I was a success. Show them I’d grown up and could look 

after my daughter okay” [18, c. 152]. 

У наведеному вище прикладі лексема to prove вживається у застарілому 

значенні «випробувати». З метою уникнення непорозуміння суб’єкт референції 

уточнює свій намір проживання далеко від дому актуалізацією лексичної 

одиниці «спокутувати гріхи». 

Лінгвістичні маркери If/When володіють значним функціональним 

потенціалом, частота їх дистрибуції дуже висока. Вони утворюють бінарну 

опозицію. З їх  допомогою відбувається активний вплив на ситуацію 

спілкування через вплив на ментальний світ реципієнта.  

108) “I’ll scare the butt-ugly bastard shirtless. If and when I find him.” [18, 

c.156] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкт регулювання референції 

Лі актуалізує словосполуку If and when. Використання обох лінгвальних 

маркерів If and when підсилює ілокутивну силу висловлення.  

Розглянемо ще один приклад: 

109) “If–when Warren finds me, he’ll get even with Mace. Pound his brains 

out. Tear him apart. Kill him with his bare hands. Then he’ll take me home” [13, c. 

295] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкт регулювання референції 

Діна актуалізує словосполуку If–when. Використання обох лінгвальних 

маркерів If –when маркує перехід розуміння ситуації від гіпотетичної до 

реально можливої. 
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Наведені фрагменти ілюструють, що прагматичним аспектом 

стратегічного впливу на реципієнта за допомогою реалізації стратегії 

регулювання референції є його налаштування на позитивне вирішення 

проблеми у конфліктній ситуації If and when I find him, зниження напруги у 

спілкуванні та забезпечення позитивного комунікативного ефекту за рахунок 

таких лінгвістичних маркерів як if – when. 

Проаналізуємо ще один приклад: 

110) “I understand”, she said humbly,”and I’m sorry. That’s all I wanted to 

say, I’m sorry. It was a huge mistake and there is nothing else I can say except I love 

you. It was a mistake. He was a mistake. But I didn’t go with him when he asked me 

to, I sayed here with you.” 

 “And I’m supposed to be grateful for that fact?” James said. “Because right 

now, I don’t feel very grateful. I just feel very angry.” [23, c. 528] 

У наведеному уривку частотність вживання особового займенника it 

вказує на зацікавленість суб’єкта регулювання референції Лі у 

запропонованому ПДМ, який позначає неозначено-референтну ситуацію. У 

результаті автокорекції Лі конкретизує ПДМ з неживого суб’єкта it (ситуація 

об’єктивної дійсності) на живого суб’єкта (he). 

Наведемо приклад, у якому автокорекція базується на протиставному 

потенціалі антонімів: 

111) “I’m not really busy,” fibbed Christie. “How are you?” 

“Fine,” Liz began and stopped herself. “Awful. Sorry.” Her eyes brimmed.I 

only wanted to say hello, notburst into tears” [12, c. 149]. 

Як бачимо, суб’єкт регулювання референції Ліз, дотримуючись 

принципів кооперації та ввічливості на питання як справи актуалізує лексичну 

одиницю Fine, яка містить позитивну конотацію. Така відповідь не містить 

релевантної інформації. Але емоції беруть верх, і мовець реструктурує власне 

повідомлення антонімічною лексичною одиницею Awful, яка відповідає 

реальному психо-емоційному стану Ліз. Це підкріплюється актуалізацією 

невербального коду Her eyes brimmed, I only wanted to say hello, not burst into 
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tears. 

Проаналізуємо ще один фрагмент: 

112) She bit her lip. “Like many psychopaths, Mace Harrison is an intelligent 

man. John Gracy, Ted Bundy and others disguised themselves as law-enforcement 

officers in order to gain access to their victims. And very convincing they were, too. 

Mace Harrison doesn’t need to act that part, he already is, pardon me, was a well-

respected cop, who did his job in exemplary fashion.” 

Mattie’s face was tout. “Dam right,” she muttered. “That sick fuck was the 

cleverest sonofabitch I ever did meet!” [13, c. 321] 

У наведеному прикладі темпорально-часова неоднорідність дієслова [67; 

177] (to be, is–was) вказує на зміну часового континууму. ПДМ актуалізується в 

площині минулого і вказує на дискретність його стану. І навпаки, темпорально 

часовий континуум може змінюватись з минулого на теперішній час, до 

прикладу: 

113) “Got your message, Leigh. What happened? It sounded serious.” 

“It was. Is. Halliwel and Bodine were murdered. Mace gor to them, Mattie.” 

[20, c. 305]. 

У запропонованому для аналізу прикладі спостерігаємо заміну суб’єктом 

регулювання референції Лі лексичної одиниці was на is – зміна минулого часу 

на теперішній. 

У наступному прикладі демонструється потенціал модальних дієслів при 

регулюванні референції. Модальні  дієслова використовуються мовцями для 

вираження ставлення до змісту висловлення. Розглянемо приклад, який 

ілюструє явище автокорекції: 

114) “Mace. I want some water, please. I need water.” She coughed some 

more. 

“Water?”Water?? I ain’t got no water.” [13, c. 312] 

Як бачимо, вживання дієслова want ілюструє фокусування на 

індивідуальних потребах суб’єкта. Автокорекція суб’єкта регулювання 

референції Лі лексичної одиниці want на модальне дієслово need апелює до 
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людського фактору, загальних знань (common knowledge) про те, що якщо 

людині не дати води протягом кількох днів, то вона маже померти. 

Наведемо ще один приклад: 

115) “Hi, Deana. How ya doin’?” 

“Warren. Sorry to call so late. But we, er… might have ourselves a situation 

here. Mom’s boyfriend, pardon me, former boyfriend Mace – from Mill Valley PD?” 

Deana rolled up her eyes and made a face. Come on, Warren. You must 

remember…” 

“Yes?” [13, c. 271] 

У наведеному вище фрагменті суб’єкт регулювання референції Діна 

вдається до автокорекції, яка реалізується через процедуру уточнення 

(boyfriend, pardon me, former boyfriend), оскільки вона розуміє, що не надала 

релевантної інформації, а тому відразу ж намагається виправитися, що і 

призводить до автокорекції. 

Як доводить проаналізований матеріал, високу частотність вживання 

мають вставні вирази, які виражають особисте ставлення суб’єкта регулювання 

референції до сказаного. Вони не несуть нової інформації, а лише оцінюють, 

уточнюють основне повідомлення, а тому, роблять мовлення емоційнішим та 

насиченішим. Проілюструємо задеклароване прикладами: 

116) “Mace. You know I don’t object. You’re beginning to mean a lot to me, 

too. I, we – Deana and me – would have been lost without your help, your advice and 

… concern. It’s real good to know you’re there for us.” 

“Is that all? I’d hoped there was something more…” [13, c. 204] 

Як бачимо суб’єкт регулювання референції Лі реструктурує власне 

повідомлення шляхом уточнення, лінгвістичними маркерами якого є власна 

назва (ім’я) та займенник. У функційному аспекті, використовуючи вставний 

вираз, Лі надає дотаткову інформацію, пояснює сказане. 

Наведемо ще один фрагмент: 

117) “Lisbeth, can you define the word friendship for me?” 

“It’s when you like somebody.” 
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“Sure, but what is it that makes you like somebody?”She shrugged. 

“Friendship – my definition – is built on two things,” he said. “Respect and 

trust. Both elements have to be there. And it has to be mutual. You can have respect 

for someone, but if you don’t have trust, the friendship will crumble.”  

She was still silent. [14, c. 507]. 

У цьому прикладі суб’єкт регулювання референції Майкл вдається до 

використання вставного виразу для роз’яснення сказаного, представлення 

власної позиції щодо поняття «дружба». 

Наступний приклад також ілюструє коригування висловлення: 

118) “Would you consider – you and Mikael, of course – humouring an old 

man by joining me for dinner tonight? Would 7:00 suit?”  

“That would suit us fine. We’d love it. But you’re not answering the question I 

asked. Why would you want to be a partner in Millinnium?” [14, c. 206] 

З метою уточнення значення займенника you суб’єкт регулювання 

референції Генрік коригує власне висловлення, вживаючи словосполуку you 

and Mikael та намагається дотримуватись принципу кооперації. 

Отже, процес регулювання референції відбувається у ситуації 

комунікативної тріади (два суб’єкти регулювання референції та сторонній 

реципієнт (ініціатор регулювання референції/зміни ПДМ)), комунікативної 

діади (два суб’єкти регулювання референції інтеракції, один з яких 

трансформує репліку іншого) та комунікативної монади (два суб’єкти 

регулювання референції, один з яких ініціює зміну структури власного 

повідомлення). В усіх випадках регулювання референції суб’єкт референції 1 

орієнтується на суб’єктa референції 2, зміст повідомлення та прагматичну мету 

спілкування.  

Детальний аналіз ілюстративного матеріалу дав нам змогу виявити 

широкий арсенал різнорівневих засобів (лексичні, граматичні, синтаксичні, 

стилістичні), які маркують механізм регулювання референції. Розглянемо їх 

докладніше та підкріпимо відповідними прикладами. 

 



186 

 

Лексичний рівень 

Неозначений артикль а (аn), який виконує функцію узагальнення та надає 

референту статусу невизначеності.  

119) “How about the parrot?” Mason asked. 

“My hus – Mr Sabin had always wanted a parrot.” [2, c. 97] 

У запропонованому для аналізу фрагменті суб’єкти регулювання 

референції Мейсон та Гелен обговорюють, розслідування вбивства міліардера. 

ПДМ є папуга, якого знайшли на місці злочину. Регулювання референції 

ініціює Гелен, яка використовує неозначений артикль a parrot та надає ПДМ 

статусу невизначеності шляхом неозначено-рефрентної номінації. 

Означений артикль the, який виконує функцію конкретизації та надає 

референту статусу визначеності. 

120) “My hus – Mr Sabin had always wanted a parrot.” 

“I understand that. How long had the parrot been with you?” [2, c. 97] 

У запропонованому для аналізу фрагменті суб’єкт регулювання 

референції Мейсон вживає означений артикль the на позначення референта 

папуги the parrot та надає ПДМ статусу визначеності шляхом означено-

рефрентної номінації. 

Неозначені займенники some, any, one, somebody, someone, something, 

anybody, anyone, anything, які надають референту статусу невизначеності: 

121) Peckham took charge. “Look, Kyle, we’re in a hurry. Just drop us off in 

front of the courthouse at Foley Square, then circle the block until you find a spot on 

the street.” 

“A spot on which street?” […] 

“I don’t care. Any street, and if you can’t find a spot, then just keep making the 

block. Let us out here.” [5, c. 213] 

Означений артикль the володіє потенціалом конкретизації, виокремлення 

одного, конкретного об’єкта з багатьох, що і спостерігаємо у словосполуці the 

street. Оскільки Пекхаму не була надана релевантна інформація, він 

конкретизує Which street?. Як бачимо, Кайл змінює своє висловлення і 
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актуалізує словосполуку any street, яка володіє неозначено референтним 

потенціалом. 

Або: 

122) “That’s no monster. That’s my mutt. Let me tell you, there’s a kitty-cat 

lurking beneath that rugged exterior. Right, boy?” 

“Some kitty-cat. He scared me half to death, I’ll have you know” 

Warren smiled. [13, c. 160] 

Як бачимо, суб’єкт регулювання референції Лі реагує на висловлення (He 

scared me half to death, I’ll have you know) у невербальний спосіб (Warren 

smiled), через емоційну реакцію, представлену посмішкою.  

Узагальнюючі займенники, з невизначеними референтними номінаціями 

all, every, each, everybody, everyone, everything. 

123) “I saw you on TV a while ago.” 

“Everybody seems to have seen me on TV.” [14, c. 155] 

Цей приклад демонструє узагальнення суб’єктом регулювання референції 

Ханріком того факту, що ПДМ є відомою особою, а тому не дивно, що всі 

бачили його по телебаченню, про що свідчить реконструйована одиниця 

everyone. 

Інклюзивний займенник we, який ідентифікує загальновідомі факти, думки 

стереотипного характеру. Звернемося до наступного уривку розмови: 

124) “Divorce is so easy, isn’tit?” 

[…] 

“Actually, they were quite painful.” 

“But we move on. We marry, then divorce. Find someone else, marry, then 

divorce. Find someone else.” 

“We?” 

“I’m just using the pronoun. Civilized people. Educated, complicated people. 

The Indians never divorce.” [9, c. 197] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Нейт та Рейчел 

обговорюють розлучення. Рейчел актуалізує інклюзивний займенник we, 
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узагальнюючи усіх людей: Civilized people. Educated, complicated people. Таке 

використання референційного коду видається Нейту незрозумілим і він 

намагається уточнити, хто такі “ми”: We? та отримує деталізоване пояснення: 

I’m just using the pronoun. Civilized people. Educated, complicated people. The 

Indians never divorce. 

Синоніми 

125) “It wasn’t fun. He caught me. Split me right up the middle.” Trying to 

smile she drew a finger up the front of her nightshirt. “The mind plays funny tricks”. 

“Hilarious tricks,” Mom said. [13, c. 32] 

У представленому для аналізу фрагменті суб’єкти регулювання 

референції Лі та Діна обговорюють страшний сон, який наснився дочці. Розум 

виступає ПДМу процесі діалогічної взаємодії. Діна вважає, що розум людини 

робить кумедні трюки: The mind plays funny tricks, однак мама актуалізує 

синонім hilarious, реструктуруючи репліку дочки та підсилюючи значення 

слова funny: Hilarious tricks. 

Або 

126) “He’s a smart kid. Great education. Number two in his law class at 

Michigan, you know. Editor of the law review.” 

“What does that mean?” 

“Means he’s brilliant. He’ll think of something.” [6, c. 296] 

У запропонованому для аналізу прикладі обидва суб’єкти регулювання 

референції Сем та його товариш висловлюють свою оцінку стосовно ПДМ. Сем 

вважає Адама розумним: He’s a smart kid, що фіксується маркерами Great 

education, Number two, Editor of the law review. Однак коли співрозмовник Сема 

висловлює нерозуміння професійної компетентності Адама, що маркується 

репліою: What does that mean?, Сем реструктурує власну репліку, вживаючи 

синонім brilliant, який функціонує у значенні підсилення сказаного у 

попередній репліці. 

Антоніми  

127) “Still in Portland. Now married to a man who made a fortune in timber. 
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I’ve met him once. He’s probably sixty five, but could pass for seventy. She’s forty-

seven and looks forty. A beautiful couple. They jet here and there, St. Barts, southern 

France, Milan, all the places where the rich need to be seen. She’s very happy. Her 

kids are grown. Eddie’s dead. Her past is tucked neatly away. She has plenty of 

money. Her life is very much in order.” 

“You’re too harsh.” 

“I’m too easy”. She really doesn’t want me around because I’m a painful link 

to my father and his pathetic family. [6, c. 59] 

У запропонованому фрагменті для аналізу суб’єкти регулювання 

референції Адам та Лі обговорюють його маму. Адам дає оцінку життю мами, 

оскільки вважає, що вона забезпечена та щаслива (married, made a fortune, 

beautiful couple, jet here and there, all the places where the rich need to be seen, 

happy, plenty of money, life is very much in order). Проте Лі вважає, щоАдам 

надто жорсткий у своїх судженнях стосовно своєї мами, а тому вербалізує 

репліку You’re too harsh, на що отримує реструктуровану репліку від Адама: 

I’m too easy, яка є маркером регулювання референції. 

Або 

128) Sam puffed a cigarette and stared at him through the opening. “It’s 

basically the same agreement I handed you yesterday.” 

“It’s basically a helluva lot different,” Sam said correcting him. [6, c. 128] 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції Сем та 

Адам обговорюють домовленість (agreement), Адам вважає умови угоди 

однаковими, про що свідчить репліка It’s basically the same agreement I handed 

you yesterday. Однак Сем не погоджується з Адамом, а тому реструктурує його 

повідомлення: It’s basically a helluva lot different. 

 

Граматичний рівень 

 

• Використання дієслів групи Present Simple та групи Past Simple 

129) “It sounds terrifying.” 
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“It sounded simple to me, but it turned into a nightmare journey.” [14, c. 182] 

У запропонованому для аналізу фрагменті суб’єкти регулювання 

референції Майкл та Хенрік обговорюють його дружину Едіт, яку провезли на 

борту вантажного судна. Для Майкла ця подія є жахливою (It sounds terrifying), 

однак Хенрік реструктурує репліку друга та повідомляє, що це було просто (It 

sounded simple). Маркерами регулювання референції виступають дієслова 

sounds-sounded, які переносять ПДМ у площину минулого [67] (turned into). 

• Використання суфіксів –er 

130) “There is a cute first-year associate, and I’m growing rather fond of her. 

How big a deal is it?” 

“Strict prohibition. How cute?” 

“Getting cuter by the day.” [5, c. 178] 

У наведеному вище прикладі суб’єкти регулювання референції Даг та 

Кайл обговорюють свою колегу, яка дуже подобається Дагу: There is a cute first-

year associate, and I’m growing rather fond of her. Оскільки за законами 

корпоративної етики колегам неможна вступати у романтичні відносини: Strict 

prohibition, то Кайл цікавиться наскільки вродливою є колега: How cute?. Для 

підсилення свого зацікавлення вродою молодої колеги Даг реструктурує 

повідомлення Кайла: Getting cuter by the day. 

• Використання закінчення –s для надання референту узагальненого 

статусу.  

Звернемося до наступного фрагменту розмови: 

131) “But what about you? What do you think?” 

“You’ve read the file, Adam. You’ve researched the case for a long time. 

There’s no doubt Sam took part in the bombing” 

“But?” 

“There are a lot of buts. There always are.” [6, c. 46] 

У наведеному вище прикладі в обговоренні беруть участь суб’єкти 

регулювання референції Адам та Гудмен. Колега зауважує, що відповідно до 

результатів проведеного розслідування засуджений до смертної кари Сем 
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причетний до підриву бомби: There’s no doubt Sam took part in the bombing. 

Однак Адам зацікавлений чи вірить Гудмен у правдивість цього 

обвинувачення, тому запитує у колеги його думку: But what about you?,What do 

you think?. А потім Адам знову актуалізує у мовленні протиставний маркер but, 

на що отримує відповідь There are a lot of buts. Регулювання референції 

відбувається у парахмаркера but-buts, який у результаті фенкціональної 

переорієнтації приймає властивості іменника та закінчення множини –s. 

 

Стилістичний рівень 

 

• Метафора – поєднання нових ознак зі старим значенням і формування 

нового концепту на базі сфери знань, досвіду мовців, їхньої етнічної культури 

[155]. Як уважає Дж. Лакофф «наша буденна понятійна система, категоріями 

якої ми мислимо, за своєю суттю є метафоричною» [110, с. 387]. 

132) “After a brief service, Clovis was laid to rest.” 

“It was a pretty light casket, wasn’t it?” Sandy said. 

“Yes it was.” 

“Where was Clovis?” 

“His spirit was rejoicing with the saints.” 

“Where was his body?” 

“On the porch of my cabin, in a freezer.” [8, c. 409] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Сенді та Патрік обговоюють безхатченка Кловіса. Сенді розпитує 

злочинця Патріка, про долю Кловіса, який виступає їхнім ПДМ. Патрік 

зауважує, що Кловіс був захоронений після короткої служби на кладовищі: 

Clovis was laid to rest. Однак така відповідь не влаштовує Сенді, який знає, що 

труна була порожня: It was a pretty light casket, wasn’t it?, тому він запитує 

знову Where was Clovis? на що отримує метафоричну відповідь: His spirit was 

rejoicing with the saints. 

• Метонімія– перенесення позначень одного компонента події на інший, 
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імені класу об’єктів на об’єкт цього класу, позначення частини на ціле і цілого 

на частину за суміжність у межах однієї ситуації [155; 170]. 

133) “You look great today”, Kyle said with a smile. 

“Thank you.” 

“Prada?” 

“Dolce&Gabana” [5, c. 241] 

Як бачимо з прикладу, cуб’єкт регулювання референції Кайл реалізує 

комунікативний акт компліменту, про що свідчить маркер You look great today. 

Вибравши відповідні одиниці референційного коду, він успішно втілює свою 

прагматичну мету: почати розмову з колегою, яка йому дуже подобається. 

Регулювання референції відбувається на рівні фраз Prada-Dolce&Gabana. 

Актуалізація метонімій у проаналізованому фрагменті ілюструє 

лінгвокогнітивну операцію актуалізації референції та є прикладом 

кооперативної стратегії. 

• Епітет 

За О. О  Селівановою, епітет – стилістична фігура, троп, що є означенням 

чи обставиною в реченні як атрибут предмета, дії, стану й характеризується 

високою емотивно-експресивною зарядженістю, оціннісністю й образністю. 

Епітет має метафоричну або метонімічну природу. У широкому розумінні 

епітет є не лише метафорою чи метонімією, а й будь-яким емоційно-оціночним 

атрибутом» [165]. 

Прослідкуємо регулювання референції за допомогою епітета у 

наступному прикладі: 

134) “Your mother was always mad,” said Elisabeth absently. Her office 

sounded noisy and busy. 

“Not normal mad: thinking-I-can-do-everything mad. It’s different,” Maggie 

went on. [12, с. 356] 

У запропонованому прикладі суб’єкти регулювання референції Мегі та 

Елізабет обговорюють маму Мегі. Елізабет, даючи оцінку мамі Мегі, вважає її 

божевільною: Your mother was always mad. Проте Мегі не погоджується з нею, а 
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тому реструктурує повідомлення: thinking-I-can-do-everything mad. Засобом 

для реструктурації є індивідуально-авторський фразовий епітет : thinking-I-can-

do-everything. 

• Оксиморон 

Оксиморон - фігура мови, що полягає в навмисному поєднанні слів з 

протилежними або просто взаємовиключними значеннями для вираження 

нового цілісного поняття або окремого явища, в оригінальній формі 

привертаючи увагу до його суперечливої природи” [235, с. 162]. 

Простежимо регулювання референції за допомогою оксиморона у 

наступному прикладі: 

135) “What are they planning to do with Sam?” 

“Execute him.” 

“Execute, gas, exterminate, kill, call it what you want. But it’s murder, 

Carmen. Legal murder. It’s wrong, and I’m trying to stop it. It’s a dirty business, and 

if I have to bend a few ethics, I don’t care.” [6, c. 456] 

У розмові суб’єкти регулювання референції Адам та Кармен 

обговорюють виконання смертного вироку по відношенню до їхнього діда 

Сема. Він виступає їхнім ПДМ. Вони дискутують щодо способу виконання 

вироку, що маркується репліками: What are they planning to do with Sam?, 

Execute, gas, exterminate, kill, call it what you want). Проте, даючи оцінку 

юридичному процесу, Адам називає це вбивством, а потім реструктурує власну 

репліку, вказуючи, що це легальне вбивство, що маркується стилістичним 

прийом оксиморону: Legal murder. У цій репліці оксиморон функціонує для 

вираження мовцем оцінки щодо процедури смертної кари. 

• Повтор 

Основна функція повторів на думку І. Гальперіна – це передача 

додаткової інформації емоційності, експресивності та стилізації. Повтор 

відноситься до тих стилістичних фігур, що є художнім засобом індивідуально-

авторського естетичного та емоційного вираження дійсності [235, с. 211]. Тому 

цілком зрозуміло, що повтори найчастіше вживаються мовцями у процесі 
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регулювання референції. 

Простежимо функціонування повтору як лінгвального засобу 

регулювання референції у наступному прикладі: 

136) “You know I’m an art collector and I think you have great talent,” he 

said. “I’d like to invest in your talent. No strings attached,” he’d added for what had 

to bethe tenth time. You know I’m a collector: you saw the paintings in my house. I’m 

interested in your talent as an artist […] Amber was speechless. [12, c. 580] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Савл та Ембер обговорюють талант Ембер. Савл дуже хоче 

інвестувати гроші у художницю, для того, щоб вона намалювала багато картин, 

а він міг їх продати (great talent, he’d added for what had to be the tenth time, I’m 

interested in your talent as an artist). Савл настільки зацікавлений у досягненні 

поставленої мети, що вдається до регулювання референції за допомогою 

повторів (I’m an art collector-I’m a collector). Однак Ембер демонструє низький 

ступінь залученості у запропонованому ПДМ, про що свідчить невербальний 

компонент: Amber was speechless. 

•Антитеза 

Антитеза – стилістична фігура, протиставлення контрастних явищ, 

образів та понять [235, c. 222]. Простежимо функціонування антитези як 

лінгвального засобу регулювання референції у наступному прикладі: 

137) “Oh, shut up about my bloody hip, woman,” James said and held her 

tight. “I love you, you daft creature, d’you know that? I love that you still worry 

about me.” 

“Yes and I love you too, you daft man,” she replied. “Even if your hip is 

aching and you won’t mention it.” [12, c. 115] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Джеймс та Крісті обговорюють болі у бедрі, від яких страждає 

Джеймс: shut up about my bloody hip, you still worry about me, hip is aching. 

Джеймс цінує таку турботу Крісті і називає її хитрим створінням: daft creature, 

оскільки усім відомо, що у колективній свідомості людства жінки вважаються 
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хитрими створіннями. Крісті, у свою чергу, реструктурує репліку Джеймса, 

називаючи його хитрим чоловіком: you daft man. Таке регулювання референції 

є експресивним та емоційно-забарвленим. 

• Апозиопезис 

Апозиопезис – раптове перериванння мовлення, як правило з риторичною 

метою [235; c. 233]. 

Простежимо функціонування антитези як лінгвального засобу 

регулювання референції у наступному прикладі: 

138) “Fine.” Graceputherhandsinresignation. “It’s lovely to have you back, 

even if…” She stopped herself. 

“Even if Amber isn’t with me? Faye said”. [12, c. 574] 

У запропонованому для аналізу фрагменті суб’єкти регулювання 

референції Грейс та Фей обговорюють приїзд Фей. Грейс дуже задоволена, що 

Фей змогла приїхати. Про це свідчать вербальні маркери fine, lovely. Грейс 

зауважує, що добре, що Фей приїхала, і раптом замовкає: It’s lovely to have you 

back, even if…). Але Фей підхоплює її репліку і реструктурує її, доповнюючи її 

реплікою Even if Amber isn’t with me. Як бачимо, Фей без зайвих когнітивних 

зусиль розпізнала намір Грейс та вербалізувала її приховане повідомлення. 

• Антономазія – різновид метонімії, побудованої на вживанні власного 

імені замість загального (чи навпаки) [235, с. 164]. Звернемося до поданного 

нижче прикладу: 

139) “I’ve talked to the Judge, told him it was pressing business. He wants to 

see you in ninety days.” 

“Is he nice?” 

“He’s Santa Claus.” [9, c. 57] 

У наведеному прикладі суб’єкти регулювання референції Джош та Нейт 

обговорюють суддю. Маючи на меті почути оцінку судді, Нейт актуалізує 

лексичну одиницю nice та отримує відповідь, що суддя не просто чудовий, а 

справжній Санта Клаус: He’s Santa Claus. Таким чином, використання 

антономазії є засобом оцінної експресії ПДМ. 
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• Перебільшення – стилістична фігура явного і навмисного 

перебільшення для посилення виразності та підкреслення сказаної думки [235, 

c. 176]. Проілюструємо сказане у наступному прикладі: 

140) “Not so fast, Nate.You have enemies.” 

“Who doesn’t? But hell, it’s your firm. Those guys will go along with whatever 

you say.” 

“You have a couple of problems.” 

“I have a thousand problems. But you can’t kick me out.” [9, c. 54] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Джош та Нейт обговорюють повернення Нейта у фірму, якою керує 

Джош: it’s your firm. Він не хоче повертати Нейта до роботи, оскільки у нього є 

багато ворогів та проблем: You have enemies, a couple of problems. Проте Нейт 

виявляється дуже наполегливим та апелює до того, що співробітники фірми 

послухають свого начальника: Those guys will go along with whatever you say, but 

you can’t kick me out і змінює репліку Джоша: You have a couple of problems на I 

have a thousand problems. Таким чином, реструктурована репліка посилює 

виразність попередньої репліки. 

• Градація – стилістична фігура, яка полягає у поступовому нагнітанні 

засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-

смислової значущості [235, c. 219]. Розглянемо регулювання референції за 

допомогою градації у наступному прикладі: 

141) “Good morning, Tom,”she said pleasantly. 

“It’s not a good morning, Mary Grace,” he began. “It’s a bad morning, an 

awful morning, one of the worst ever.” [4, c. 193] 

У наведеному прикладі суб’єкт регулювання референції Том 

реструктурує репліку суб’єкта регулювання референції Мері Грейс (Good 

morning) на трикомпонентну (It’s a bad morning, an awful morning, one of the 

worst ever). Таким чином, суб’єкт регулювання референції Том дає оцінку 

подіям того ранку, який виявився дуже стресовим та сповненим неприємностей 

для Тома. 
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• Вставне речення – слово, фраза або речення, яке вставляється у репліку 

для пояснення [235, c. 207]. Розглянемо регулювання референції за допомогою 

вставного речення у наступному прикладі: 

142) “Twenty five years ago the Vanger concern was a serious competitor to 

the Wallenberg Group. We had forty thousand employees in Sweden. Today many of 

these groups are in Korea or Brasil. We are down to about ten thousand employees 

and in a year or two – If Martin doesn’t get some wind into his sails – we’ll have five 

thousand, primarily in small manufacturing industries, and the Vanger companies 

will be consigned to the scrap heap of history” 

Blomkvist nodded. He had come to roughly this conclusion on the basis of the 

pieces he had downloaded. [14, c. 85] 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Хенрік та Майкл обговорюють спочатку Вангер консерн (ПДМ1), а 

потім Мартіна Вангера (ПДМ2). Перехід від одного ПДМ до іншого маркується 

вставним реченням: If Martin doesn’t get some wind into his sails. 

• Прецедентне ім’я – індивідуальне імя відомої людини, персонажу твору, 

артефакту тощо, екстенсіонал якого включає тільки один об’єкт [129, c. 130]. 

Отже, простежимо як прецедентні імена, які актуалізуються у мовленні, 

впливають на регулювання референції. Для цього розглянемо та проаналізуємо 

наступний приклад, який ілюструє неприйняття вибраного референційного 

коду: 

143) “You’ve never married?” he asked. 

“No.” She took a sip. She was left-handed, and when she raised the cup her 

elbow touched Nate’s. “Paul never married, you know.” 

“Paul who?” 

“The Apostle Paul.” 

“Oh, that Paul.” 

“Do you read the Bible?” 

“No.” [9, c. 198] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Рейчел та Нейт 
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обговорюють перебування у шлюбі: You’ve never married?, тому він є їхнім 

ПДМ. Рейчел актуалізує прецедентне ім’я «Павло», який ніколи не був 

одружений: Paul never married, you know, коли зазначає, що вона ніколи не була 

заміжня. Однак, Нейту важко декодувати це ім’я, оскільки він ніколи не читав 

Біблії: Do you read the Bible?-No, тому він просить Рейчел роз’яснити хто це: 

Paul who?. Рейчел реструктурує власну репліку, уточнюючи її: The Apostle 

Paul. 

Або 

144) “Where did you learn to be a carpenter?” Nate asked as he watched with 

interest. 

“It’s in my blood. Joseph was a carpenter.” 

“Who’s he?” 

“The father of Jesus.” 

“Oh, that Joseph” [9, c. 284] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Нeйт та Рейчел 

обговорюють навички столярної справи: Where did you learn to be a carpenter?, 

тому він є їхнім ПДМ. Суб’єкт регулювання референції Рейчел актуалізує 

прецедентне ім’я «Йосиф», який теж був теслею: Joseph was a carpenter), а 

тому цілком логічно, що це у Рейчел в крові: It’s in my blood.Однак, Нейту 

важко декодувати це ім’я, тому він просить Рейчел роз’яснити хто це: Who’s 

he?. Рейчел змушена реструктурувати власну репліку, уточнюючи її: The father 

of Jesus. 

• Прецедентне висловлення - репродуктивний результат мовленнєвої 

діяльності, що становить закінчену та самодостатню одиницю дискурсу, 

складний знак, семантика якого відрізняється від простої суми значень його 

компонентів” [129]. Отже, простежимо як прецедентне висловлення, яке 

актуалізується у мовленні, впливає на регулювання референції. Для цього 

розглянемо та проаналізуємо наступний приклад, який ілюструє прийняття 

вибраного референційного коду: 

145) “Only married people can be alone indoors at this time of the day. It’s a 
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custom.” 

“When in Rome, do like the Romans.” 

“Rome is very far away.” 

“Everything is very far away.” [9, c. 194] 

Як бачимо, суб’єкти регулювання референції Нейт та Рейчел  

обговорюють місцеву традицію: It’s a custom. Нейт актуалізує прецедентне 

висловлення «з вовками жити, по вовчому вити» (When in Rome, do like the 

Romans). Рейчел розуміє про що йде мова та зауважує, що Рим далеко : Rome is 

very far away. Нейт реструктурує репліку рейчел, узагальнючи її: Everything is 

very far away. 

• Прецедентний текст – це відомий твір, актуалізований в інших текстах, 

повернення до якого кероване лінгвокогнітивною процедурою 

інтертекстуалізації. Прецедентні тексти формуються з фольклорних шедеврів, 

Святого Письма, світової та національної класики, текстів пісень, рекламних 

текстів, текстів політичного характеру, анекдотів тощо. Отже, простежимо як 

прецедентний текст, який актуалізується у мовленні, впливає на регулювання 

референції. Для цього розглянемо та проаналізуємо наступний приклад, який 

ілюструє неприйняття вибраного референційного коду: 

146) “But at my back I always hear time’s winged chariot hurrying near” I 

said. 

“I know that poem”, Catherine said. “It’s by Marvell. But it’s about a girl who 

wouldn’t live with a man.” [10, с. 165] 

У наведеному прикладі суб’єкт регулювання референції Генрі декламує 

своїй коханій Кетрін рядки з вірша, який, як виявилося, вона знає: I know that 

poem, Іt’s by Marvell. Але Кетрін вважає недоречним таке декламування для неї, 

оскільки цей вірш про дівчину, яка не хоче бути з тим, хто її кохає: But it’s 

about a girl who wouldn’t live with a man. 

• Прецедентна ситуація - це „еталонна”, „ідеальна” ситуація, пов’язана з 

набором конотацій, диференційні ознаки якої входять до когнітивної бази 

певної лінгвокультурної спільноти [4]. Прецедентна ситуація належить до 
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екстралінгвістичних феноменів та тісно корелює з таким поняттям, як фрейм 

(за Т. ван Дейком) [72]. 

147) ”… your mother loathes her?” Olivia finished the sentence.  

“You said it” Rosie paused. “Come on and I’ll get you a drink before you enter the 

gladiatorial arena” [11, 67]. 

У запропонованому для аналізу прикладі суб’єкти регулювання 

референції Олівія та Роузі обговорюють похід Олівії на родинну вечірку. Роузі 

актуалізує репліку the gladiatorial arena, оскільки вважає, що атмосфера на 

вечірці неприємна та ворожа. Тому вона порівнює її з виходом на гладіаторську 

арену. 

Отже, процес регулювання референції маркується широким арсеналом 

різнорівневих засобів (лексичних, граматичних, стилістичних): 

неозначений/означений артиклі, неозначені займенники, узагальнюючі 

займенники, інклюзивний займенник we, дієслівні форми теперішнього 

неозначеного часу та минулого неозначеного часу, синоніми, антоніми, 

суфікси, закінчення, метафори, метонімії, епітети, оксиморони, повтори, 

антитези, апозиопезиси, антономазії, перебільшення, градації, вставні речення, 

прецедентні феномени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

 

Висновки до третього розділу 

1. При встановленні комунікативних стратегій регулювання референції ми 

виокремили кооперативні, маніпулятивні та некооперативні стратегії. 

2. Для кооперативної комунікативної ситуації типовим є дотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та узгодженість їх 

комунікативної поведінки. Реалізація кооперативної стратегії регулювання 

референції, представлена комунікативними тактиками, сприяє реалізації 

інтенцій комунікантів, встановлює доброзичливу атмосферу спілкування та 

обумовлює позитивний комунікативний ефект актуалізації референції. 

3. Маніпулятивна комунікативна стратегія спрямована на реалізацію 

прихованого впливу на співрозмовника для досягнення власних цілей. 

Маніпулятивна стратегія є прихованою некооперативною стратегією. 

4. Для некооперативної комунікативної ситуації типовим є недотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та неузгодженість їх 

комунікативної поведінки. 

5. Прецедентні вислови відіграють важливу роль у спілкуванні, надаючи 

мовленню виразності та експресивності. Модифікації стійких словосполучень 

дозволяють досягти додаткової експресії повідомлення та привернути увагу 

учасників комунікативного акту. 

6. У процесі регулювання референції реалізуються дві функції: 

гармонізуюча та агональна. Гармонізуюча функція пов’язана з успішністю 

комунікації, оскільки мовці дотримуються усіх принципів та правил 

комунікативної взаємодії, тональність спілкування є дружньою та 

невимушеною. Обидва суб’єкти регулювання референції реалізують свої 

комунікативні наміри та інтенції. 

7. Агональна функція реалізується у процесі блокування референції, коли 

простежується асиметрія інтенцій комунікантів, низький ступінь залученості 

одного з них у запропонованому ПДМ. Тональність спілкування є напруженою 

та простежується конфліктність позицій обох суб’єктів регулювання 
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референції. 

8. Процес регулювання референції відбувається у ситуації комунікативної 

тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт (ініціатор регулювання 

референції)), комунікативної діади (два учасники інтеракції, один з яких 

трансформує репліку іншого) та комунікативної монади (два учасники 

інтеракції, один з яких ініціює зміну структури власної репліки). 

Комунікативна монада є результатом автокорекції суб’єкта регулювання 

референції. Регулювання референції в ситуаціях комунікативної діади і 

комунікативної монади відбуваються на мікрорівні діалогічної взаємодії. А 

регулювання референції у ситуації комунікативної тріади (активне втручання 

стороннього реципієнта) охоплюють значний сегмент дискурсу та реалізуються 

на макрорівні діалогічної взаємодії. 

Основні положення розділу відображені у таких публікаціях автора [140; 

141]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Когнітивно-комунікативна парадигма дає підстави розглядати референцію 

як явище когнітивного порядку, що реалізується у мовленнєвій діяльності.  

Дослідження процесу регулювання референції у діалогічному мовленні у 

площині когнітивно-комунікативної парадигми дозволило визначити його як 

вираження мовцем епістемічного, деонтичного й аксіологічного ставлення до 

референта з урахуванням його формально-семантичних, лінгвокогнітивних і 

прагмакомунікативних аспектів.  

Референція регулюється у мовленнєвій інтеракції суб’єктів комунікації, а, 

відтак, її розгляд охоплює суб’єктні і міжсуб’єктні особливості цієї взаємодії. 

Процес регулювання референції є невід’ємною частиною комунікативного акту, 

що визначається намірами мовця та інтерпретаціями слухача. Середовищем 

реалізації акту регулювання референції є англомовна діалогічна взаємодія, що 

характеризується безпосереднім обміном репліками її двох або більше учасників. 

Процес регулювання референції здійснюється на мікро- та макрорівнях 

діалогічної взаємодії за допомогою особливих мовленнєвих механізмів і стратегій, 

що включають як лінгвокогнітивні (суб’єктні), так і прагмакомунікативні 

(міжсуб’єктні). Мікрорівень діалогічної взаємодії представлений однією парою 

суміжних реплік, а макрорівень – двома і більше парами суміжних реплік, що 

дає змогу простежити мовленнєву реалізацію предмета думки мовця у динаміці 

її розгортання.  

Під час акту регулювання референції комуніканти послуговуються засобами 

референційного коду відповідно до своїх прагматичних цілей та комунікативних 

стратегій. Когнітивні механізми, за допомогою яких у діалогічній взаємодії 

регулюється референція, виявляються у ході реалізації таких лінгвокогнітивних 

операцій: реструктурації, актуалізації, реактуалізації та блокування. З’ясування 

закономірностей регулювання референції шляхом ідентифікації вищеназваних 

лінгвокогнітивних операцій дало змогу визначити характер взаємодії між 

когнітивними діями та їх мовним утіленням, сприяючи виявленню лінгвальних 
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особливостей регулювання референції, реалізованого сукупністю різнорівневих 

мовних засобів. 

Під час регулювання референції у процесі діалогічної взаємодії у свідомості 

суб’єктів інтеракції утворюються референційні структури, що уможливлюють 

осмислення й інтерпретацію мовлення свого комунікативного партнера. 

Розгортання ментальних просторів відбувається у ході діалогічної взаємодії, під 

час якої виникають і трансформуються усі ментальні конструкції.  

Найчастіше референт є об’єктом оцінного ставлення суб’єктів регулювання 

референції, що зумовлено антропоцентричним підходом у сучасних лінгвістичних 

розвідках. Референт актуалізується суб’єктами мовлення як епістемічний, 

деонтичний та аксіологічний об’єкт. Лінгвокогнітивна операція актуалізації 

референції забезпечує динамічне розгортання предмета думки мовця на макрорівні 

діалогічної взаємодії. Лінгвокогнітивна операція реактуалізації референції 

зумовлює повернення до попереднього предмету думки мовця, а лінгвокогнітивна 

операція блокування референції передбачає припинення актуалізації предмета 

думки мовця, який динамічно розвивався у процесі діалогічної взаємодії. 

Залученість обох суб’єктів регулювання референції у запропонованому 

предметі думки мовця є важливим чинником, який впливає на перебіг процесу 

регулювання референції. Якщо ступені залучення обох комунікантів збігаються, 

то відбувається динамічне розгортання обраного предмета думки мовця. У разі 

асиметрії ступенів залучення суб’єктів регулювання референції, коли один з 

учасників вербальної інтеракції не бажає обговорювати запропонований 

предмет думки мовця, має місце блокування референції на одну позицію топіка. 

Перебіг процесу регулювання референції залежить від релевантності 

референційного коду, який обирає суб’єкт мовлення у процесі вербальної 

взаємодії та введеного у дискусію предмета думки мовця. Низький ступінь 

релевантності наданої мовцем інформації вимагає від слухача застосування 

значних когнітивних зусиль для декодування повідомлення. 

Процес регулювання референції неможливо досліджувати без урахування 

емотивності, оскільки взаємодія суб’єктів регулювання референції відбувається 
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в умовах їх перебування у певній комунікативній ситуації. Емоційні стани, у 

яких перебувають суб’єкти мовлення зумовлюють організацію референційного 

коду чи вибір предмету думки мовця. 

Установлення цілісного когнітивно-комунікативного механізму регулювання 

референції, визначення суб’єктів регулювання референції як суб’єктів 

комунікативного процесу дозволили систематизувати комунікативні стратегії і 

тактики у процесі регулювання референції. Визначені кооперативні,  

некооперативні та маніпулятивні стратегії, які реалізують суб’єкти регулювання 

референції у процесі вербальної взаємодії. Реалізація цих стратегій передбачає 

застосування різних тактик суб’єктами мовлення у процесі діалогічної взаємодії. 

Кооперативна комунікативна стратегія реалізується за допомогою тактики 

підтримки контакту у вибраній тональності спілкування, невербальної тактики 

сміхової реакції, тактики згоди та тактики відновлення мовленнєвого потоку на 

запропонований предмет думки мовця. 

Некооперативна комунікативна стратегія представлена тактиками  

переадресації, вибачення, затримки відповіді, повтору та тактиками експліцитної 

й імпліцитної відмови. 

Маніпулятивна некооперативна стратегія може мати експліцитні та імпліцитні 

маркери реалізації, залежно від інтенцій суб’єктів регулювання референції.  

Соціальні ролі, у яких перебувають суб’єкти регулювання референції, є 

вагомим чинником регулювання референції, оскільки зумовлюють підбір та 

організацію референційного коду суб’єктами мовлення відповідно до тих 

соціальних ролей, у яких вони перебувають у процесі діалогічної взаємодії. 

Установлено, що у процесі регулювання референції соціальні ролі суб’єктів 

регулювання можуть бути симетричними й асиметричними. 

Особливої значущості в процесі регулюванні референції набуває 

психологічний аспект мовленнєвої діяльності. Параметри міжособистісних 

стосунків та ступінь їх психологічної близькості позначають різний рівень 

психологічної дистанції, що впливає на добір та організацію референційного 

коду, вибір предмета думки мовця та інтерпретацію повідомлення.  
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У процесі вербальної взаємодії між суб’єктами регулювання референції як 

носіями індивідуальних когнітивних світів існує інтелектуальна дистанція, яка 

є вагомим фактором впливу на регулювання референції. Виявлено епістемічний 

чинник, який формує інтелектуальну дистанцію та перешкоджає адекватній 

інтерпретації повідомлення. 

Процес регулювання референції відбувається у ситуації комунікативної 

тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт (ініціатор регулювання 

референції)), комунікативної діади (два учасники інтеракції, один з яких 

трансформує репліку іншого) та комунікативної монади (два учасники інтеракції, 

один з яких ініціює зміну структури власної репліки).  

Лінгвальні маркери регулювання референції охоплюють різні засоби 

референційного коду: неозначений/означений артиклі, неозначені займенники, 

узагальнюючі займенники, інклюзивний займенник we, дієслівні форми 

теперішнього неозначеного часу та минулого неозначеного часу, синоніми, 

антоніми, суфікси, закінчення, метафори, метонімії, епітети, оксиморони, повтори, 

антитези, апозиопезиси, антономазії, перебільшення, градації, вставні речення, 

прецедентні феномени. 

Здійснений у роботі аналіз когнітивних і комунікативних механізмів 

регулювання референції у діалогічному мовленні не є вичерпним та відкриває 

перспективи подальших лінгвістичних досліджень, спрямованих на вияв 

гендерних та етнокультурних особливостей регулювання референції у 

діалогічному мовленні. 
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