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АНОТАЦІЯ 

Черненко Г. А. Аксіологічні пропозиційні структури в мас-медійному 

українсько- та російськомовному дискурсі України. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності «10.02.01 – українська мова» та «10.02.02 – російська мова». –   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено розробці уніфікованого лінгвістичного методу 

аналізу процесів та результатів оцінної категоризації у вигляді вербалізованої 

аксіологічної пропозиційної структури, варіантів її реалізації та інтерпретації в 

українському та російському мас-медійному дискурсі. Цей метод можна назвати 

методом аксіологічного динамічного моделювання. Він дає змогу розкрити 

когнітивно-прагматичні аспекти актуальних проблем аксіології та процесів, що 

відбуваються в сучасному інформаційному просторі України: опису, 

систематизації та порівняння цінностей різних мовно-культурних спільнот, 

конструювання ідентичності, мови ворожнечі, аксіологічних конфліктів, впливу 

на індивідуальні та суспільні системи цінностей тощо.  

Виявлено 4 аксіологічні пропозиційні структури, які можуть бути 

вербалізовані й у різних комбінаціях та варіантах створюють підґрунтя для   

аналізу  названих проблем. Це такі структури, як: 1) структура мовної оцінки, 2) 

структура ціннісного концепту, 3) структура дискримінаційного ціннісного 

концепту, 4) структура мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі. Базовою є 

структура мовної оцінки, яку можна ототожнити із оцінним пропозиційним 

фреймом, тоді всі інші структури можна розглядати як її варіанти. 

Встановлено епістемологічний, онтологічний та термінологічний статус 

цінностей. У мовознавстві цінності досліджують із позицій психолінгвістики як 

ціннісні настанови особистості, у комунікативній лінгвістиці – як мотиватори 

певних комунікативних актів, у перлокутивній лінгвістиці – як об‟єкт 
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мовленнєвого впливу. Структуру мовної оцінки описано в лексичній семантиці. 

Когнітологи розглядають цю структуру як фрейм оцінної ситуації.   

Виокремлено три онтологічні теорії цінностей: об‟єктивістську суб‟єктно-

соціальну та суб‟єктно-персональну. Об‟єктивістська теорія цінностей передбачає 

їхнє незалежне від суб‟єкта існування в об‟єктивній реальності. Суб‟єктно-

соціальна розглядає цінності як результат аксіологічної категоризації людиною 

світу, тобто осмислення його в категоріях ДОБРЕ / ПОГАНО. Передбачається, що 

всі суб‟єкти мають однакові структури мислення, а отже й цінності. Це стає 

підставою для пануючих соціальних груп та індивідів впливати на ціннісні 

системи спільнот, ідеологізуючи їх і створюючи тоталітарні політичні системи. 

Суб‟єктно-персональні теорії цінностей декларують їхню змінність і зумовленість 

інтелектуальними й психологічними особливостями суб‟єкта. У світлі даних 

психології, нейрофізіології, когнітивної лінгвістики вірогідною видається 

суб‟єктно-персональна теорія цінностей.  

Найточніше смисл цінності з позицій суб‟єктно-персональної теорії 

передає термінопоняття ціннісний концепт. Ціннісними є концепти з 

актуалізованим аксіологічним компонентом. За своїм походженням усі концепти 

– аксіологічні, оскільки людина категоризує лише ті фрагменти світу, які 

потрапляють до сфери її потреб. Однак із часом частина концептів втрачає свій 

ціннісний компонент, який за певних обставин може потребувати актуалізації. 

Запропоновано ієрархічну та семантичну систематизацію ціннісних 

концептів. Ієрархічна систематизація базована на схемі Е. Рош. Ціннісні концепти 

поділяються на субординатні – конкретно-предметні, базові – концепти-

властивості та суперординатні – абстрактні. Семантичну класифікацію ціннісних 

концептів доцільно здійснювати, орієнтуючись на широко застосовувані 

класифікації соціологів і психологів. Аналіз  ЗМІ України 2000-х років дав 

можливість виокремити 49 ціннісних концептів, дати їм визначення та 

співввіднести з класифікаціями Ш. Шварца й А. Маслоу: АЛЬТРУЇЗМ, 

ВИЗНАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, УПЕВНЕНІСТЬ, ГІДНІСТЬ, 

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОБРОБУТ, ДОБРОТА, 
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, ЕНТУЗІАЗМ, ЗАДОВОЛЕННЯ, 

ЗАКОННІСТЬ, ЗДОРОВ‟Я, ІСТИННІСТЬ, КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ,  КОНТРОЛЬ,  

КОНФОРМНІСТЬ, КОРИСНІСТЬ, КРАСА, КРЕАТИВНІСТЬ, ЛЮБОВ, 

МОЛОДІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, НАЛЕЖНІСТЬ, ОСВІТА, ПАТРІОТИЗМ, 

ПОВАГА, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ПОТЕНЦІАЛ, ПРАГМАТИЗМ, 

ПРАЦЬОВИТІСТЬ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, РЕЛІГІЙНІСТЬ, 

РОДИНА, РОЗВИТОК, РОЗУМ, СВОЄЧАСНІСТЬ, СИЛА, СКРОМНІСТЬ, 

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ 

ЖИТТЯ, УСПІХ, ЧЕСНІСТЬ, ЩЕДРІСТЬ, ЯКІСТЬ.  

Встановлено механізм впливу дослідницького суб‟єктивізму на 

класифікацію ціннісних концептів: аксіологічного текстоцентризму, 

лінгвоцентризму, егоцентризму, етноцентризму. Він виявляє себе у  способі 

номінації, селекції, категоризації, ієрархізації ціннісних концептів.     

Описано пропозиційну фреймову структуру ціннісного концепту. У її 

основі лежить предикативний зв‟язок між оцінюваним атрибутом та знаком 

оцінки. До структури входять також суб‟єкт оцінки й предикат думки. До 

факультативних слотів належать бенефіціант, хронологічні й просторові 

локалізатори, аргументи, що обґрунтовують цей зв‟язок. Ціннісний концепт є 

моделлю результатів аксіологічної категоризації суб‟єктом світу.  

Процес аксіологічної категоризації змодельовано за допомогою структури 

мовної оцінки. Вона складається із суб‟єкта оцінки, предиката думки, об‟єкта 

оцінки й предиката оцінки. Факультативні компоненти – бенефіціанти, 

локалізатори часу й місця, аргументи. Тож структура мовної оцінки 

поліпредикативна й ізоморфна структурі ціннісного концепту. Однак у структурі  

ціннісного концепту суб‟єкт оцінки й предикат думки імпліковано. Об‟єктом 

оцінки в ціннісному концепті виступають переважно властивості, за винятком 

концептів субординатного рівня. У мовній оцінці – переважно конкретно-

предметні референти. Структура ціннісного концепту входить до структури 

мовної оцінки в позиції оцінного предикату, що, у свою чергу, містить критерій 

оцінки (оцінюваний атрибут) і знак оцінки.  
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Схарактеризовано мовну оцінка як один із засобів впливу на процес 

аксіологічної категоризації адресатом світу, а відтак – на процес формування й 

функціонування аксіологічних пропозиційних структур. Вектори такого впливу 

відповідають компонентам структури мовної оцінки: суб‟єкт оцінки (зміна 

ставлення до нього в разі початкового незбігу між оцінками ситуації мовцем і 

адресатом), об‟єкт оцінки (зміна ставлення до нього засобами навіювання та 

переконання), предикат думки (подолання недовіри адресата засобами 

комунікативної мімікрії та великої кількості оцінних висловлювань, що свідчать 

про близькість між співрозмовниками), предикат оцінки (аксіологічне 

підлаштування під систему цінностей адресата).  

Визначено шляхи формування ціннісних концептів за допомогою мовних 

засобів. До останніх належать, крім мовних оцінок, вербалізовані пропозиційні 

структури, інтерпретуючи які, мовець може зробити висновок про існування або 

відсутність предикативного зв‟язку між певним атрибутом та знаком оцінки. Такі 

структури разом зі способами їхньої інтерпретації можна назвати мовно-

когнітивними цінніснотвірними моделями, серед яких: 

- каузативна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, між актантами якої встановлено причиновий зв‟язок, при 

цьому оцінний знак предикується атрибуту, співвіднесеному з антецедентом. 

Інтерпретація цієї структури спонукає адресата предикувати концепту в позиції 

антецедента оцінний знак;  

- телеологічна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, у якій ціннісний концепт займає позицію мети й у 

процесі інтерпретації якої адресата спонукають предикувати оцінний знак 

концепту в позиції інструментального актанта; 

- деонтологічна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура з предикатом деонтологічної модальності, що спонукає 

адресата предикувати оцінний знак концепту в позиції об‟єкта по відношенню до 

цього предиката;  
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- спонукальна мовно-когнітивна цінніснотвірна субмодель – аксіологічна 

пропозиційна структура, яка дає змогу адресату встановити предикативний 

зв‟язок між оцінним знаком та ціннісним концептом в позиції об‟єкта прагнення; 

різновид деонтологічної моделі; 

- кваліфікативна мовно-когнітивна цінніснотвірна субмодель – 

аксіологічна пропозиційна структура, яка заснована на уявленні про те, що 

володіння необхідним кваліфікативним атрибутом – це добре, а неволодіння – 

погано, і дозволяє робити висновок про позитивно чи негативно оцінний характер 

концепту в позиції кваліфікатора; різновид деонтологічної моделі; 

- релятивна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, у якій експліковано оцінне ставлення авторитетного 

суб‟єкта до атрибуту в об‟єктній позиції, а відтак адресата спонукають до 

предикування оцінного знака відповідному концепту; 

- коатрибутивна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, інтерпретуючи яку, адресат, відкритий маніпулятивним 

упливам, за логікою генералізації може предикувати той самий знак 

коатрибутивним компонентам, пов‟язаним єднальними відношеннями, і 

протилежні знаки – коатрибутивним компонентам, пов‟язаним відношеннями 

протиставлення чи допустовості; 

- експлікаційна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, де знак оцінки має вербалізований експонент. 

Встановлено, що предикативний зв‟язок між оцінюваним об‟єктом чи 

атрибутом і знаком оцінки є стохастичним. Це зумовлено суб‟єктивною та 

змінною природою аксіологічної категоризації і знаходить відображення у 

ймовірнісному характері мовленнєвого впливу на концептуальну систему 

адресата, здатності адресата деконструювати засоби такого впливу й чинити йому 

опір. Аксіологічну стохастичність враховано при описі мовно-когнітивних 

цінніснотвірних моделей як парадигми варіантів. 

Розкрито природу аксіологічних конфліктів, виниклих унаслідок  

аксіологічної стохастичності. Описано дискурсивні проекції аксіологічних 

6



конфліктів, які становлять експлікацію суперечностей: між (1) різними оцінками 

одного об‟єкта; (2) приписуванням одних цінностей різним суб‟єктам; (3) 

визначенням різних бенефіціантів для одних і тих самих цінностей; (4) різним 

розумінням денотативного значення ціннісного концепту; (5) між різними 

способами узагальнення концептів субординатного рівня; (6) між різними 

уявленнями мовців про ступінь значущості тих чи тих концептів.  

Визначено стратегії розв‟язання аксіологічних конфліктів на рівні 

дискурсу, співвідносні зі стратегіями кооперації, уникання та силовими 

стратегіями. Серед кооперативних виокремлюємо стратегії: (1) розширення кола 

бенефіціантів із включенням до нього конфліктуючих сторін; (2) рекатегоризації; 

(3) зміщення фокусу уваги від двох конфліктогенних цінностей на третю 

неконфліктну; (4) зміщення фокусу уваги з оцінного знака на зміст денотативного 

значення. Альтернативою кооперативним стратегіям є обмеження аксіологічної 

стохастичності – аксіологічне інтерпретаційне рамкування: шляхом елімінації 

певних аксіологічних структур (стратегія уникання) або спрямування процесу 

інтерпретації у вигідному для мовця напрямі  (силові стратегії).   

Описано особливості аксіологічного конструювання ідентичності як 

процесу формування ціннісного концепту, у пропозиційній структурі якого 

об‟єктом оцінки є ідентичнісна властивість. Інтегровані до концептуальної 

системи суб‟єкта, такі концепти зумовлюють його мовленнєву поведінку, яка 

виявляється у застосуванні дискримінаційних комунікативних стратегій. Цей 

різновид ціннісних концептів можна назвати дискримінаційними, що більш відомі 

як соціальні стереотипи. Разом із дискримінаційними комунікативними 

стратегіями вони формують мову ворожнечі. Їхня деконструкція відбувається 

шляхом оприявнення засобів створення, а також розхитування структури через 

заперечення її компонентів. 

Вивчення процесу формування й функціонування дискримінаційних 

ціннісних концептів дало змогу запропонувати метод аксіологічної 

лінгводеконструкції як уніфікованого підходу до дослідження ціннісно 

забарвлених феноменів, що можуть бути вербалізовані й формуватися під 
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упливом засобів мови. Він полягає в оприявненні аксіологічних пропозиційних 

структур, які лежать в основі ціннісно забарвлених феноменів, що уможливлює 

їхнє усвідомлення та переосмислення. За його допомогою можна виявити 

особливості ціннісної системи мовця, його наміри впливати на ціннісну систему 

адресата й протистояти такому впливу.  

Ключові слова: ціннісний концепт, мовна оцінка, пропозиційна 

структура, фрейм, мовленнєвий вплив, аксіологічний конфлікт, ідентичність, мова 

ворожнечі, деконструкція. 
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Chernenko H. A. Axiological Propositions within Ukrainian and Russian 

Mass Media Discourse in Ukraine. – Manuscript.   

Thesis for the Scientific Degree of Doctor of Science (Philology). Speciality 

10.02.01 – Ukrainian Language, 10.02.02 – Russian Language. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. 
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The present thesis proposes the unified method of linguistic analysis of the 

process and results of evaluative categorization. Its essence lies in the usage of several 

verbalized axiological propositional structures and their variants representing different 

realizations and interpretations of these structures in Ukrainian and Russian mass media 

discourse. Such method can be titled the method of axiological dynamic modelling. It 

helps investigate cognitive and pragmatic aspects of some urgent problems of axiology 

and tendencies of informative space of Ukraine – description, systematization and 

comparing the values of different linguistic and cultural communities; constructing the 

identity, hate language, axiological conflicts, and impact on individual and social value 

system.  

Results have identified four distinguished axiological propositional structures. 

They can be realized in different combinations and variants and used for analyzing the 

mentioned problems. These are: 1) the structure of linguistic evaluation, 2) the structure 

of value concept, 3) the structure of discriminative value concept, 4) the structure of 

cognitive linguistic value-constructing model. The basis combinations is the structure of 

verbal evaluation that can be identified with evaluative propositional frame.  

As all axiological phenomena are connected with value system, the 

epistemological, ontological and terminological status of values in axiological 

linguistics is determined. The values are studied in psycholinguistics as the set of 

personal attitudes, while in communicative linguistics as a stimulus to certain 

communicative acts, and in persuasive linguistics as an object of language impact. The 

structure of verbal evaluation is described in lexical semantics. This structure is 
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regarded in cognitology as the frame of evaluative situation. There are three ontological 

theories of values: objectivistic, subjectivistic social, and subjectivistic personal. 

Objectivistic theory describes that values exist in objective reality independently of a 

subject. Subjectivistic social theory  classifies the values to be the result of axiological 

categorization of the world by a person. This value applies when a person presupposes 

that all subjects have the same structures of thinking. It becomes the reason for the 

social groups and individuals to impact communal value systems by way of 

transforming them into ideological ones and creating totalitarian political systems 

around them. Subjectivistic personal theories of values recognize the changeability of 

values and their dependency on intellectual and psychological features of a subject. The 

data of psychology, neurophysiology and cognitive linguistics confirm the feasibility of 

subjectivistic personal theories of values.  

The term ціннісний концепт (value concept) conveys most accurately the 

essence of a value from the point of view of the subjectivistic personal theories. The 

term ціннісні концепти (value concepts) is used for the concepts containing actualized 

axiological component. According to this concept,  in their origin all concepts are 

axiological. If the people categorize only some pieces of a world, they are in the field of 

their needs. Nevertheless, as the time passed by, some concepts lost their value 

component for a large part of society and may need its actualization in certain 

conditions.  

The hierarchic and semantic systematization of value concepts are proposed. 

Hierarchic systematization is based on the scheme of E. Rosh. Value concepts are 

divided into subordinative (specific substantive ones), basic (concept attributes) and 

superordinative (abstract ones). On the other hand, semantic classification is based on 

the widespread and commonly used classifications of sociologists and psychologists. In 

2000s, 49 value concepts have emerged in the literature. They were defined and 

correlated with value classifications by Sh. Schwartz and A. Maslow. Some of them are: 

ALTRUISM, ACKNOWLEDGMENT, RESPONSIBILITY, SELF-CONFIDENCE, 

DIGNITY, DEMOCRACY, ACTIVITY, WEALTHY, KINDNESS, ECOLOGY, 

EMOTIONALITY, ENTHUSIASM, LAW, HEALTHY, TRUTH, COOPERATION, 
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CONTROL, CONFORMITY, USEFULNESS, BEAUTY, CREATIVITY, LOVE, 

YOUTH, MORALITY, BELONGING, EDUCATION, PATRIOTISM, RESPECT, 

CONSISTENCY, POTENTIAL, EXPEDIENCE, INDUSTRY, PROFESSIONALISM, 

EFFECTIVENESS, RELIGIOUSNESS, FAMILY, DEVELOPMENT, SMARTNESS, 

TIMELINESS, POWER, MODESTY, SOCIAL ORIENTATION, JUSTICE, SOBER 

LIFESTYLE, SUCCESS, HONESTY, GENEROSITY,  QUALITY.  

Through this thesis work, it is determined how the researcher‟s subjectivity 

impacts the classification of value concepts. The researcher‟s subjectivity is divided into 

axiological textocentrism, linguocentrism, egocentrism and ethnocentrism. It is 

manifested in the naming, selecting, categorizing and hierarchization of concepts.  

The propositional structure of a value concept is described. It is based on the 

predicative connection between an evaluated attribute and evaluative markers. It also 

contains an evaluative subject and a predicate of mind. Optional slots are beneficiaries, 

chronological and spatial localizers, arguments, which prove this connection. The 

propositional structure of a value concept models the result of axiological categorization 

of a world by a subject. Simultaneously, the structure of verbal evaluation models the 

process of axiological categorization. It contains an evaluative subject, a predicate of 

mind, an evaluated object and a predicate of evaluation. In it, the optional components 

are beneficiaries, chronological and spatial localizers, and arguments. So, the structure 

of verbal evaluation is polypredicative and isomorphic to the structure of a value 

concept. Though the position of an evaluated object in this structure is usually occupied 

with attributes, excluding the subordinative concepts.  

Specific substantive referents occupy these positions in the structure of linguistic 

evaluation. The structure of verbal evaluation includes also the value concept structure 

in the position of an evaluative predicate. The latter contains criteria of evaluation (an 

evaluated predicate) and an evaluative marker.  

Verbal evaluation is characterized as one of the means of impact on the process 

of axiological categorization of a world by a subject. So, it impacts also on the forming 

and functioning of axiological propositional structures. Vectors of such impact correlate 

with the components of verbal evaluation structures, viz. an evaluative subject (change 
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of the attitude toward him / her in the conditions of initial disagreement between 

evaluations of a situation made by a speaker and a recipient), an evaluated object 

(change of the attitude toward it with verbal means of suggestion and persuasion), 

predicate of mind (overcoming the addressee‟s distrust with the means of 

communicative mimicry and a huge amount of evaluative utterances, which reveal close 

relationship between communicators), and predicate of evaluation (axiological 

adaptation to the addressee‟s value system).   

The ways of  forming the value concepts with verbal means are determined. In 

addition to linguistic evaluations, they include some other verbalized propositional 

structures. Interpreting them a recipient can infer the present or absent predicative 

connection between a certain attribute and an evaluative marker. Such structures 

together with the algorithm of their interpretation can be named as cognitive linguistic 

value-constructing models. Such models can be:  

(1) causative model, which is an аxiological propositional structure, actants of 

which are connected with causative relationship; whereas an evaluative marker is 

predicated to an attribute correlated with an antecedent. Interpretation of this structure 

induces an addressee to predicate an evaluative marker to a concept in the position of an 

antecedent.  

(2) teleological model, which is an axiological propositional structure with a 

value concept in the position of an aim; interpretation of this structure induces an 

addressee to predicate an evaluative marker to a concept that occupies the position of 

instrumental actant;  

(3) deontological model, which is an axiological propositional structure with a 

predicate of deontological modality that induces an addressee to predicate actant to a 

concept in the position of an object of this deontological predicate;  

(4) illocutionary sub-model, which is an axiological propositional structure 

interpreting that addressee can settle the predicative connection between an evaluative 

marker and a value concept in the position of the object of desire; it is also a kind of 

deontological model;  
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(5) qualifying sub-model, which is an axiological propositional structure, based 

on the opinion that to have a necessary qualifying attribute is good, and not to have it is 

bad, so the conclusion is possible about positive or negative evaluative character of a 

concept in the position of a qualificator; a kind of deontological model; 

 (6) attitudinal model, which is an axiological propositional structure where 

evaluative attitudes of an authoritative person over an attribute in the object position is 

verbalized, and so induced an addressee to predicate an evaluative marker to the relative 

concept;  

(7) co-attributable model, which is an axiological propositional structure; while 

interpreting that, an addressee, susceptible to suggestion or manipulation, follows the 

logics of generalization and can predicate the same evaluative marker to co-attributable 

components connected with copulative relation and opposite evaluative marker 

connected with adversative or consecutive relation; 

(8) explicational model, which is an axiological propositional structure with a 

verbalized evaluative marker. It is determined that predicative connection between an 

evaluated object and an evaluative marker is stochastic. It is due to subjectivity and 

variability nature of axiological categorization. This stochasticity is reflected in the 

probabilistic character of linguistic impact on the conceptual system of an addressee, his 

or her ability to deconstruct the means of such impact and resist it. The cognitive 

linguistic models were described as paradigms of variants to take into account 

axiological stochasticity. 

The thesis also highlights the nature of axiological conflicts, derived as a result 

of axiological stochasticity. Their discursive projections are described. Those are 

verbalization of contradictions between (1) various evaluations of one object; (2) 

attribution of one value to different subjects; (3) determination various beneficiaries of 

the same values; (4) different understandings of the denotative meanings of a value 

concept; (5) different ways to categorize concepts from the subordinative level to the 

basic one; and (6) different notions of speakers about importance of some concepts.  

Next, the strategies of reconciliation of axiological conflicts in a discourse are 

determined. They correlate with cooperative, avoidance and power strategies. 
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Cooperative strategies contain (1) expanding the circle of beneficiaries with including 

the both opposite sides into it, (2) recategorization, (3) shift the focus of attention from 

the both conflict values to the third one, not controversial, and (4) shift the focus from 

an evaluative marker to the denotative meaning. The alternative to cooperative 

strategies is the limitation of axiological stochasticity – axiological interpretative 

framing: by elimination of certain axiological structures (avoidance strategy) or 

directing the interpretation process so that it becomes advantageous for a speaker 

(power strategy).   

The peculiarity of axiological constructing of identity is described as the 

formation of the value concept with an identity attribute in the position of an evaluated 

object in the propositional structure. Integrated into the conceptual system of a subject, 

such concept causes his or her communicative behavior with the usage of discriminative 

communicative strategies. These concepts can be called discriminative value concepts, 

which are generally known as social stereotypes. These concepts and discriminative 

communicative strategies form the hate language. Their deconstruction takes place 

through explication of the means of their formation and loosening their structure 

denying its components.  

Due to an inquiry of the forming and formation of value concept it is possible to 

propose the method of axiological deconstruction as a unified approach to the 

investigation of different axiological phenomena, wich can be verbalized and formed 

under the impact of linguistic means. The essence of the method is the explication of the 

axiological propositional structures that make possible their awareness and rethinking. It 

helps to recognize the peculiarities of speaker‟s value system, his intentions to impact 

on the addressee‟s value system and resist such impact.  

Keywords: value concept, verbal evaluation, propositional structure, frame, 

linguistic impact, axiological conflicts, identity, hate language, deconstruction. 
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Λ      кон‟юнкція (і) 

→     напрям семантичної трансформації; напрям категоризації 

↓  напрям впливу аксіологічної структури мовця на аксіологічні 

структури адресата 

↔     суперечність 

>     важливіше за ступенем значущості 

=     еквівалентне  

⌐     заперечення 

ϵ     включає як складник 

[] межі пропозиційної структури з одним предикативним 

зв‟язком  (у схематизованих моделях)  
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ВСТУП 

 

Із середини ХХ століття до сьогодні у світовій гуманітаристиці 

відбуваються процеси, спрямовані на розхитування класичних принципів науки: її 

безоцінності, об‟єктивності, логоцентричності (Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж. Бодріяр, 

Ж. Лакан та ін.). Поступово об‟єктами дослідження ставали феномени з великим 

ступенем варіативності, змінності, залежності від обставин. Серед таких об‟єктів, 

певною мірою дотичних до мовознавчих студій, опинилися мовні картини світу, 

семантичні трансформації, мінливі інтерпретації, створювані в тексті можливі 

світи, концепти з їхньою польовою структурою та емоційно-образним 

компонентом, а також конотативні, зокрема й оцінні значення. 

На зламі ХХ–ХХІ століть до кола уваги представників гуманітарних наук 

увійшли проблеми, що безпосередньо стосувалися аксіологічних питань, 

пов‟язаних із мовою: конструювання ідентичності, мовленнєві засоби впливу на 

суспільні ціннісні домінанти та ідеологічні системи, мова ворожнечі включно із 

соціальними стереотипами та дискурсивними дискримінаційними практиками. 

Вони постали разом із парадигмою структуралізму й деконструктивізму, яка 

передбачала оприявнення суспільних настанов, утілених у мові й сформованих 

під її впливом. Однак у лінгвістиці вказані проблеми донині не набули 

достатнього розкриття й не мають належного методологічного підґрунтя для 

дослідження. Між тим, напрацювання у сфері семантики, когнітології, 

лінгвокультурології, аксіологічної та комунікативної лінгвістики (Б. Ажнюка, 

Н. Арутюнової, Є. Бартмінського, Ф. Бацевича, М. Болдирєва, Т. Вільчинської, 

О. Вольф, І. Голубовської, М. Горєлова, С. Денисової, Р. Джекендоффа, 

C. Жаботинської, В. Жайворонка, М. Жинкіна, О. Залевської, Л. Іванової, 

О. Іссерс, В. Карасика, Ю. Караулова, Л. Компанцевої, Т. Космеди, В. Красних, 

О. Кубрякової, І. Кулініч, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, О. Леонтьєва,  Ю. Лотмана, 

Ю. Степанова, О. Тараненка, Є. Тарасова, О. Селіванової,  Н. Слухай, О. Снитко, 

Т. Радзієвської, В. Телії, Ч. Філлмора, Ж. Фокон‟є, Л. Шевченко, Н. Шумарової, 

Г. Яворської та ін.) можуть стати основою для вивчення названих 
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багатоаспектних явищ в українській та російській мовах. Адже на сьогодні в цих 

галузях лінгвістики накопичено багатий досвід експлікації та опису найтонших 

відтінків мовних значень. Така експлікація і є лінгвістичною проекцією 

загальногуманітарного методу деконструкції. Введення проблематики 

формування й трансляції цінностей у мовознавчий контекст суголосне також 

міждисциплінарному підходу в науці й необхідності інтеграції знань, набутих 

протягом попереднього періоду розквіту вузькоспеціальних розвідок.   

Актуальність дослідження. Актуальність дослідження мовленнєвих 

засобів упливу на ціннісні системи зумовлена пожвавленням взаємодії між 

різними культурами з їхніми почасти схожими, почасти унікальними 

аксіологічними настановами та ідеологіями, формуванням на цьому тлі 

діалектики збереження й змінності ідентичності, усвідомленням динамічного 

характеру цінностей індивідуума та суспільства,  визнанням і вивченням 

перлокутивного потенціалу мови. Особливо гострою є потреба в таких розвідках у 

країнах колишнього СРСР, до яких належить і Україна. Тут існує запит на 

осмислення колоніального й тоталітарного минулого, у якому активно 

застосовувалися засоби мовної пропаганди, ідеологічного впливу, штучного 

конструювання так званої радянської тожсамості за рахунок національних 

ідентичностей. Цей процес передбачав цілеспрямоване формування системи 

цінностей так званої радянської людини. 90-ті рр. минулого століття стали 

періодом ціннісних зламів. Соціологи назвали його періодом кризової свідомості 

та соціальної аномії, тобто втрати чітких аксіологічних орієнтирів [Саппа 2013]. 

Водночас відбувалося кардинальне вдосконалення семіотичних засобів впливу на 

свідомість завдяки засвоєнню напрацювань психологів і психолінгвістів та 

високим темпам розвитку мультимедійних комунікаційних технологій. Унаслідок 

цього інформаційний простір України став своєрідним майданчиком змагань 

різних політичних і геополітичних сил за вплив на ціннісну систему суспільства, 

яка є частиною мовно-концепуальної системи і включає ідеологічні переконання, 

соціальні стереотипи, зокрема й дискримінаційні, а також лежить в основі 

структур ідентичності. Так породжувалися аксіологічні конфлікти, поставала 
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необхідність робити вибір між різними цінностями, а також необхідність 

розпізнавати мовленнєві засоби впливу на цей вибір. Усі ці явища й процеси 

знаходили своє відображення в російсько- та українськомовних текстах: мас-

медійних, художніх, наукових, розмовному мовленні. 

Логіка розвитку лінгвістичного знання підвела до тієї межі, коли 

накопичених знань із когнітології, лінгвокультурології, аксіологічної та 

комунікативної лінгвістики стало достатньо для їхнього синтезу. Статичний опис 

російської та української національних мовно-концептуальних систем повинен 

був знайти своє продовження в розкритті механізмів їхньої трансформації.  

В українській та російській лінгвістиці дослідження зміни змісту окремих 

концептів та напрямів модифікації аксіологічних значень (Т. Антонченко, 

С. Зубарєв, Т. Кузнєцова, О. Орлова) здійснювалося як зіставлення двох 

хронологічних зрізів семантики певних концептів. Водночас у європейському 

мовознавстві вже відбулося поєднання методів когнітивної лінгвістики з 

дослідженням мовленнєвого впливу на процеси такої трансформації у межах 

критичного дискурс-аналізу (Т. ван Дейк, Р. Водак, І. та Н. Ферклоу та ін.). Однак 

залишалися поза лаштунками аналогічні мовні явища українсько- та 

російськомовного сегментів інформаційного простору України. Хоча, зважаючи 

на кризовий період у культурно-історичному розвитку країни, увага до них 

видається не лише закономірною, а й нагальною. 

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

Дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідницької теми 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка ғ16БФ044-01 «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог», затвердженої Міністерством освіти та науки України.  

Мета цього дослідження полягає в розкритті когнітивних та прагматичних 

аспектів формування й функціонування аксіологічних пропозиційних структур в 

українському та російському мас-медійному дискурсі, що лежать в основі таких 

різноманітних вербалізованих аксіологічно забарвлених феноменів, як цінності, 
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мовна оцінка, ідентичність, ціннісні конфлікти, соціальні стереотипи, мова 

ворожнечі тощо.  

Для досягнення цієї мети потрібно було виконати такі завдання:  (1) 

визначити методи опису цінностей як об‟єкта лінгвістичного дослідження в 

когнітивному та прагматичному аспектах; (2) схарактеризувати оптимальні 

способи систематизації ціннісних концептів; (3) розкрити онтологію й описати 

структуру мовної оцінки й ціннісного концепту як процесу та результату 

аксіологічної категоризації людиною світу; (4) розкрити механізми впливу мовної 

оцінки на систему цінностей адресата; (5) виявити й описати мовні засоби 

формування, актуалізації, трансляції та девальвації ціннісних концептів; (6) 

розкрити природу аксіологічного конфлікту, окреслити типи його дискурсивних 

проекцій і комунікативні стратегії розв‟язання; (7) описати мовні засоби 

аксіологічного конструювання ідентичності та способи їх деконструкції; (8) 

змоделювати механізми трансформації ціннісних концептів у соціальні 

стереотипи, визначити різновиди мови ворожнечі в українському інформаційному 

просторі й способи їхньої деконструкції; (9) запропонувати уніфіковану 

лінгвістичну методику опису дискурсивних аксіологічних феноменів, яка 

розкривала б їхній стохастичний, імовірнісний характер: змінність і залежність 

від обставин і суб‟єкта оцінки. 

Об’єктом дослідження стали вербалізовані аксіологічні пропозиційні 

структури в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі, які 

становлять модель процесу та результатів осмислення світу суб‟єктом у 

категоріях ДОБРЕ / ПОГАНО. Предметом – механізми формування, 

функціонування й трансляції таких структур за допомогою засобів мови й 

мовлення. 

Використані методи дослідження зумовлені специфікою досліджуваного 

об‟єкта. Роль широкого наукового контексту відіграла загальногуманітарна 

парадигма деконструктивізму й суб‟єктивізму [Дерріда 2004; Бодріяр 2004; Барт 

1989; Фуко 1994]. Методологічним підґрунтям слугували праці з критичного 

дискурс-аналізу [Van Dijk 2000; Водак 2011; 2006; Wodak, Meyer 2009; Fairclough 
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1992; Ietcu-Fairclough, Fairclough 2013 тощо], у яких експлікація й інтерпретація 

закладених у тексті ціннісних смислів здійснюється на основі традиційних 

методів семантичного аналізу, поєднаних із методами когнітивного моделювання 

процесу породження та сприйняття тексту. Особливістю цього підходу є 

задекларована відмова від безоцінної позиції науковців, особливо в розвідках, де 

об‟єктом аналізу стає мова ворожнечі.  

Експлікацію та опис аксіологічних пропозиційних структур виконано на 

основі напрацювань наукової школи «Логічний аналіз мови» [Апресян 1989; 

Арутюнова 1988; 1999; Булыгина, Шмелев 1991; Дмитровская 1988; Крылов 1987; 

Падучева 1992; Шатуновский 1993]. 

Систематизація ціннісних концептів здійснювалася на базі теорії 

прототипів Е. Рош, при цьому були враховані уточнення, запропоновані 

О. Болдирєвим [Болдырев 2002; 2008] та М. Чекулаєм [2006] щодо систематизації 

власне аксіологічних категорій.  

Концепція семіотичної рамки [Слухай 1995] як одного з можливих 

модусів прочитання тексту лягла в основу розробки та впровадження у практику 

дискурсивного аналізу термінопоняття аксіологічна інтерпретаційна рамка, що 

позначає засоби, за допомогою яких мовець намагається обмежити варіанти 

інтерпретації аксіологічних структур. 

У ході дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи, як 

описовий, що передбачає процедури опису, інвентаризації та систематизації 

емпіричного мовного матеріалу; метод аналізу та синтезу – для розкриття 

семантичних і синтагматичних особливостей спостережених дискурсивних явищ 

із подальшим їхнім узагальненням до структурних моделей, які можна розглядати 

на рівні системи мови. 

За допомогою когнітивно-дискурсивного [Колосов 2004; Радзієвська 2010; 

Van Dijk 2000] та дистрибутивного аналізу [Апресян 1989; Гак 1997; Загнітко 

2007] з використанням пропозиційних фреймових моделей [Жаботинская 2015] 

описано процеси та результати оцінного сприйняття суб‟єктом світу, що можуть 

бути вербалізовані в мові та мовленні, а відтак     досліджені як об‟єкти 
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лінгвістики. Можливість представлення концепту у вигляді пропозиційної 

структури поряд з іншими вербальними та невербальними варіантами його 

репрезентації (гештальт, асоціативно-семантичне поле тощо) обґрунтовують 

І. Стернін і З. Попова [Попова, Стернин 2007].  

За результатами концептуального [Вільчинська 2016; Воркачов 2004; 2007; 

Денисова 2015; Карасик 1992; 1996; 2002; Селіванова 2000] й компонентного 

аналізу [Апресян 1989; 1990; Вольф 1985; Эпштейн 1991] здійснено ієрархічну й 

тематичну систематизацію ціннісних концептів. Це дало змогу визначити 

смислове ядро ціннісних концептів, описати його структуру й відповідно до цього 

класифікувати концепти. Методи динамічного моделювання [Мельчук 1974], 

зокрема моделювання семантичної деривації [Кудрявцева 1998; 2004], було 

застосовано для оприявнення та опису процесу формування ціннісних концептів. 

Методи комунікативної лінгвістики використано для аналізу дискримінаційних 

комунікативних стратегій та векторів імовірного мовленнєвого впливу оцінних 

висловлювань [Иссерc 2008]. 

Результати мисленнєвого експерименту [Подшивайлова 2011], а також 

наявні дані психологічних експериментів щодо зміни ставлення респондентів до 

певних об‟єктів чи подій [Brauer 2012; Crocker, Weber 1983; Hovland, Kelley 1953; 

Malrieu1999; Maslow 1976; Noonan 2009b; Pennebaker 1993; Wimmer, Dominick 

1987], було використано для опису перлокутивного потенціалу аксіологічних 

структур. Такий опис у перспективі робить можливою перевірку за допомогою 

експериментальних методів того, як саме й на кого впливають ці структури. 

Метод експертного опитування застосовано для апробації методики 

аксіологічного вирівнювання на прикладі мовного конфлікту в Україні та 

з‟ясування термінологічного статусу цінностей у лінгвістиці, а саме для аналізу 

термінологічної синонімії «концепт / поняття» в українській мові. Контент-

аналіз [Laswell 1968; Костенко 1993], доповнений лінгвістичними методами 

(компонентний, концептуальний, дистрибутивний аналіз), – для оприявнення 

аксіологічних настанов, трансльованих деякими періодичними виданнями 

України. 
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Новизна дослідження зумовлена передусім послідовною реалізацією на 

практиці принципу суб‟єктивізму. Аксіологічні пропозиційні структури подано як 

стохастичні (імовірнісні) і залежні від особливостей суб‟єкта, місця, часу й інших 

обставин, за яких здійснюється аксіологічна категоризація. Мовно-когнітивні 

цінніснотвірні моделі описано у вигляді парадигми декількох можливих варіантів. 

Мовленнєвий вплив на формування аксіологічних структур розглянуто як такий, 

що не обов‟язково досягає свого результату.  

Окрім того, уперше: 

- запропоновано метод аксіологічного динамічного моделювання 

процесів та результатів оцінної категоризації в українській та російській мовах у 

вигляді вербалізованої аксіологічної пропозиційної фреймової структури, що дає 

змогу уніфікувати лінгвістичні підходи до вивчення актуальних на сьогодні 

питань, пов‟язаних з аксіологією: конструювання ідентичності, мова ворожнечі, 

мовленнєві засоби впливу на ціннісні та ідеологічні системи, дискурсивні 

стратегії породження й розв‟язання ціннісних конфліктів тощо; доведено 

поліпредикативність та ізоморфізм аксіологічних пропозиційних структур, 

виражених мовними засобами різних рівнів; 

- розкрито й послідовно описано механізми мовленнєвого впливу на 

трансформацію ціннісних систем; 

- описано мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі, за допомогою яких 

відбувається формування, актуалізація та девальвація ціннісних концептів; 

- схарактеризовано аксіологічний конфлікт як наслідок стохастичності 

структури ціннісних концептів, описано його дискурсивні проекції та 

комунікативні стратегії розв‟язання; 

- розкрито механізм обмеження стохастичності аксіологічних структур 

як скеровування процесу інтерпретації цих структур у напрямі, вигідному для 

мовця чи особи, яка його контролює; 

- описано засоби аксіологічного конструювання ідентичності на 

матеріалі української та російської мов; 

34



- залучено в ролі об‟єкта спеціального мовознавчого дослідження мову 

ворожнечі, поширену в інформаційному просторі України; 

- схарактеризовано механізм перетворення ціннісних концептів на 

соціальні стереотипи (дискримінаційні ціннісні концепти) на матеріалі 

української та російської мов; 

- запропоновано метод аксіологічної лінгводеконструкції, який дає 

можливість описати мовні засоби формування й вираження дискримінаційних 

ціннісних концептів, а також способи анігіляції або послаблення зв‟язків між 

елементами структури таких концептів. 

Дослідження виконано на матеріалі переважно українсько- та 

російськомовних текстів мас-медійного дискурсу. Аналіз також наукових, 

науково-методичних та текстів художньої літератури дав можливість зробити 

припущення про універсальність спостережених закономірностей та про їхній 

системний характер. У цілому проаналізовано понад 50 000 мікроконтекстів з 

аксіологічними структурами різного типу. Системно було охоплено матеріал на 

хронологічному зрізі від 2001 до 2018 року. В окремих розділах аналізувалися 

джерела часів СРСР (1917-1991). Це надало можливість розкрити характер змін у 

ціннісних системах під упливом мови в інформаційному просторі України до й 

після розпаду СРСР, а також отримати підстави вважати мехінізм цих змін 

універсальним для різних часових періодів. До кола аналізованих потрапили 

також деякі тексти з російських ЗМІ, що були присутні в інформаційному 

просторі України як частина імперського чи неоімперського дискурсу.  

До аналізованого матеріалу було долучено анкети двох експертних 

опитувань. Перше опитування «Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації»  

проводилося у 2005 р. і відображало поточний на той момент стан мовної ситуації 

в Україні як вияв аксіологічного конфлікту. Друге опитування «Поняття vs 

концепт» проводилося у 2015 р. серед викладачів та співробітників закладів вищої 

освіти й наукових установ і дало змогу отримати матеріал, що складався із 40 

анкет з відповідями на 40 питань про відмінності між термінопоняттями концепт і 

поняття. 
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Теоретичне значення роботи полягає у розкритті нових аспектів низки 

теоретико-методологічних питань інтердисциплінарного характеру у царині 

сучасних аксіологічної, когнітивної, культурологічної лінгвістики, 

лінгвоконцептології, соціолінгвістики та політичної лінгвістики. Це знайшло своє 

втілення в розробці й апробації новітніх методів аксіологічного динамічного 

моделювання та аксіологічної лінгводеконструкції, що дозволяють застосувати 

уніфікований підхід до дослідження різнопланових аксіологічно забарвлених 

дискурсивних явищ (конструювання ідентичності, мова ворожнечі, соціальні 

стереотипи, аксіологічні конфлікти тощо). 

Продемонстровано антропогенність аксіологічної категоризації світу, її 

суб‟єктивний характер, що знаходить своє відбиття у стохастичності ціннісних 

структур. Розроблено й апробовано на прикладі мовного конфлікту в Україні таку 

стратегію розв‟язання ціннісних конфліктів, як аксіологічне вирівнювання.  

Практичне значення роботи визначає можливість застосування її 

результатів та висновків у практиці укладання підручників та посібників із 

загального мовознавства, теорії мови, когнітивної лінгвістики, соціолінгвістики, 

політичної лінгвістики, загальної філософії та філософії мови. Матеріали 

дисертації можуть бути використані для викладання таких  нормативних курів, як: 

«Загальне мовознавство», «Лексикологія української/російської мови», 

«Філософія», «Соціологія», а також спецкурсів із когнітивної лінгвістики, 

лінгвоконцептології, аксіологічної лінгвістики, політичної лінгвістики, 

соціолінгвістики, філософії мови.  

Запропоновані методики дослідження ціннісних концептів за допомогою 

мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей можуть бути застосовані у практиці 

соціологічних досліджень, зокрема для поглиблення якісного аспекту контент-

аналізу, а також у психології для експериментального дослідження різних 

способів мовленнєвого впливу на свідомість людини.  

Особистий внесок здобувача. Усі винесені на захист положення належать 

авторові. З 23-х статей у фахових виданнях України 1 стаття написана у 

співавторстві: Сучасні аспекти дослідження мас-медійного дискурсу: експресія – 
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вплив – маніпуляція. Мовознавство. 2005. ғ 1. С. 58–66 (у співавт. з 

Кудрявцевою Л. О., Дядечко Л. П., Дорофєєвою О. М., Філатенко І. О.). Автору 

дисертації належить частина статті, присвячена перлокутивному потенціалу 

мовної оцінки (0,2 др. арк.).  

Із 2-х статей у періодичних фахових виданнях, що входять до 

наукометричних баз, та 3-х статей у закордонних фахових виданнях 1 стаття в 

закордонному виданні написана у співавторстві: Роль языка средств массовой 

информации в развитии общенационального языка. Вестник Московск. ун-та. 

Серия 9. Филология. 2004. ғ 5. С. 49–58 (у співавт. з Кудрявцевою Л. О., 

Дядечко Л. П., Філатенко І. О.). Автору дисертації належить вступна частина, у 

якій висвітлено загальні тенденції впливу мас-медіа на розвиток національної 

системи мови, і розділи, присвячені функціонуванню мовних оцінок та 

імплікуванню інформації в текстах ЗМІ (0,3 др. арк.).  

Апробація результатів дослідження здійснена на 58 конференціях, із 

яких 44 міжнародні, у тому числі 9 – закордонні (Німеччина, Туреччина, Польща, 

Білорусь): Х–ХV, ХVІІ–ХХІV Міжнародна наукова конференція «Мова і 

культура» (Київ, 2002–2006, 2008–2015), І–ІІ, ІV Міжнародна наукова 

конференція «Російська мова та література: проблеми вивчення й викладання» 

(Київ, 2002–2003, 2005), Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 

вербальної комунікації: мова й суспільство. До 110-річчя з дня народження 

Б.О.Ларіна» (Київ 2003), «Актуальні проблеми української філології» (Київ, 

2003), «Російська мова в мовному та культурному просторі Європи й світу: 

Людина. Свідомість. Комунікація. Інтернет» (Варшава, 2004), ІV, VI, VIІ 

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми менталінгвістики» 

(Черкаси, 2005, 2009, 2011),  І, VII Міжнародна наукова конференція «Мова як 

світ світів. Граматика і поетика української мови» (Київ, 2006, 2011), V 

Міжнародна науково-практична  конференція, присвячена Європейському Дню 

Мов (Луганськ, 2008), Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна 

комунікація в сучасному соціумі» (Київ, 2008), Міжнародна наукова конференція 

«Рецепція наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича у сучасній філології» 
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(Київ, 2009), IV Міжнародна конференція «Російська мова: система й 

функціонування» (Мінськ, Білорусь, 2009), VI Міжнародні Севастопольські 

Кирило-Мефодіївські читання (Севастополь, 2010), І–IV Міжнародна науково-

практична Iнтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» 

(Мюнхен, Німеччина, 2011–2014), Міжнародна наукова конференція «Думка й 

слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука» (Київ, 2010), Міжнародна 

наукова конференція до 80-річчя від дня народження проф. С. В. Семчинського 

(Київ, 2011), Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 2012), Міжнародна 

наукова конференція «Проблема мовної особистості: лінгвістика та 

лінгводидактика» (Київ, 2012), ІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – 

світ у мові» (Київ, 2012), Міжнародний симпозіум з мови і комунікації (Ерзрум, 

Туреччина, 2012), Подіум: відкрита дискусія за результатами Міжнародної 

науково-практичної Iнтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і 

світ» (Мюнхен, Німеччина, 2013), Міжнародна наукова конференція «Батьки і 

діти: ґенераційний фактор і можливості постколоніальних студій в літературах 

Центрально-Східної Європи і Балкан» (Київ, 2014), Міжнародна наукова 

конференція «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 2014), 

Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 2015). 

Результати  оприлюднено також на 14 всеукраїнських конференціях:  

«Дискурс у комунікаційних системах» (Київ, 2004), «Семіотика культури / тексту 

в етнонаціональних картинах світу» (Київ, 2004), «Україна: людина, суспільство, 

природа» (Київ, 2006), «Радість і страждання як чинники культури» (Київ, 2006), 

«Феномен А. Кримського у світовій науці» (Київ, 2006), «Духовні цінності в 

сучасному інформаційному суспільстві та український вибір» (Київ, 2006), 

«Актуальні проблеми мовознавства» (Київ, 2008), «Діалог культур: лінгвістичний 

і літературознавчий виміри» (Київ, 2008), «Етнічні виміри універсуму: мова, 

література, культура» (Київ, 2010), «Концепти та константи в мові, літературі, 

культурі» (Київ, 2011), «Людина і соціум у контексті проблем сучасної 
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філологічної науки» (Київ, 2012), «Проблема мовної особистості: лінгвістика та 

лінгводидактика» (Київ, 2012), «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у 

дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 2013), «Дух нового часу у дзеркалі 

слова і тексту» (Київ, 2016).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження оприлюднено загалом 

у 55 публікаціях загальним обсягом понад 40 др. арк.: 1 монографії (16 др.арк.), 23 

статтях у наукових фахових виданнях України, 3 статтях у закордонних 

періодичних фахових виданнях, 2 статтях у виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 26 публікаціях в інших наукових виданнях та збірниках тез і 

матеріалів конференцій, із яких 8 у закордонних виданнях (США, Німеччина, 

Польща, Литва, Турція).  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків та 3 додатків. Список літератури налічує 684 позиції. Список 

джерел – 229 позиції, включно зі списками використаних мас-медійних ресурсів. 

Основний зміст роботи викладено на 386 с. Загальний обсяг дисертації – 513 с.    

Достовірність дослідження визначається комплексним підходом з 

поєднанням традиційних і новітніх мовознавчих та загальногуманітарних методів, 

критичним аналізом широкого кола наукової літератури з лінгвістики й суміжних 

дисциплін, а також залученням лексикографічних джерел та великого обсягу 

мовного матеріалу. 

Пропозиційні схематичні моделі, за допомогою яких проаналізовано 

російськомовні приклади, подано російською мовою, оскільки йдеться про 

моделювання когнітивних процесів, що відбуваються цією мовою.  

Усі приклади наведено з дослідницькою метою, зі збереженням  

оригінальної орфографії. Автор може не поділяти відображених у них поглядів.  

Переклад іншомовних цитат українською виконано автором дисертації, 

якщо в бібліографічному описі джерела не зазначено інше.   
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РОЗДІЛ 1. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ  

ІЗ ПОЗИЦІЙ СУБ’ЄКТИВІЗМУ 

 

1.1. Епістемологічний статус цінностей у лінгвістиці 

 

Будь-який вербалізований аксіологічний феномен пов‟язаний із 

категоріями ДОБРЕ / ПОГАНО, а отже із системою цінностей суспільства, в 

якому він себе виявляє. Дослідження ціннісних систем, мовних форм їхнього 

існування, конструювання та транслювання перебуває в колі завдань аксіологічної 

лінгвістики. Аксіологічна лінгвістика – це напрям мовознавства, який, як 

засвідчує сама його назва, виформовано довкола об‟єкта – вербалізованих 

аксіологічних структур, передусім – оцінних висловлювань. На тій самій підставі 

виокремлено медіа- й політичну лінгвістику, де в центрі дослідницької уваги 

перебуває мова мас-медіа й політичного дискурсу. Лінгвістика забезпечує 

науковців методами, необхідними для вивчення цих об‟єктів.  

Прямо протилежною є ситуація з, наприклад, порівняльно-історичним 

мовознавством, де назва фіксує методи, а не об‟єкт дослідження. Те саме властиво 

для психолінгвістики, когнітивної, комунікативної та соціолінгвістики, які  

виникли на перетині мовознавства та інших наук, що відображено в їхніх назвах. 

Використання методологічної бази суміжних дисциплін дало можливість 

виокремити й залучити до кола об‟єктів лінгвістичного дослідження  

комунікативні стратегії, типи мовної особистості, фрейми тощо. Однак сукупність 

методів цих дисциплін до певної міри обмежена й визначена наперед.  

Коли йдеться про напрями, що отримали назву від об‟єкта дослідження, то 

традиційне для наукової розвідки окреслення методів і процедур аналізу є 

завданням складнішим. Воно потребує додаткових пояснень, яким буде 

присвячено перший розділ.  
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Лінгвістичне вивчення цінностей може бути різноаспектним, а той самий 

об‟єкт – цінності – отримує різні назви у функції предмета, до якого застосовують 

різні методи мовознавства. Наприклад, психолінгвістичний підхід зосереджує 

увагу на цінностях як певних психологічних настановах – «ціннісних орієнтаціях» 

[Лингвистика и аксиология 2011, c. 27]. Такі настанови створюють шляхом 

мовленнєвого впливу на свідомість, що досліджується в межах перлокутивної 

лінгвістики. Вони складають «ціннісний план комунікативної особистості» 

[Карасик  2002, c. 19], її мотиваційну основу [Maslow 1950]. У мовленні ця основа 

стимулює продукування комунікативних актів, які слугують задоволенню тих чи 

тих потреб [Гончарова 2002], [Карасик  2002, с. 331].  

Найповніше аксіологічні аспекти мови були свого часу розкриті в уже 

класичних на сьогодні працях О. Вольф [Вольф 1985], В. Телії [Телия 1986], 

Н. Арутюнової [Арутюнова 1988], В. Говердовського [Говердовский 1979; 1985], 

Т. Космеди [Космеда 2000] та ін. У них було докладно описано пропозиційну 

cтруктуру оцінного висловлювання.  

Семантична теорія оцінки, доповнена логічним аналізом мови, лягла в 

основу когнітивних досліджень цінностей. Так, О. Бєссонова пов‟язує мовні 

одиниці й цінності через феномен уявлення: «Оцінний тезаурус – це сукупність 

лексичних одиниць, семантика яких відбиває взаємозв‟язок відображення 

гносеологічних категорій субстанції, процесуальності й ознаки з віддзеркаленням 

того фрагмента позамовної дійсності, усвідомленого мовною спільнотою, що 

пов‟язаний з уявленнями про цінності» [Бєссонова 2003, c. 6]. Вона розглядає 

оцінку як фрейм, серед слотів якого є підстава оцінки – феномен, за своїм змістом 

дуже близький до цінності: «Ознаки, що служать підставою оцінки в семантиці 

дієслова (морально-етичні, інтелектуальні, емоційні, естетичні, соціальні), 

збігаються з підставою оцінки в інших частинах мови і, отже, є універсальними» 

[Бєссонова 2003, c. 18]. С. Жаботинська пише про цінності як про ментальні 

структури, аналізуючи особливості їхнього функціонування в контексті 

консцієнтальної війни  [Жаботинская 2015, c. 8]. Система цінностей, стверджує 

вона, зумовлена «світоглядним фреймом», «оцінними матричними структурами» 
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[Жаботинская 2015, c. 9]. Отже,  звернення до цінностей у когнітивній семантиці 

означає аналіз аксіологічних компонентів фрейму, або когнітивних моделей, як це 

визначено в Т. Кшежовського: «Ідеалізовані когнітивні моделі також містять 

ієрархії цінностей, відносно яких люди оцінюють фрейм ситуації» [Krzeszovski 

1990, с. 138].  

У працях із семантики поняття «цінність» вербалізовано в таких термінах: 

власне цінність (value – англ., wartosch – поль.) [Тараненко 2013; 2014;  

Арутюнова 1999; Карасик 2002;  Jackendoff 2001; Bartmiński 1989; 2009a], 

аксіологічно насичені поняття [Антонченко 2000, c. 12], базові моральні 

категорії, ключові поняття етики, аксіологічні значення [Гусліста 2002, c. 8], 

категорії ціннісної системи [Дикан 2008], ціннісний концепт (evaluative concept) 

[Лингвистика и аксиология 2011, с. 194; Horwich 2010]; ціннісний смисл 

[Лингвистика и аксиология 2011, c. 27], аксіологічний концепт [Склярова 2008, 

c. 254], емоційні та оцінні критерії [Языковая номинация 1977, c. 48], ціннісні 

орієнтири [Лавринович 2012, c. 71]. З низки наведених синонімічних термінів 

лише один сигналізує про зв‟язок із певними лексичними засобами вираження – 

це термін аксіологічне значення. У більшості випадків уживають термін цінність, 

що не містить інформації про те, з мовними одиницями якого системного рівня 

корелює відповідна сутність. Її онтологічний статус цей термін також не 

відображає.  

Поряд із тим маємо приклади використання термінів, які відсилають до 

рівня концептуальних систем: аксіологічно насичені поняття, базові моральні 

категорії, ключові поняття етики, ціннісний концепт. Поняття, категорії, 

концепти – це абстракції, які, залежно від дослідницької парадигми, або мають 

об‟єктивне буття (середньовічний реалізм), або є лише продуктом мислення, що 

відображає чи конструює реалії дійсності більш чи менш адекватно.  

Водночас у лінгвістичних дослідженнях лінгвокультурологічного напряму 

за останні 10-15 років з‟явилося чимало праць, присвячених окремим концептам, 

які однозначно співвідносять з тією чи тією цінністю. Тим самим виявляються 

особливості трактування терміна концепт у лінгвокультурологічній парадигмі, де 
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ціннісний компонент є його дефініційним складником. При цьому до терміна 

концепт автори можуть додавати або не додавати означення ціннісний, 

аксіологічний або лінгвокультурний [Воркачев 2004; Сингаївська, Прокопенко 

2010; Склярова 2008 та багато ін.]. 

Отже, передумовою вивчення вербалізованих аксіологічних феноменів є 

визначення статусу цінностей як об‟єкта лінгвістичного дослідження. На 

позначення цінностей у мовознавчих працях вживають різні терміни. Визначити, 

який із них найбільш адекватно відображає сутність поняття «цінність» у 

контексті пропонованого дослідження, можна, лише з‟ясувавши його 

онтологічний статус. 

 

1.2. Онтологічний статус цінностей та його відображення в 

дослідженнях з аксіологічної лінгвістики 

 

1.2.1. Об’єктивістські теорії природи цінностей 

На сьогодні  існують  два основні способи розуміння онтології цінностей – 

об‟єктивістський і суб‟єктивістський.  

В основі об‟єктивістської концепції лежить твердження про те, що 

цінності існують автономно – поза свідомістю суб‟єкта пізнання. Людина 

здатна лише різною мірою відкривати для себе аксіологічні сутності. Близька до 

неї концепція П. Абеляра (1079–1142), згідно з якою повнота розуміння поняття 

доступна тільки Богові. Людина може лише мати уявлення про поняття, 

схоплюючи його (concepire) і формуючи концепт про нього: «Бог <…> знав, 

розрізняв кожен окремий стан, і жодне чуттєве сприйняття не заважало Йому, 

тому хто лише один володіє істинним розумінням. Люди ж у разі, якщо мова йде 

про непідвладне їхнім почуттям, радше дотримуються думки, аніж поняття» 

[Абеляр 1995, c. 84].  

Серед найвідоміших прихильників об‟єктивістської теорії цінностей – 

німецькі філософи М. Гартман [Горнштейн 1966] та М. Шелер [Шелер 1994]. 

Позиція М. Гартмана межує зі скептицизмом, коли він стверджує: «…поки що не 
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знаємо, що таке благо» [Гартман  2002, с. 370]. Водночас він наполягає на 

існуванні ідеальної ієрархії цінностей, яка не завжди очевидна для людини у своїй 

«незрушності й тотальності»: «Людина бачить перед очима лише фрагмент, і 

оскільки їй не вистачає перспективи цілого, то відносно фрагмента вона також 

може помилятися <…> будь-який видимий чи смутно відчутний порядок висот 

цінностей завжди має в собі, напевно, відтінок суб‟єктивності»  [Гартман  2002, 

с. 379]. У цьому місці концепція М. Гартмана суголосна теорії І. Канта з його 

тезою про моральний імператив, а також про явлену річ для нас і річ у собі [Кант 

2000a; Кант 2000b]. Обидва вторують П. Абеляру, визнаючи, з одного боку, 

існування останньої, але, з іншого боку, стверджуючи недоступність її для 

пізнання людиною (уникаючи, однак, присутніх у П. Абеляра згадок про 

теологічні сутності).  

Ґрунтовну систему аргументації проти суб‟єктивістської концепції 

цінностей побудував 1906 року в праці «Формалізм в етиці й матеріальна етика 

цінностей» М. Шелер [Шелер 1994] (див. також аналіз його поглядів, здійснений 

Т. Добком та Т. Чухіною [Добко 2014; Чухина 1966]). Він наполягав на тому, що 

цінності – це особливі феномени, й заперечував можливість звести їхню природу 

до думки суспільства про певні об‟єкти та явища: «Вона <етика – Г.Ч.> прагне 

осягнути не те, що вважають благом чи злом у якомусь суспільстві, а що таке є 

благо й зло. У ній ідеться не про соціальні ціннісні судження про благо чи зло, а 

про саму ціннісну матерію «благого» й «злого»» [Шелер 1994, с. 264]. М. Шелер 

доводив незалежність цінностей від суб‟єктивних переживань прикладами, які 

демонстрували, що ставлення людини до певних сутностей може змінюватися, 

але від цього сутності не втрачають своєї вартості. Так, уважає філософ, ми здатні 

однаково об‟єктивно оцінювати друга й ворога, незважаючи на власне ставлення 

до них [там само, с. 303]. Ми не перестаємо цінувати дружбу, коли наш друг 

учинив недобре, і здатні зберегти незмінною думку про шлюб як такий, хоча іноді 

він буває вдалим, а іноді невдалим [там само, с. 320]. Між тим, аксіологічні 

дослідження кінця ХХ ст. засвідчили можливість розрізняти раціональне та 

емоційне оцінне ставлення [Вольф 1985]. Хоча деякі мовознавці стверджують, що 
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оцінки без емоцій не буває [Лукьянова 1976], однак аргументи на користь такого 

поділу та приклади різних типів оцінки, наведені О. Вольф, достатньо 

переконливі [Вольф 1985, c. 41]. Визнання емоційного й раціонального видів 

оцінки означає, що суб‟єкт здатен усвідомлювати об‟єктивну цінність явища чи 

предмета, залишаючись при цьому емоційно відстороненим. Тож байдужість до 

феноменів високої естетичної чи моральної вартості може свідчити про 

відсутність емоційного відгуку, однак не виключає раціонального усвідомлення 

цінності об‟єкта. Отже, спостереження М. Шелера не є доказом існування 

об‟єктивної, незалежної від суб‟єктів, цінності певного феномену.  

Як бачимо, об‟єктивістське розуміння онтології цінностей представлено 

передусім німецькими філософами, чиї ідеї тісно пов‟язані з німецькою 

класичною філософією. Маємо на увазі насамперед концепцію об‟єктивного 

існування ідеальних сутностей Г. Гегеля, який писав: «Зовсім не ми утворюємо 

поняття, і взагалі не слід уважати поняття чимось похідним. Помилково думати, 

що спочатку предмети утворюють зміст наших уявлень, а потім додається наша 

суб‟єктивна діяльність, яка засобами абстрагування, поєднанням спільного в 

предметах, утворює поняття про них. Предмети, навпаки, є тим, чим є в суті своїй, 

завдяки діяльності властивого їм поняття, яке висвітлює їхню природу <…> світ і 

кінцеві речі утворилися від повноти божественної думки та божественних 

призначень» [Гегель 1974, с. 349].    

Можна також стверджувати, що будь-яке теологічне вчення, в якому 

прописано певні моральні настанови як адресовані людині богом, також можна 

вважати об‟єктивістськими теоріями цінностей. Вони так само визнають 

джерелом цінностей сутність, існуючу поза свідомістю суб‟єкта.   

Повертає до цієї теорії вже в ХХІ ст. постатеїстичний ренесанс теологічних 

ідей, прикладом якого є, зокрема, стаття про надцінності Н. Арутюнян [Арутюнян 

2007]. Цей термін С. Воркачова на позначення цінностей, що посідають найвищу 

позицію в ієрархії людини, автор вказаної статті переводить у площину 

метафізики. Названа авторка співвідносить надцінності з релігійною сферою 

життя, уважаючи віру в Бога необхідною умовою втілення ідеалів, закладених у 
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людині генетично  [Арутюнян 2007, c. 11]. Сам С. Воркачов теж іноді балансує на 

межі наукового та метафізичного знання, реанімуючи Абелярове бачення 

концепту. Учений наполягає на тому, що «абелярівське розуміння концепту знову 

стало актуальним під час чергової зміни наукових парадигм гуманітарного 

знання, коли на зміну панівній на початку сторіччя системно-структурній 

парадигмі прийшла парадигма антропоцентрична», а також установлює зв‟язок 

між своїм розумінням концепту й релігійними вченнями: «…звернення до 

культурних концептів і пошуки «ціннісних домінант», «термінів духовної 

культури» та «екзистенціальних смислів» певною мірою є слідуванням 

апостольському заклику «ревнувати про дари духовні» (1-Кор.: 14, 1)» [Воркачев 

2004, c. 16].  Так об‟єктивістську теорію цінностей, а саме їхнє середньовічне 

теологічне тлумачення, було відроджено на початку ХХІ сторіччя. У світлі цього 

справедливими видаються слова Н. Чомські про те, що «дослідження вищих 

інтелектуальних здібностей людини – завжди дуалістичне, завжди передбачає  

кілька пояснень їхнього існування: як вроджених і набутих. Завжди той, хто цим 

займається, стає трохи містиком» [Chomsky 2008].  

Об‟єктивістська теорія цінностей, яка передбачає існування їх незалежно 

від усвідомлення суб‟єктом, представлена працями переважно німецьких 

філософів М. Гартмана та М. Шелера. У мовознавстві тези, близькі до цієї 

теорії, можна зустріти в дослідженнях С. Воркачова та його послідовників.  

 

1.2.2. Суб’єктно-соціальні теорії природи цінностей 

Суб‟єктивістське розуміння цінностей означає аксіологічну нейтральність 

об‟єктивної дійсності (або свідоме винесення за дужки можливого існування 

сутності, що породжує і створює цінності незалежно від людини). Цим 

пояснюємо настанови багатьох релігійно-філософських учень абстрагуватися від 

власних суджень та оцінок у процесі пізнання світу. У межах цього підходу 

цінності тлумачать як продукт людської свідомості: результат особливої, 

аксіологічної концептуалізації дійсності: «Об‟єктивні цінності все ж не є 

цінностями у світі, незалежному від спостерігача» [Jаckendoff 2001, с. 379]. 
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 Спільність людської природи, спільність в організації роботи людського 

мозку призводить і до схожості процесів аксіологічної категоризації в різних 

індивідуумів: «Суб‟єктивність передусім описують як набір фільтрів, накладених 

на культурні знання. Хоча ці фільтри різняться між собою так само, як різняться 

суб‟єкти, вони насправді мають спільні характеристики. Серед найбільш 

прикметних я пропоную вважати здатність до оцінювання» [Malrieu 1999, c. 7]; 

«…повсюдно антропологи  стикаються з тим, що люди, навіть у різних 

суспільствах, набагато більше схожі між собою, ніж ми могли б подумати з наших 

перших контактів із ними, і чим ближче ми з ними знайомимося, тим більше 

спільного знаходимо» [Maslow 1954, c. 28]. Ці слова суголосні результатам 

експериментів А. Маслоу. Уводячи в межові (трансцендентні) стани свідомості 

піддослідних добровольців, він визначав, що ставало для них важливим саме в 

цей момент. Дослідник стверджує, що для всіх учасників експерименту список 

виявився приблизно однаковим. До нього увійшли такі цінності, як істина 

(чесність, правда), доброта, краса, усеохопність (синтез, порядок, інтеграція), 

трансцендентність, життєвість (безсмертя, самовідновлення), унікальність, 

довершеність, необхідність (невідворотність: це повинно бути саме так), 

завершеність (скінченність, смерть перед відродженням), справедливість 

(прийнятність), порядок (нічого зайвого), порожнеча, бaгатство (розмаїття, усе 

однаково важливе), легкість (без зусиль, грація), грайливість (цікавість, 

кумедність), самодостатність (автономність, незалежність)   [Maslow 1976]. 

Дозволимо собі навести розлогу цитату Дж. Марлоу, який, спираючись на 

дослідження Дж. Едельмана, запропонував опис нейрофізіологічних процесів 

аксіологічної категоризації: «Лімбічно-стовбурова система є тією частиною 

головного мозку, що керує внутрішніми станами. Таламо-кортикальна система – 

це комплексна система нейронних мап, масових повторних входів, пов‟язаних із 

зовнішніми сигналами. Внутрішні стани й перцепції корелюють через систему 

цінностей, яка відображає різні вподобання організму істоти. Ці вподобання 

відповідають головним гедонічним оцінкам і когнітивним інтересам роду  

(температура, їжа, відтворення тощо). Встановлюючи асоціації між відчуттями й 
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цінностями, кора головного мозку здатна формувати спеціальні ціннісні 

категорії» [Malrieu 1999, с. 57–58]. Закономірності хімічних змін у мозку під час 

формування уявлень про певні речі як ціннісні досліджували М. Нунан та ін. 

[Noonan at all 2010].  

Такий погляд на цінності дав змогу фахівцям говорити про існування 

особливої аксіологічної логіки, що є підсумком спостережень над 

закономірностями ціннісної категоризації на рівні суджень і умовиводів [Ивин 

1970; Wright 1951; Вригт 1986]. 

У свою чергу, у межах суб‟єктивістського (такого, що зосереджує увагу 

на суб‟єкті сприйняття) бачення ціннісних феноменів можна виокремити ще два 

напрями. В одному, назвемо його суб‟єктно-соціальним, акцент роблять на 

універсальних властивостях свідомості, яка дає змогу створювати спільні для 

всіх цінності. Якщо за точку відліку брати окрему індивідуальність, то таке 

розуміння цінностей так само має об‟єктивний характер, але це не метафізична 

об‟єктивність Г. Гегеля й М. Гартмана, а соціальна. Тут відкинуто гіпотезу про 

існування надприродного джерела цінностей як незалежних від суб‟єкта 

феноменів, але збережено уявлення про існування певної еталонної системи 

цінностей. Відмінні від неї аксіологічні системи сприймають як відхилення 

(викривлення, маніпуляції, обман тощо). Право встановлювати зразкову ціннісну 

систему визнають за суспільством. Якщо чиїсь цінності відрізняються від неї, це 

стає підставою вплинути на його аксіологічні настанови у той чи той спосіб. 

Звертаючись до категоріального апарату М. Гартмана, можна сказати, що із 

втратою віри в авторитет надприрородної істоти процес породження ціннісних 

систем набув обрисів змагання воль – колективної та індивідуальної, де одна 

намагається підпорядкувати собі іншу, домогтися «потрібного збігу 

індивідуальної волі з ідеальним волінням усіх» [Гартман 2002, с. 167]. 

Витоки розуміння держави як інституту, що підпорядковує погляди своїх 

громадян ідеальній системі цінностей можна зустріти вже в трактаті «Держава» 

невичерпного Платона [Платон 1994] і в «Філософії права» Г. Гегеля [Гегель 

1990]. Залишаючись ідеалістом, класик німецької філософії складає апологію на 
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захист прав держави формувати моральні орієнтири особистості [Кашин 2005]. 

Прикметно, що докладний аналіз етики Г. Гегеля [Ильин 1917] було опубліковано 

в Росії 1917 року – тоді, коли розпочала своє існування держава, яка покладала 

саме на суспільство відповідальність за формування свідомості своїх громадян. 

Також звертає на себе увагу контекстуальна синонімічність понять держава й 

релігія в «Науці логіці»: «Замість того, щоби пізнавати сутність бога, природи й 

істини, щоби взагалі пізнати істину, воно <мислення – Г.Ч.> відкинуло державу й 

релігію» [Гегель 1974, с. 111]. Імовірно, серед іншого, та вага, якої Г. Гегель 

надавав державі в питаннях моралі, і спричинила звинувачення в симпатіях до 

тоталітаризму на його адресу. К. Поппер відверто називає Г. Гегеля «батьком 

сучасного історизму та тоталітаризму» [Поппер  1992]. 

Прикладом прагнення сформувати уніфіковану ціннісну систему 

суспільства можна вважати ідеологічне виховання в СРСР, яскравим виявом якого 

став «Моральний кодекс будівника  комунізму» – частина 3-ї програми КПРС, 

прийнятої на ХХІІ з‟їзді партії 1961 року [Васильев 1961; 1962; Field 2007]. На 

думку дослідників-радянологів, це було своєрідним визнанням того, що природа 

людини, принаймні на тому етапі, не відповідала умовам соціалістичного 

господарювання. Виникла потреба в соціальній інженерії – необхідність впливати 

на свідомість радянських людей, щоби підтримати їхню віру в соціалістичну 

систему та заохотити до праці в умовах відсутності дієвих економічних стимулів. 

Для цього необхідно було з‟ясувати, як «ефективно навіювати ідеї та цінності, як 

замінити старі цінності іншими, новими, і як за допомогою морального 

заохочення підвищити продуктивність праці»  [De George 1967, c. 69]. Ця мета 

зумовила активізацію досліджень із психолінгвістики та мовленнєвого впливу 

[Киселева 1978; Речевое воздействие 1972; Смысловое восприятие речевого 

сообщения 1976 та ін.], на основі яких згодом розвинуться українська та російська 

школи сугестивної лінгвістики [Борисова  2001; Жельвис 1990; Черепанова 1999; 

Слухай 2012; Петрик, Присяжнюк, Компанцева та ін. 2011; Компанцева 2011;  

Подшивайлова 2013; Кудрявцева, Дядечко, Дорофєєва та ін. 2005]. Слід визнати, 

що в умовах холодної війни тотожні завдання ставили перед собою й науковці 
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Сполучених Штатів Америки [Hovland, Janis, Kelley 1953; Wimmer, Dominick 

1987]. Загалом, можна погодитися з Г. Почепцовим,  що «в ідеологічному 

відношенні Радянський Союз і Сполучені Штати були дзеркальним 

відображенням один одного. В обох півкулях функціонували вислови “імперія 

зла” і “гарант світової безпеки”» [Почепцов 2002, с. 337]. 

Процес поширення системи цінностей суспільства на його окремих членів 

є неминучим із позиції конструктивістських теорій національної ідентичності, де 

остання базується, зокрема, на спільній аксіологічній системі [Вахитов 2012]. Так 

існування універсальної системи цінностей стає виправданням для нав‟язування 

своєї волі іншим. 2000-го року радник кандидата в Президенти Джорджа Буша 

проартикулювала його позицію так: «Для інших країн краще, коли США 

відстоюють свої цінності, бо серед цінностей Америки – є і загальні інтереси» 

[Information, 14 June 2001]. 

Однак не лише держави можуть ставити собі за мету насаджування певної 

системи цінностей. Релігійні конфесії, політичні та громадські організації, торгові 

компанії, передусім через рекламу, часто намагаються вплинути на систему 

цінностей інших членів суспільства. Формування лояльного ставлення до себе з 

боку громадян шляхом нав‟язування їм певної думки й потреб стає підґрунтям 

для неототалітаризму [Маркузе 2003].  

Іноді розхитати наявну аксіологічну ієрархію намагаються навіть окремі 

особистості. Такою особистістю був Ф. Ніцше. Він протиставив об‟єктивні 

цінності, санкціоновані церквою, суб‟єктивним цінностям людини, пов‟язаним з 

інтересами роду: «Як далеко заходять у своїй благочестивій брехні священики й 

філософи <…> створюють поняття “добра” і “зла”, повністю відторгнуті від 

зумовлених природою понять “корисний”, “шкідливий”, “сприятливий для 

життя”, “такий, що скорочує життя”» [Ницше 2005, с. 104–105]. Невдовзі потому 

Д. Донцов у категоричній формі декларуватиме систему цінностей, 

концентровану довкола концептів СИЛА й ВОЛЯ та протиставлену 

традиціоналістській народницькій аксіології тодішніх українців: «Найвищий 

припис – це «людяність», взаємна симпатія, злагодження звичаїв – чеснота 
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слабких, які не вміють стати сильними. Не маючи жодної думки, вони толерантні 

до всякої. Не вміючи сказати ні Так, ні НІ, вони симпатизують і з потакуючими, і 

з тими, які заперечують. Мораль сильних – розвивати всі свої сили, розкошувати 

щастям свого Я навіть коштом ТИ» [Донцов 2001, с. 325].  

До суб‟єктно-соціальних онтологічних теорій відсилають усі твердження 

про існування універсальної системи цінностей та право соціуму визначати 

моральні орієнтири для особистості: «Вартість кожного вчинку суспільство 

оцінює як добро або як зло лише у зв‟язку із узвичаєною практикою людини» 

[Словарь по этике 1989, c. 12]; «Більшість літературних і загальнорозмовних 

аксіологічних дериватів-американізмів виникли у відповідності з універсальною 

аксіологічною системою» [Антонченко 2000, c. 13]; «Загальновизнаність 

узагальнювальних понять про емоційні та оцінні критерії, прийняті в певному 

мовному колективі, створює об‟єктивну соціально-психологічну базу, на основі 

якої стає можливою комунікація у сфері стилістичної інформації» [Языковая 

номинация 1977, c. 48]. Переконаність в існуванні загальних аксіологічних 

орієнтирів лежить також в основі уявлення про  «закріплене в семантичній 

структурі слова оцінне значення, яке реалізує ставлення мовного колективу до 

співвіднесеного зі словом поняття або предмета з точки зору протиставлення 

позитивного / негативного або з точки зору відповідності / невідповідності 

загальноприйнятим нормам» [Бацевич, Космеда 1997, с. 225]. Таке «ставлення 

мовного колективу» А. Лаго називає соціокультурним каноном, який відображено 

в поляризації різних категорій за шкалою добре-погано [Lago 2003, с. 190]. 

Отже, сб‟єктно-соціальні погляди на цінності як результати 

аксіологічної категоризації світу, спільні для всіх суб‟єктів через спільність 

процесів їхнього  мислення, стають підставою для окремих, переважно правлячих 

соціальних груп та особистостей свідомо здійснювати вплив на ціннісні системи 

інших людей.    
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1.2.3. Суб’єктно-персональні теорії природи цінностей 

Визнання закономірностей у процесі аксіологічної категоризації світу й 

соціального характеру цінностей не обов‟язково має бути тотожним визнанню 

однаковості ціннісних систем. Навіть така універсальна, здавалося б, цінність, як 

життя, у системі цінностей окремих особистостей може важити менше, ніж, 

приміром, «патріотизм» чи «любов».  

Відносність цінностей, їхню залежність від суб‟єкта, а також часових та 

просторових обставин, розуміли ще в часи античності. У «Нікомаховій етиці» 

Аристотель неодноразово наголошує, що «багатьом від благ буває шкода» 

[Аристотель 2002, c. 11], адже «в усьому, що пов‟язане з учинками та їхньою 

користю немає нічого раз і назавжди встановленого» [Аристотель 2002, c. 61]. 

Аналізуючи світоглядну систему св. Василія (ІV ст.), Г. Флоровський пише: 

«Навіть ласолюбство може бути обернене на користь душі, якщо воно підкорене 

розуму й звернене на любов до Бога й бажання вічних благ. Кожна душевна 

властивість, на думку св. Василія, стає для її володаря благом чи злом – за 

способом застосування» [Флоровский 1992, c. 68]. Гільом із Шампо (1068-1121) 

знаходить позитивний бік створення грішного янгола, який згодом став дияволом: 

«…неправедність його <грішного янгола – Г.Ч.> для нас дуже корисна, бо за 

дозволом Божим він випробовує нас» [Гильом 1998]. «…розподіл осіб за їхніми 

достоїнствами відбувається на основі [вимог] часу або місця», – пише приблизно 

тоді ж П. Абеляр [Абеляр 1995, с. 247], наближаючись у цьому своєму 

формулюванні до положень сучасної аксіологічної та тісно пов‟язаної з нею 

деонтологічної логіки: «Ніщо не може бути одночасно хорошим і поганим з однієї 

і тієї самої точки зору» [Ивин 2006, с. 151]. 

Промовистими з огляду на це є дискусії в інтернет-мережі України та Росії 

2014–2017 рр. про те, який патріотизм уважати «правильним». Наприклад: «Я 

дуже рідко когось вилучаю з друзів <…> Вилучаю лише тих, хто відверто хамить 

або надто настирливо вчить особисто мене любити батьківщину, рідну мову й 

демократично  обраного  президента»  (розм.,  чоловік,  50-60 років,  2017 р.).  Про  
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особливості тлумаченні поняття «сильна держава» розмірковує Михайло 

Ходорковський: «Чи можна назвати сильною державу в колишній Кампучії часів 

Пола Пота? Він же знищив 20% населення, але так і не вивів країну з жебрацтва. 

Я вважаю, що таку державу назвати сильною не можна. Жорстока, деспотична, 

усепригноблювальна, але не сильна <…> І «сильна людина», і  «сильна держава» 

характеризують дещо більше, великодушне, таке, що допомагає людям. Російська 

держава більшу частину своєї історії була самовладною, з великими 

повноваженнями, але слабкою» [Ходорковский 2015]. 

За такого бачення проблеми цінностей, назвемо його суб‟єктно-

персональним, акцент зміщують на індивідуальні особливості концептуалізації 

світу. Установлюється певний паритет альтернативних ціннісних систем: як 

колективних (домінантних у різних культурах), так і персональних. Хоча йдеться 

переважно не стільки про набір цінностей, їхній тезаурус, скільки про ієрархію та 

особливості тлумачення. На те, що аксіологічну категоризацію різні суб‟єкти 

здійснюють по-різному, вказують результати нейрофізіологічних досліджень 

Дж. Едельмана. Він докладно розкриває роль досвіду й уже сформованої 

індивідуальної когнітивної бази особистості в цьому процесі. Учений доводить, 

що зовнішня інформація миттєво опрацьовується за участю довгострокової 

пам‟яті й «збагачується» актуалізованими спогадами. Потім ми її сприймаємо 

повторно вже з усім шлейфом аперцепцій. Оцінювання є окремим складником 

загального процесу концептуалізації [Edelman 1992]: «Можна спостерігати кілька 

важливих властивостей ціннісної активності нервової системи: її динамічний, 

контекстуальний та чуттєвий характер. Вона відіграє роль швидше конструкту, 

аніж точного та фіксованого набору інструкцій» [Friston, Tononi, Edelman at all 

1994, с. 240].  

Змальовуючи загальний напрям осмислення онтології цінностей, можна 

стверджувати, що із середини ХХ ст. у західній гуманітарній думці окреслилася 

тенденція критично ставитися до прерогативи будь-якого авторитету, насамперед 

державної влади, навіювати спільноті цінності. «Держава не повинна займатися 

створенням цінностей для суспільства. Особистість повинна мати свободу думати, 
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говорити, писати й асоціювати», – [Gzobor-Lupp, Lupp 2002, c. 42]. Потужні 

гуманітарні школи другої половини минулого сторіччя присвятили свою наукову 

діяльність саме критиці – через деконструкцію, або оприявнення – способів 

впливу панівних спільнот на свідомість суспільства: франкфуртська школа 

соціології [Маркузе 2003], французькі постструктуралісти й розробники 

деконструктивізму [Барт 1989; Бодріяр 2004; Дерріда 2004; Фуко 1994], 

представники власне мовознавчих напрямів, передусім – критичного дискурс-

аналізу [Блакар 1987; Van Dijk 2000; Водак 2011; 2006; Wodak, Meyer 2009; 

Fairclough 1992; Ietcu-Fairclough, Fairclough 2013]. Промовистою в цьому 

контексті є репліка російської письменниці Т. Щербіни щодо причин пропаганди 

так званих традиційних цінностей у Росії на початку ХХІ ст.: «Сьогоднішня 

пропаганда «традиційності» має конкретну мету: щоб до нинішніх правителів 

також ставилися як до вічних цінностей» [Щербина 2014]. Схожою була реакція 

С. Павличко щодо цінностей, пропагованих як традиційні вже в Україні, 

щоправда з іншою аргументацією:  «У нашій культурі є дуже багато таких 

традиційних цінностей, утрата яких – просто благо <...> Бо якщо вважати 

традиційною цінністю те, що в селі майже кожен чоловік б‟є жінку, і вона 

бідолашна не знає, куди подітись, а в неділю вони удвох ідуть до церкви, гарно 

вбрані, то мені такі цінності просто огидні. Розвиток цивілізації й полягає в тому, 

що одні цінності втрачаються, а інші набуваються» [Павличко 2002, с. 54].  

Те, що нав‟язливий аксіологічний вплив може стати згубним для 

самостійного мислення індивідуума навіть за умови свободи слова, тобто не лише 

в авторитарному цензурованому суспільстві, доводив уже згадуваний Г. Маркузе 

[Маркузе 2003]. Викриттю спроб панівної спільноти видавати ціннісні настанови, 

які вона хоче нав‟язати всьому суспільству, за певну об‟єктивну данність, 

присвячено праці французьких структуралістів. Провідну роль дискурсу в цьому 

процесі розкрив М. Фуко [Фуко 1994]. Конкретні способи об‟єктивувати те, що є 

лише витвором уяви панівної верхівки, нав‟язуваним соціуму, почав описувати 

Р. Барт. Він уважав, що так створюють сучасні міфи, які стають реальністю для 

реципієнтів, підвладних відповідному впливу: «…міф перетворює  історію в 
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природу <…> ми сприймаємо його як систему фактів, а насправді він є системою 

семіологічною» [Барт 1989, с. 97– 98].  

Філологія відгукнулася на ці філософські тренди створенням критичного 

дискурс-аналізу. Представники цього напряму – учені, які відмовилися від оцінно 

нейтральної позиції науковця і, за словами Дж. М. де Олівейра, «здійснюють 

семіотичний, лінгвістичний і дискурс-аналізи як форму боротьби проти 

соціального домінування, зловживання силою й нерівності, підтримуючи також 

спротив цим зловживанням» [De Olivaira 2009]. Напрям критичного дискурс-

аналізу пов‟язують з іменами вчених, які наприкінці ХХ – початку ХХІ століть, в 

епоху переосмислення міжкультурних контактів, зосередили увагу на формуванні 

оцінно негативного образу мігрантів, політичних опонентів, представників іншої 

статі тощо [Водак 2011; Wodak, Meyer 2009; Fairclough 1992; Van Dijk 1998]. Утім, 

слід наголосити, що в цьому разі йдеться про формування саме певного оцінного 

ставлення, а не самих цінностей. Це різні процеси,  про що докладніше йтиметься 

в наступних  розділах.   

За своїми методологічними підходами до критичного дискурс-аналізу 

надзвичайно близькі дослідники так званої «радянської мови» (lingua soveticus, 

lanquе de bois) – яскравого прикладу дискурсу, метою якого є формування певних 

ціннісних настанов у державі [Краснухин 1991; Sériot 1985; Pineira, Tournier  1989; 

The Vernaculars of Communism 2015]. Але ще раніше аналогічну методику 

застосував В. Клемперер для вивчення особливостей пропагандистської мови в 

Німеччині часів Гітлера, яка нав‟язувала цінності нацизму (нагадаємо, що 

писалася ця праця під час ІІ світової війни, а  опублікована була вперше 1947 

року) [Клемперер 1998].  

Тим часом на пострадянському просторі слідом за дослідженнями, автори 

яких шукали оптимальних способів впливу на свідомість, розроблялися методи  

оприявнення цих способів. Насамперед, звичайно, ішлося про вивчення 

найпотужнішого каналу формування ціннісних настанов – засобів масової 

інформації. Цікавість до перлокутивного потенціалу мови ЗМІ стала поштовхом 

до виникнення нового напряму мовознавства – медіалінгвістики [Язык средств 
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массовой информации как объект междисциплинарного исследования 2001; 

Богомолова 1991; Кудрявцева, Дядечко, Филатенко та ін. 2004a; 2004b; 2005; 

Шевченко 2013; Молчанова 2000].   

У концентрованому вигляді ідею про те, що реальність – це почасти лише 

фікції, створені розумом за допомогою знакових систем, серед яких – і мовна, 

викладено в теорії симулякрів Ж. Бодріяра [Бодріяр 2004]. Ж. Дерріда змусить 

своїх читачів побачити світ і систему цінностей як набір дихотомій. При цьому 

змістить увагу з «центру» – панівних соціальних груп та визнаних ними цінностей 

– на периферію, де перебувають соціально упосліджені спільноти та цінності, 

витіснені з кола домінантних [Деррида 2000; Дерріда 2004]. Адже якщо є 

дихотомія, значить є вибір, зокрема й аксіологічний, тож не всі люди цінують одні 

й ті самі речі. Суб‟єктно-персональне трактування онтології цінностей означає, 

що їх також можна віднести до симулякрів – ідей, створюваних людським 

розумом і пов‟язаних із матеріальною дійсністю лише опосередковано: через 

відчуття задоволення / незадоволення певних потреб. Про це свідчать численні 

докази їхньої змінності, залежності від індивідуального, соціального досвіду й 

навіть конкретних обставин.  

Локалізація цінностей лежить в основі дослідження розбіжностей між 

аксіологічними системами різних культур – національних і соціальних (коли 

йдеться про соціальні групи, термін локалізація слід сприймати і як 

метафоричний). Найвідомішим зіставним дослідженням культурних цінностей, 

яке спиралося насамперед на конфесійні відмінності, стала праця М. Вебера 

[Вебер 1994]. У ній успішність чи неуспішніть суспільства пов‟язано з його 

релігійними цінностями. Подібним масштабним дослідженням є Європейське 

соціологічне опитування, що ставить за мету опис й аналіз цінностей і норм 

поведінки європейських країн (керівник – доктор Р. Фіцжеральд, штаб-квартира – 

Лондонський університет, інтернет-сайт: http://www.europeansocialsurvey.org/). 

Дослідження, яке розпочалося 2002 року, охоплює 30 країн, зокрема й Україну 

[Магун, Руднев 2007]. Опитування повторюють щодва роки, відстежуючи 

динаміку аксіологічних змін [European Social Survey 2007]. Дослідження, 
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зосереджені на цінностях однієї країни, але також присвячені їхній динаміці, 

проводилися в Естонії, Україні, Німеччині тощо. Звернімо увагу на те, що йшлося 

про держави, які за останні десятиріччя перейшли від однієї політико-економічної 

системи до іншої.  

В. Кальмус проаналізувала шкільні букварі Естонії, видані в різні роки 

ХХ ст., визначивши, скільки уваги приділено в них тим чи тим особистісним 

якостям. В. Кальмус виявила, що протягом усього ХХ сторіччя в букварях 

домінували так звані колективістські цінності, серед яких – конформізм, 

традиціоналізм, а також доброта, старанність, прагнення допомогти. У середині 

90-х років стали превалювати індивідуалістські цінності: «відкритість до змін», 

«настанова на успіх», «гедонізм», «сила». Прикметно, що дуже швидко, уже 

наприкінці тих самих 90-х років, традиційні цінності «дружба» й «доброта» знову 

повернулися на сторінки естонських підручників [Kalmus 2002]. 2002 року 

Інститут соціології НАНУ оприлюднив результати загальноукраїнського 

опитування «Про ступінь поширення деяких соціально-моральних якостей» 

[Кириченко 2002]. Ці дані порівняли з результатами аналогічного опитування 

1982 року. Було з‟ясовано, що 1982 року 86,9% українців уважали, що майже всі 

або більшість співгромадян планують досягти успіху в житті чесною працею. 

2002 року ця цифра знизилася до 32,3 %, тобто більше половини українців на той 

момент не вірили, що можуть досягнути позитивних результатів завдяки 

сумлінній праці. 1967 року німецькі соціологи шляхом соціологічного опитування 

порівняли цінності, які батьки-німці хотіли б прищепити своїм дітям. Серед 15-ти 

названих якостей були «чемність», «гарні манери», «порядок», «чистота» й 

«охайність», «ощадливість», «акуратність» та «сумлінна праця». 1972 року 

опитування повторили. Виявилося, що відсоткова вага цінностей «чемність» і 

«гарні манери» та «акуратність» і «сумлінна праця» помітно зменшилася. Їх 

витіснили цінності «незалежність», «самоствердження» і «насолода життям» 

[Noelle-Neumann, Petersen 2001]. Зміни у ставленні до індивідуалістських та 

соціальних цінностей серед молоді фіксували й соціологічні дослідження в Росії 

2000-х років [Kazarina-Volshebnaia, Komissarova, Turchenko 2013].  
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Аксіологічно нетотожними будуть не лише різні національні, але й різні 

ідеологічні культури, хоч би вони й функціонували в межах однієї країни: 

«Комунізм, наприклад, це зло для консерваторів, але добро для комуністів»  

[Malrieu 1999, с. 143]. 

Навіть звузивши локалізацію оцінки до свідомості одного індивідуума, ми 

не можемо бути певні, що її ціннісні орієнтири завжди лишатимуться 

однаковими: «Процес оцінки, як і всі інші когнітивні процеси <…> технічно 

ніколи не ті самі, оскільки набір нейронних груп або нейронних мап завжди 

неповторний» [Malrieu 1999, c. 68].  

Про динамічний характер цінностей так чи так згадують у лінгвістичних 

дослідженнях з аксіології, адже мова відображає зрушення в ціннісних системах: 

«Прагматично відмічені аксіологічні деривати відтворюють існуючі розбіжності 

аксіологічного сприйняття та кваліфікації реалій дійсності різними 

лінгвокультурами» [Антонченко 2000, с. 14–15]. «Коли змінюється сприйняття 

факту, предмета, явища, події тощо свідомістю людини, ця зміна, звичайно, 

відразу фіксується в мові» [Космеда 2000, с. 152]; «Зміни цінностей спричиняють 

суттєві зміни у виборі критеріїв мовної оцінки» [Там само, с. 109–110]. Ідея про 

те, що відмінності між ціннісними домінантами різних культур знаходить своє 

утілення в мові, стала базовою тезою лінгвокультурології (вужче – 

етнолінгвікультурології). Образно й лаконічно схарактеризовано сутність 

етнокультурної аксіологічної унікальності в російському прислів‟ї «Що росіянину 

добре, те німцю – смерть» («Что русскому хорошо, то немцу – смерть»). Ціла 

низка досліджень описує ціннісні домінанти тієї чи тієї культури як окремо, так і 

в порівнянні з іншими культурами [Бартминьский 2005; Вежбицкая 1996; 

Вільчинська 2016; 2018; Голубовська 2004; Снитко, Кулинич 2005; Лингвистика и 

аксиология 2011; Писанова 1997; Кнежевич 2009; Кононенко 1997; Шевченко 

1998]. Проблему змінності аксіологічних інтерпретацій того самого денотата в 

лінгвістичній площині залежно від опозиції «своє – чуже» розглянув М. Епштейн. 

Він показав, як у різних ідеологічних контекстах одна й та сама сутність може 

отримувати різну оцінку, а відтак і різне найменування [Эпштейн 1991]. 
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Отже, суб‟єктно-персональна концепція – це релятивістська концепція, 

згідно з якою певна особистість за певних обставин категоризує певні сутності 

чи властивості як ціннісні на основі суб‟єктивних відчуттів – сенсорних так 

само, як емоційних, – та набутого перед тим досвіду (що почасти ці відчуття 

зумовлює). Цей досвід може бути як психофізіологічним, тобто мати справу з 

матеріальним довкіллям, так і семіотичним, тобто вибудовуватися на основі 

прочитаних та почутих текстів. Ці два типи досвіду, що впливають на формування 

аксіологічних феноменів, можна співвіднести з роботою двох типів сигнальної 

системи (за І. Павловим): первинною (реакцією нейрофізіологічної системи живої 

істоти на безпосередній подразник) і вторинною (реакцією на сигнал, який 

відіграє роль умовного знака цього безпосереднього подразника). Ціннісну 

категоризацію можна також тлумачити як реакцію суб‟єкта або безпосередньо на 

явища та реалії фізичного світу (перша сигнальна система), або на умовні знаки – 

реалії семіотичного світу текстів. Як стверджує О. Івін, «далеко не всі реальні 

оцінки ґрунтуються на знанні фактів. Немає нічого суперечливого в припущенні, 

що суб‟єкт може прагнути певного стану, не маючи жодних знань про фактичну 

ситуацію і спираючись виключно на помилкове уявлення про неї» [Ивин 1970, 

c. 81]. Саме в цьому разі найповніше виявляються можливості мовленнєвого 

впливу на аксіологічне ставлення до світу, зокрема через засоби масової 

інформації, і ціннісна система індивідуума може бути підлаштована під ціннісну 

систему спільноти. Визнання того, що аксіологічні категорії можуть формуватися 

в результаті знайомства з певним текстом, провокує питання про етичну позицію 

його автора, який навмисно чи ні впливає на процеси ціннісної категоризації, і 

про критичну позицію адресата, який у своїх аксіологічних судженнях із більшою 

чи меншою готовністю спирається на факти не реального, а семіотичного світу.  

Створені як реакція на дискурс, з опорою на знакову систему, цінності не 

стають менш реальними. Вони визначають поведінку людини, набуваючи статусу 

мети і стимулу до дій: «У структурі мовної особистості особливе місце належить 

цінностям – найбільш фундаментальним характеристикам культури, вищим 

орієнтирам поведінки» [Карасик  2002, c. 4]. Цінності входять до мотиваційної 
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частини когнітивної моделі мовної особистості [Morillas 1997, с. 56.]. Вони здатні 

імплікувати спонукання, оскільки їм притаманна іллокутивна сила й функція 

регулятора поведінки адресата [Ткачук-Мірошниченко 2001]. Цінностями, 

найбільш здатними впливати на вчинки людини, Р. Джекендофф уважає ті, що 

найтісніше пов‟язані із соціальними нормами – «репутацію» і «повагу» 

(«reputation», «esteem») [Jаckendoff 2001, с. 386]. Моментом переходу від 

аксіологічних уявлень до діяльності Н. Арутюнова називає вольовий акт: 

«Центральним і до певної міри переломним моментом у практичних міркуваннях 

є перехід від розпливчастих і суб‟єктивних концептів аксіологічного й 

модального плану до жорстких програм людської діяльності – особистої та 

соціальної. У цьому пункті міркування переходять у вольовий акт» [Арутюнова 

1987].  

Здійснений огляд аксіологічних теорій дає підстави стверджувати, що 

запитуваним на сьогодні є погляд на цінності, який поєднав би уявлення про них 

як про суб‟єктно-персональну та суб‟єктно-соціальну сутність. Адже, з одного 

боку, кожна особистість має свій унікальний досвід, відображений у способі 

сприйняття та категоризації світу, у системі цінностей. З іншого боку, 

спілкування й взаєморозуміння між людьми було б неможливе, якби ці суб‟єктно-

персональні відображення не містили спільних компонентів.  

Джерелом конфліктів була й залишається неспроможність коректно 

визначати межу між суб‟єктно-персональним та суб‟єктно-соціальним, оскільки 

між ними існує діалектичний зв‟язок. Вони висвітлюють різні аспекти одного 

процесу – аксіологічну категоризацію людиною світу. Тож суб‟єктно-соціальна 

теорія акцентує на тому, що є спільного в цьому процесі в різних суб‟єктів і що 

дає змогу їм спілкуватися між собою. Суб‟єктно-персональна – зосереджена на 

індивідуальних особливостях сприйняття та категоризації світу кожним 

окремим суб‟єктом. Такими чином, вона відкриває простір для творчості, 

протистояння впливам, критичному ставленню тощо. В контексті лінгвістики 

впливу суб‟єктно-соціальна теорія пов‟язана із дослідженням найефективніших 

засобів впливу на соціум. Суб‟єктно-персональна – із вивченням можливих 
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девіацій при сприйнятті повідомлення, способів підлаштування під конкретного 

адресата тощо. 

 

1.3.Термінологічний статус цінностей у лінгвістиці 

 

1.3.1. Концепт vs поняття: ідеологічні чинники формування 

термінологічної синонімії в українському та російському мовознавстві 

На позначення результату пізнавальних процесів у свідомості, пов‟язаних 

із узагальненням та абстрагуванням, – у сучасній лінгвістиці використовують два 

конкурентні терміни: поняття й концепт. Маємо визначити, який із термінів 

найкраще відображає зміст феномену «цінність» з  огляду на завдання, що 

постають перед аксіологічною лінгвістикою.    

Запозичений термін концепт, раніше практично відсутній у філологічних 

працях, активно почав витісняти з ужитку терміни поняття (укр.) и понятие 

(рос.) із кінця 1989 – початку 1990-х років. Із цього часу в лінгвістиці множаться 

дефініції терміна концепт. Розширюється й варіюється список ознак, які 

вважають диференційними для лексем концепт і поняття. При цьому концепт 

по-різному визначають у таких парадигмах: 

- когнітивній [Радзієвська 2010; Кубрякова 1996; Жаботинская 2013]: 

концепт використовують у значенні,  близькому до традицій американської 

лінгвокогнітології другої половини ХХ ст. (докладніше – нижче); 

- лінгвокультурологічній [Слухай, Снитко, Вільчинська 2011; Карасик, 

Слышкин 2001; Воркачов 2004; 2007; Красных 2003a; Білецька, Ільченко 2017]: 

цей напрям обмежує коло концептів культурно маркованими поняттями, що 

відіграють роль ключових цінностей для тієї чи тієї нації; 

- психолінгвістичній [Залевская 2001; 2005; Селиванова 2000]: акцент 

робиться на психологічній реальності концепту, зокрема його досліджують як 

набір асоціативно-вербальних мереж. 

Різнобій у тлумаченнях та способах уживання цього терміна дав підстави 

О. Гусєвій назвати його «меланжевим», тобто терміном, за яким стоїть 
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«невизначеність думки» і «ентропія інтенсіоналу». Водночас частина наукової 

спільноти вважає термін концепт зайвим за наявності синонімічного поняття 

[Гусева 2012]. Причину поширення синонімії між національним терміном 

(поняття) і терміном-запозиченням, часто інтернаціоналізмом (концепт) [Onysko 

2011] О. Гусєва вбачає в кризі наукових парадигм – формуванні нового погляду 

на старі дані, коли результатом наукових пошуків стають поки що розмиті, не 

оформлені чітко поняття. Саме для них, уважає О. Гусєва, запозичення є 

ідеальним найменуванням, оскільки воно «дозволяє передати невизначеність 

думки або, правильніше, “інтенсіональну ентропію”» [Гусева 2012, с. 11]. 

Щоб визнати факт тотожності вказаних термінів або ж провести чітке 

розмежування між їхніми значеннями, мусимо дослухатися до аргументів 

представників різних поглядів. Завдання виявилося непростим, оскільки в процесі 

мовознавчої дискусії про значення й потрібність терміна концепт та принесення 

йому в жертву терміна поняття склалася ситуація інформаційної асиметрії. Про 

їхні семантичні відмінності написано чимало праць [Воркачев 2004; Демьянков 

2007; Залевская 2001; Касьян 2010; Образцова 2004; Приходько 2008; Слухай, 

Снитко, Вільчинська 2011, с. 114-127; Голубовська,  Корольов 2011]. Науковці, 

для яких доцільність уведення в науковий обіг термінопоняття концепт 

залишається під питанням, зазвичай не вважають за потрібне обстоювати свою 

позицію публічно. Поодинокі винятки – праці П. Селігея та О. Худякова. 

П. Селігей [Селігей 2007] виступає загалом проти засилля запозиченої 

термінології з «розмитим» інтенсіоналом, пояснюючи зростання її кількості 

(дискурс, концепт, експланаторність тощо) даниною радянській та 

пострадянській моді на все «західне», зокрема й моді на англіцизми [Клепач 

2000]. А. Худяков у статті «Поняття й концепт: досвід термінологічного аналізу» 

[Худяков 2001] наводить кілька аргументів на користь синонімічності лексем 

поняття й концепт. Однак, розглянувши ближче, їх можна поставити під сумнів. 

Доводячи тотожність термінів поняття й концепт, А. Худяков стверджує, 

що обидва вони позначають «наявний у свідомості людини згусток інформації 

будь-якої складності й способу структурування, що слугує цілям пізнання» [там 
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само]. Слід, однак, зауважити, що ця спільна ознака не виключає існування інших, 

диференційних, які, на думку прибічників нововведеного терміна, є у концепта й 

немає у поняття. 

Твердження про те, що концепт і поняття вживають як терміни, значення 

одного з яких вужче чи ширше за значення іншого, на нашу думку, свідчить 

швидше про їхню відмінність. 

Ще одним аргументом учений уважає той факт, що англомовні 

відповідники notion та concept визначають у словниках А. Хорнбі «Оксфордський 

словник сучасної англійської мови для просунутого етапу» [Hornby 1988] та 

«Словник Вебстера» [Random House 1991, с. 926, 281]. Однак А. Хорнбі 

звинуватили в побудові хибного кола несправедливо: notion – це «ідея, думка» 

(idea; opinion) (порівн. російськомовне «Я понятия не имею»), concept – «ідея, що 

описує клас речей, загальне поняття» [Hornby 1988, с. 574, 175], тобто notion слід 

було б перекласти як ідея, думка, уявлення (рос. представление або понятие в 

значенні «представление»), а концепт – як поняття. Те, що англомовний термін 

concept перекладено російською та українською мовами терміном поняття 

(понятие – рос.) не може слугувати доказом тотожності концепту й поняття, як не 

є доказом синонімічності лексем вонь, рос. (укр. неприємний запах) та аромат, 

рос. (укр. пахощі) той факт, що перша лексема – омофон чеського vůně 

(«приємний запах»).         

На цьому можна було би зупинитися й відкинути тезу про синонімічність, 

якби не той факт, що значна частина вчених, чия думка заслуговує на увагу, 

просто ігнорують термін концепт, ніяк цього не коментуючи. З іншого боку, 

дослідники, які ним оперують, не втомлюються раз у раз пояснювати значення 

цього терміна та його відмінності від поняття. Вочевидь вони відчувають в цьому 

необхідність. Вона обумовлена чи то непевністю в тому, що наукова спільнота 

має уніфіковане уявлення про значення терміна концепт, чи то контекстом 

непроартикульованого диспуту з опонентами нововведення, чи то обома цими 

чинниками разом. Отже, існує потреба, з одного боку, заповнити наявну 

аргументаційну прогалину в дискусії та довести синонімічність термінів концепт 
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і поняття або ж знайти інші, ще не озвучені й для когось, можливо, 

переконливіші пояснення готовності, з якою мовознавці пострадянського 

простору почали вживати термін концепт, відмовляючись від усталеного 

поняття. Це повинно розкрити той зміст лексеми концепт, який не відповідає 

значенню терміна поняття. І хоча позбутися термінологічної синонімії повністю 

практично неможливо [Sager 1990], на думку О. Кубрякової, неоднозначність 

термінології в когнітивістиці потрібно якщо не долати, то принаймні 

обумовлювати в кожному окремому випадку [Кубрякова, Демьянков, Панкрац и 

др. 1996, с. 95].  

Розв‟язуючи це питання, ми могли би спиратися на інформацію про 

частотність і контактну сполучуваність термінів, проте ширше вживання терміну 

концепт у певних сполученнях не можна вважати аргументом проти 

синонімічності, бо це ніяк не заперечує тези про існуючу синонімію як результат 

моди на запозичення. Окрім того, деякі мовознавці прямо констатують 

методологічний хаос в сучасній пострадянській лінгвістиці [Жаботинская 2013, с. 

52]. На цьому фоні жодні докази, що відсилають до сучасного узусу, не будуть 

валідні. Вони не допоможуть обґрунтувати доцільність чи недоцільність заміни 

терміна поняття терміном концепт на початку 1990-х років і відповісти на 

питання, чому мовознавцям колишнього СРСР забракло терміна поняття? Тож 

метод статистичного аналізу було відхилено як нерелеватний для нашої мети. 

Перспективним видався підхід, заснований на тісному зв‟язку терміна, 

його семантики, походження, правил уживання з історико-культурним та 

ідеологічним контекстом. Адже історія термінології це водночас історія розвитку 

ідей – науки, яку ці терміни обслуговують [Rey 1995, с. 12]. Термін є своєрідним 

прецедентним текстом по відношенню до тієї теорії, у межах якої він формувався 

й функціонував певний час.  

Категорія поняття свого часу так само була лише фрагментом цілої 

ідеологічної картини, пов‟язаної з панівною в СРСР та радянській науці теорією 

діалектичного матеріалізму. Вчення про поняття в дискурсі цієї теорії виявляло 

свою роль як інструмент ідеологічного тиску. Деякі аспекти впливу власне 
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радянської, чи ширше – комуністичної ідеології на розвиток мовознавчої думки 

було висвітлено у  працях радянологів ще часів холодної війни [Science and 

Ideology in Soviet Society 1967]. Деконструкція відповідних ідеологем у науковому 

дискурсі продовжилася після розпаду СРСР і залишається актуальною до сьогодні 

[Алпатов 2005; Гаспаров 1996b; Демкова  

2011; Емельянова 2010; Лучканин 2012a; Лучканин 2012b; Юдин 1990; Brandist 

2005; Eagleton 2002; Gerovitch 2001; Mininni 2006; Pollock 2006; Rossiyanov 1994]. 

Але й зараз ми не можемо сказати, що всі ідеологічні девіації, від яких потерпала 

гуманітарна наука Радянського союзу та його держав-сателітів, є експлікованими. 

Ті, хто знаходилися за межами відповідного дискурсивного поля й ідеологічного 

впливу, не могли знати всіх нюансів цих процесів, видимих лише зсередини. Для 

тих, хто жив і працював у СРСР, оприявнення таких зв‟язків потребує певних 

рефлексивних зусиль. Адже на якомусь етапі впровадження ідеологічних 

настанов члени суспільства починають транслювати їх неінтенційно, так, що про 

цей процес можна сказати словами С. Жижека: «…найпростішим визначенням 

ідеології є, ймовірно, відомий вислів із «Капітала» Маркса: «Вони не 

усвідомлюють цього, але вони це роблять» [Жижек 1999, с. 35]. Можливо, у 

цьому полягає причина того, що проблема ідеологічних аспектів теорії про 

поняття до цього часу не була розглянута в контексті деконструкції радянської 

ідеології та науки, хоча С. Кримський ще 1980 року відзначив, що «…розробка 

теорії категорії врешті завжди виявлялася на стратегічних позиціях ідеологічної 

боротьби в ту чи ту епоху й визначала найважливіші сюжетні ходи духовно-

практичного опанування світом» [Крымский 1980, с. 5]. 

Зважаючи на це, було проаналізовано довідкові й енциклопедичні видання, 

підручники, монографії та статті з лінгвістики, філософії й логіки, присвячені 

теорії поняття загалом та його місцю в лінгвістиці радянського та 

пострадянського періоду, коли сучасне значення термінів поняття й концепт 

проходили стадії становлення та закріплення в узусі. У поле авторської уваги 

потрапили також деякі праці дорадянського періоду – твори класиків марксизму-
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ленінізму, на які спиралася радянська теорія поняття: К. Маркса, Ф. Енгельса, 

В. Леніна.  

Найчастіше згадуваними сьогодні диференційними ознаками концепту й 

поняття, перелік яких мандрує з однієї лінгвістичної розвідки до іншої, є такі. 

1. Поняття відбиває лише сутнісні риси об‟єкта, концепт – сутнісні й 

другорядні [Демьянков 2007; Голубовська, Корольов 2011; Залевская 2001; 

Маслова 2004; Селиванова 2000; Телия 1996; Чернейко 1995 та ін.]. У зв‟язку з 

цим у деяких працях констатують зближення категорії поняття з 

терміносполученням – наукове поняття [Гусєва 2012, с. 10; Петров 1980].  

2. Концепт поєднує чуттєвий образ відображуваного об‟єкта, уявлення про 

нього, різноманітні асоціації, пов‟язані з ним. Поняття – це абстракція мислення. 

Цим зумовлена також теза про моносемантичність та моновербальність поняття 

та полісемантичність і полівербальність концепту [Залевская 2001; Зусман 2003; 

Карасик, Слышкин 2001; Колесов 1995; Образцова 2004; Попова, Стернин 2007 та 

ін.].  

3. Концепт – індивідуально та культурно зумовлений, поняття – 

універсальне [Арутюнова 1993; Воркачев 2004; Касьян 2010; Приходько 2008, 

с. 124; Слухай, Снитко, Вільчинська 2011, с. 118; Степанов 2004a, с. 43 та ін.].  

4. Концепт, на відміну від поняття, містить оцінний компонент [Карасик 

1996, с. 4–6; Москвин, Алефиренко 2000, с. 140; Воркачев 2004, с. 41; Приходько 

2008, с. 61; Карасик, Слышкин 2001; Красных 2003a, с. 5, 9; Слухай, Снитко, 

Вільчинська 2011, с. 123] та ін. 

Розглянемо послідовно ці ознаки, задекларовані як відмінності.  

У радянських наукових працях, присвячених поняттю, справді 

наголошено, що поняття охоплює саме сутнісні ознаки об‟єкта [Петров 1980, 

c. 20; Крымский 1980, c. 85]. У логічному словнику-довіднику, підготовленому 

АН СРСР, читаємо, що поняття – це «цілісна сукупність суджень, тобто думок, у 

яких щось стверджується про відмінні ознаки досліджуваного об‟єкта. Ядром цієї 

сукупності є суждення про найзагальніші й водночас сутнісні ознаки об‟єкта» 

[Кондаков 1975, с. 457].  
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У наукових текстах радянського періоду підкреслено, що поняття не 

охоплює продукти емоційно-чуттєвого сприйняття – образи, уявлення, асоціації: 

«…поняття не є безспосереднім чуттєвим образом» [Копнин 1969, с. 239]. 

«Поняття зводиться до абстрактно-загального уявлення», – стверджує 

Г. Садовський [Садовский 1982, c. 30].  

 Під час аналізу протиставлення «універсальне – національне – 

індивідуальне» та «ціннісно забарвлене – аксіологічно індиферентне» виявляємо 

цікавий момент. У доступній нам опрацьованій літературі радянських часів, а 

також у працях класиків марксизму-ленінізму, присвячених поняттю, практично 

немає експліцитних тверджень про універсальність поняття та відсутність у нього 

аксіологічного значення.  

Безоцінність та універсальність поняття сприймалися, схоже, як апріорна, 

прописна істина, що не потребує вербалізації. Для об‟єктивістської парадигми, у 

межах якої створювалася теорія діалектичного матеріалізму, так воно й було (див. 

про протиставлення суб‟єктивістської та об‟єктивістської парадигм і місце в цій 

дихотомії діалектичного матеріалізму в книзі Волошинова [Волошинов 1993; 

Алпатов 2005]).  

Висновок про те, що в теорії діалектичного матеріалізму поняття мало 

універсальний, позбавлений суб'єктивної модальності характер, можемо виводити 

з фігур протиставлення та заперечення. Так, мовознавці зауважують, що поняття – 

це компонент лексичного значення, спільний для всіх носіїв мови: «…суспільне 

значення слова – поняття» [Серебренников 1983, c. 46]. Поняття та лексичне 

значення протиставлені одне одному саме за ознаками «універсальне – 

національне»: «Зводячи лексичне значення до поняття, ми мимохіть ототожнюємо 

мову й мислення, заперечуємо національно-історичну специфіку природної мови» 

[Ольшанский 1983, c. 52]. Отже, національно-специфічними можуть бути 

лексичні значення та системна організація мови, але не поняття. З цих 

протиставлень випливає, що останнє є універсальним.  

З іншого боку, розмежовуючи мову та мислення, радянські лінгвісти до 

певного часу заперечували мовленнєвий вплив на свідомість людини, зокрема той 
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факт, що мовні засоби можна використовувати як засіб впливу на cприйняття 

світу. Не визнавалися або замовчувалися конструктивістьскі властивості мови, її 

роль у формуванні поняття. Поза науковою парадигмою радянської науки 

залишалися логіко-аналітична філософія, постструктуралізм, конструктивізм. 

Зауважимо, що до цього часу дуже мало використовується вже в пострадянському 

мовознавсті критичний дискурс-аналіз, витоки якого слід шукати у названих 

лінгвофілософських школах.  

Зазвичай заперечення національної та індивідуальної специфічності 

поняття, здатності мови впливати на нього з‟являлися лише в контексті  праць, у 

яких критикувалися західні теорії мови й мислення. У першу чергу під таку 

критику потрапляло гумбольдтианство та теорії лінгвістичної відносності Сепіра 

й Уорфа: «…Гіпотеза відносності (Сепіра-Уорфа-Кожибського) є роздуванням, 

перебільшенням впливу мови на мислення й поведінку людей <…> вплив мови 

зовсім не зачіпає структуру та природу мислення, характер поведінки людей» 

[Брутян 1961, c. 182-183]; «…теза Б. Уорфа про вплив мовних форм на 

становлення логічних понять, про лінгвістичну детермінацію мислення не має під 

собою ніяких підстав» [Звегинцев 1960, с. 130].  

Така позиція радянської гуманітарної науки має два пояснення. Перше слід 

шукати в теорії діалектичного матеріалізму. Наріжним каменем цього вчення була 

теза про примат матеріального над ідеальним: «Не свідомість визначає життя, а 

життя визначає свідомість» [Маркс, Энгельс 1955, с. 25]. У «Німецькій ідеології» 

К. Маркс та Ф. Енгельс категорично відкидають здатність мови змінювати 

обставини за відсутності матеріальних передумов для таких змін: «…якщо цих 

матеріальних елементів немає в наявності, то, як це доводить історія комунізму, 

для практичного розвитку немає ніякого значення та обставина, що вже сто разів 

висловлювалася ідея цього перевороту» [Маркс, Энгельс 1955, с. 38]. Щодо 

власне поняття, то воно, як феномен свідомості, також було поставлене в 

безпосередню залежність від дійсності. Енциклопедичні видання називали його 

формою відображення дійсності: «Поняття – думка, що відображає в узагальненій 

формі предмети та явища дійсності й існуючі зв‟язки між ними» [Горский 1989, 
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с. 494]. Це формулювання напряму випливало з ленінської тези: «Свідомість 

узагалі відображає буття – це загальне положення усього матеріалізму» [Ленин 

1968, с. 343]; «…суть діалектики – критерій істини – єдність поняття та 

реальності» [Ленин 1969а, с. 210].  

Теза про свідомість як об‟єктивнє відображення реальності повторювалася 

в різних варіантах із праці в працю, не втрачаючи категоричної модальності: 

«Матерія є філософська категорія для позначення об‟єктивної реальності, даної 

людині у її відчуттях, що копіюється, фотографується, відображається нашими 

відчуттями та існує незалежно від них» [Ленин 1968, с. 131]; «Істина це 

правильне, перевірене практикою відображення існуючих поза й незалежно від 

свідомості предметів та явищ природи й суспільства. Це поняття істини виходить 

з основних принципів марксистсько-ленінської теорії відображення» 

[Александров, Востриков, Дудель 1954, с. 223]. Якщо реальність є об‟єктивною та 

існує незалежно від свідомості, якщо свідомість відображає об‟єктивну реальність 

дзеркально, тобто на цей процес не впливають знання та особистий досвід 

суб'єкта, то й поняття як феномен свідомості, ясна річ, було також віднесено до 

категорій об‟єктивних. Усе, що має на собі відбиток особистісного бачення, 

уявлення, пов‟язані з викривленням реальності, творенням альтернативних 

можливіх світів, припущень, сумнівів, категорично засуджувалося: «Логіка 

марксистсько-ленінського класового підходу рішуче протиставляє суб‟єктивізму, 

який випливає з цього «безшабашного фразерства й вихваляння», об‟єктивну 

наукову істину, логіці фраз – логіку закономірно взаємопов‟язаних фактів й 

логіку понять, які її відображають» [Садовский 1982, с. 164]. Як не згадати 

зронені, майже афористичні слова Річарда Т. де Джорджа: «Суб‟єктивізм 

лишається загрозою» [George 1967, c. 77]. 

Теорія відображення дійсності всевладно пронизує гуманітарне знання 

СРСР, проникаючи й у мовознавство. Тут вона виявляє себе у твердженнях про 

те, що мова є відображенням світу: «За допомогою мови ми відображаємо світ. 

Саме відображаємо, а не описуємо або, точніше, не лише описуємо, оскільки опис 

– це лише одна з форм мовного відображення світу» [Почепцов  1990, с. 110]. 

69



Тези західних колег, які досліджують можливості за допомогою засобів мови 

конструювати поняття та впливати на свідомість, отримують виразно негативну 

оінку: «У силу своїх схоластичних тенденцій “лінгвистична філософія” не бачить 

правильного шляху до розуміння сутності мови й приходить в кінцевому 

результаті до її конвенціоналістського трактування: мова для “лінгвістичної 

філософії” – “засіб конструювання, а не відображення світу”», стверджує 

А. Кривоносов [Кривоносов 1986, c. 31], цитуючи Г. Степанова [Степанов 1980, 

с. 196].  

Поняття ототожнювалося зі змістом мовного знака й до певного часу 

можливість його існування поза вербалізацією не визнавалася. Відмова визнати 

варіативність понять і роль мови у формуванні їхнього змісту, ми вважаємо, 

підвищувала ефективність ідеологічного впливу на радянське суспільство. Адже 

реципієнт, який не усвідомлює персувазивного потенціалу мови, сприймає будь-

які повідомлення менш критично, ніж той, хто розуміє, що він може стати 

об'єктом такого впливу. У цьому контексті прикметно виглядає стаття Й. Сталіна 

«Марксизм и проблеми мовзнавства», яка знаменувала собою лінгвістичний 

переворот в СРСР 1950 року. Й. Сталін спростовував учення Н. Марра про 

класовий характер мови та розуміння мови як ідеологічної надбудови – 

нематеріальної, вторинної складової у структурі суспільства. Він стверджував: 

«…а) марксист не може вважати мову надбудовою над базисом; б) змішувати 

мову з надбудовою – значить припускатися серйозної помилки» [Сталин 1950]. З 

одного боку, такий підхід здавався позитивним кроком, оскільки звільняв 

мовознавство від нав'язаних ідеологічних штампів та вузько класового підходу: 

«Тільки невігластво у питаннях марксизму й повне нерозуміння природи мови 

могли підказати деяким нашим товаришам казку про розпад суспільства, про 

“класові” мови, про “класові” граматики» (там само). Але спростовуючи 

належність мови до надбудови, Й. Сталін таким чином заперечував її зв'язок із 

ідеологічними настановами, виводив цей зв'язок із так званого світлого поля 

суспільної свідомості. Так створювалися оптимальні умови для пропаганди – те, 
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що Х. Перельман називає передумовою (conditioning) мовленнєвого впливу 

[Perelman, Olbrechts-Tyteca 1969].  

Чи були в СРСР вчені, які, попри домінуючу, підтриману на офіційному 

рівні теорію поняття та свідомості загалом як форми фотографічного 

відображення, дозволяли собі думки про його конструктивну природу? Так, уже в 

період відлиги й пом‟якшення політичного режиму, у 1960-х роках, міркування на 

цю тему починають зустрічатися в наукових працях. Проте у цих випадках автори 

уникають терміна поняття і вдаються до синонімічних лексем: категорії, 

абстракції і, врешті, концепт. Наприклад: «Наука показує, що крайні абстракції 

стали стравжньою зброєю керування конкретними речами» [Копнин 1969, с. 245]. 

Термін категорії вживає К. Жоль, коли пише про конструктивні функції 

інтелекту [Жоль 1980].  

До пропаганди вдається будь-яка влада в будь-якому суспільстві, однак 

лише в СРСР цей процес супроводжувався не лише обмеженням доступу до 

альтернативної інформації, але й обмеженням уявлень про природу поняття. 

Такий світогляд, коли реальність об‟єктивна і єдина, а її відображення 

фотографічні, не передбачав існування різних варіантів сприйняття та бачення 

світу. Ці теоретичні положення були виключно сприятливим ґрунтом для 

породження тоталітаризму з уніфікованими картинами світу.  

Отже, аналіз джерел нібито підтвердив тезу про те, що поняття для 

радянської гуманітарної науки було феноменом, який відображав сутнісні ознаки 

реалій об‟єктивної дійсності на логічно-абстрактому рівні мислення, мав 

універсальну природу, був позбавлений нашарувань суб'єктивних рефлексій: 

чуттєво-образного та аксіологічного компонентів. Особливий наголос зроблено на 

репрезентаційній, а не конструктивістській природі поняття. Це означало 

заперечення мовленнєвого впливу на формування понять, на спосіб сприйняття та 

осмислення суб'єктом дійсності, а відтак виводило мову, у першу чергу мову 

радянської пропаганди, з поля критичної уваги. Звідси висновок, що така тактика 

була частиною ідеології, бо ідеологія, це не лише те, що може бути виражено 

засобами дискурсу, але й те, що цими засобами приховується [Van Dijk 2000, с. 9]. 
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Здавалося б, що на фоні такого потрактування терміна поняття сьогочасна 

дихотомія концепт – поняття виглядає виправданою. Однак у тих самих працях 

поряд із вищенаведеними твердженнями знаходимо й такі судження, що 

розхитують діаматівське уявлення про поняття. Ця альтернативна лінія 

інтерпретації терміна простежується вже у працях фундаторів діалектичного 

матеріалізму. Дозволимо собі навести розлогий фрагмент з енциклопедичної 

статті «Поняття» М. Кондакова, яка відсилає до Ф. Енгельса й спростовує тезу 

про те, що зміст поняття складається лише із сутнісних ознак:     «Поняття, 

відповідно, не зводиться <…> до дефініції, тобто короткого переліку суттєвих 

ознак об‟єкта, відображеного в понятті. Дефініції, на думку Ф. Енгельса, “завжди 

виявляються недостатніми…” <…> що означає визначити, наприклад, поняття 

“виробничі сили”? Це означає прямо сказати: “Виробничі сили – це засоби 

виробництва й люди, що володіють виробничим та науковим досвідом, навичками 

до праці”. Але це лише коротка дефініція. Поняття ж про виробничі сили включає 

численні знання про цей об‟єкт. У дефініціях не йдеться, приміром, про те, що 

головною виробничою силою є виробники, працівники, які постійно 

вдосконалюють засоби праці  <…> А якщо у студента немає цих знань про 

виробничі сили, то в нього ще не склалося поняття про цей дуже важливий об‟єкт 

історичного матеріалізму <…>  Можуть сказати, що наше трактування поняття 

ототожнює цю форму мислення з усім знанням про досліджуваний об‟єкт. Але, 

по-перше, ми обмежуємо сукупність ознак відмінними ознаками, що виключає 

всю різноманітність другорядних ознак, а в центр сукупності ставимо 

відображення сутнісних ознак» [Кондаков 1975, с. 456]. Описана тут структура 

поняття нагадує поширені описи структури концепту: так само виділено ядерну 

зону із сутнісними ознаками й периферійну, що охоплює всі інші відмінні ознаки. 

Отже, на питання про те, чи може поняття містити несутнісні ознаки й цим 

уподібнитися до концепту, деякі радянські автори дали ствердну відповідь. 

Зауважимо, що вже в словнику філософських термінів 2010 року в дефініції 

терміна поняття згадки про сутнісні ознаки немає: «Поняття – думка, яка 
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вирізняє з певної предметної області та узагальнює в клас об‟єкти, вказуючи на 

їхні спільні та відмінні ознаки» [Словарь философских терминов 2010, с. 430].  

У іншому місці М. Кондаков пише, що «людський мозок у формі поняття 

діалектично синтезує в цілісний образ відображені в думці відмінні та сутнісні 

ознаки предмета, явища» [Кондаков 1975, с. 457]. Цілісний образ – чи не є це 

лаконічним визначенням гештальту, який у пострадянській науці вважають одним 

зі способів існування концепту [Попова, Стернин 2007]? Той самий П. Копнін, 

який відкидав тезу про чуттєво-образну природу поняття, описує зв‟язок між 

поняттям та уявленням так: «У живої людини ми виявляємо зв‟язок між поняттям 

і уявленням та сприйняттям. Мислення часто супроводжується чуттєвими 

образами» [Копнин 1969, с. 239]. Книгу П. Копніна, у якій тотожність поняття й 

уявлення, чуттєвих вражень і асоціацій заперечується попри твердження про їхній 

нерозривний зв‟язок, опубліковано 1969 року [Копнин 1969]. Згадувана стаття 

М. І. Кондакова вийшла в складі академічного Логічного словника-довідника 

1975 року [Кондаков 1975]. А 1988 року в книзі Б. Серебреннікова «Роль 

людського чинника в мові: Мовна картина світу» вже натрапляємо на фрагменти, 

де терміни поняття й образ інколи вжито як взаємозамінні: «“склеювання” 

понять (образів) може вказувати на те, що в картині світу є глибинний, заданий 

план» [Серебренников 1988, с. 85]. Там само знаходимо: «Однакові поняття у 

людей створюються на сходинці чуттєвого сприйняття дійсності» [там само, 

с. 211]. 

Уключення до складу поняття чуттєво-образного компонента закономірно 

тягне за собою визнання його індивідуальних та національних варіацій. 

Раціонально-абстрактний складник поняття «будинок» буде однаковим для всіх: 

„приміщення, побудоване для того, щоб у ньому мешкали люди‟, а от чуттєво-

образний компонент різнитиметься для мешканців хмарочосів, причіпних 

вагончиків, маєтків. «Структура понять часто неоднакова, смисли слів і речень 

ускладнені всілякими додатковими елементами, властивими лише цій мові», – 

пише Ф. Філін, розглядаючи поняття як змістову сторону слова [Филин 1979, 

с. 21].  
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Індивідуальні та національні варіанти понять, de facto  не оминаючи 

увагою їхній чуттєво-образний рівень, наприкінці 1980-х років досліджують 

Б. Сєрєбрєнніков [Серебренников 1988] та О. Снитко [Снитко 1990]. Вони 

аналізують внутрішню форму слів (семантичну мотивацію), комплекс асоціацій, 

які викликають певні лексеми.  Обидва автори оперують терміном поняття, 

звертаючись до терміна концепт лише в поодиноких випадках [Серебреннеков 

1988, с. 89; Снитко 1990, с. 22]. 

Той факт, що поняття – це результат осмислення світу різними суб‟єктами 

– націями та індивідами – неминуче наближає до визнання його суб‟єктивної 

модальності. Їй властиві також аксіологічні компоненти. Тож на противагу 

твердженням про те, що поняття, на відміну від концепту, такого компонента не 

містить, у працях про поняття знаходимо водночас зауваги, які спростовують цю 

різницю. Врешті, якщо якийсь об‟єкт реальності було помічено й категоризовано, 

це свідчить про те, що дана реалія становить цінність для людини, задовольняє 

якісь її потреби. Те, що нам не потрібно, ми не помічаємо й до нашої системи 

понять не включаємо, тобто категоризація сама по собі є виявом ціннісного 

ставлення: «Людський розум фіксує увагу на тих предметах та їх сторонах, які 

практично корисні й необхідні для них» [Копнин 1969, с. 251]. Напряму пов'язує 

поняття з цінностями Е. Ільєнков: «Будь-яке поняття тлумачиться як проекція 

суб‟єктивних бажань, прагнень і спонукань на «хаос» почуттєво-даних явищ <…> 

всі філософські виправдання будь-якої абстракції… можуть полягати лише у 

вказівці на ту ціль або цінність, в ім‟я якої суб‟єкт пізнання її видобув» [Ильенков 

1960].  

Говорячи про декларовану догматичну відмову роглядати можливість 

мови брати участь у конструюванні концепту, було би несправедливо не згадати 

праці радянських психологів та мовознаців, які розкривали механізми 

мовленнєвого впливу на свідомість. Таким чином вони все ж таки визнавали 

принципову конструйованість поняття, хоча й не прописували це прямо – як 

теоретичне положення своїх праць. Ймовірно через те, що таке визнання означало 

би також імовірність існування концептів, що містять хибні уявлення про світ. 
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Такі розвідки здійснювали переважно в контексті викриття буржуазної 

пропаганди [Техника дезинформации и обмана 1978; Язык и стиль буржуазной 

пропаганды 1988; Белодед 1974; Язык и идеология 1981], оскільки з певного 

моменту керівництво СРСР постало перед проблемою ефективної західної 

пропаганди в умовах холодної війни. Цьому сприяло налагодження зв‟язків із 

закордонними колами діаспори, дисидентами–емігрантами, розвиток 

міжнародного туризму [Орлов 2016] тощо.  

Тож в СРСР у працях деяких учених розуміння терміна поняття 

наближалося до такого, яке відповідало світовій гуманітарній парадигмі ХХ-ХХІ 

ст. Воно передбачала значну роль суб'єкта в інтерпретації реальності, можливість 

за допомогою засобів мови конструювати поняття й впливати на сприйняття 

реальності та саму реальність. Однак, ідеологічні настанови СРСР перешкоджали 

розвитку такого розуміння сутності поняття. Слово і вербалізоване ним поняття 

мали справляти враження максимально наближених до реальності, щоби 

впливлати потрібним чином на свідомість радянської людини.  

Отже, в радянський період спостерігаємо дві лінії у трактуванні поняття: 

одна догматична, що розвивала концепцію поняття, концептуальних систем і 

свідомості загалом як фотографічного відображення дійсності, друга – 

ревізіоністська, яка у своєму тлумаченні сутності поняття наближалася до 

суб‟єктивістської парадигми ХХ–ХХІ ст.  

Поки радянські вчені балансували між догмами й науковими пошуками, 

американські лінгвісти формували нову теорію поняття. Розхитування класичного 

уявлення про концепт як об‟єктивну абстракцію спостерігаємо в теорії прототипів 

Е. Рош [Rosh 1978], теорії когнітивної метафори Дж. Лакоффа [Lakoff 1987], 

філософській праці К. Пікока  [Peacocke 2005; 1992],  теорії когнітивної граматики 

Р. Ленекера [Langacker 2013, с. 351]. Висновки гуманітаріїв були суголосні 

результатам експериментів, отриманим лауреатом нобелівської премії 

Дж. Едельманом [Edelman 1992] і представленим у вигляді теорії динамічних 

ментальних комплексів.  
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Гранично чітко протиставив з одного боку нове, а з іншого – усталене 

трактування концепту Дж. Лакофф. Розглядаючи теорію прототипів Е. Рош як 

альтернативу до традиції розуміти під поняттям (понятійною категорією – 

conceptual categories) набір сталих сутнісних ознак, абстрагованих від чуттєвого 

образу, він написав: «Теорія прототипів змінює наше уявлення про найбільш 

фундаментальну здатність людини до категоризації, а разом із нею наше уявлення 

про те, чим є людський розум і мислення. Мислення на Заході тривалий час 

уважають чимось безтілесним й абстрактним, відділеним, з одного боку, від 

сприйняття й тіла, від культури, а з іншого боку – від механізмів уяви, наприклад 

від метафоричної та метонімічної образності» [Lakoff 1987, c. 7]. Цю останню,  

узвичаєну традицію вчений виводить з учення про категорії Аристотеля: «Від 

часів Аристотеля й до пізніх праць Вітґенштайна про категорії думали як про 

щось добре зрозуміле й безпроблемне. Їх вважали абстрактними контейнерами, 

куди речі можуть входити або не входити» [Lakoff 1987, с. 6]. Тож на зламі ХХ ст. 

у працях науковців-когнітологів США відбуваються зміни в розумінні сутності, 

яка в англійській мові має назву concept. Наведемо цитати з цих праць, що  

підтверджують магістральні тенденції, у відповідності до яких відбувалися 

трансформації в осмисленн категорії концепт. 

1. Концепт перестає бути референційно прозорим, тобто більше не 

сприймається як дзеркальне відображення лише об‟єктивної реальності:  

«…Фундаментально важливим наслідком є те, що концепти, явлені як 

мовні значення, є непрозорими. Вони не просто відображають чи безпосередньо, 

буквально відповідають світу. Вони й не є похідними об‟єктивних обставин у 

будь-який прямий чи автоматичний спосіб» [Langacker 2013, с.35]; «Існує багато 

властивостей концептуальної семантики, які ніяк не можна назвати властивостями 

реальності, але про них є сенс говорити як про властивості розуму» [Jackendoff 

1989, с. 77]; «Значення виникають з відношень між тілесними потребами й 

функціями. Розум не відзеркалює природу» [Edelman 1992, с.234]. 
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2. Здобула визнання теза про варіативність концептів залежно від 

суб'єкта відображення дійсності, його особистого досвіду й, звичайно, культури, 

до якої він належить:  

«…концептуальна семантика дозволяє нам розпізнати, що проблема 

референції не є проблемою мови, це основа проблеми сприйняття»; «…той самий 

концепт може бути по-різному представлений і мати різні обчислювальні та 

асоціативні процедури з ментальними репрезентаціями у різних мислячих 

індивідуумів» [Peacocke 2005, c. 168]; «…закономірності нервової системи 

відповідають і залежать від індивідуальної історії цієї системи»  [Edelman 1992, 

с. 226]; «…асоціативні, узагальнюючи властивості є похідними від факту 

перцептуальної категоризації, який, серед інших, лежить в основі пам‟яті, є 

ймовірнісними за своєю природою. Не дивно, що різні індивідууми мають таку 

різну пам‟ять і що вони використовують її такими різними способами» [там само, 

с. 104]; «…люди могли би також різнитися між собою тим, який тип поняття про 

кота вони мають. Адже навіть якщо у двох осіб загальний тип структури 

(наприклад прототипна структура) цих концептів збігається, концепти все ж 

лишаються доволі різними» [Margolis, Laurence 2011]. 

3. Визнається візуальна та сенсорна  природа концепту:   

«Фундаментальним є питання про те, чи концептуальна структура в основі 

своїй є пропозиційною чи образною <…> Когнітивна лінгвістика більше 

схиляється до образної її природи» [Langacker 2013, с. 32]; «З‟єднання виводів із 

багатьох концептуальних картин міцно пов‟язані із сенсомоторною поведінкою 

тварини» [Edelman 1992, с. 32]; «Думка є образною, тому ті концепти, які не 

базуються безпосередньо на досвіді, використовують метафори, метонімії й 

ментальні образи – все, що виходить за межі буквального відображення чи 

репрезентації зовнішньої реальності. Ця образність уможливлює абстрактне 

мислення й виводить думку за рамки того, що ми можемо бачити і відчувати»  

[Lakoff 1987, с. XIV]. 

4. Концепт отримує модальні, аксіологічні виміри: 
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«Домовні концепти <…> є файлами з ціннісним і перцептивним 

компонентом, але у той самий час і цінністю, і сприйняттям» [Malrieu 1999, с. 58; 

«Існування безпосередньо значущих концептів – концептів базового рівня й 

образів-схем забезпечують певну фіксовану точку в об‟єктивній оцінці ситуації» 

[Lakoff 1987, с. 32]. 

5. Концепт став предметом конструювання та деконструювання:  

«…Різноманітний масив психічних конструкцій допомагає нам мати 

справу зі світом, в якому ми живемо й про який говоримо, й у значній мірі 

складають його. Це світ надзвичайно багатий, поширений далеко за межі фізичної 

реальності, в якій його засновано» [Langacker 2013, с. 5]; «Наша оцінка світу 

активна, динамічна й конструктивістська за своєю природою» [Langacker 2013, 

с. 35]. 

Ознаки поняття, на основі яких в американській лінгвістиці протиставили 

нові, когнітивні теорії та класичні уявлення про нього, збігаються з тими рисами, 

що виходили за межі догматичного трактування поняття в радянській 

гуманітарній науці й згодом стали підставою для розрізнення поняття та 

концепту. Тож до початку 90-х років і в СРСР, і в США розвиток теорії про 

поняття просувався схожими шляхами. Тільки якщо в США старі й нові уявлення 

були протиставлені й викристалізовані в різних теоріях із визначеними межами, 

то в радянській науці нові уявлення суперечливо перепліталися зі старими у 

працях одних і тих самих учених. Суперечність зникла сама, коли в узус 

радянських науковців увійшов термін концепт. 

Перш ніж лексема концепт стала невід‟ємною частиною пострадянської  

лінгвістичної термінологічної системи, вона двічі робила спроби проникнути в 

простір радянської науки. Уперше в радянській філології термін концепт виникає 

в статті С. Аскольдова (1929 р.), де автор зосереджує увагу головним чином на 

художніх концептах. Аскольдов розрізняє два види концептів. Перший вид – 

поняття. Його значення збігається зі значенням логічного поняття, яке домінувало 

потім у радянських словниках і підручниках: логічна абстракція із сутнісними 

ознаками. Другий вид – загальні уявлення, які містять нескінченну кількість рис, 
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що можуть розгорататися в синтагму: «Концепти – ембріони мисленнєвих 

операцій, котрі могли би розкриватися іноді місяцями» [Аскольдов 1997, с. 273]. 

С. Аскольдов акцентує на тому, що все ідейно-родове не може знаходитися «поза 

людським суб'єктом» [там само, с. 279]. У тому ж році, коли він написав цю 

статтю, С. Аскольдова буво засуджено на заслання за антирадянську діяльність. 

Потім настає тривалий період, протягом якого цей термін практично не 

зустрічається в поширених і доступних для дослідження наукових працях і 

виданнях.   

Удруге в СРСР термін концепт з‟явився в праці Р. Павільоніса 1983 року в 

значенні «інтенсіональна функція від можливого світу до його об‟єктів» 

[Павилѐнис 1983, с. 240]. Це значення не передбачало єдиного об‟єктивного 

способу категоризації дійсності. Саме Р. Павільоніс простежує зв‟язок між 

конструктивістською природою концепту і маніпулятивними властивостями 

мови: «Засвоїти певний смисл (концепт) – значить побудувати певну структуру, 

складену з наявних концептів у функції інтерпретаторів, або аналізаторів концепту, 

що розглядається <…> Очевидно, утворення такої системи з необхідністю 

передбачає наявність  певних первинних концептів як початкових даних для 

побудови концептуальної системи» [там само, с. 102]; «Разом із тим, завдяки 

маніпулятивній функції мови можливе орієнтування індивідуальних концептуальних 

систем у бік специфічних, значущих, усталених у певному суспільстві соціальних, 

культурних, естетичних та інших цінностей» [там само, с. 116].  

Такими були дві найвідоміші спроби ввести концепт у науковий обіг у 

Радянському Союзі «зсередини» – ученими, які розробляли проблеми відношень 

між смислом, дійсністю та мовою. В обох випадках намагання виявилися 

невдалими. Ситуація змінилася наприкінці 1980-х років – саме в той час, коли 

захиталися підвалини СРСР й авторитет теорії матеріалістичного діалектизму вже 

не видавався беззаперечним. З розпадом СРСР у 1990-х роках з‟явилася 

можливість розвитку наукової думки, незалежної від ідеологічних обмежень. 

Радянська гуманітарна наука отримала можливість вийти за межі діаматівських 

догм: прийняти тези про суб‟єктивну варіативність сприйняття дійсності, про 
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можливість конструювання дійсності засобами мови не лише в текстах 

буржуазних пропагандистів. Ці положення підкріплювалися працями, які стали 

широко перекладатися й поширюватися в пострадянських країнах: Ж. Бодріяра 

[Бодріяр 2004], Р. Барта [Барт 1989], Л. Вітгенштайна [Вітгенштайн 1995], 

Ж. Дерріди [Деррида 2000; Дерріда 2004] тощо. Названі вчені розривали зв'язок 

між реальністю і знаком, культивували роль свідомості суб'єкта як співтворця 

дійсності, а не лише автоматичного механізму її відображення. Для нового, 

модифікованого розуміння поняття й було застосовано термін концепт. Широкої 

популярності термін концепт набув після появи праці Д. Ліхачова 

«Концептосфера російської мови» [Лихачев 1991] та збірки наукових праць за 

редакцією Н. Арутюнової «Логічний аналіз мови. Культурні концепти» 

[Логический анализ языка. Культурные концепты 1991]. 

В американській когнітивній лінгвістиці формування нової теорії концепту 

було практично завершено. Залишалося її розробляти та поглиблювати. Із 

середини 1980-х років праці американських когнітологів починають активно 

перекладати російською мовою. Термін концепт з‟явиться в ХХІІІ випуску 

збірника «Нове в зарубіжній лінгвистиці» [Новое в зарубежной лингвистике 1988] 

у перекладі статті Ч. Філлмора «Фрейми й семантика розуміння» [Филлмор 1988, 

с. 53, 59, 66, 75]. 1991 року для концепту вже знайдеться місце на обкладинці 

книги «Логічний аналіз мови: культурні концепти» [Логический анализ языка 

1991]. Після цього почнеться його стрімка експансія в науковий філологічний 

простір пострадянських країн, насамперед Росії та України. Учені, які приймуть 

цей термін, протиставлять його поняттю фактично за тими самими критеріями, 

за якими, як було зазначено, нову теорію концепту американські когнітологи 

протиставили старій, аристотелівській теорії [Черненко 2014с]. Термін «поняття» 

як складова теорії діалектичного матеріалізму, що  декларувала принцип 

об‟єктивного, фотографічного відображення дійсності свідомістю, після 

руйнування радянської ідеологічної системи мав усі шанси розширити свій 

інтенсіонал, однак науковці пішли, на перший погляд, зручнішим шляхом – 
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позбувшись усіх суперечностей у його трактуванні завдяки введенню в обіг 

терміна «концепт».  

Оскільки цінності, на нашу думку, поєднують суб‟єктно-персональну та 

суб‟єктно-соціальну природу, на позначення цінностей, представлених у мові, 

краще використовувати термін «концепт». 

 

1.3.2. Терміносполучення ціннісний концепт: спростування 

тавтологічності 

Обравши термін концепт на позначення результатів абстрагуючої 

діяльності людської свідомості, ми постаємо перед необхідністю дати назву 

результатам власне аксіологічної категоризації. І хоча, як було продемонстровано 

вище, концепт вже за своєю природою включає ціннісні компоненти, інтуїція 

мовця пручається таким словосполученням, як хороша молекула чи поганий 

дорожній пил. Ми можемо вважати, що всі концепти є аксіологічними, але важко 

заперечити, з точки зору виразності ціннісної складової, різницю між концептами 

ЗДОРОВ‟Я, ДОБРОТА, УСПІХ, з одного боку, та, з іншого боку, концептами 

СТІЛ, ЛОЖКА, ЧАСТКА.  

Визнання за усіма концептами аксіологічного значення означало би (на 

рівні вербалізації цих концептів) визнання оцінними усіх лексем, які входять до 

словникового складу мови. Між тим, ще О. Вольф доволі чітко протиставила  

оцінну та неоцінну лексику [Вольф 1985, с. 100], визначивши синтагматичні 

критерії її розрізнення. Зі словами, «байдужими до оцінки», за її 

спостереженнями, не сполучуються предикати добре / погано. Це пояснюється 

відсутністю в структурі їхніх значень семантичної валентності до оцінного 

аспекта об‟єкта: пор. хорошая/плохая мелочь, плохая свинья [там само, с. 62]. 

Думку О. Вольф розвиває Г. Слишкін, для якого здатність значення сполучатися 

із оцінними предикатами стає маркером того, що на основі відповідного феномена 

в цій культурі сформовано концепт [Карасик, Слышкин 2001]. Так само на 

користь того, що не всі концепти однаковою мірою аксіологічно забарвлені, 

свідчить система поміток у тлумачних словниках, яка включає суто оцінні 
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зневажливе, пестливе, іронічне [Великий тлумачний словник сучасної української 

мови 2004, с. ІХ].  

Формою компромісу між уявленням про аксіологічну природу концепту та 

існуванням лексем, що їх складно кваліфікувати як оцінні, є 

лінгвокультурологічна концепція концепту. Вона звужує екстенсіонал терміна 

концепт лише до тих категорій, які є виразно аксіологічними [Снитко, Слухай, 

Вільчинська 2011;  Красных 2003а; Москвин, Алефиренко 2000, с. 140; Воркачев 

2004; Слышкин 2004, с. 8 та ін.]:  «…концепт можна визначити як поняття, що 

має цінність для мовця, є актуальним для нього» [Москвин, Алефиренко 2000, с. 

140]; «Ключовим у сучасному культурологічному та лінгвокультурологічному 

підході до концепту є, перш за все, поняття духовної цінності» [Воркачев 2004, с. 

15]; «ціннісний – валоративний епістрат – найголовніша іпостась концепту» 

[Приходько 2008, с. 61]. Ю. Степанов у програмній статті «Концепт», що є 

вступом до словника «Константи: Словник російської культури» в одому з 

фрагментів прямо вживає термін концепт як контекстуальний синонім до 

словосполучення духовні цінності» [Степанов 2004]. 

Отже, представники лінгвокультурології прийняли термін концепт, але  

визнають і досліджують національну специфічність, суб‟єктивну, зокрема  

аксіологічну,  модальність не всіх концептів, а лише тих, що ми могли б 

кваліфікувати як культурно марковані. 

На противагу їм учені-когнітологи використовують концепт у широкому 

значенні, близькому до того, що, як ми писали, сформувалося в американській 

когнітивній науці. Термін поняття фігурує як логіко-понятійна частина концепту 

[Селиванова 2000].  

Проте з початку 2000-х років,  за нашими спостереженнями, термін 

концепт у широкому значенні почав витісняти термін концепт у вузькому 

значенні. Слово концепт у працях лінгвокультурологів вживається переважно у 

складі словосполучень: культурний концепт, лінгвокультурний концепт 

[Воркачев 2007, с. 39; Карасик, Слышкин 2001; Слышкин 2004; Голубовська 2004; 

Логический анализ языка. Культурные концепты 1991]. Уточнення 
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лінгкокультурологічний концепт було би зайвим, якби концепт серед своїх сталих 

ознак мав ознаку «пов‟язаний із культурою». Врешті, один із найбільш 

послідовних дослідників концепту в рамках лінгвокультурології сам пропонує 

замість терміна концепт використовувати термін ідея [Воркачев 2007]. Його 

розуміння ідеї  («Ідея включає в себе усвідомлення мети й відображення свого 

предмета у формі ідеалу: не лише таким, який він є, але й таким, яким він повинен 

бути, даючи йому, тим самим, оцінку» [там само, с. 39]) перегукується з 

трактуванням ідей Д. де Трасі: «Ідеї формуються як результат відчуттів, суджень, 

згадок. На них спирається – бажання керувати людьми, виховання тощо» [де 

Траси 2013, с. 149]. 

Ще одним аргументом на користь того, що культурологічна забарвленість 

поступово перестає бути визначальною характеристикою при розрізненні поняття 

та концепту, можуть слугувати результати проведеного нами експертного 

опитування «Поняття VS Концепт: зняття синонімічності». В опитуванні взяли 

участь 40 осіб із завершеною філологічною освітою віком від 22 до 70 років, 

працівники закладів вищої освіти та наукових установ. Респондентам 

пропонувалося обрати найбільш прийнятний з 4-х запропонованих варіантів 

співвіднесеності концепту та поняття. Варіанти були такими: «1) поняття й 

концепт – це абсолютні синоніми, 2) концепт відображає реальність об‟єктивніше, 

ніж поняття, 3) поняття відображає реальність об‟єктивніше, ніж концепт, 4) 

поняття й концепт відображають реальність однаково об‟єктивно;  поняття й 

концепт відрізняються, але чимось іншим (напишіть чим саме)». Тим, кого не 

влаштовував жоден з варіантів, пропонувалося написати свій власний. Ми 

узагальнили відповіді респондентів, які скористалися цією опцією. У результаті 

було отримано не 4, а 9 тлумачень відмінності між термінами поняття й 

концепт.  

Відповіді у відсотках розподілилися так (зауважимо, що іноді респонденти 

обирали кілька варіантів, тож результат вираховувався з огляду на загальну 

кількість відповідей). 
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Таблиця 1.1. Концепт VS Поняття: основні відмінності. 

№ 

Відмінності між термінами 

концепт та поняття  

Відсоток від 

загальної кількості 

відповідей 

1 
Концепт і поняття синоніми 

8,20% 

 

2 
Концепт  об‟єктивніше 

3,28% 

 

3 
Поняття об‟єктивніше 

27,87% 

 

4 

Концепт і поняття однаково 

об'єктивні, відрізняються 

чимось іншим 

4,92% 

 

5 
Концепт ширше, ніж  поняття  

24,59% 

 

6 
Концепт абстрактніше 

1,64% 

 

7 
Поняття абстрактніше 

3,28% 

 

8 
Поняття – це те саме, що 

дефініція 

4,92% 

 

9 
Концепт – це культурно 

марковане поняття 

6,56% 

 

10 Чітка відповідь відсутня 
14,75% 

 
 

 

У підсумку найчастотнішою виявилася відповідь  «поняття відображає 

реальність об‟єктивніше, ніж концепт» (27,87%). Другий за популярністю варіант 

– «концепт – ширше, ніж поняття» (24,59%). Ці результати засвідчили, що на 

сьогодні головними відмінностями між поняттям та концептом можна вважати 
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ступінь об‟єктивності/суб‟єктивності, а також ширший обсяг компонентів, що 

входять до структури концепту. Це збігається з нашими висновками, отриманими 

за результатами аналізу наукової літератури. Концепт – це продукт категоризації 

дійсності, який має на собі відбиток особистого досвіду суб‟єктів і може 

різнитися від індивідуума до індивідуума навіть у межах однієї мовно-культурної 

спільноти. Поняття – це результат абстрагуючої діяльності людини, за яким 

традиційно закріплено конвенціалізований комплекс ознак, що його поділяють 

більшість представників певної мовно-культурної спільноти. Отже, обсяг поняття 

за необхідністю вужчий, ніж обсяг кожного з індивідуальних концептів. Поняття 

можна вважати тим суб‟єктно-соціальним феноменом, який і забезпечує 

можливість порозуміння між членами однієї спільноти.   

     

Діаграма 1.1. Концепт VS Поняття: основні відмінності. Сумарні 

показники (номери секторів відповідають номерам варіантів відповідей). 
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Діаграма 1.2. Концепт VS Поняття: основні відмінності. Сумарні 

показники. 

 

Результати експерименту підтвердили домінування серед респондентів 

такого розуміння різниці між термінами концепт і поняття, яке суголосне 

лінгвокогнітивній парадигмі. Тож можемо констатувати, що з початку 2000-х 

років концепт у широкому значенні («результат категоризації») поступово 

витісняє концепт у значенні вузькому («результат культурно зумовленої 

категоризації, що містить ціннісні компоненти»). Спроба чітко розвести терміни 

поняття й концепт за рахунок звуження кола концептів, зарахувавши до них 

лише культурно забарвлені, за нашими спостереженнями, не вийшла за межі 

лінгвокультурологічної парадигми.  

На підставі вищевикладених аргументів для позначення результатів 

аксіологічної категоризації світу було обрано термін концепт як його розуміють у 

лінгвокогнітивній парадигмі. 

Мусимо, однак, відповісти на питання, чому в межах когнітивої теорії 

словосполучення ціннісний концепт не звучить тавтологічно. Адже, як було 

продемонстровано вище, усі концепти виникають за результатами перетину двох 

типів категоризації – перцептивної та аксіологічної [Malrieu 1999, с. 58]. Між тим, 

маємо цілу серію праць, у яких автори називають об‟єкт свого дослідження 
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ціннісним концептом [Воейкова 2009; Кремшокалова 2014; Сергеева 2013; Adler 

1956; Golubeva 2007]. 

Аналіз мовного матеріалу, в якому можна розрізнити оцінну й неоцінну 

лексику, дають підстави твердити, що за різними лексемами стоять концепти в 

різній мірі аксіологічно забарвлені. Сама категоризація, тобто обробка свідомістю 

людини сприйнятого нею фрагмента дійсності – зовнішньої (сонце) чи 

внутрішньої (біль), відбувається лише в тому разі, якщо ця дійсність становить 

інтерес для людини, може задовольнити якісь її потреби. Недарма ще П. Абеляр, а 

потому когнітивісти ХХ сторіччя пов‟язували концепт із певним задумом – 

призначенням предмета, що виступає референтом для цього концепту [Абеляр 

1995, с. 79]. «Можна відразу сказати, що човен – це рід об‟єктів, виготовлених для 

пересування водою. Це правильно, що човен з великою діркою не може 

пересуватися по воді, але навіщо ж засновувати формульоване визначення на 

здатності, замість того щоб засновувати його на призначенні?» – запитує 

А. Вежбицька, з‟ясовуючи природу прототипів як форм категоризації дійсності 

[Вежбицкая 1996, с. 202]. Для Т. Каннінгама, який пропонує замінити теорію 

категорій (статичних одиниць) теорією правил (динамічних алгоритмів 

категоризації), категорія – це також лише ідеал, якого прагнуть члени певної 

спільноти [Cunningham 1998].   

Як зазначалося, якщо предмет реального чи нереального, зовнішнього чи 

внутрішнього світів має своє позначення в мові людини, значить цей феномен є 

цінним для неї, інакше би він не потрапив у поле її зору й не був би 

концептуалізованим, а відтак вербалізованим. Як висловилася Н. Арутюнова, 

«стан поза оцінкою – це невходження до сфери інтересів людини» 

[Арутюнова  1999, с. 536]. Говорячи про людину, ми маємо на увазі суспільство в 

цілому, але не кожну конкретну особистість окремо.  Десь колись на якомусь 

етапі розвитку людства відкриття рентгену, молекули, супутників Землі було 

цінним для світового суспільства й для учених. Однак для частини людства ці 

феномени й відповідні концепти не мали аксіологічної значущості. Для тих, хто 

відкрив рентген, твердження Рентген – це добре  звучав прийнятно, бо для них це 
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означало досягнення успіху, отримання результату, відкриття нових 

можливостей. Для інших мовців таке словосполучення могло звучати так само 

дивно, як вислів Трикутник – це погано. Відтак, для одних суб‟єктів якісь 

концепти будуть ціннісними, для інших – лишаться аксіологічно індиферентними. 

Але це не означає, що за певних обставин вони не набудуть свого аксіологічного 

забарвлення для цього суб‟єкта, наприклад у разі медичної необхідності: Добре 

було би зробити рентген. Отже, ми вважаємо, що за своїм походженням всі 

концепти є ціннісними, але за своєю природою, сучасним статусом деякі з них не 

набули або втратили ціннісне аксіологічне забарвлення для більшості членів 

спільноти. Тож ціннісні концепти – це ті, про які можна сказати, що вони 

сприймаються як аксіологічні більшістю певної мовної спільноти. Аксіологічний 

компонент їхнього значення є конвенціалізованим і актуалізованим на даний 

момент.  

Розрізнити ціннісні й неціннісні концепти, на нашу думку, можна за 

допомогою контекстів.  

Ціннісний концепт сполучується з оцінними предикатами. Ці сполучення 

можна категоризувати як:  

- банальні – відбувається синтагматична узгодженість за негативною чи 

позитивною оцінкою: успіх – це добре, любов – це добре, хвороби – це погано; 

- парадоксальні – сполучення концептів із суперечливими оцінними 

знаками: здоров‟я – це погано
?
, любов – це погано

?
. Такі сполучення потребують 

пояснення, тобто продовження підрядним причини: укр. бо…; рос. потому что… 

Прямо протилежним чином такі концепти виявляють себе у сполученнях з 

означеннями. У цьому разі синтагматична сполучуваність, побудована на 

аксіологічній узгодженості, буде не просто банальністю, а тавтологією, тобто 

семантичною аномалією (кваліфікувати тавтологічні та суперечливі 

висловлювання як аномальні запропонував свого часу Ю. Апресян [Апресян 

1989]): укр. Хороший успіх
?
, хороша любов

?
, погана невдача

?
 тощо / рос. Хороший 

успех
?
, хорошая любовь

?
, плохая неудача

?
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Сполучення ціннісних концептів з оцінними означеннями з протилежним 

аксіологічним знаком будуть інформативні, але знову ж таки потребуватимуть 

пояснювального контексту: 

- укр. Поганий успіх, бо… (досягнуто неетичними засобами)/ 

- укр. Погана любов, бо… (це любов до того, хто на неї не заслуговує). 

- укр. Хороша невдача, бо… (багато чому навчить). 

Аксіологічно індиферентні концепти сполучуються з оцінними 

предикатами та означеннями лише за наявності роз‟яснювального контексту: укр. 

бо…, якщо…: 

- Склянка – це добре, бо… (є з чого напитися). 

- Склянка – це добре, якщо… (немає більше з чого напитися). 

- Склянка – це погано, бо… (може розбитися). 

- Склянка – це погано, якщо… (потрібен  контейнер із кришкою). 

- Погана молекула, бо… (не підтверджує нашу гіпотезу й потрібно 

переробляти експеримент). 

- Погана молекула, якщо… (спричиняє патології в організмі). 

- Хороша молекула, бо… (підтверджує гіпотезу). 

- Хороша молекула, якщо… (не виникає проблем при її спостереженні); 

рос. потому что…, если…: 

- Стакан – это хорошо, потому что… (есть из чего напиться). 

- Стакан – это хорошо, если… (нет больше из чего напиться). 

- Стакан – это плохо, потому что… (может разбиться). 

- Стакан – это плохо, если… (нужен контейнер с крышкой). 

- Плохая молекула, потому что… (не подтверждает нашу гипотезу и 

нужно переделывать эксперимент). 

- Плохая молекула, если… (провоцирует патологии в организме). 

- Хорошая молекула, потому что… (подтверждает гипотезу). 

- Хорошая молекула, если… (не возникает проблем при наблюдении за 

ней). 
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Можна зробити висновок, що ціннісним є концепт, структура якого 

містить ціннісний компонент. Звідси ефект тривіальності, з одного боку, та певна 

обмеженість у випадках сполучуваності з оцінно забарвленими лексемами, з 

іншого. 

У концептах, які за цим визначенням не потрапляють до категорії 

ціннісних, оцінний компонент формується за допомогою контексту тоді, коли 

суб‟єкт відчуває якісь потреби. Дотепною ілюстрацією до подібної актуалізації 

ціннісного компонента в концепту «сіль» є відома народна казку про батька, який 

прогнав з дому доньку, бо вона сказала, що любить його, як сіль. Лише 

скуштувавши прісних наїдків і відчувши потребу в солі, він зрозумів, наскільки 

велика її цінність.     

Проаналізувавши синтагматичні властивості вербалізоваторів концептів 

з різним ступенем аксіологічної забарвленості, доходимо висновку, що всі 

концепти є ціннісними в діахронії. Однак частина з них має актуалізований 

аксіологічний компонент у синхронії принаймні для більшості представників 

певної мовно-культурної спільноти, і саме ці концепти можна назвати 

ціннісними. У частини концептів аксіологічний компонент «стертий» і 

актуалізується лише в контексті певного типу. Це такий контекст, що моделює 

ситуацію, у якій референт відповідного концепту задовольняє ті чи ті потреби 

людини.  

 

1.4. Систематизація ціннісних концептів 

 

1.4.1. «Вертикальна» класифікація: принципи ієрархічної 

систематизації ціннісних концептів 

Одним з обов‟язкових етапів дослідження ціннісних концептів є  

визначення їхнього тезауруса, а також установлення між ними в разі потреби 

ієрархічних та інших зв‟язків. У лінгвістичних розвідках цей список стає основою 

для відтворення відповідних фрагментів мовної картини світу [Голубовська 

2004a; Голубовська 2004a], у межах лінгвістичної персонології – для формування 
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уявлення про аксіологічні настанови мовної особистості [Карасик 1992; Караулов 

2010; Мазепова 2015], у семантиці – для аналізу структури мовної оцінки.  

Представлення ціннісних концептів у вигляді системи з ієрархічною 

структурою є частиною загальної проблеми їхньої категоризації [Черненко 

2013b]. Ієрархічне розрізнення ціннісних концептів за рівнем абстрактності 

застерегло б від потрапляння в один ряд таких різних за ступенем узагальненості 

концептів, як ЗДОРОВ‟Я і ЛІКАР, ТОЛЕРАНТНІСТЬ і РЕГІОН, ХОРОШИЙ і 

РОЗУМНИЙ, ДОБРИЙ і ТЕПЛЕ ПАЛЬТО, СЛАВА й ДНІПРО. Наприклад, 

Н. Кравцова, досліджуючи оцінну категоризацію інтелектуальних здібностей 

людини в сучасній англійській мові, відносить до одного ієрархічного рівня 

(суперординатного – за схемою Е. Рош) і загальнооцінні категорії good / bad, і 

частковооцінні категорії able / unable, intellectual / non-intelectual [Кравцова 2008, 

с. 10]. Є. Бартмінські, перераховуючи назви цінностей, наводить для ілюстрації 

список, що включає, зокрема, такі іменники різного рівня абстрактності: 

tolerancja (толерантність), kariera (кар‟єра), sprawiedliwośċ (справедливість), 

narod (народ), region (область) тощо [Bartmiński 2009a, с. 136]. Це свідчення того, 

що аксіологічна лінгвістика ще перебуває на стадії становлення. Її теоретичне 

підґрунтя вимагає уваги, оскільки розкриття принципів ієрархічної систематизації 

ціннісних концептів не є тривіальним завданням. С. Воркачов загалом заперечує 

можливість такої систематизації, стверджуючи, що «у сфері таких 

високоабстрактних сутностей, як культурні («духовні») концепти, подібні 

відношення <гіпонімічні, родо-видові – Г.Ч.> практично не спостерігаються» 

[Воркачев 2004, с. 37]. 

Серед відомих мовознавців, предметом чиєї цілеспрямованої 

зацікавленості стала категоризація ціннісних концептів, можна назвати 

представників кількох потужних лінгвоаксіологічних шкіл – польської та 

російської. Це Є. Бартмінський [Bartmiński 2009a; 2009b], Я. Пузиніна [Puzynina 

1991], М. Болдирєв [Болдырев 2002; 2008], Н. Кравцова [Кравцова 2008], 

І. Чекулай [Чекулай 2006]. У працях польських дослідників основний акцент 

зроблено на різних критеріях профілювання – виокремлення певної властивості 
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об‟єкта залежно від погляду суб‟єкта на нього [Єсипенко 2013]. Їхні російські 

колеги враховують багатовимірність системи ціннісних концептів, свідомо 

звертаючи увагу також на ступінь абстрактності концептів. Для цього 

М. Болдирєв пропонує схему Е. Рош [Rosh 1978]. Семантичні класи ціннісних 

концептів розглядають іспанські мовознавці А. Лаго, М. Кортес де ла Ріос, 

Ж. Моріллас  [Lago 2003; Lago, Cortes de los Rios 2009; Morillas 1997]. 

Нагадаємо, що, крім теорії прототипів, яка, власне, і зробила всесвітньо 

відомим ім‟я дослідниці, Е. Рош розробила також триступеневу ієрархічну схему 

систематизації концептів. Вона виокремила суперординатний рівень найвищої 

абстрактності, наприклад:  рослини, тварини тощо. Рівень базовий – таких 

родових понять, як дерево, квіти та ін. або риби, птахи тощо. Третій рівень – 

ординатний, до якого належать категорії, співвіднесені з реаліями повсякденного 

життя: дуб, береза, калина; мак, ромашка, троянда; щука, сом, карась; горобець, 

синиця, лелека тощо [Rosh 1978]. 

Адаптуючи цю схему для категоризації ціннісних концептів, М. Болдирєв 

наводить приклад ієрархічної системи, що складається з концепту 

ПОРЯДОЧНЫЙ та підпорядкованих йому концептів. Сам концепт 

ПОРЯДОЧНЫЙ він розташовує на суперординатному рівні. На базовому рівні – 

концепт ВОСПИТАННЫЙ. На ординатному – концепт ВЕЖЛИВЫЙ [Болдырев 

2008]. Ось такий вона має вигляд у його інтерпретації. 

М. Болдирєв використовує термін оцінна категорія. Однак віддамо 

перевагу терміну ціннісна, або аксіологічна категорія, оскільки поняття оцінна 

категорія акцентує увагу переважно на процесі оцінювання й суб‟єктивному 

чиннику, адже йдеться насамперед про те, що «ХТОСЬ ОЦІНЮЄ». Термін 

ціннісна категорія видається такою, що висвітлює і суб‟єктивний, і об‟єктивний 

аспекти аксіологічної категоризації, про що докладніше йтиметься нижче, а також 

охоплює як процес, так і результат цієї категоризації. Внутрішня форма терміна 

ціннісна категорія розгортається як пропозиція ЩОСЬ (об‟єкт реальності) Є 

ПОЦІНОВАНИМ (процес) КИМОСЬ (суб‟єкт). 
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Таблиця 1.2. Рівні оцінної категоризації об’єктів і категоризації слів з 

оцінною семантикою (За М. Болдирєвим). 

Рівні категоризації Категорії 

Оцінні оцінних слів 

Суперординатний Порядочный Положительная оценка 

моральных качеств 

человека  

Базовий Воспитанный Воспитанный, честный, 

хороший, добрый, 

надежный  

Субординатний Вежливый Вежливый, щедрый, 

благодарный, добрый, 

внимательный 

 

Услід за М. Болдирєвим, Н. Кравцова успішно використала цю схему для 

аксіологічної категоризації інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі 

англійської мови) [Кравцова 2008]. Однак звертає на себе увагу те, що в 

Н. Кравцової, як уже зазначалося, на одному суперординатному рівні 

перебувають і загально оцінні (good / bad), і частковооцінні категорії 

(able / unable, intellectual / non-intellectual). Ієрархія концептів, яку вибудовує на 

основі схеми Е. Рош М. Болдирєв, зовсім не містить загальнооцінних предикатів 

добре /погано, хоча їхнє виокремлення є традиційним для праць, присвячених 

мовній оцінці. „Добре‟ / „погано‟ – це ті компоненти, без яких немислима жодна 

семантична одиниця з оцінною конотацією, тож абсолютно справедливо 

відповідні концепти були внесені А. Вежбицькою в перелік семантичних 

універсалій-примітивів [Вежбицкая 1996, с. 331]. На нашу думку, концепти 

ДОБРЕ / ПОГАНО слід розмістити на суперординатному – надпорядковому – 

рівні, оскільки саме їм підпорядковані всі без винятку ціннісні концепти. Щодо 

концептів ПОРЯДОЧНЫЙ і ВОСПИТАННЫЙ, які  М. Болдирєв розводить по 

різних рівнях, то уважаємо, що їх цілком можна віднести до ієрархічно 
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однорівневих – у межах базового рівня. Імовірно, їхнє ієрархічне підпорядкування 

було встановлено М. Болдирєвим на основі застарілого значення лексеми 

порядочный – «уст. Принадлежащий к дворянским слоям общества» [Словарь 

русского языка 1984b, с. 311]. Цей лексико-семантичний варіант справді може 

бути гіперонімом для воспитанный у значенні «получивший хорошее воспитание, 

умеющий вести себя» [Словарь русского языка 1984a, с. 215]. Однак стилістично 

нейтральним, загальновживаним значенням лексеми порядочный є таке: 

«Честный, не способный на низкие поступки» [Словарь русского языка 1984b, 

с. 311]. Воно належить до морально-етичних якостей, на відміну від наведеного 

значення воспитанный, що стосується радше естетичних характеристик: гарних 

манер, зовнішніх виявів чемності тощо. Отже, у своїх загальновживаних 

значеннях, на нашу думку, лексеми порядочный та воспитанный і, відповідно, 

однойменні концепти належать не до різних ієрархічних рівнів, а до різних 

лексико-семантичних полів.   

Схему можна дещо доповнити, якщо взяти до уваги багатовимірність 

оцінних категорій. На перший погляд, це мало б її ускладнити. Але насправді, 

роблячи видимими різні аспекти, задіяні в категоризації цінностей, ми лише 

чіткіше окреслюємо межі між різними ієрархічними рівнями, спрощуючи цю 

схему для розуміння. Основні виміри, що зумовлюють складність ціннісної 

категоризації, це дихотомії «об‟єкт – його оцінювана властивість», «об‟єктивне – 

суб‟єктивне». Вони стають очевидні, щойно ми усвідомлюємо двоаспектність 

категоризації ціннісних концептів. Один аспект – це категоризація-1: процес 

утворення ціннісних концептів. Другий аспект – це категоризація-2: результат, що 

існує у вигляді класифікацій ціннісних концептів. Процес категоризації можна 

представити як послідовність декількох операцій профілювання. Візьмемо, 

приміром, за предмет, який сприймають та оцінюють, «пальто». Результатом 

сенсорного профілювання буде виокремлення таких ознак: «червоне», «по 

фігурі», «тоненьке». В результаті сенсорно-аксіологічного профілювання ці 

ознаки узагальнюємо до ціннісних категорій: «тоненьке» → «холодне»,  

«червоне», «по фігурі» → «красиве». Врешті, власне аксіологічне профілювання 
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передбачає категоризацію до ціннісних концептів найвищого, суперординатного 

рівня абстракції: «холодне» → «погане», «красиве» → «хороше». 

Особливості категоризації-1 (процесу) можна спроектувати на 

категоризацію-2 (систематизацію). Структура ієрархії ціннісних концептів у 

цьому разі виглядає як проекція процесу їхнього утворення: предмет зовнішнього 

світу, уявлення про нього «зустрічається» з оцінкою суб‟єкта, унаслідок чого 

виокремлюється оцінювана властивість і утворюється цінність. У результаті 

отримуємо декілька концептів, що більшою чи меншою мірою відобразили 

аксіологічне профілювання: ПАЛЬТО, ТОНКЕ, ЧЕРВОНЕ, КРАСИВЕ, 

ХОЛОДНЕ, ПОГАНЕ, ХОРОШЕ. Як бачимо, усі вони презентують різні рівні 

узагальнення. 

Цей аналіз процесу категоризації виявляє двошарову структуру ціннісних 

категорій. З одного боку, вони відображають об‟єктивну дійсність, предмети та 

властивості, з іншого боку – внутрішній світ суб‟єкта категоризації, його 

аксіологічну реакцію на зовнішній стимул: негативні чи позитивні  відчуття та 

думки з приводу об‟єктивних даних. Тому під час дослідження ціннісних 

концептів та їхньої категоризації принциповим є розрізнення предмета оцінки й 

оцінюваного атрибута. Ми оцінюємо не пальто. Ми оцінюємо його здатність 

прикрашати, здатність зігрівати, здатність довго служити.  

Між тим, залишається актуальним зроблене ще 1970 року спостереження 

О. Івіна про те, що «відмінностям між предметом оцінки та її підставою не надано 

того значення, на яке вони заслуговують» [Ивин 1970, с. 27]. Тож у працях 

мовознавців-аксіологів непоодинокими є такі ряди прикладів ціннісних концептів, 

що містять іменники з конкретно-предметним значенням, назви явищ, ситуацій 

(lekarz (лікар), nauczyciel (учитель), kapłan (священик) тощо [Puzynina 1991, 

с. 135]), або ж і конкретно-предметні, і абстрактні слова водночас, як у 

вищенаведеному прикладі з праці Є. Бартмінського [Bartmiński 2009a] або 

В. Кононенка: козак, Дніпро, доля, слава [Кононенко 1997, с. 10]. Це свідчить про 

певний синкретизм концептів, які презентують об‟єкт оцінки та оцінювану 

властивість у свідомості дослідників. Однак лексеми-вербалізатори відповідних 
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концептів здебільшого належать до різних граматичних категорій. Для концептів-

об‟єктів репрезентантами слугують іменники з переважно денотативною (за 

Ю. Степановим [Степанов 1981]) семантикою (подарунок, книга, лікар), для 

концептів-атрибутів – прикметники (добрий, розумний, здоровий) або ж іменники 

(добро, розум, здоров‟я) з переважно сигніфікатним значенням. Тож таке 

розрізнення не лише логічно, але й лінгвістично виправдане.  

Оскільки на суперординатному рівні в схемі Е. Рош ми розташували 

найабстрактніші концепти ДОБРЕ / ПОГАНО, то конкретно-предметні концепти 

опиняться на рівні субординатному, а атрибутивні концепти-властивості – на 

рівні базових категорій.    

Очевидно, найбільше інформації про об‟єктивний стан речей містять 

найменш абстрактні концепти рівня субординатних, конкретно-предметних 

категорій. Водночас пам‟ятаємо, що цінність виникає як результат оцінки 

людиною предметів об‟єктивного світу за шкалою «добре / погано». Отже, 

відповідні концепти ДОБРЕ / ПОГАНО суперординатного рівня категоризації 

презентуватимуть «суб‟єктивне» у чистому вигляді: оцінні відчуття чи думки 

людини щодо певних фрагментів реальності. До них можна застосовувати 

запропонований С. Аріеті [Arieti 1976] термін «ендоцепти», тобто концепти, які 

відображають стан не зовнішнього, а внутрішнього світу [Malrieu, с. 54]. 

Концепти проміжного базового рівня мусимо вважати двошаровими: у їхній 

структурі представлено компоненти, співвіднесені як із зовнішнім об‟єктивним, 

так і з внутрішнім суб‟єктивним світами.  

М. Епштейн свого часу, не посилаючись на схему Е. Рош, запропонував 

дуже схожу класифікацію слів-ідеологем. Він виокремив три групи ідеологічно 

забарвленої лексики: а) предметні слова – називають предмет, але не передають 

інформації про ставлення до нього; б) оцінні слова – називають ставлення, але не 

передають інформації про об‟єкт такого ставлення; в) предметно-оцінні слова – 

містять у своїй дефініції інформацію і про об‟єкт, і про ставлення до нього 

[Эпштейн 1991].  
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Таблиця 1.3. Категоризація ціннісних концептів 

Назва рівня (за Е.Рош) Суперординатний Базовий Субординатний 

Тип категорії Загальнооцінна Оцінювана 

властивість 

Оцінюваний 

предмет  

Співвідношення 

суб‟єктивного / 

об‟єктивного 

чинників 

S – Суб‟єктивний 

чинник домінує  

SO – Синтез 

суб‟єктивного та 

об‟єктивного 

чинників 

O – 

Об‟єктивний 

чинник домінує 

Тип референції До внутрішнього 

світу 

До внутрішнього 

та зовнішнього 

світу 

До зовнішнього 

світу 

Семантика 

вербалізаторів 

(за Ю.Степановим) 

Сигніфікат = 

конотат 

Сигніфікатна 

лексика  з 

конотативним 

значенням 

Денотативна 

лексика з 

конотативним 

значенням 

Частиномовна 

належність 

вербалізаторів 

(тенденції) 

Загальнооцінні 

лексеми   різних 

частин мови 

(прикметники, 

прислівники, 

абстрактні 

іменники) 

Прикметники, 

прислівники, 

абстрактні 

іменники  

Іменники на 

позначення 

предметів, 

явищ чи 

ситуацій, які 

слугують 

задоволенню 

потреб 

особистості 

Приклади Добре-погано, 

хороший-поганий, 

добро-зло 

Здоров‟я-

здоровий – 

корисно для 

здоров‟я 

Лікар, 

одужати, 

профогляд, 

зарядка, 

загартовування 

та ін. 
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Про засоби вербалізації ціннісних концептів різних рівнів категоризації 

можна зробити такі висновки. Конкретно-предметні концепти субординатного 

рівня вербалізовані переважно лексемами з домінантним денотативним 

компонентом на позначення предметів, явищ чи ситуацій, що слугують 

задоволенню різних потреб особистості й викликають у неї позитивні чи 

негативні емоції або інтелектуальні реакції: хліб, одяг, піч, енцефалітний кліщ, 

хвороба, аварія та ін. Рівень базових ціннісних концептів вербалізується, як 

правило, за допомогою прикметників. прислівників або абстрактних іменників, 

що мають переважно сигніфікатне значення, поєднане з конотативним (розумний 

– розумно – розум, добрий – добре – доброта). Варіанти вербалізації 

суперординатного рівня найвищої абстракції залежать від морфологічних 

категорій та інтенсивності вираження властивості: хороший – кращий – 

найкращий, добре  – краще – найкраще,  добро; хороший – поганий – найгірший, 

погано – гірше – найгірше,  зло. Сигніфікат цих лексем фактично тотожний 

конотату. 

Отже, маємо всі підстави заперечити наведене вище твердження 

С. Воркачова про те, що родо-видові відношення у сфері культурних концептів 

практично відсутні [Воркачев 2004, с. 37]. Ціннісні концепти, які, безперечно, 

включають також і культурні, можуть бути ієрархічно систематизовані, а 

значить, перебувають між собою, зокрема, і в родо-видових відношеннях. 

Категоризація ціннісних концептів особлива тим, що різні рівні абстракції 

накладаються на категоріальні дихотомії, які відображають внутрішній і 

зовнішній світи та об‟єкт і його оцінюваний атрибут.  

 

1.4.2. Дослідницький суб’єктивізм у класифікації ціннісних концептів 

Досліджуючи аксіологічні аспекти мови й мовлення, лінгвісти часто 

задовольняються власними спостереженнями над аналізованим текстом і довільно 

формують список цінностей, за допомогою якого систематизують мовний 

матеріал. Проблема дослідницького суб‟єктивізму в аксіологічних дослідженнях 

[Черненко 2014с] закономірно випливає із суб‟єктивної природи ціннісних 
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концептів. Додамо до цього, що традиційні уявлення про наукові стандарти 

об‟єктивності суттєво підважила антропоцентрична, деконструктивістська 

парадигма другої половини  ХХ ст.      

1923 року Р. Міллікен отримав Нобелівську премію в галузі фізики за те, 

що вирахував заряд електрона. Проте відмінність між визнаною на сьогодні 

величиною заряду й розрахунками нобелівського лауреата становить близько 

40%. Припускають, що це – результат послідовного відкидання вченим даних, які 

суперечили його початковій гіпотезі. Про це свідчать записи з дослідницького 

журналу Р. Міллікена, зокрема: «Дуже низький показник – щось неправильно» 

[Matthews 1998]. Якщо подібний казус можливий у фізиці, то в гуманітаристиці 

значення дослідницького суб‟єктивізму тільки збільшується, оскільки тут, 

порівняно з природничими науками, помітно зростає роль інтерпретативного 

складника. Постмодерна парадигма й мода на плюралізм поглядів сформували 

уявлення, за яким науковий суб‟єктивізм постає неодмінною умовою наукового 

пошуку [Tompson 2007, c. 7]. «Межі між «інформованими про цінність» 

твердженнями та твердженнями «емпіричними»  важко дотримуватися в багатьох 

галузях наукових досліджень», – визнає Л. Нельсон  [Нельсон 2006, с. 65]. 

На практиці таке ставлення втілилося і в деяких мовознавчих працях. 

Наприклад, у передмові до Великого тлумачного словника синонімів російської 

мови зазначено: «Опис прототипу може бути детерміновано різною мірою. Це 

зумовлено особистісними властивостями авторів – укладачів словника. У 

когнітивній лінгвістиці об‟єктивацію семантичної теорії заміщено постулатом 

суб‟єктивності лінгвістичних досліджень» [Большой толковый словарь 

синонимов 2009: ХІХ]. Чи позначився констатований факт на якості видання, 

автори не пишуть. Не обговорюють потрібність і можливість застосування 

об‟єктивніших методик, приміром асоціативного експерименту, про доцільність 

використання якого для опису семантичних одиниць, зокрема концепту, пишуть 

З. Попова та І. Стернін [Попова, Стернин 2007].  

Дослідницький суб‟єктивізм доречний і продуктивний на етапі вироблення 

гіпотези, однак її перевірка вимагає дотримання певного стандарту об‟єктивності. 
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Про це в різний спосіб писали автори, що присвятили свої розвідки проблемі 

суб‟єктивізму в науці протягом кількох останніх десятиріч: І. Шеффлер [Scheffler  

1982], Дж. Кантор [Kantor  1982], Р. Меттьюс [Matthews 1998], Дж. Кочен [Kochan 

2013] та ін. Критичне ставлення до суб‟єктивізму в науці коливається від 

наполягання на необхідності його позбутися («Якщо розглядати процес і 

результати конкретного дослідження, то тут немає нічого, щоб підтверджувало 

якусь міфічну чи містичну суб‟єктивність та інтернальність у науці чи науковій 

психології» [Kantor  1982, 3]) до визнання його лише одним із підходів, яким не 

можна обмежуватися («Логічна помилка з боку постмодерністів-інтерпретаторів – 

наполягати на тому, що вони можуть використовувати лише суб‟єктивні методи 

навіть при обґрунтуванні своїх тез. Це не лише помилково, але й 

безвідповідально» [Spiro 1996, с. 774]).  

Усі критики дослідницького суб‟єктивізму погоджуються з тим, що: 

1) він неминучий; 

2) найчастіше він виявляє себе у:  

- визнанні результатів того чи того дослідження залежно від авторитету 

науковця, інституції чи країни, яку він представляє;  

- нехтуванні експериментальними чи спостереженими даними, особливо 

якщо вони суперечать авторській гіпотезі; 

-  довільному виборі межі округлення й репрезентативності в деяких 

статистичних формулах (фактично те саме, що нехтування), що істотно впливає 

на інтерпретацію психо- та соціологічних досліджень; 

-  варіантах тлумачення спостережених даних, зумовлених особливостями 

досвіду, ерудиції, аперцептивних настанов, одним словом – особливостями 

концептуальної картини світу дослідника;  

3) краще враховувати його наявність, зокрема у власних розвідках, ніж 

удавати, що дослідницького суб‟єктивізму не існує. Для цього потрібно 

звертатися до самоаналізу, намагатись усвідомити справжню мету здійснюваного 

дослідження, а також тверезо оцінювати свої межі, зумовлені ідентичнісними 

особливостями (стать, національність тощо) й фінансовими, часовими, 
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«енергетичними» обмеженнями [Ontology, Epistemology, Axiology, & Methodology 

2009].  

Широке поле для дослідницького суб‟єктивізму відкривають аксіологічні 

розвідки. По-перше, вони належать до гуманітаристики з її вираженим 

інтерпретативним компонентом. По-друге, відтоді як Аристотель у «Нікомаховій 

етиці» задекларував відносність цінностей («У всьому, що пов‟язане з учинками 

та їхньою користю, немає нічого раз і назавжди встановленого» [Аристотель 2002, 

с. 61]), ця теза лише раз у раз підтверджувалася й обростала новою аргументацією 

та прикладами. Окрім того, ціннісна ієрархія – важливий компонент особистісної 

структури, що в разі психологічної ригідності індивідуума може лишатися для 

нього «невидимим» – неусвідомленим. Тому попри його волю, ця ієрархія 

починає впливати на процес дослідження, вторгаючись у нього аксіоматичними 

начебто положеннями, що насправді є такими лише для конкретного автора.  

На матеріалі сучасних праць з аксіології простежимо, які чинники 

зумовлюють їхню суб‟єктивізацію і в який спосіб вона виявляє себе. Потенційний 

дослідник аксіологічних питань має бути готовим відрефлексувати ці чинники, 

які – доки така рефлексія не відбулася – є водночас і межами його 

самоусвідомлення [Ontology, Epistemology, Axiology, & Methodology 2009; Spiro 

1996].  

Умисно не розглядатимемо прикладів відвертої упередженості науковця. Її 

яскраві зразки знаходимо в працях, присвячених мовному питанню (див. про це в: 

[Черненко, Шумлянський 2013]). Це той випадок, коли наука межує з 

публіцистикою, а об‟єктивізм утрачається не через відсутність усвідомлення 

автором своєї позиції, а навпаки – через занадто сильне її прожиття, аж до 

бажання накинути іншим. Нас цікавлять саме невідрефлексовані ідентичнісні 

константи дослідника / дослідниці, тож їхній аналіз – це, по суті, інтерпретація 

певного типу імплікатур.  

Розгляд чинників, що залишалися для науковців непоміченими й 

позначалися на їхніх висновках, здійснюватимемо від більш змінних до більш 

сталих.  
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1. Аксіологічний текстоцентризм – це зумовленість списку ціннісних 

концептів, якими оперує автор, мовним матеріалом – досліджуваним текстом.  

В одній із праць, присвячених рекламним текстам, називаючи ціннісні 

концепти, які в той чи той спосіб актуалізовані в рекламному дискурсі, автор 

розрізняє концепти ЗДОРОВ‟Я та НАТУРАЛЬНІСТЬ [Крамаренко 2005]. Однак 

останній семантично підпорядкований першому, оскільки натуральність продукту 

позитивно впливає на здоров‟я споживача. За межами текстів цього жанру та 

схожих із ними за тематикою (медична література, що обґрунтовує корисність 

натуральних продуктів і матеріалів тощо) ці два концепти залишилися б 

нерозрізненими, наприклад при соцопитуванні чи власне ціннісному аналізі.  

Між тим, до списку не увійшов концепт МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, 

наявний, хоча зазвичай неексплікований, у дискурсі кожної споживчої реклами. 

Через це, імовірно, він не привернув до себе уваги дослідника, орієнтованого на 

фіксовані тексти.  

Тож текстоцентризм призвів, з одного боку, до деталізації цінностей, що 

поза вказаним контекстом могли бути об‟єднані одним концептом (ЗДОРОВ‟Я). З 

іншого боку, він став на заваді розпізнаванню цінностей, які імпліковані 

жанровою належністю тексту загалом, але згідно з прагматичними намірами 

авторів аналізованих текстів не повинні бути в центрі уваги читача.   

Перевагою аксіологічного текстоцентризму можна вважати уважне 

ставлення до мовного матеріалу. Іти за текстом, за мовними явищами, 

репрезентованими в ньому, означає дотримуватися емпірично орієнтованого 

підходу. Завдяки йому вчений отримує шанс зафіксувати мовну реальність. Плин 

думки й організація матеріалу від спостереженого факту до узагальнення – це те, 

що дало змогу, наприклад, Я. Житвонану зробити цікавий висновок про те, що 

деякі лексеми французької мови (зокрема antique, moderne, chaud) набувають 

ціннісного забарвлення лише в туристичному дискурсі [Jitwongnan 2004, с. 74]. 

Цей висновок однаково правильний для всіх типів дискурсу. У кожному будуть 

присутні загалом нейтральні лексеми, що, увійшовши до текстів цього дискурсу, 

отримують конотативне навантаження. Лексеми перерва, дванадцять, хвороба 
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(учителя) стануть позитивно оцінними в шкільному дискурсі; сесія – негативно 

оцінною в студентському; звичайний – негативно оцінною в рекламі тощо. 

2. Аксіологічний егоцентризм – це вплив психологічних особистісних рис і 

ціннісних уподобань на відбір, аналіз та систематизацію матеріалу.   

Так, перераховуючи ядерні ціннісні концепти, виокремлені на основі 

аналізу словникового складу англійської мови, О. Бєссонова наводить такий ряд: 

love „любов‟, admiration „замилування‟, right „правильний‟, wrong „неправильний‟, 

evil „зло‟ (загальна оцінка), good „добро‟ та ін. [Бєссонова 2003, c. 6]. Оскільки 

залежність розташування концептів у переліку, наведеному автором, від їхньої 

частотності не вказана, можна припустити, що цей порядок почасти довільний. На 

першому місці стоять концепти ЛЮБОВ і ЗАМИЛУВАННЯ. У цьому списку 

вони витіснили вищі за рівнем ієрархії і ступенем абстрактності універсальні 

концепти ДОБРО й ЗЛО. Концепти ЛЮБОВ і ЗАМИЛУВАННЯ презентують 

емоційну сферу особистості, яка, вочевидь, є першорядною для самої авторки. 

Інший фрагмент цієї самої праці підтверджує наше припущення: до розряду 

сенсорних ціннісних концептів потрапляють знову ж таки емоційні концепти 

CONCERN „тривога, занепокоєння‟, GRIEF, SORROW, SADNESS „туга, сум, 

смуток‟. Важливі для автора концепти висунуто в переліку цінностей на перші 

позиції, а при класифікації вони потрапляють, окрім властивої їм категорії 

«емоції», також до категорії «сенсорні».  

Ще в деяких випадках спостерігаємо довільний вибір так званих «особливо 

важливих» концептів: «суперморальних» (В. Карасик зараховує до них біблійні 

норми [Карасик 2002]), «священних» (Л. Байрамова називає такою цінність 

БАТЬКІВЩИНА [Байрамова 2011], «трансцендентних» [Puzynina 1991]. Останні 

Я. Пузиніна обмежує сакральними, вилучаючи з їх числа цінності естетичні, з чим 

можна подискутувати. Естетичні цінності мають не лише матеріальний, а й 

духовний бік: згадаймо профітичну функцію мистецтва, екстатичні натхнення, 

теорію катарсису тощо. 

У статті К. Брітікової та В. Сальникової, присвяченій аналізу оцінних 

прізвиськ українських політиків, розглянуто, зокрема, прізвизька 
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політика В. Семиноженка. Оцінну семантику аналізованих номінацій описано за 

допомогою експресивів, які виявляють особисте авторське ставлення до названої 

властивості: «До подібних утворень можемо віднести й варіанти назв на прізвище 

політика Семиноженка: Семипупенко, Семилапенко, Семивушко, кожний із яких 

додає певні асоціації – загребущий (сім лап), усе чує (сім вух), незнищенний (сім 

пупів (життів)» [Брітікова, Сальнікова 2011]. Між тим, відзначені конотації 

можуть бути вербалізовані й стилістично нейтральними лексемами: не-щедрість 

(жадібність), життєстійкість, уважність.  

3. Аксіологічний лінгвоцентризм у зафіксованих прикладах виявляє себе 

переважно як вплив граматичної, насамперед частиномовної категоризації, на 

семантичну, що позначається на способі класифікації ціннісних концептів.   

Одна з дослідниць запропонувала розрізняти такі розряди оцінних слів: 

«1) прикметники good / bad та їхні синоніми: kind, well-behaved, immoral; 2) слова-

оцінки, виражені прислівниками, утвореними від прикметників: good / bad, тобто 

well / badly; 3) іменникові оцінки типу: nonsence, fool, idiot, sage, cleverness, 

wisdom; 4) слова-оцінки, репрезентовані дієсловами, що передають 

позитивне / негативне ставлення: like, love, enjoy, hate, disagree, disapprove» 

[Островська 2001, c. 6]. При цьому, підкоряючись частиномовній логіці, в одному 

ряду – без додаткової ієрархізації – опиняються вербалізатори й конкретно-

предметних (idiot, sage – ідіот, мудрець, англ.) концептів, і абстрактних 

концептів-властивостей (cleverness, wisdom – розум, мудрість, англ.), а також 

загальнооцінні (good / bad – добре / погано, англ.) та конкретнооцінні (kind, well-

behaved, immoral – добрий, вихований, аморальний, англ.) предикати. 

Л. Байрамова виділяє в окрему ціннісну категорію концепти ПЛАЧ і СМІХ 

[Байрамова 2011] у той час, як обидва презентують радше оцінне ставлення: 

емоційне негативне (плач) або ж позитивне (сміх) чи контроверзійне (іронічний, 

саркастичний сміх). На спосіб категоризації цих концептів, гадаємо, вплинула 

субстантивація їхніх вербалізаторів.  

4. Аксіологічний етноцентризм, тобто вплив ціннісних домінант, 

притаманних етнокультурі дослідника на певному хронологічному етапі, на 
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сприйняття ним ціннісних ієрархій. Щоб розпізнати цей вплив, потрібно мати 

інформацію про суспільні аксіологічні орієнтири нації чи етносу. Стосовно 

України таку інформацію містять результати соціологічних опитувань Інституту 

соціології НАН України [Кириченко 2002], [Українське суспільство 2003] та 

«Європейського соціального обстеження», проведеного за методикою Ш. Шварца 

[Магун, Руднев 2007]. 

Під впливом цього чинника етноспецифічна аксіологічна символіка може 

сприйматися як загальнолюдська. Так, одна з дослідниць, перераховуючи 

культурні ціннісні архетипи, називає серед притаманних усім етносам та націям 

ДІМ, ПОЛЕ і ХРАМ: «“Дім” як символ святого довкілля, де людина посідає 

чільне місце; “Поле” – життєвий топос, природа, продукти на столі; “Храм” – 

святиня» [Ременець 2011, с. 8-10]. Однак зрозуміло, що ПОЛЕ не може бути 

ключовим топосом для гірських чи приморських народів.  

Складний і оригінальний механізм дії неусвідомленого суб‟єктивізму 

демонструє одна з українських філософських праць. У ній, зокрема, 

стверджується, що цінністю, властивою українській ментальності, є 

індивідуалізм. Проте в процесі міркувань авторка робить висновок, що «на 

вершині піраміди цінностей громадянського суспільства, якими повинна 

керуватися людина в процесі життєдіяльності, знаходиться людина. Звідси 

основними соціально-антропологічними цінностями становлення громадянського 

суспільства є свобода, справедливість, рівність, гідність, концентрацією яких є 

основна цінність «права людини». Згадані цінності вможливлюють таку цінність, 

як «солідарність», і забезпечують соціальну інтеграцію в суспільстві» [Ременець 

2011, с. 10].  

Експлікуючи логіку відношень у цьому складному синтаксичному цілому 

й систематизуючи вербалізовані тут у різний спосіб ціннісні концепти відповідно 

до дихотомії «індивідуалістські / колективістські», отримаємо такий ланцюжок 

пропозицій: 1) найвищу сходинку а в ієрархії цінностей громадянського 

суспільства повинні посідати індивідуалістські цінності (людина), 2) основними 

цінностями громадянського суспільства є як індивідуалістські (СВОБОДА, 
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ГІДНІСТЬ), так і колективістські (СПРАВЕДЛИВІСТЬ, РІВНІСТЬ), 3) завдяки їм 

досягається колективістська цінність (СОЛІДАРНІСТЬ).    

Виходить цікава річ: ієрархічно вищою названо індивідуалістську цінність, 

однак за мету взято цінність колективістську. Але в аксіології ієрархічно вищою 

визнають саме цінність-мету, а не засоби її досягнення. Отже, маємо суперечність 

між типом цінностей, задекларованих як вищі в ієрархії, і типом цінностей, що 

виявили своє пріоритетне становище імпліцитно – опинившись у семантико-

синтаксичній позиції обставини мети. Можна інтерпретувати цей конфлікт між 

цінностями – усвідомленими й несвідомими – як суперечність між настановами, 

насправді притаманними авторові, і тими, яких він хоче досягти або вважає за 

правильні. Це припущення підтверджено даними «Європейського соціального 

обстеження», які засвідчили, що Україна за рівнем поціновування 

КОНФОРМНОСТІ, одного з основних критеріїв колективізму, поступилася лише 

чотирьом європейським країнам із 24: Норвегії, Польщі, Словаччині, Чехії. При 

цьому за рівнем значущості цінності САМОСТІЙНІСТЬ – критерію 

індивідуалізму – Україна відстала від усіх європейських країн, за винятком Греції. 

Отже, у цьому разі неусвідомлені колективістські етноцінності автора вступили в 

конфлікт із задекларованими індивідуалістськими цінностями, створюючи 

суперечність між експліцитною та імпліцитною аксіологічною інформацією.    

Отже, дослідницький суб‟єктивізм праць, присвячених аксіології, може 

виявляти себе в таких формах: 

- способі номінації ціннісних концептів (вербалізатори-експресиви замість 

нейтральних назв); 

- селекції ціннісних концептів: одні можуть ігноруватися, інші 

невиправдано деталізуватися;  

- способі категоризації ціннісних концептів: ціннісні концепти 

пріоритетного для дослідника типу можуть бути присутніми більше ніж в одній 

категорії; 

106



- способі ієрархізації ціннісних концептів: пріоритетні для дослідника 

ціннісні концепти посідають вищі позиції в аксіологічній ієрархії, через що 

концепти різного рівня абстрактності можуть змішуватися;  

- приписуванні всім культурам ціннісних концептів, властивих 

етнокультурі дослідника; 

- створенні суперечності між експліцитно, лексично вираженою, та 

імплікованою аксіологічною інформацією.  

 

1.4.3. «Горизонтальна» класифікація: принципи укладання тезаурусу 

ціннісних концептів 

Шляхів подолання такого суб‟єктивізму під час укладання тезауруса 

цінностей може бути два. Перший – це рефлексія власних ціннісних уподобань і 

вміння відфільтрувати їх від текстової інформації. До цього слід додати ще 

прискіпливість у процесі узагальнення та категоризації виявлених у тексті 

ціннісних концептів. Другий шлях – не множити аксіологічні тезауруси, а взяти за 

основу один зі створених кимось раніше. Особливо, якщо зважати на думку 

Л. Боукера про те, що часто корпус, укладений лише для кількох використань, не 

вартий значних часових витрат [Bowker 2001]. Так можна уникнути збільшення 

кількості ціннісних систем без вагомих підстав. Це дасть змогу також привести до 

єдиного категоріального знаменника ціннісні концепти, виявлені мовознавцями в 

досліджуваних текстах, значно полегшить завдання і самих мовознавців, і 

представників інших дисциплін, які могли б зацікавитися результатами розвідок у 

сфері аксіологічної лінгвістики. Насамперед це стосується соціологічних та 

історичних досліджень, які розкривають ціннісні орієнтири суспільства та ті 

аксіологічні настанови, що їх прагнуть накинути аудиторії мас-медіа, а також 

психологічних досліджень індивідуальних систем цінностей, проявлених у тексті 

та ідеостилі. Це суттєво підвищило б практичну значущість мовознавчих 

напрацювань. Намагання категоризувати аналізовані аксіологічні концепти в 

термінах однієї з поширених ціннісних систем спростило б процес порівняльних 
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лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних досліджень, що набувають все 

більшої популярності [Голубовська 2002; 2004], [Байрамова, Москалева 2011b]. 

Існування такого аксіологічного tertium comparаtionis – критерію 

порівняння цінностей, виражених у різний спосіб, – уможливило б проведення не 

лише міжмовних паралелей, а й дало б опору для аналізу семантичних 

відмінностей між різними дискурсами, зокрема на рівні їхніх аксіологічних 

домінант. Уже зараз низка спроб створити ціннісний тезаурус для дискурсів 

різного типу засвідчує, що вони неминуче матимуть зони неперетину, особливо в 

тому, що стосується засобів вербалізації певних концептів. Такий висновок можна 

зробити, порівнюючи, приміром, уже згадуваний тезаурус туристичного дискурсу 

Я. Житвонана [Jitwongnan 2014] та бізнес-дискурсу К. Жана-Франсуа й 

Т. Уелльоффа [Jean-François,Wellhoff 2011].  

Однак, на сьогодні не існує ціннісного тезауруса, який можна вважати 

універсальним і використовувати для аналізу будь-яких текстів, а тим більше 

будь-якої мови. Хоча про актуальність його створення писали не лише мовознавці 

[Бєссонова 2003, с. 2; Бартминськи 2005; Bartmiński 1989; Березович, Зубов и др. 

2000-2001], а й соціологи [Ганжуров 2004; Костенко 1993].  

Існує чимало варіантів аксіологічних класифікацій, які сягають  

Аристотелевого списку чеснот у «Нікомаховій етиці» [Аристотель 2002]. 

Розгалужені класифікації цінностей, що підсумовують і уточнюють логіко-

філософські розробки, знаходимо в мовознавчих працях, присвячених мовній 

оцінці Н. Арутюнової [Арутюнова 1988; 1999], Т. Космеди [Космеда 2000], 

Я. Пузиніної [Puzynina 1991], В. Кононенка [Кононенко 1997] та ін. Визначення 

списку цінностей – завдання аксіологічної лексикографії, що охоплює створення 

етнолінгвістичних словників, наприклад таких, як «Словник народних 

стереотипів і символів» за ред. Є. Бартмінського [Bartmiński 1989], словник 

концептів російської культури Ю. Степанова [Степанов 2004a], словник-довідник 

В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» [Жайворонок 2006] та 

етнолінгвістичний словник Н. Хобзей «Гуцульська міфологія» [Хобзей 2002]. 

Серед найвідоміших – ієрархія потреб людини, розроблена А. Маслоу, який 
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встановив відповідність між типами цінностей і рівнями потреб особистості 

[Maslow  1950]; типологія Ш. Шварца, що дає можливість розрізняти 

індивідуалістські та традиціоналістські суспільства [Schwartz, Bilsky 1990; 

Schwartz, Melech, Lehmann at all 2001],  

Напрацювання з аксіологічної лінгвістики, здійснені ученими різних країн 

(у першу чергу Росії, України, Польщі, Франції, США) за останні кілька 

десятиріч, дають змогу виявити закономірності створення аксіологічних 

тезаурусів, типові проблемні ділянки, що виникають у процесі цієї роботи й, 

урешті-решт, запропонувати орієнтовні принципи каталогізації ціннісних 

концептів у лінгвістичних працях [Черненко 2015d].  

Класичний уже словник Г. Лассуела [Lasswel, Namenwirth 1968] до цього 

часу використують соціологи в контент-дослідженнях текстів на політичну 

тематику [Медиа в выборах 1999]. Ця праця разом зі словником Р. Вебера «IV 

Гарвардський словник» [Weber 2014] лягла в основу виконаного на початку 2000-

х рр. в Гарвардському університеті масштабного проекту «Загальний питальник», 

який пропонує програмне забезпечення контент-досліджень англомовних текстів 

[The General Inquirer 2001]. Хоча назвати винятково аксіологічними ці словники 

не можна. Категорія «позитивне – негативне» (версія 2001 р. [Descriptions of 

Inquirer Categories 2001]), або ж GOOD (добро) та EVIL (зло) (2014 р.), входить до 

складу ширшого списку, який включає і назви частин тіла, і одяг (між тим, 

окремими рядками зазначено категорію STATUS CONNOTATIONІS (статусні 

конотації), яка також є аксіологічною в межах дихотомії «низький соціальний 

статус» / «високий соціальний статус»). 

Щодо словника самого Г. Ласуела, Р. Вебер та Дж. З. Наменворз 

зауважували певну асиметричність у його структурі. Не всі ціннісні категорії 

(СИЛА, БАГАТСТВО, ГАРНЕ САМОПОЧУТТЯ та ін.) мали однаковий перелік 

субкатегорій (ВТРАТА, НАБУТТЯ, УЧАСНИКИ тощо). Коментатори 

пояснювали це особливістю мовної системи: мовляв, відсутність певних 

субкатегорій зумовлена відсутністю або незначною кількістю відповідних лексем 

[Namenwirth, Weber 1987]. Можливо, урахування того факту, що деякі концепти 
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вербалізують сполученням лексем, а не окремими лексичними одиницями, 

допомогло б уникнути цієї асиметрії?  

Серед слов‟янських мов найбільш розробленим є аксіологічний тезаурус 

польської мови. Він, однак, створювався швидше як лінгвокультурологічне, 

довідкове видання, ніж як основа для кількісних досліджень. Працю над 

словником цінностей польської мови розпочали ще в середині 1980-х рр. (див. про 

це в [Бартминськи 2005], а також у працях, присвячених окремим концептам, 

наприклад [Bartmiński 2015]), продовжують і сьогодні під керівництвом 

Є. Бартмінського. У межах проекту вже виконано масштабну науково-дослідну 

роботу. За майже двадцять років досліджень було підготовлено кілька десятків 

лексикографічних статей. Серед них – статті, присвячені концептам 

БАТЬКІВЩИНА, ДІМ, ЦІННІСТЬ, СКРОМНІСТЬ, ГОРДІСТЬ, ПРАВДА, 

МИЛОСЕРДЯ, ТЕРПІННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, МУДРІСТЬ, 

КРЕАТИВНІСТЬ, ПРАЦЯ, СВОБОДА, ПАТРІОТИЗМ, ГРОМАДЯНИН, 

ДЕРЖАВА, НАРОД, ПОЛЬЩА. Статті включають, зокрема, дефініцію, опис 

понять, що регулярно виступають разом із заголовним словом, антоніми, цитати, 

коментарі, дані про перший випадок уживання, етимологічні відомості. Вагомим 

досягненням у реалізації поставлених планів стала книга за редакцією Є. 

Бартмінського та М. Мазуркевич-Бжозовської «Назви цінностей» [Nazwy wartości 

1993]. У 2000–2001 роках було задекларовано амбітний проект аксіологічного 

слов‟янського словника, що містив би також етимологічну й історико-культурну 

інформацію [Березович. Зубов и др. 2000-2001]. На жаль, інформації про успіхи в 

реалізації цього задуму знайти не вдалося. 

Внеском в опис ціннісних концептів української культури стали, зокрема, 

монографія В. Кононенка [Кононенко 1997] та колективна праця фахівців 

Прикарпатського університету ім. В. Стефаника «Духовні цінності українського 

народу» [Духовні цінності 1999], хоча віднести їх до зразків всеохопного 

тезауруса не можна, оскільки увагу дослідників зосереджено на специфічних 

етноконцептах. 
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Серед ціннісних тезаурусів слов‟янських мов особливе місце посідає книга 

Ю. Степанова «Константи: Словник російської культури» [Степанов 2004a]. Це 

по-своєму епохальне видання стало своєрідним зразком для наступних поколінь 

мовознавців, які взялися за подальше вивчення культурних концептів, 

поглиблюючи й розширюючи матеріал, уміщений у ньому. Словник не було 

названо аксіологічним, однак можемо включити його до спроб побудови 

ціннісного тезауруса, оскільки в концепції самого Ю. Степанова культурний 

концепт містить аксіологічний компонент. У програмній статті «Концепт» він 

уживає термін концепт як контекстуальний синонім до словосполучення духовні 

цінності [Степанов 2004b]. Але великий обсяг статей дав змогу, по-перше, 

вмістити лише незначну частину культурно та ціннісно значущих концептів 

російської культури. По-друге, сам відбір відбувався, знову ж таки, на 

суб‟єктивній основі – як результат особистого рішення автора. Крім того, 

особливістю словника є домінування опису смислового наповнення концепту над 

описом форм його реалізації. 

Істотним унеском у справу аксіологічної лексикографії стали аксіологічні 

словники фразеології французької, російської та німецької мов Л. Байрамової 

[Байрамова 2011; Байрамова, Москалева 2011]. Авторка розподіляє матеріал за 

слотами, на які розпадаються десять виокремлених нею цінностей та 

антицінностей: вітальні цінності й антицінності (у термінології Л. Байрамової) 

ЖИТТЯ – СМЕРТЬ; ЗДОРОВ‟Я – ХВОРОБА; Гедоністична / духовна цінність і її 

антицінність ЩАСТЯ – НЕЩАСТЯ; Священна / свята цінність і її антицінність 

БАТЬКІВЩИНА – ЧУЖИНА; Соціально-утилітарна цінність і антицінність 

ПРАЦЯ, ВІДПОЧИНОК – НЕРОБСТВО, ЛІНЬ; Матеріальна цінність і 

антицінність БАГАТСТВО – БІДНІСТЬ; інтелектуально-когнітивна цінність і 

антицінність: РОЗУМ – ДУРІСТЬ; Морально-етична цінність і антицінність: 

ПРАВДА – БРЕХНЯ; Емоційна цінність і антицінність: СМІХ – ПЛАЧ; Релігійні 

цінності й антицінності: РАЙ – ПЕКЛО. 

Проблематичним видається коректність віднесення, наприклад, 

ЩАСТЯ / НЕЩАСТЯ водночас і до гедоністичних, і до духовних цінностей. Чи 
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не вказує це на те, що щастя не стільки цінність, скільки емоційна реакція на 

володіння цінностями – і духовними, і матеріальними? Що це – своєрідний 

варіант вираження загальної оцінки «погано» / «добре»? Але якщо визначати, 

який тип концептів доцільно брати за основу аксіологічного тезауруса, то, на 

нашу думку, ключовими гаслами повинні бути назви ціннісних концептів 

базового рівня. Суперординатний (добре / погано) є неінформативним. 

Субординатний – занадто деталізований і може містити в собі практично всі 

складники концептуальної системи певної мовно-культурної спільноти, не даючи 

можливості здійснити необхідні узагальнення. Викликає також питання категорія 

«священні цінності», особливо при існуванні категорій цінності «морально-

етичні» та «релігійні».  

Попри ці зауваги, плідною у словниках Л. Байрамової, на нашу думку, є 

пропозиція спиратися на найзагальніші аксіологічні категорії, звівши їх до 

осяжної кількості, а також слотова структура побудови. Схожий принцип опису 

ціннісних концептів було запропоновано й проілюстровано нами на прикладі 

концептів КОНТРОЛЬ та СТРАХ, зафіксованих в українських ЗМІ початку 2000-х 

роках (докладніше див. [Черненко 2003b], [Черненко 2004b]).  

Вибір поміж уже наявних ціннісних систем, як бачимо, не такий простий. 

Перед завданням віддати перевагу одній з уже запропонованих класифікацій 

відступив навіть визнаний у лінгвістичній аксіології авторитет Р. Джекендофф. 

«Одна річ, на яку я не наважуюся тут, – це вирішити, яку ціннісну систему нам 

варто прийняти», – написав він [Jаckendoff 2001, с. 376].  

На нашу думку, обираючи ціннісну систему для категоризації концептів, 

виявлених за допомогою лінгвістичного аналізу в досліджуваних текстах, 

доцільно зупинитися на тій, яка на сьогодні має найбільший попит серед 

науковців, що проводять практичні дослідження, – і не лише в галузі лінгвістики, 

а й поза її межами. Останнє важливо, якщо врахувати зростання інтересу до 

міждисциплінарних досліджень і перспективи використання здобутків 

мовознавства фахівцями інших галузей. Такими системами, на нашу думку, є 

система цінностей А. Маслоу, який поділяє їх на вітальні, цінності безпеки, 
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любові / належності, визнання та самореалізації [Maslow 1950], а також створена 

порівняно недавно система цінностей Ш. Шварца [Schwartz, Bilsky 1990; 

Schwartz, Melech, Lehmann at all 2001]. Остання примітна тим, що її найчастіше 

беруть за основу для порівняння ціннісних орієнтирів різних геополітичних 

суб‟єктів і національних культур [Семків 2008], [Магун, Руднев 2007], [Kalmus 

2002] та ін.). Базовими для системи Ш. Шварца є десять цінностей, поділених на 

дві групи – індивідуалістські та колективістські.  

Наведемо перелік цих цінностей із визначеннями, запропонованими 

Ш. Шварцом. До першої групи належать такі цінності: 

1) влада (Power): «соціальний статус і престиж, контроль і домінування над 

людьми та ресурсами; людина, яка цінує владу, любить вказувати людям, що їм 

робити, любить, щоб усе відбувалося так, як вона сказала»; 

2) досягнення (Achievement): «особистий успіх та його демонстрація через 

досягнення й здібності, що відповідають соціальним стандартам; для людини, яка 

цінує досягнення, важливо бути соціально успішною, вражати інших й 

вирізнятися поміж ними»; 

3) гедонізм (Hedonism): «власне задоволення й чуттєва насолода; людина, 

для якої це важливо, дійсно насолоджується життям, для неї важливо гарно 

проводити час»; 

4) враження (Stimulation): «життя, насичене гострими відчуттями, 

новизною і складними завданнями; людина, для якої важлива ця цінність, шукає 

пригод, любить ризикувати й відчувати збудження»;  

5) саморозвиток (Self-direction): «незалежність у мисленні й прийнятті 

рішень, творчість, пізнання; людина, яка цінує саморозвиток, допитлива й 

зацікавлена, намагається все зрозуміти». 

До другої групи належать:  

1) універсалізм (Universalism): «розуміння, висока оцінка й захист 

добробуту всіх людей, а також природи; толерантність; людина, для якої 

важливий універсалізм, вважає, що всі заслуговують на рівне поводження, вона 

переймається справедливістю навіть по відношенню до тих людей, яких не знає»; 
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2) доброзичливість (Benevolence): «збереження й покращення добробуту 

тих, з ким людина часто спілкується; людина, яка цінує доброзичливість, завжди 

хоче допомогти близьким людям, для неї важливо дбати про тих, кого вона знає й 

любить»; 

3) традиція (Tradition): «повага й прийняття звичаїв та ідей, які походять 

від традиційної культури й релігії, відданість їм; людина, для якої важливі 

традиції, гадає, що потрібно робити все так, як це робили у її родині, вона хоче 

наслідувати родинні звички й традиції»;  

4) конформність (Conformity): «уникання дій, схильностей і намірів, які 

могли б засмутити інших людей або заподіяти їм шкоду, а також порушити 

соціальні вимоги та норми; людина, яка цінує конформність, вважає, що потрібно 

все робити так, як скажуть, і дотримуватися правил навіть тоді, коли ніхто за 

тобою не спостерігає»;  

5) безпека (Security): «безпека, гармонія та стабільність суспільства, 

взаємин із людьми й самої людини; для людини, яка цінує безпеку, велике 

значення має захищеність її країни від ворогів». 

Валідність такої класифікації було підтверджено на основі опитувань, 

проведених серед представників більше ніж 60 національностей [Schwartz, 

Melech, Lehmann at all 2001, с. 521, с. 519].   

З огляду на систему Ш. Шварца, унікальні, на думку Я. Житвонана 

[Jitwongnan 2004, с. 74], для франкомовного туристичного дискурсу цінності  

ANTIQUE (старовинний) та MODERN (сучасний) перегукуються з 

каталогізованими в аксіологічному бізнес-словнику К. Жана-Франсуа та 

Т. Уелльоффа [Jean-François, Wellhoff 2011] цінностями ANCRAGE 

TERRITORIAL (місцеве коріння) та CRÉATIVITÉ (творчість). Смисловим 

аксіологічним знаменником для них може бути опозиція цінностей 

ТРАДИЦІОНАЛІЗМ – САМОРОЗВИТОК. 

Керуючись зазначеними принципами й спираючись на аксіологічні 

системи А. Маслоу та Ш. Шварца, ми провели пілотне дослідження ціннісних 

концептів українських ЗМІ за період 2000–2010 років. Джерело мовного 
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матеріалу було обрано з огляду на те, що мас-медійні тексти, з одного боку, 

відображають аксіологічні настанови суспільства, а з іншого – формують їх або 

принаймні намагаються це робити. Аналіз сучасних мас-медійних текстів дає 

можливість тримати в полі зору актуальну для сьогодення систему цінностей 

мовців. Окрім того, це багатий мовний матеріал, необхідний для каталогізації 

засобів вираження концептів. 

Аналіз російськомовних та українськомовних текстів ЗМІ України за 

період 2001–2010 рр. дав можливість виокремити вербалізовані в них базові 

ціннісні концепти й дати їм визначення. Визначення формулювалися на основі 

спектру вербалізаторів того чи того концепту, а також контекстів їхнього 

вживання. У процесі подальших досліджень українського мас-медійного дискурсу 

укладений список ціннісних концептів використовувався як гіпотеза: перевірявся 

й уточнювався. В результаті було сформовано такий перелік базових ціннісних 

концептів, що їх можна зафіксувати у текстах українських ЗМІ.   

АЛЬТРУЇЗМ – здатність до самопожертви, готовність робити щось 

потрібне для інших попри власні інтереси; 

ВИЗНАННЯ – визнання здобутків, талантів чи будь-яких інших 

особистісних якостей чи результатів діяльності людини іншими людьми;   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – здатність людини брати на себе відповідальність, 

визнавати свої помилки, виконувати обіцянки, приймати рішення у складних 

ситуаціях;  

УПЕВНЕНІСТЬ – почуття впевненості в собі, у своїх силах і здатності до 

успішних дій як внутрішнє, так і виявлене зовні у словах, поведінці, манері 

триматися й поводитися;  

ГІДНІСТЬ – упевненість у власному праві на повагу й гідне поводження, 

вміння виявляти цю впевненість і відстоювати свої права; 

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ – визнання рівності усіх людей у думках, на словах, 

а також дії, спрямовані на захист цих прав;  

ДІЯЛЬНІСТЬ – виявлення активності у будь-якій професійній чи 

непрофесійні сфері діяльності, здійснення дій для досягнення певної мети; 

115



ДОБРОБУТ – володіння різними формами майна на рівні, що відповідає 

соціальним стандартам суспільства або вищий за них; 

ДОБРОТА – здатність до емпатії, до співчуття, його переживання та / або 

вияви дієвої допомоги іншим людям; 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ – усвідомлення важливості збереження чистоти 

довкілля, багатства природи, виявлення небайдужості до проблем екології на 

словах та на ділі; 

ЕМОЦІЙНІСТЬ – здатність до переживання емоцій, їх публічні прояви; 

ЕНТУЗІАЗМ – готовність здійснювати потрібні іншим справи, працювати 

без належної матеріальної допомоги, з почуття обов‟язку чи з самого бажання 

зробити щось корисне або задля задоволення від процесу праці; 

ЗАДОВОЛЕННЯ – можливість чи здатність отримувати саме відчуття 

задоволення незалежно від об‟єкта насолоди;  

ЗАКОННІСТЬ – дотримання офіційних норм установленого в державі 

законодавства; 

ЗДОРОВ‟Я – перебування у хорошій фізичній формі, що відповідає 

медичним нормам, гарне самопочуття; 

ІСТИННІСТЬ – відповідність інформації, яка транслюється, дійсності, про 

яку вона повідомляє;  

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ – здатність і бажання чинити у відповідності до правил  

кооперативної поведінки при взаємодії з іншими людьми, а також вияви такої 

поведінки;  

КОНТРОЛЬ – наявність важелів контролю за ситуацією, за іншими 

людьми, а також відсутність такого контролю з боку інших людей; 

КОНФОРМНІСТЬ – готовність і / чи бажання чинити відповідно до 

усталених у суспільстві норм, навіть коли ніхто не стежить за людиною;  

КОРИСНІСТЬ – здатність робити щось корисне для інших людей, 

результати такої діяльності, які є корисними для інших людей; 

КРАСА – щось, чиї властивості відповідають прийнятим у певній спільноті 

естетичним критеріям; 
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КРЕАТИВНІСТЬ – творчі здібності та їхня реалізація в процесі будь-якої 

діяльності; 

ЛЮБОВ – почуття та прояви любові; 

МОЛОДІСТЬ – належність до вікової категорії, яка у певний час у певній 

спільності характеризується як проміжна між дитинством і зрілістю; 

МОРАЛЬНІСТЬ – дотримання норм, які у певний час в певній спільності 

характеризуются як етичні й моральні; 

НАЛЕЖНІСТЬ – відчуття чи право належності до певної соціальної, 

демографічної та ін. групи;  

ОСВІТА – володіння знаннями на рівні, що відповідає усталеним у 

суспільстві стандарти освіченості або вищий за них, можливості для отримання 

знань, отримання формальної освіти у відповідних закладах і можливості для 

навчання в цих закладах; 

ПАТРІОТИЗМ – любов до батьківщини і / або готовність її захищати та дії, 

спрямовані на її захист; 

ПОВАГА – почуття та вияви поваги з боку інших людей до особистості; 

ПОСЛІДОВНІСТЬ – дотримання певних принципів, звичок, пріоритетів, 

їхня незмінність протягом тривалого часу;  

ПОТЕНЦІАЛ – ще не реалізовані, але наявні здібності у певній сфері 

діяльності, талант; можливості для успіху в певній ситуації за певних обставин;     

ПРАГМАТИЗМ – розсудливість у міркуваннях та прийнятті рішень, 

орієнтованих на досягнення практичного результату;  

ПРАЦЬОВИТІСТЬ – любов до процесу праці, отримання задоволення від 

нього і / або спроможність працювати довго й інтенсивно з почуття обов‟язку чи з 

необхідності; 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ – виконання функціональних обов‟язків у професійній 

сфері діяльності на рівні чи вище усталених у певній спільноті стандартів;  

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ – здатність діяти ефективно, досягаючи  

очікуваного результату; 

РЕЛІГІЙНІСТЬ – віра в бога, дотримання релігійних традицій та ритуалів; 
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РОДИНА – відданість родині,  бажання її мати і щось робити задля членів 

родини; 

РОЗВИТОК – зміни в напряму вдосконалення та діяльність, спрямована на 

досягнення таких змін; 

РОЗУМ – рівень інтелекту, який відповідає чи вищий за стандарти, визнані 

у певний час у певній спільноті; 

СВОЄЧАСНІСТЬ – пунктуальність, дії, виконані у час їхньої найбільшої 

ефективності; 

СИЛА – фізична сила; здатність змушувати себе чи інших виконувати 

щось попри бажання;  

СКРОМНІСТЬ – уміння поводитися, не привертаючи до себе уваги й не 

вихвалятися власними здобутками й перевагами; 

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ – здійснення дій, корисних для 

спільноти в цілому; 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ – визнання права всіх людей отримувати те, на що 

вони заслуговують, незалежно від соціальної групи, до якої вони належать, та 

інших їхніх особливостей;  

ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – дотримання рекомендацій з харчування,  

режиму відпочинку й праці та інших норм життєдіяльності, які дозволяють 

зберігати хорошу фізичну форму;  

УСПІХ – особисті досягнення, визнані спільнотою; 

ЧЕСНІСТЬ – властивість говорити правду; 

ЩЕДРІСТЬ – готовність людини віддавати іншим те, що належить їй; 

ЯКІСТЬ – властивості об‟єкта, що відповідають або перевищують 

стандарти, які у певний час у певному суспільстві висувають до цього об‟єкта. 

Для іншої текстової та тематичної бази цей перелік може бути дещо 

іншим: можуть додатися нові концепти, або вже зафіксовані інтегруються в один. 

Розподіл названих ціннісних концептів за класифікацією А. Маслоу дав 

такі результати. 
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1. Вітальні: ДОБРОБУТ, ЕКОЛОГІЧНІСТЬ, ЗАДОВОЛЕННЯ, ЗДОРОВ‟Я, 

МОЛОДІСТЬ, СЕКС,  ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. 

2. Безпеки: ВПЕВНЕНІСТЬ, ЗАКОННІСТЬ, КОНТРОЛЬ, 

ПОСЛІДОВНІСТЬ, СВОЄЧАСНІСТЬ, СИЛА, ПАТРІОТИЗМ, ПРАГМАТИЗМ. 

3. Належності: АЛЬТРУЇЗМ, ДОБРОТА,  КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ, 

КОНФОРМНІСТЬ, КОРИСНІСТЬ, ЛЮБОВ, МОРАЛЬНІСТЬ, НАЛЕЖНІСТЬ, 

РОДИНА, СКРОМНІСТЬ, СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ, 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЩЕДРІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ, РЕЛІГІЙНІСТЬ. 

4. Визнання: ВИЗНАННЯ, ГІДНІСТЬ, КРАСА, ПОВАГА, 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, УСПІХ, ЯКІСТЬ. 

5. Самореалізації: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,  ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, ЕНТУЗІАЗМ, ІСТИННІСТЬ,  КРЕАТИВНІСТЬ, 

ОСВІТА, ПОТЕНЦІАЛ, ПРАЦЬОВИТІСТЬ,  РОЗВИТОК, РОЗУМ. 

Можуть дискутуватися й змінювати категорію залежно від контексту 

РЕЛІГІЙНІСТЬ (альтернативний варіант розподілу – цінність належності), 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ (альтернативний варіант – цінність самореалізації), ЯКІСТЬ 

(альтернативний варіант – цінність самореалізації). 

Розподіл ціннісних концептів за класифікацією Ш. Шварца відбувся так: 

1. Влада: КОНТРОЛЬ, СИЛА, УПЕВНЕНІСТЬ. 

2. Досягнення: ВИЗНАННЯ, ДОБРОБУТ, ПОВАГА, ПРАГМАТИЗМ,  

ПРАЦЬОВИТІСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ,  УСПІХ, ЯКІСТЬ.  

3. Гедонізм: ЗАДОВОЛЕННЯ, ЗДОРОВ‟Я, КРАСА, МОЛОДІСТЬ.  

4. Враження: ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, 

5. Саморозвиток: ЕНТУЗІАЗМ, ІСТИННІСТЬ, КРЕАТИВНІСТЬ, ОСВІТА, 

ПОТЕНЦІАЛ, РОЗВИТОК, РОЗУМ, ГІДНІСТЬ. ПРОФЕСІЙНІСТЬ, 

6. Універсалізм: АЛЬТРУЇЗМ, ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, ЕКОЛОГІЧНІСТЬ,  

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, 

ЧЕСНІСТЬ. 

7. Доброзичливість: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ДОБРОТА, КОРИСНІСТЬ, 

ЛЮБОВ, НАЛЕЖНІСТЬ,  РОДИНА, ЩЕДРІСТЬ.  
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8. Традиція: ПОСЛІДОВНІСТЬ, РЕЛІГІЙНІСТЬ. 

9. Конформність: ЗАКОННІСТЬ, КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ,  СКРОМНІСТЬ. 

10. Безпека: ПАТРІОТИЗМ, СВОЄЧАСНІСТЬ, ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ 

ЖИТТЯ. 

Цінність ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ у класифікації А. Маслоу віднесено 

не до категорії “безпека”, на відміну від класифікації Ш. Шварца, хоча така 

категорія є в обох класифікаціях, а до категорії “вітальні цінності”, осільки ми 

вважаємо, що вона точніше корелює з цінністю ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, а в 

класифікації Ш. Шварца категорія “вітальні цінності” відсутня так само, як і її 

однозначний смисловий корелят.  

Видається перспективним застосовувати в лінгвістичних дослідженнях з 

аксіології ті ціннісні системи, що вже були апробовані, зокрема й за межами 

мовознавства. Для окремих ціннісних концептів теж варто знайти відповідну 

аксіологічну категорію в уже розроблених системах. Це дасть змогу: 1) не 

збільшувати кількість вже наявних ціннісних систем; 2) спростити 

використання результатів лінгвістичних розвідок фахівцями-аксіологами з інших 

наукових галузей; 3) забезпечити аксіологічні дослідження різних дискурсів та 

культур спільним знаменником – tertium comparationis. Усе це полегшить 

процедуру укладання масштабного аксіологічного тезауруса окремих 

лінгвокультур, коли для цього буде накопичено достатньо мовознавчих даних. 

 

1.5. Структурні особливості ціннісного концепту 

 

1.5.1. Фреймова пропозиційна  структура ціннісного концепту 

Найпростішою аксіологічною пропозиційною структурою є структура 

ціннісного концепту. С. Воркачов ставився до можливості описати такі складні 

ціннісні концепти, як СЧАСТЬЕ чи ЛЮБОВЬ, у рамках однотипової матриці 

скептично через їхню «індивідуалізованість» [Воркачев 2004, c. 37]. Ми все-таки 

здійснимо спробу змоделювати типову структуру ціннісного концепту, зважаючи, 

однак, на те, що вона має свої особливості порівняно з іншими концептами. 
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Аналіз онтології цінностей, процесу їхнього утворення та ієрархічної 

організації виявив, що специфіка ціннісних концептів полягає в поєднанні вимірів 

суб‟єктивного та об‟єктивного, а також різній природі оцінюваного предмета й 

оцінюваного атрибута. Типовими ціннісними концептами при цьому, услід за 

Е. Рош [Rosh 1978], будемо вважати концепти базового рівня категоризації. Це 

випливає вже з контекстів уживання відповідних вербалізаторів. 

Концепти суперординатного та субординатного рівнів, функціонучи як 

аксіологічні пропозиційні фрейми, вимагають експлікації певних актантних 

позицій:  

укр. Він добрий / поганий…/ рос. Он хороший/плохой… (чому саме?) – 

актуалізовано валентність до конкретно-предметної ознаки, атрибута предмета 

зовнішнього світу: укр. …бо вчинив непорядно / рос. потому что поступил 

непорядочно; 

 укр. Лікар прийшов…/ рос. Врач пришел (це добре чи погано? чому?) – 

актуалізовано валентність до оцінюваного атрибута й оцінного знака: укр. це 

добре, він допоможе видужати / рос. это хорошо, он поможет выздороветь. 

Для концептів базового рівня обидва типи валентності є надлишковими. 

Заповнення оцінної та конкретно-предметної валентностей породжують 

тривіальні судження: 

укр. 

Він здоровий. 

Він здоровий, бо в нього нормальна температура, нормальні аналізи крові, 

хороший апетит тощо 
?
. 

Він здоровий, це добре 
?
; 

рос. 

Он здоровый. 

Он здоровый, потому что у него нормальная температура, нормальные 

анализы крови, хороший аппетит и т.д 
?
. 

Он здоровый, это хорошо 
?
. 
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Такий ефект виникає через те, що ціннісні концепти базового рівня в самій 

своїй структурі містять і оцінне, і конкретно-предметне значення. Відповідні 

вербалізатори можуть мати референцію і до зовнішнього (об‟єктивно присутній 

оцінюваний атрибут), і до внутрішнього (суб‟єктивне ставлення до оцінюваного 

атрибута, власне оцінка) світів.   

Отже, ціннісні концепти суперординатного та субординатного рівнів є 

периферією ієрархічної системи ціннісних концептів. Вербалізатори перших 

наближені до дейктичних знаків. Вербалізатори других – актуалізують своє 

ціннісне значення лише в контексті: пор. сприйняття зафіксованих у словнику, 

поза контекстом, лексем успішний, розумний і гаманець, книга. Конкретно-

предметні концепти можуть мати стійке оцінне значення й зближуватися з 

концептами базового рівня тоді, коли вони, за формулюванням С. Воркачова, 

«обростають етнокультурними конотаціями й утворюють «знакове тіло» 

культурного концепту» [Воркачев 2004], тобто набувають статусу символів:  

гроші, хліб, банківський рахунок – ДОБРОБУТ, гімн, калина, вишиванка – 

ПАТРІОТИЗМ, п‟єдестал, медаль, лавровий вінок – УСПІШНІСТЬ тощо.  

Інколи можна спостерігати формування, часом свідоме, символічного 

значення в конкретно-предметних концептів у сучасному мас-медійному 

дискурсі:  укр. «На цю мильну оперу покладають великі надії. Вона має показати 

кенійській молоді справжні цінності, стати символом незалежності від 

західного впливу» (День.12.09.2003, c. 15); «Свято незалежності України та 

День Успіння Пресвятої Богородиці – значущі дати для всього українського 

суспільства. Ці два є символами синівської відданості та високої духовності 

нашого народу» ( День.12.09.2003, с. 18). 

Рівень субординатних концептів, на нашу думку, є найбільш культурно 

маркованим. Він безпосередньо відображає спосіб життя мовно-національної 

спільноти.  

Ціннісні концепти базового рівня складають ядро систем ціннісних 

концептів, і саме їх будемо розглядати далі, аналізуючи процес трансляції та 

формування цінностей.     
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Моделюючи структуру ціннісного концепту, слід пам‟ятати про її 

двокомпонентність. До її складу входять: 

1) оцінюваний атрибут, 

2) власне оцінка – оцінний знак.  

Звертаючись до когнітивної граматики, можна було б зазначити, що тут 

відбувається блендинг когнітивних областей, доменів: перцептивного й 

аксіологічного [Langacker 1993]. Але ці два компоненти не просто «сусідять» між 

собою. Їхній зв‟язок не є сурядним. Ціннісні концепти базового рівня  є 

результатом інтеракції між об‟єктивними властивостями і сприйняттям цих 

властивостей людиною [Лакофф 2004, с. 79], [Tanaka, Taylor 1991, с. 458]. Про 

взаємодію, а не паралельні процеси перцептивної й оцінної категоризації пише 

Дж. Едельман: «оцінно-категоріальна пам‟ять» дає змогу «концептуальним 

відповідям», тобто процесу категоризації, здійснюватися на основі сумісної 

взаємодії таламокортикальної <відповідає за перцептивну категоризацію – Г.Ч.> 

та лімбічно-стовбурової <відповідає за оцінну категоризацію> систем [Эделъман 

2012, с. 432]. 

Р. Джекендофф уважає концепт складною ієрархічною системою. Якщо 

розглядати ціннісний концепт у комплексі всіх його вербалізацій, то з цим можна 

погодитися. Учений стверджує також, що лексична концептуальна структура за 

своєю природою складна, «композиційна» [Jackendoff 1989, с. 95].  

Але якщо зосереджуватися на власне семантичній структурі, 

абстрагуючись від конкретних утілень, то більш коректною видається теза про 

предикативність зв‟язку між оцінюваним атрибутом і власне оцінкою в межах 

ціннісного концепту. Про те, що оцінювання – «це завжди предикація вищого 

ступеня», писала свого часу Я. Пузиніна [Puzynina 1991, с. 135]. К. Зацепін та 

І. Саморуков обґрунтовують подієву природу взагалі будь-якого концепту 

[Зацепин, Саморуков 2002]. Предикативний зв‟язок між об‟єктом дійсності 

(оцінюваний атрибут) та ставленням суб‟єкта (оцінкою) до нього передбачає 

розуміння цінності як «об‟єктивно існуючого емоційно забарвленого факту» 

[Чухина 1966, с. 182]. У когнітивній семантиці кінця ХХ ст. факт, що потрапив до 
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кола інтересів людини, трактують як подію. З огляду на це ціннісний концепт 

можна назвати фактом (оцінюваним атрибутом), що став подією завдяки 

оцінному ставленню суб‟єкта [Арутюнова 1999, с. 447, 509].   

Найближчою до структури ціннісного концепту, на нашу думку, є 

предикативна структура, запропонована М. Епштейном для моделювання 

семантики прагмем – ідеологічно забарвлених лексем, які поєднують у своєму 

значенні об‟єкт і оцінний предикат: «…є слова, грубо кажучи, «предметні» за 

своїм лексичним значенням, що набувають оцінного смислу лише в контексті. 

Прагмема ж – це ідея, згорнута в одне слово, що імпліцитно містить обидва члени 

судження» [Эпштейн 1991, с. 20]. 

Отже, структура ціннісного концепту базового рівня, що становить ядро 

ієрархічної системи ціннісних концептів, є двокомпонентною. До її складу 

входить: 

- денотативно-сигніфікативна частина, яка презентує оцінюваний 

атрибут (Atr), 

- конотативна частина – власне оцінка, що її, для уникнення синонімії з 

оцінкою як процесом, у межах структури ціннісного концепту назвемо оцінним 

знаком (добре / погано) (Polus – Pl).  

Ці компоненти поєднані предикативним зв‟язком: 

укр.  

Розум, тепло, добробут, доброта – це добре;  

Холод, хвороба, бідність, злість – це погано;  

рос. 

Ум, тепло, благосостояние, доброта – это хорошо;  

Холод, болезнь, бедность, злость – это плохо.  

Проте слід пам‟ятати, що ми виходимо із суб‟єктивістської теорії 

цінностей, згідно з якою аксіологічні виміри світу існують у свідомості людини 

тією мірою, якою певні його властивості потрапляють у сферу її інтересів. Це 

означає, що обов‟язковим, хоча часто імплікованим і неусвідомленим 
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компонентом структури ціннісного концепту має бути модальна рамка: укр. Я 

вважаю, вони вважають / рос. Я считаю, они считают  та ін.  

У підсумку модель структури ціннісного концепту складатиметься із 

суб‟єкта оцінки (S), предиката думки (Pr думки), який у свою чергу містить 

оцінюваний атрибут (Atr) і знак оцінки (Pl). Схематичне зображення матиме 

такий вигляд: 

S Pr думки [Atr Pl]. 

Отже, ціннісний концепт є тим типом концепту, структуру якого найкраще 

змоделювати за допомогою пропозиційної предикативної структури. Pr думки тут є 

обов‟язковим і символізує віднесеність аксіологічного значення ціннісного 

концепту до суб‟єктивного можливого світу.  

Утворений таким чином, концепт є своєрідною девіацією щодо 

позасуб‟єктної дійсності, оскільки додає непритаманну їй від початку 

аксіологічність. Тому будь-яке судження, що містить цінісний концепт, буде до 

певної міри викривленням цієї реальності, або – якщо уникати негативних 

конотацій – добудовою, підлаштуванням її під потреби людини.  

Запропонована модель ціннісного концепту може бути кваліфікована як 

пропозиційний фрейм – один із типових способів презентації концептів [Дейк, 

Кинч 1988; Жаботинская 2009; Баранов 2009, с. 17; Гудкова 2012]. 

Обов‟язковими компонентами такої моделі будуть предикат думки, суб‟єкт 

оцінки, об‟єкт – оцінюваний атрибут, знак оцінки. Серед факультативних 

терміналів – сірконстанти часу й місця, бенефіціант – суб‟єкт користі.   

 

1.5.2. Негативні ціннісні концепти 

Одне з питань аксіологічної лінгвістики стосується статусу концептів із 

негативним знаком оцінки у їхній структурі. На їхнє позначення існують терміни 

антицінність, антиконцепт [Приходько 2012] та негативна цінність 

[Абельсон  1987]. Однак семантичні класифікації концептів зазвичай складають із 

назв цінностей з позитивим знаком: БЕЗПЕКА, ВЛАДА, САМОРОЗВИТОК тощо. 

У цих системах відсутні такі категорій, як НЕБЕЗПЕКА, ПІДЛЕГЛІСТЬ, РЕГРЕС 
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тощо. Маркованими на шкалі «добре – погано» при аналізі семантики оцінних 

мовних одиниць лінгвісти визнають саме негативний оцінний полюс 

[Арутюнова 1988, с. 250]. Так, аналізуючи негативно оцінне метафоричне 

вживання лексем на позначення звуків тварин (англ. growl, howl, yowl, roar – 

гарчати / голосно скаржитися, стогнати, вити, ревіти, англ.), А. Лаго пояснює 

відповідні дериваційні процеси так: «зв‟язок – ВИКЛИКАЄ СТРАХ». Проте, 

називаючи аналогічні позитивно оцінні метафори, похідні від лексем на 

позначення пташиних звуків, автор не дає жодних пояснень. Єдину причину такої 

непослідовності вбачаємо в тому, що позитивне сприймається як норма, а 

негативне потребує коментарів [Lagо 2003, с. 192].  

Асиметричність позитивних і негативних концептів відзначає 

А. Приходько. Він пише, що не всі позитивні й негативні ціннісні концепти 

утворюють симетричні пари, які можна об‟єднати спільним мезоконцептом (як, 

наприклад, концепти ХОЗЯИН – РАБ можна об‟єднати в мезоконцепт – 

концептуальне поле «соціальний статус» [Приходько 2012, с. 41]. Дослідник 

перелічує великі групи негативних концептів, що, на його думку, не мають 

позитивного еквівалента. До антиконцептів він зараховує, зокрема, такі: 

ЖИРТРЕСТ, ВЕРСТА КОЛОМЕНСКАЯ, БИРЮК, ЧУДОВИЩЕ, ДЕБИЛ та под. 

[там само, с. 43-44]. Однак, на нашу думку, проблему знаходження для цих 

«антиконцептів» позитивних еквівалентів можна вирішити, якщо відокремити 

спосіб вираження оцінки від самого оцінюваного атрибута. Наприклад: 

ЖИРТРЕСТ: Atr – «повна людина».  

Відповідає ціннісному концепту зі структурою «ПОВНОТА – це погано» 

(субординатний рівень) → [узагальнення] → «НЕ-КРАСА  – це погано» (базовий 

рівень). 

Аксіологічно протилежний ціннісний концепт «СТРУНКІСТЬ – це добре» 

(субординатний рівень) → [узагальнення] → «КРАСА – це добре» (базовий 

рівень).  

Відсутність симетричних пар «позитивний ціннісний концепт – 

негативний цінісний концепт» Є. Бартмінський визнає за назвами деяких видів 
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індивідуальної та колективної поведінки (революція, жертва повстання), назвами 

людських спільнот (народ, нація, сім‟я), назвами культурних, громадських, 

конфесійних закладів (держава, церква), назвами предметів – символів цінностей 

(хрест, орел), назвами осіб та речей, що «є носіями особливо важливих цінностей, 

тож у колективному сприйнятті вони самі стають цінностями (мати, батько, 

земля, хліб тощо)» [Бартминськи 2005, с. 126]. При вирішенні питання про 

наявність концептів-антонімів у названих категорій доречно звернутися до 

ієрархічної системи ціннісних концептів, з якої стане зрозуміло, що всі перелічені 

цінності належать до субординатного рівня. А значить, для них є відповідники на 

рівні базових цінностей, які мають і антонімічні концепти: 

Субординатний рівень – МАТИ → Базовий рівень – РОДИННІ ЗВ‟ЯЗКИ 

↔ ВІДСУТНІСТЬ РОДИННИХ ЗВ‟ЯЗКІВ. 

Субординатний рівень РЕВОЛЮЦІЯ → Базовий рівень – ЗМІНИ ↔ 

ВІДСУТНІСТЬ ЗМІН. 

Субординатний рівень ЗЕМЛЯ → Базовий рівень – ПАТРІОТИЗМ (або 

ДОБРОБУТ) ↔ ВІДСУТНІСТЬ ПАТРІОТИЗМУ (або БІДНІСТЬ)  

Уважаємо, що ціннісні концепти базового рівня утворюють асиметричну 

систему позитивних та негативних цінностей. Позитивні цінності є 

немаркованими, а негативні – марковані. Їх і будемо виокремлювати спеціальним 

маркером негації – префіксом НЕ, щоб зв‟язок між антонімічними концептами 

був очевидним: ДОБРОБУТ ↔ НЕ-ДОБРОБУТ; ЗАКОННІСТЬ ↔ НЕ-

ЗАКОННІСТЬ тощо. 

 

1.5.3. Бенефіціант ціннісних концептів 

Однак деякі цінності, навіть при їхньому осмисленні на базовому рівні, 

викликають складнощі з віднесенням їх до позитивних чи негативних. Якщо 

добробут – це добре завжди, то такі цінності, як ЗМІНИ, ЩЕДРІСТЬ, 

САМОПОЖЕРТВА можуть оцінюватися при функціонуванні їх у тексті не 

завжди однозначно. Наприклад, революційні зміни можуть бути позитивними для 

одних суб‟єктів революції й руйнівними для інших. Щедрість та любов – можуть 
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бути позитивною цінністю для пацієнсів відповідної дії, але мати негативні 

наслідки для агенсів (зубожіння, хвороба чи навіть смерть). Порівн. також 

висловлювання, у яких вербалізовано контамінацію концептів КОНТРОЛЬ і 

АГРЕСІЯ: укр. «Ми змусимо їх це робити!» («Ми – контролюємо ситуацію» → 

«ми хороші») і «Вони змушують нас це робити» («Вони – агресивні» → «вони 

погані»); рос. «Я его заставлю!» («Я – контролирую ситуацию» → «я хороший») і 

«Он меня заставил» («Он – контролировал ситуацию» → «он плохой»). Яскравою 

ілюстрацією важливості позиції бенефіціанта є аксіологічні конверсиви: «Добре 

щось купити – означає хтось щось погано продав» [Арутюнова 1988, с. 228]. 

Вирішити цю проблему можна, лише зафіксувавши відповідні ціннісні концепти 

на шкалі «свій – чужий» [Базылев  1988, с. 70;  Арутюнова  1988, с. 228]. 

 Індексація ціннісних концептів за цією шкалою здійснюється на рівні    

фреймового слоту “бенефіціант”, що при вербалізації відображається у 

відповідній актантній позиції синтаксичних структур:  

НЕ-ЩЕДРІСТЬ для S-1 Я – це ДОБРЕ, 

НЕ-ЩЕДРІСТЬ для S-2 вони – це ПОГАНО. 

Коли Р. Джекендофф [Jackendoff 2001] пише, що про одні цінності можна 

сказати «Х має цінність», а про інші «Х має цінність для мене», він фактично 

вводить ту ж саму індексацію, надаючи лише одному з бенефіціантів статус 

об‟єктивного. Між тим, точку відліку, яку вчений інтерпретує як об‟єктивну, так 

само можна звести до певного суб‟єкта, тільки колективного. Наприклад, 

ЗАКОННІСТЬ – добре для держави та суспільства й погано для правопорушника; 

МИР – добре для світової спільноти й погано для виробників зброї.  

 Можливість індексації ціннісних концептів залежно від бенефіціанта 

набуває оcобливої актуальності під час розв‟язання аксіологічних конфліктів. 

Вербалізація бенефіціанта як актанта аксіологічної пропозиційної 

структури дає змогу зняти її конотативну багатозначність, визначивши 

позитивний чи негативний характер оцінного знака, що входить до складу такої 

структури.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Аксіологічні феномени, що функціонують у вигляді вербалізованих 

аксіологічних пропозиційних структур, потрапляють до сфери інтересів 

аксіологічної лінгвістики – галузі мовознавства, яка виокремлюється за 

специфічним об‟єктом, а не методами дослідження. Через це для розвідки з 

аксіологічної лінгвістики обов‟язковим є обґрунтування методологічних підходів, 

зокрема визначення онтологічного, епістемологічного, термінологічного статусу 

цінностей, з якими такі структури неминуче пов‟язані. 

Можна виокремити три основні підходи до розуміння  онтологічного 

статусу цінностей. Перший – об‟єктивістський  (М. Гартман, М. Шелер). Він 

передбачає, що цінності існують як феномени зовнішнього світу, незалежно від 

суб‟єкта. Згідно із суб‟єктно-соціальним підходом, цінності утворюються в 

результаті оцінки суб‟єктом реальності в категоріях «добре/погано». Оскільки, за 

даними нейрофізіології, можна говорити про спільні для всіх людей механізми 

категоризації, остільки ймовірним є існування універсальної для всіх системи 

цінностей. Такий підхід подеколи стає виправданням цілеспрямованому 

насадженню певної системи цінностей у суспільстві й сприйняттю відхилень від 

неї як девіацій, що мають бути виправлені. Суб‟єктно-персональний підхід зважає 

на особливості досвіду, психологічних характеристик, інтелекту кожного 

суб‟єкта, що здійснює аксіологічну категоризацію, а також розмаїття обставин, за 

яких вона відбувається. В межах цього підходу допускаються відмінності в 

ціннісних системах різних суб‟єктів навіть у межах однієї мовно-культурної 

спільноти.      

Прийняття цінностей як результатів аксіологічної категоризації суб‟єктом 

реалій зовнішнього та внутрішнього світу ставить дослідника перед вибором між 

двома конкуруючими на сьогодні в українській лінгвістиці термінами – концепт і 

поняття. Вибір стає більш обґрунтованим, якщо сприймати ці терміни 

невід‟ємно від тих наукових систем, які вони презентують. Дослідження історії 

їхнього функціонування в російській та українській науковій мові в СРСР та після 
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його розпаду дало підстави вважати, що розвиток терміна поняття був 

обумовлений ідеологічними аспектами гуманітаристики в Радянському Союзі. 

Він відбувався в рамках обмежень, які накладали на нього теорія діалектичного 

матеріалізму, згідно з якою поняття є об‟єктивним, універсальним способом 

відображення зовнішньої реальності. Таке розуміння процесу категоризації та 

його результатів не допускало думки про можливість конструювання понять та 

концептуальних систем унаслідок упливу мовних засобів на свідомість. І хоча в 

дійсності такий вплив широко застосовувався в СРСР, його було виведено з поля 

критичної уваги адресатів.   

Термін концепт укр. / концепт рос. в українській та російській мовах 

набув поширення наприкінці 1990-х рр., коли відбулося руйнування радянської 

ідеології. Один варіант розуміння терміна концепт ліг в основу 

лінгвокультурології і спирався на праці С. Аскольдова та Д. Ліхачова. Статус 

окремого об‟єкта дослідження під назвою концепт набули культурно марковані 

аксіологічно забарвлені поняття. Таким чином, суб‟єктами, які можуть по-різному 

категоризувати дійсність, визнавалися мовно-національні колективи, а не 

конкретні індивідууми, що обмежувало коло референтів терміна концепт.  

Інший спосіб тлумачення цього терміна було перейнято разом із 

американською лінгвокогнітивною традицією (Е. Рош, Дж. Лакоф, Р. Ленекер 

тощо), яка протиставляє суб‟єктивістську теорію концепту класичній 

(«аристотелівській») теорії категоризації. Остання за своїм змістом – дуже 

близька до теорії поняття в межах ідеології діалектичного матеріалізму, що 

панував у СРСР. Тож там, де в США постало дві теорії про одну сутність з одним 

іменем (concept), в Україні та Росії постали два конкуруючі терміни: поняття 

укр. / понятие рос. і концепт укр. / концепт рос. Останній українські та російські 

когнітологи та психолінгвісти  протиставляють і поняттю в тому розумінні, що 

панувало в СРСР, і концепту в лінгвокультурології. Лінгвокогнітивна концепція 

категоризації світу, у тому числі аксіологічної, означає визнання індивідуальної 

специфічності кожного акту категоризації, а відтак і кожної концептуальної 

системи та її складових. Тож вона презентує суб‟єктно-персональну теорію 
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онтології цінностей. Таким чином, у лінгвокультурологічній парадигмі на термін 

концепт накладено обмеження – він охоплює лише культурно марковані та 

аксіологічні категорії, а терміносполучення ціннісний концепт є тавтологічним. У 

межах лінгвокогнітивної парадигми, яку застосовано в цій роботі, засадничим є 

принцип суб‟єктивності та оцінності кожної категорії, що належить до 

концептуальної системи людини.  

За походженням кожна категорія може вважатися аксіологічною, в іншому 

разі вона би не потрапила в поле зору людини. Однак оцінне забарвлення може 

втрачатися з часом. Ціннісними концептами є ті, які зберегли початкове 

аксіологічне значення, але й на одному хронологічному зрізі це значення не буде 

присутнє в усіх персональних мовно-концептуальних системах.       

Суб‟єктивність категоризації передбачає також принципову можливість 

конструювання концептів, а значить і можливість мовленнєвого впливу на 

концептуальну систему. Визнання цього факту відкриває шлях до критичного 

сприйняття й реконструкції традиційних ціннісних систем. Суб‟єктивістське 

розуміння цінностей означає, що при дослідженні аксіологічних систем необхідно 

відстежувати вплив демографічних характеристик та особистісних настанов 

науковця (стать, вік, психофізіологічні особливості тощо) на здійснюваний ним 

відбір матеріалу та його інтерпретацію.  

Зменшенню ролі суб‟єктивних чинників в дослідженні ціннісних систем 

сприяє вироблення чітких принципів їхньої систематизації: вертикальної 

(ієрархічної) та горизонтальної (семантичної).  

Для обмеження суб‟єктивізму при тематичній, горизонтальній класифікації 

ціннісних концептів ефективним є зведення ціннісних концептів, виділених на 

підставі аналізу мовного матеріалу, до вже усталених класифікацій, поширених і 

визнаних у середовищі науковців. Для вивчення персональних концептуальних 

систем добре зарекомендувала себе класифікація потреб А. Маслоу, для 

колективних – Ш. Шварца. Ці класифікації вичерпно охоплюють 48 ціннісних 

концептів, виокремлених в українсько- та російськомовних мас-медійних текстах 

України за період 2001-2018 рр.  
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Ієрархічна систематизація здійснюється з опорою на схему категоризації 

Е. Рош, яка виділила суперординатний, базовий та субординатний рівні концептів. 

Особливість розподілу ціннісних концептів за рівнями обумовлена природою 

їхнього формування, який полягає в оцінці суб‟єктом фактів зовнішнього і 

внутрішнього світу. До суперординатного рівня абстракції належать концепти, в 

яких денотативне значення витіснено конотативним. До субординатного рівня 

належать концепти з переважно денотативним значенням, з референцією до 

предметів та явищ, які слугують задоволенню певних потреб і таким чином 

набувають статусу цінностей. До базового рівня належатимуть концепти з 

домінантним сигніфікативним значенням з подвійною референцією – і до 

зовнішнього, і до внутрішнього світу. Вони співвіднесені із атрибутами, за які той 

чи інший об‟єкт (субординатний рівень) отримує той чи інший знак оцінки 

(суперординатний рівень). Саме вони є ядром ціннісної системи.  

Базовий ціннісний концепт може бути змодельований за допомогою 

пропозиційного оцінного фрейму. Її слід визнати двокомпонентною – такою, яка 

складається з денотативно-сигніфікативної частини – оцінюваного атрибута, а 

також з конотативної частини – знака оцінки. Об‟єднує їх предикативний зв‟язок. 

Зважаючи на суб‟єктивний характер аксіологічної категоризації, часто не 

експлікованими, але обов‟язковими на рівні глибинних семантичних структур, є 

суб‟єкт та предикат думки. Суб‟єкт оцінки встановлює предикативний зв‟язок між 

атрибутом та оцінкою, а предикат думки засвідчує існування цього зв‟язку в 

концептуальній системі суб‟єкта. Слотами, необов‟язковими для вербалізації, але 

присутніми в семантичній структурі ціннісного концепту, є: 1) локальні та 

хронологічні індексатори, що свідчать про змінність ціннісних концептів залежно 

від ситуації; 2) бенефіціант, який отримує користь від певного атрибута; 3) 

аргументи, які обґрунтовують встановлений предикативний зв‟язок.  
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РОЗДІЛ 2. 

МОВНА ОЦІНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ 

НА ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР  

У КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ АДРЕСАТА 

 

2.1. Поліпредикативна структура мовної оцінки 

 

Мовна оцінка – це вербалізована аксіологічна пропозиційна структура, яка 

відображає процес аксіологічної категоризації суб‟єктом світу. Пропозиційна 

структура мовної оцінки є складнішою за структуру ціннісного концепту, 

оскільки містить останню в ролі свого компонента.  

Найповніший опис такої вербалізованої структури, тобто оцінного 

висловлювання зробили свого часу О. Івін [Ивин 1970], О. Вольф [Вольф 1985] та 

Т. Космеда [Космеда 2000]. За О. Вольф, основу оцінного висловлювання 

становить пропозиція А r B, де: 

А – суб‟єкт оцінки, 

В – об‟єкт оцінки, 

r – оцінне ставлення, яке має значення «добре» чи «погано». 

О. Вольф кваліфікує цю оцінну пропозицію як модальну рамку, що 

накладається на дескриптивне значення. Розділити їх буває складно. До модальної 

оцінної рамки імпліцитно входить шкала оцінки – стереотипи, на які зорієнтовані 

мовці. Авторка стверджує, що запропонована нею схема корелює з елементами 

оцінки, які виокремлює О. Івін: суб‟єкт – предмет – підстава оцінки.  

Очевидно, що ці структури мають спільний компонент «суб‟єкт оцінки». 

Предмет, як його розуміє О. Івін, можна ототожнити з об‟єктом оцінки в 

термінології О. Вольф. Однак r – предикат оцінки (за О. Вольф) зовсім не є 

підставою оцінки (за О. Івіним). Якщо згадати структуру ціннісного концепту, то 

оцінне ставлення (r) наближається до власне оцінки – конотативного значення, 

знака «добре» / «погано». Підстава оцінки – це, за О. Івіним, швидше атрибут, на 

основі якого формується оцінне ставлення і який лежить в основі сигніфікативно-
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денотативного значення структури ціннісного концепту. Підстава оцінки в 

термінології О. Івіна тотожна компоненту, який О. Вольф називає аспектом 

оцінки. Аспект оцінки забезпечує «семантичний зв‟язок оцінних слів та позначень 

об‟єкта оцінки» [Вольф 1985, с. 13], але при цьому, уважає дослідниця, не посідає 

особливого місця в оцінній структурі. Передбачається, що він присутній 

переважно імпліцитно: «хорошая погода, аспект оцінки – ряд ознак ситуації 

“погода”» [там само]. Оцінне висловлювання, за О. Вольф, може включати також 

факультативні елементи: «…мотиватори, класифікатори, різні засоби 

інтенсифікації та деінтенсифікації, суб‟єкт “користі”. При порівняльній оцінці до 

модальної рамки включають додаткові елементи – те, з чим порівнюють ознаку, 

за якою здійснюється порівняння, мотивацію порівняння» [там само]. 

Зауважимо, що такі елементи, як мотиватори і класифікатори, семантично 

близькі до аспекту оцінки, якщо розуміти під цим аспектом оцінюваний атрибут. 

Він слугує і класифікатором, і мотиватором оцінки. Тож отримуємо приблизно 

таку структуру оцінного висловлювання: 

Вона хороша вчителька, бо розумна й добра. 

Суб‟єкт оцінки – імпліцитний (мовець). 

Предикат – вважаю, що хороша.  

Об‟єкт – учителька. 

Аспект оцінки – розумна, добра. 

Більш деталізовано виглядає схема Т. Космеди: 

Суб‟єкт оцінки – об‟єкт оцінки – мотив оцінки – оцінний предикат – 

оператор оцінки (засоби вираження). 

Серед трьох аналізованих схем її вирізняє чітке розмежування об‟єкта і 

мотиву оцінки, що робить структурну модель оцінного висловлювання чіткішою. 

Т. Космеда також дає назву предикату r – «оцінний предикат», наводячи такі 

приклади: добре, що…, на жаль … , по-моєму…. Отже, й Т. Космеда, і О. Вольф 

змальовують предикат оцінного ставлення, або оцінний предикат, як амальгаму 

предиката думки (укр. вважаю, ставлення, думаю, що… / рос. считаю, 

отношение, думаю, что…) і власне оцінного предиката (укр. добре / погано; рос. 

136



хорошо / плохо) [Космеда 2000, с. 270]. Такий синкретизм у представленні 

предиката думки та предиката оцінки, на нашу думку, призводить до висновку, 

зробленого О.  Вольф, про складність при відокремленні прагматичного й 

семантичного чинників оцінки, модальної рамки й власне дескриптивної 

пропозиції.  

Здійснений аналіз трьох, на нашу думку, найбільш розроблених моделей 

структури оцінного висловлювання, дає змогу запропонувати модель, у якій 

предикат думки та предикат оцінки (власне знак оцінки), а також оцінюваний 

атрибут (у різних термінологіях – аспект, мотив, критерій оцінки) та об‟єкт оцінки 

представлено самостійними компонентами. У результаті отримуємо таку схему:  

S  – Prдумки [Oоцінки Prоцінки [Atrоцінки Pl pos  / neg]]. 

Модальна рамка:  

S – суб‟єкт оцінки, може бути персональним, соціальним, часто – 

імпілкований [Космеда 2000, с. 270; Вольф 1985, с. 13]: укр. я, ми, вони, наш 

колектив тощо; рос. я, мы, они, наш коллектив тощо. 

Prдумки – предикат думки: укр. думаю, що…; вважаю, що…; по-моєму…; 

рос. думаю, что…; считаю, что…; по-моему…. 

Оцінна пропозиція: 

 O оцінки – об‟єкт оцінки (носій оцінюваного атрибута): укр. вони, вчитель, 

книга тощо; рос. они, учитель, книга тощо. 

Pr  – предикат оцінки:  

Atr – оцінюваний атрибут (= критерій оцінки, аспект, підстава): укр. 

розумний, добрий, цікавий тощо; рос. умный, добрый, интересный тощо.  

Pl pos / neg – знак оцінки «добре» / «погано» (власне оцінний предикат, 

внутрішня модальна аксіологічна рамка): укр. хороший, поганий, подобається, не 

подобається, прекрасний тощо; рос. хороший, плохой, нравится, не нравится, 

прекрасный  тощо.  

Нагадаємо, що між критерієм оцінки та знаком оцінки встановлюється 

предикативний зв‟язок. Отже, оцінне висловлювання є складною ієрархічною 

трирівневою поліпредикативною структурою: 
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1. SPдумки  я вважаю, що  

2.  [ОPоцінки]    вчителька  

      ↓ ↓ 

3.    [Atr Pl pos]   розумна, і це добре   

  Змодельована структура містить три вузли предикації: 

1) модальна рамка – 1, предикат думки:  

я вважаю, що; 

2) диктумна частина пропозиції, предикація атрибута його носієві:  

вчителька розумна; 

3)  модальна (аксіологічна) рамка – 2, власне предикат оцінки: предикація 

знака оцінки оцінюваному атрибуту: 

розумна – це добре. 

Отримана у підсумку схема так само, як і структура ціннісного концепту, 

по суті є оцінним пропозиційним фреймом. Предикативна структура третього 

рівня цієї моделі [Atr Pl] є відтворенням ціннісного концепту. Тож до структури 

мовної оцінки входить структура ціннісного концепту у ролі субфрейму. 

Відсутній лише предикат думки. Однак можемо вважати, що його в структурі 

мовної оцінки поглинає предикат думки цілого висловлювання – предикат 

першого порядку. Спроба експлікувати й цей компонент дає приблизно таке 

судження: 

Я (S1) вважаю (Pr думки 1), що вчительна (О) розумна (Atr),  

і я (S2) вважаю (Pr думки 2), що розумна (Atr) це добре (Pl pos)  

→ що те, що вчителька (О) розумна (Atr) це добре (Pl pos).   

З огляду на це можна зробити висновок, що структура ціннісного концепту 

становить  компресію пропозиційної структури оцінного висловлювання, у якому 

об‟єктом оцінки слугує ознака, властивість, у той час як під типовим оцінним 

висловлюванням зазвичай розуміють оцінку конкретно-предметної сутності. 

Звідси необхідність розрізняти об‟єкт (предмет) оцінки та оцінюваний атрибут 

(критерій, підстава, аспект оцінки).  
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Обидві аксіологічні структури реалізують оцінний фрейм: ціннісний 

концепт – у базовому конденсованому вигляді; структура мовної оцінки – у 

розгорнутому, що включає до свого складу ціннісний концепт. У наступних 

розділах буде розкрито маніпулятивний потенціал такого ізоморфізму між цими 

двома структурами – цінності та оцінки.  

На синтаксичному рівні, при вербалізації, таке включення ціннісного 

концепту до структури мовної оцінки виявляє себе тим, що пропозиційна 

структура оцінного висловлювання відіграє для ціннісних концептів роль 

«вихідної базової моделі» – «формули, яка вказує на семантичний тип предиката 

й сполучені з ним обов‟язкові актантні позиції» [Бабенко 2003, с. 221; 

Экспериментальный синтаксический словарь 2002].  

Ситуація істинності й щирості засвідчує збіг S1 і S2, бо оцінка об‟єкта 

передбачає, що той, хто оцінює, сам вважає відповідний атрибут хорошим чи 

поганим. Дисоціація S1 і S2 можлива в двох випадках.  

1. В ситуації, коли мовець намагається стати на позицію іншого, тобто 

бенефіціант оцінки не тотожний її суб‟єкту: 

 Я вважаю, що ви станете друзями, бо вона розумна, а тобі подобаються 

розумні. 

Я вважаю = S1 Prдумки-1, 

що ви станете друзями = «ти вважатимеш її хорошою» – S2 Prдумки2 [О 

<…>Pl pos для Вас] 

вона розумна  –  О Atr 

а тобі подобаються розумні = «а ти вважаєш, що розумний – це добре» – 

S2 [Prдумки 3 [Atr розумний Pl pos для Вас]]. 

2. Ситуація нещирості. У цьому разі мусимо ввести також предикат 

мовлення, який допоможе експлікувати різницю між думкою і мовленням. 

Наприклад, у середовищі злочинців можлива така ситуація: 

Я кажу, що вважаю цю людину хорошою, бо вона порушує закон, бо ви 

вважаєте, що порушувати закон це добре. Я не кажу, що вважаю її поганою, бо 

вона порушує закон, а я вважаю, що порушувати закон погано.    
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S1 Pr мовлення-1, Pr думки-1 [О [S 2 Pr думки 2 [Atr не-законність Pl pos – для Вас]]]  

& 

 S1 ⌐Prмовлення-1, Prдумки-1 [О [S 1 Pr думки 2 [Atr не-законність Pl neg – для мене]]]. 

Цю схему можна назвати семантичною синтагмою – специфічним типовим 

сполученням значень. У цьому терміносполученні ми спираємося на визначення 

Ф. де Соссюра, який писав: «Слова в мовленні, поєднуючись одне з одним, 

вступають між собою у відношення, що ґрунтуються на лінійному характері мови, 

який не передбачає можливості вимови двох елементів одночасно. Ці елементи 

поєднуються один за одним у потоці мовлення. Такі сполучення, що мають певну 

довжину, можна назвати синтагмами. Отже, синтагма завжди складається мінімум 

із двох одиниць, що послідовно розташовані одна за одною» [Соссюр 1977, 

с. 155]. Таке розуміння терміна синтагма передбачає можливість застосовувати 

його не тільки до словосполучень, але й «до складних одиниць будь-якого типу й 

будь-якої довжини» [там само, с. 156]. Як семантичні синтагми ми свого часу 

досліджували мовні суперечності – семантичні контрадикторні аномалії 

[Черненко 2001]. Вважаємо, що структуру мовної оцінки – як специфічну й сталу 

комбінацію семантичних елементів – так само можна позначити цим терміном.  

Семантична синтагма є омовленою презентацією фреймової структури. 

Однак для цілей моделювання оцінної ситуації у більшості випадків не потрібна 

вербалізація всіх компонентів відповідного фрейму (час, місце, аргументи тощо). 

Семантична синтагма включає обов‟язковий мінімум актантів оцінного фрейму:  

S  – Prдумки [Oоцінки Prоцінки [Atrоцінки Pl pos /neg]]. 

Цей мінімум можемо вважати базовою аксіологічною пропозиційною 

структурою.  

 

2.2.Вектори мовленнєвого впливу оцінного висловлювання  

 

Потужний перлокутивний потенціал оцінки було визнано від самого 

початку її дослідження в лінгвістиці [Арутюнова 1988; Вольф 1985; 1986; 

Телия  1986; Гак 1997; Космеда  2000; Лукьянова 1976].  
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Вплив оцінки на свідомість адресата досліджували переважно в двох 

напрямах. Перший був пов‟язаний із вивченням засобів вираження оцінки, а 

точніше – її знака – оцінного оператора. Ішлося про експресиви, зокрема 

неологізми, просторіччя, сленгізми, метафори, алюзії, прецедентні тексти 

[Кудрявцева 1998; Кудрявцева, Дядечко, Дорофеева и др. 2005; Kudryavtseva 

2005; Кудрявцева, Святчик 2002; Завражина 2006; Рябова 2015; Святчик 1996; 

2002; 2005; Федоренко  2006; Филатенко 2002а; 2002b; 2009; Шерепитко 2017]. У 

межах цього напряму увагу було зосереджено також на можливостях міфологем 

передавати оцінні настанови та впливати на свідомість [Руберт 2001; Слухай 

2003a; 2003b; Петриченко 2003; Самусенко 2004]. 

Другим напрямом дослідження можна вважати вивчення засобів 

маніпуляції свідомістю реципієнта з метою прихованого навіювання йому певних 

оцінок. Такі прийоми описано в працях М. Желтухіної [Желтухина 2000], 

О. Климентової [Климентова 2012], Г. Подшивайлової [Подшивайлова 2009; 

2013], Н. Слухай [Слухай 2012]. 

Усі названі праці акцентують увагу на тому, якими засобами можна 

впливати на оцінне ставлення людини до певного об‟єкта. Особливої ваги надано 

оцінним операторам – виразникам знака оцінки. Однак за допомогою оцінного 

висловлювання можна змінювати ставлення не тільки до об‟єкта оцінки. 

Перлокутивний потенціал мають не лише оцінні оператори, а практично всі 

елементи семантичної структури оцінки. Спробуємо побудувати цілісну картину 

взаємодії між семантичною структурою оцінки, закономірностями її 

функціонування в тексті (комунікативній ситуації) і перлокутивними 

завданнями, які вона виконує.  

 

2.2.1. Вектор мовленнєвого впливу «предикат думки» 

Розглядаючи перлокутивний потенціал мовної оцінки, маємо залучити до 

аналізу дані прагматичної лінгвістики, оскільки йдеться про взаємодію в межах 

оцінної ситуації. І тут знаходимо цілу низку прагматичних максим, які 

обмежують вживання оцінок: заборону негативної оцінки другої і третьої особи та 
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позитивної оцінки першої особи. Ці заборони прямо корелюють із максимами 

ввічливості Ліча: максимою незасудження й максимою скромності [Вольф  1986; 

Leech 1983], а також зі стратегіями негативної ввічливості, визначеними П. Браун 

та С. Левінсоном: не будь прямолінійним, давай можливість співрозмовнику 

зберегти своє обличчя, використовуй деперсоніфіковані висловлювання та 

пасивні форми [Brown&Levinson 1978]. В. Телія зауважувала, що експресивно 

виражену позитивну оцінку співрозмовника, у разі якщо він має вищий 

соціальний статус, можна розцінити як лестощі або намагання «стати в соціально 

престижну позу, яка дає підстави для поблажливості» [Телия  1986, c. 6]. Менш 

жорсткі, але схожі обмеження можна накласти й на оцінки третьої – відсутньої – 

особи. Вони передбачають достатній рівень професійної підготовки (укр. Він 

прекрасний фахівець; рос. Она очень компетентный преподаватель) і можуть 

бути розцінені як підлабузництво: укр. Наш керівник – прекрасна людина; рос. Он 

– лучший руководитель. Порівняйте ці самі висловлювання, сказані, з одного 

боку, людиною зі статусом вищим, ніж оцінювана особа, а з іншого, зі статусом, 

нижчим за статус об‟єкта оцінки. Тож обмеження на позитивну оцінку третьої 

особи зумовлені тим, що вона потребує певного рівня компетентності й у деяких 

випадках свідчить про претензію мовця на підвищення свого статусу. Звичайно, 

назвати ці обмеження абсолютними не можна. Їхня дія слабшає в родинному чи 

дружньому колі, коли мовці оцінюють гру акторів кіно або дії керівників 

держави. У цих комунікативних ситуаціях допускаються мовленнєві акти, 

неприпустимі за інших умов. До таких мовленнєвих актів належать і оцінні 

[Черненко 2004е]. Отже, можемо висловити припущення, що оцінні акти в 

спілкуванні людей свідчать про певну близькість і довіру між ними. Це пояснює 

той факт, що вживання оцінних висловлювань про третіх осіб у мовленні особи з 

вищим соціальним статусом при зверненні до адресата з нижчим соціальним 

статусом може сприйматися як сигнал ситуативного скорочення дистанції. З 

іншого боку, малоймовірні оцінні судження про третіх осіб у мовленні, 

зверненому від особи з нижчим соціальним статусом до особи з вищим 

соціальним статусом. Винятком є відповідь на запит відповідної інформації по 
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діагоналі згори вниз: див. епізод х/ф «Службовий роман», де керівник Калугіна 

звертається до секретарки з проханням розповісти їй про підлеглого 

Новосельцева, і тоді секретарка висловлює оцінні судження: рос. 

Ғ Вера, вы всѐ про всех знаете. 

Ғ Такая профессия. Угу... 

Ғ Что вы знаете о Новосельцеве? 

Ғ Недотѐпа. Холостяк с двумя детьми <…> Тихий, мягкий, безобидный 

человек. Слова грубого не скажет.  

(Брагинский, Рязанов 1977).   

Іншим винятком є ситуація, коли підлеглий проголошує оцінку, яку, він 

упевнений, поділяє керівництво. Тоді метою буде не стільки висловити оцінку, 

скільки засвідчити свою близькість зі співрозмовником: «Я думаю, як Ви».   

Якщо обмеження, накладені на вживання оцінних висловлювань законами 

прагматики, можна порушити у спілкуванні між близькими людьми, то 

припустимо й зворотне: наявність оцінних висловлювань у мовленні є ознакою 

прагнення мовця (не завжди усвідомленого) скоротити комунікативну 

дистанцію. Тож велика кількість оцінних висловлювань у текстах ЗМІ може 

свідчити про намагання журналіста стати ближчим до аудиторії. За результатами 

здійсненого нами аналізу текстів, в одному випуску газети «Дзеркало тижня» 

можна знайти до кількасот оцінних висловлювань. Недарма останнім часом саме 

тексти мас-медіа активно досліжують з огляду на їхній прагматичний потенціал 

[Кудрявцева 1998; Кудрявцева, Филатенко 2007; Кудрявцева, Дядечко, Дорофеева 

и др. 2004a; 2004b; 2004c;  Молчанова 2000; Сизонов 2010; Romaniuk 2016 та ін.]. 

Особливу увагу приділяють рекламних текстам – жанру досить новому на 

пострадянському просторі й такому, для якого функція впливу є провідною 

порівняно з інформативною [Зірка 2005; Слухай 2004]. ЗМІ – не єдина сфера 

мовлення, де перлокутивний потенціал оцінки є запитуваним. Оцінку як засіб 

впливу досліджують також на матеріалі прислів‟їв [Байрамова 2011; Кумахова 

2010], які є своєрідним транслятором національних аксіологічних систем. 

Надзвичайно потужний засіб формування ціннісних настанов – педагогічний 
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дискурс, особливо шкільні підручники, яким, на нашу думку, в цьому аспекті 

приділено ще недостатньо уваги [Kalmus  2002].  

Зближення з адресатом, почуття довіри, що виникає внаслідок зняття 

обмежень на вживання оцінних висловлювань, є умовою, сприятливою для 

здійснення мовленнєвого впливу на свідомість адресата, отже наявність оцінок у 

мовленні можна вважати одним із засобів підвищення ефективності впливу на 

свідомість реципієнта. З-поміж іншого, такі засоби включають також: 

 використання силового тиску (психологічного, статусного, фізичного 

тощо) [Доценко 2003, с. 120; Вригт 1986, с. 178];  

 обмежений доступ до інформації, оскільки інформаційний дефіцит 

породжує психічне напруження й бажання його зняти, а це, у свою чергу, 

призводить до готовності сприймати й відтворювати неправдиві повідомлення 

[Смысловое восприятие речевого сообщения 1976, с. 167]; 

 позиція не активного учасника діалогу, а стороннього – людини, яка 

сприймає твої слова й стає на твій бік, однак не ділиться своїми власними 

міркуваннями й інтересами – «…той, хто розуміє, нібито виводить себе із ситуації 

взаєморозуміння. Він сам уже невразливий. Вводячи із самого початку погляд 

іншого в контекст того, що він збирається сказати, мовець наділяє свою власну 

позицію непорушністю й недосяжністю» [Гадамер 1988, с. 359]; 

 формування загального емоційного налаштування засобами 

навіювання: ліричного, піднесеного настрою, ейфорії, що знижує загальну 

критичність особи [Оптимизация речевого воздействия 1990, с. 25-26; 

Доценко 2003, с. 148]; 

 введення дедуктивного твердження, яке скеровує думку реципієнта в 

потрібному напрямку [Оптимизация речевого воздействия 1990, с. 168]; 

 імпліцитні способи передачі інформації, які виводять її з поля 

свідомості, а відтак із поля критичної уваги, вуалюють наміри мовця впливати на 

свідомість [Hovland, Janis, Kelley 1953, с. 295; Оптимизация речевого 

воздействия 1990, с. 25-26; Блакар  1987, с. 102; Черненко 2002а; 2002b]. 
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  орієнтація на систему цінностей адресата [Арутюнова  1999, с. 640;  

Григорьева 1988]; 

 фрагментарність, колажність подачі інформації, які також провокують 

стан перерваної свідомості [Гидденс 2002];  

 алогічність, яка так само сприяє перерваності свідомості, перешкоджає 

аналітичній, критичній обробці змісту висловлювання, а також надмір інформації, 

визнаний однією з проблем ХХІ ст., що ускладнює процес її осмислення (через 

брак часу опрацювати досконало) [Еляков 2010; Levent 1984; Shenk 1998; 

Simpson
 
 1995].  

Ефект, що його справляють на свідомість адресата оцінні висловлювання, 

пов‟язаний із таким елементом їхньої структури, як предикат думки. Він 

співвідносить висловлювання із внутрішнім світом мовця. Використовуючи 

оцінне судження, мовець тим самим робить доступною певну частину свого 

внутрішнього світу адресату. Як стверджує Е. Агаларова, високий ступінь впливу 

ЗМІ випливає з «відкритості авторського “я”» [Агаларова 2001]. Оприявнюючи 

свій внутрішній світ, мовець тим самим апелює до внутрішнього світу адресата:  

S1 мовець Pr думки [Atr Pl pos / neg] 

  ↓ 

S2 адресат _______ → S2 Pr думки [Atr Pl pos / neg] 

Перлокутивний вплив мовної оцінки за вектором “предикат думки” 

здійснюється як «подолання спротиву свідомості співрозмовника» 

[Оптимизация речевого воздействия 1990, с. 76]: коригування фрейму, який 

моделює певну ситуацію у сприйнятті адресанта, відповідно до оцінного фрейму, 

за допомогою якого категоризується та сама ситуація у сприйнятті адресата. 

Адресант демонструє певний рівень довіри й викликає взаємну довіру реципієнта.  

 

2.2.2. Вектор мовленнєвого впливу «об’єкт оцінки» 

Крім загального створення сприятливих умов для здійснення впливу на 

свідомість реципієнта за рахунок розкриття для нього свого внутрішнього світу, 

існують інші вектори, за якими оцінне висловлювання чинить вплив на ціннісні 
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настанови реципієнтів [Черненко 2002с; 2007b]. Компоненти аксіологічної 

структури, вербалізовані таким висловлюванням, однозначно корелюють з 

об'єктами, про які реципієнт може змінювати свою думку під впливом цієї 

структури. 

1. Об'єкт оцінки → формування визначеного ставлення до об'єкта оцінки 

(адресат може поділяти ставлення адресанта, а може ще більше утвердитися у 

своєму власному). Завдяки оцінці можна змінити ставлення до оцінюваного 

об‟єкта, використовуючи: 

а)   прийоми переконання: 

-   засоби аргументації [Белова 2003; Perelman, Olbrechts-Tyteca 1969]; 

б) прийоми навіювання, серед яких:  

- експресивні засоби номінації об‟єкта оцінки [Кудрявцева 1998; 

Кудрявцева, Дядечко и др. 2004b; Сизонов 2010]; 

- повтори однознакових оцінок [Стернин 2012, с. 156; Кара-Мурза 2000, 

с. 42; Van Dijk 2000, с. 77, 83]. Визнання важливості повторів як засобу 

мовленнєвого впливу пояснює цікавість до статистичних досліджень тексту, 

зокрема контент-аналізу [Жаботинская 2015; Медиа в выборах 1999; 

Таршис 1988] тощо.  

Цей вектор є найбільш дослідженим у мовознавстві, тому, не зупиняючись 

на ньому детально,  ми лише змоделюємо його дію відповідно до структури 

оцінної ситуації: 

S1 мовець Prдумки [Atr Pl pos / neg]  

         ↓     

S2 адресат Prдумки  [Atr _____] → S2 Prдумки  [Atr Pl pos / neg] 

Якщо в концептуальній системі адресата цей об‟єкт уже пов‟язаний із 

позитивним чи негативним оцінним знаком, результатом впливу буде його 

актуалізація та (можливо, тимчасова) інтенсифікація оцінного знака: 

S1 мовець Prдумки   [Atr Pl pos / neg]  

           ↓     

   S2 адресат Prдумки  [Atr Pl pos / neg _____] → S2 Prдумки  [Atr Pl pos / neg іntens↑] 
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Розглянемо приклади. 

Укр.: «Крім того, ППВП вимагала від Кабінету Міністрів повернути 

шахтам 795 мільйонів гривень, які “забули” виплатити з торішнього бюджету» 

(День. 11.09.2003, с. 4): засіб вираження негативної оцінки – іронія, формальний 

маркер – лапки, що свідчать про трансформацію значення дієслова забули від 

забувати – «переставати пам'ятати кого-, що-небудь, не зберігати в пам'яті» 

[СУМ 1972, т. 3, с. 30] →  «навмисно щось не зробити». Імовірна зміна ставлення 

адресата в гірший бік до об‟єкта оцінки – Кабінету Міністрів, а якщо воно від 

початку було негативним – то його посилення. На рівні моделювання 

концептуальних структур говоримо про предикування об‟єкту оцінки негативного 

оцінного знака за критерієм НЕ-ЗАКОННІСТЬ або інтенсифікацію цього знака;  

Рос.: «Силовые ведомства пытаются урвать побольше дополнительных 

полномочий» (ЗН. 12-25.07.2003, с. 7): у цій синтагмі негативна оцінка об‟єкта 

(силовые ведомства) формується завдяки лексемі урвать, яку можна віднести до 

стилістично знижених, просторічних експресивів; «У Жаклин изумительная 

память – казалось, многое ли можно помнить после единственной поездки в 

незнакомый город. Но она довольно уверенно ориентировалась в центральной 

части города и с одесским акцентом (откуда только появился) произнесла слова 

“привоз” и “Дюк”» (Сегодня.11.09.2003, с. 6): позитивна оцінка об‟єкта за 

критерієм РОЗУМ (дискурсивні маркери – вербалізатори конкретно-предметного, 

субординатного концепту ПАМ‟ЯТЬ, для якого РОЗУМ є базовим: изумительная 

память, после единственной поездки в незнакомый город … уверенно 

ориентировалась) спирається на раціональну аргументацію (многое ли можно 

помнить после единственной поездки в незнакомый город; но она довольно 

уверенно ориентировалась в центральной части города); «Не терплю жінок 

грубих, із таким собі безапеляційним єфрейторським тоном» (РЖ 1990, ғ2, с. 6): 

метафорична ознака єфрейторський (тон) предикує негативний оцінний знак 

концепту НЕ-ДОБРОЗИЧЛИВИЙ завдяки порівнянню жінки з військовим. 

Тож перлокутивний вплив мовної оцінки за вектором “об‟єкт оцінки” 

здійснюється за допомогою експресивних мовних засобів, засобів аргументації, 
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повторів тощо, в результаті чого в концептуальній картині світу адресата 

може відбуватися формування чи інтенсифікація або руйнування чи 

деінтенсифікація предикативного зв‟язку між оцінюваним атрибутом та знаком 

оцінки.   

 

2.2.3. Вектор мовленнєвого впливу «суб'єкт оцінки» 

Зловживаючи засобами зміни ставлення адресата до об‟єкта оцінки, 

мовець наражає себе на певну небезпеку. Ще в 1950-тих роках вчені Йельського 

університету провели низку експериментів, які показали: якщо ставлення до 

якогось об‟єкта в мовця й адресата від початку неоднакове, то лише позитивні або 

лише негативні оцінки цього об‟єкта, зроблені мовцем, можуть дратувати, а не 

переконувати  адресата. Негативні емоції адресат спрямує проти мовця [Hovland, 

Janis, Kelley 1953]. Тому оцінки, які суперечать поглядам адресата, змінюють 

ставлення до самого суб‟єкта – того, хто оцінює [Черненко 2007b]. Так само 

спротив реципієнта може викликати відверта спроба впливати на його думку, 

адже він розуміє, що в більшості випадків ніхто нікого не вмовляє зробити щось 

приємне. Зобразимо це схематично. 

1. Ставлення адресата до суб‟єкта позитивне. Оцінюваний об‟єкт не має 

статусу ціннісного для адресата: 

[S1 мовець Pl pos] Prдумки [Atr Pl pos / neg]  

           ↓     

S2 адресат   Prдумки  [Atr _____] → S2 Prдумки  [Atr Pl pos/neg] 

  

2. Ставлення адресата до суб‟єкта негативне. Оцінюваний об‟єкт не має 

статусу ціннісного для адресата. 

[S1 мовець Pl neg] Prдумки [Atr Pl pos/neg]  

          ↓     

S2 адресат  Prдумки  [Atr _____] → S2 Prдумки  [Atr Pl neg / pos] 

Аксіологічний знак залежно від ступеня довіри до мовця може 

змінюватися на протилежний або нейтралізуватися. Наприклад: укр. «… вони 
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довели енергоатом до банкрутства, щоб за копійки приватизувати. А тепер ці 

люди сидять у парламенті й піднімають питання про імпічмент президенту», – 

Л. Кучма (Енергетичне поле 2002). Ефект, який справить це висловлювання 

на адресата, залежить від його вихідного ставлення до суб‟єкта мовлення – 

екс-президента Леоніда Кучми, а також від попередньо сформованого 

ставлення до об‟єктів оцінки. Якщо ставлення до мовця позитивне, то 

адресат поділятиме негативну оцінку об‟єктів за критерієм НЕ-

ЩЕДРІСТЬ для держави та НЕ-КОРИСНІСТЬ для держави (вони довели  

енергоатом до банкрутства, щоб за копійки приватизувати). Якщо 

ставлення до екс-президента негативне, то таке висловлювання може 

призвести до позитивної оцінки об‟єктів або принаймні залишити 

ставлення до них із боку адресатів нейтральним. 

3. Ставлення до мовця нейтральне. Думки про оцінювану властивість не 

збігаються. 

S1 мовець Prдумки [Cr Pl pos/neg] → [S1 мовець Pl neg] Prдумки [Cr Pl pos/neg] 

              ↓    ↑   

S2 адресат Prдумки [Cr Pl neg / pos] → S2 адресат  Prдумки  [Cr Pl neg / pos іntense ↑] 

Наприклад: рос. «Мутко написал себе квадратными буквами спеллинг. И 

огромное количество людей высказываются с такой ненавистью об этом, как 

будто они все флуэнтли инглиш спикинг. Мне хотелось сесть и написать: козлы! 

Вы по-русски не можете в блогах своих писать, вы диктант не можете сдать, 

ни пунктуации, ни орфографии, ни хера нету. И не потому, что это олбанский, а 

потому что вы плохо учились в школе. Что вы прикопались?!» (АфишаDaily. 

30.12.2010). У цьому прикладі негативне ставлення інтернет-блогерів (огромное 

количество людей) до неосвіченості міністра спорту, туризму й молодіжної 

політики РФ Віталія Мутка (погане володіння англійською) спровокувало 

адресата, який вважає цю властивість недостатньою підставою для критики, на 

негативну оцінку самих блогерів.   

Ще один приклад так само демонструє формування негативного ставлення 

до мовця, який негативно оцінює об‟єкт на підставі критерію НЕ-СКРОМНІСТЬ: 
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рос. «А мне не жалко его. Я знаю меня заминусуют и заранее хочу предупредить, 

что я не представитель ЕР или Нашистов. Он знал на что он идет, пытаясь с 

помощью своей авантюры прийти к власти»  (Esquire. 7.04.2015, коментарі). 

Реакція одного з адресатів цього повідомлення: «Пишу и охреневаю, как еще 

остаются люди, которые верят своим псевдоумным рассуждениям да и еще 

пишут что-то где-то, типа умные. Звучит это примерно так – “Все это ху*йня, 

ведь он боролся за власть. Он значит плохой”» (там само). 

У наступному прикладі продемонстровано, як негативна оцінка з вуст 

Ю. Лужкова викликала зміну ставлення не до об‟єкта оцінки (країни Латвії), а до 

нього самого: рос. «Господин Лужков очень некрасиво и неправильно 

высказывался о нашей стране, находясь в Латвии, – отметила Мурниеце. – Его 

отношение к стране уже давно было негативным. Так что я считаю, что он 

этот вид на жительство не заслужил и, скорее всего, не получит» (Аргументы и 

факты. 18.01.2011).  

У разі відсутності попередніх аперцепцій адресата стосовно мовця 

підлаштування під систему цінностей реципієнта може сприяти формуванню 

позитивного ставлення до адресанта. За таких умов подальший вплив стане 

суттєво ефективнішим. Тож апеляція до концептів, які мовець вважає ціннісними 

для адресата,  є одним із важливих елементів процесу перлокуції [Белова 2003, 

с. 34; Пригарина 2008; Buerkel-Rothfuss 1985, с. 312; Perelman, Olbrechts-Tyteca 

1969]. Щоправда, автору мас-медійного тексту не завжди вдається точно 

визначити аксіологічні вподобання аудиторії й підлаштувати свій текст під 

відповідну систему цінностей. Вона може розходитися із завданням, поставленим 

перед ним його власниками, внутрішніми переконаннями журналіста, врешті, 

навіть при бажанні здійснити таке підлаштування, мовець може не досягти в 

цьому успіху. Адже, як констатує М. Молчанова, журналіст «змушений 

задовольнятися формуванням комунікативного квазіпортрета реципієнта на 

основі своїх суб‟єктивних уявлень про нього» [Молчанова 2000, с. 19].  

Щоб уникнути цієї небезпеки, журналісти використовують прийоми 

об‟єктивації оцінки: посилання на авторитет, на загальну думку, на 
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висловлювання людей із натовпу. Одним із найефективніших засобів такого 

відсторонення є імпліцитні оцінки. Так, напередодні виборів спікера Верховної 

Ради 2002 року в газеті «Сегодня» було надруковано: рос. «Владимиру 

Михайловичу < Литвину В. М. – Г.Ч.> придется искать союзников» (Сегодня. 

28.05.2002, с. 6). Аналіз цього висловлювання оприявнює три імпліцитні оцінні 

судження: 1) негативна оцінка за критерієм НЕ-КОНТРОЛЬ (дієслово доведеться 

свідчить про відсутність такого контролю з боку Литвина: він буде робити щось 

не з власної волі, а під тиском обставин); 2) негативна оцінка за критерієм НЕ-

ВИЗНАННЯ (оскільки Литвину ще лише доведеться шукати собі союзників); 3) 

негативна оцінка за критерієм НЕ-РОЗУМ (мати союзників добре; якщо Литвин 

шукатиме їх не з доброї волі, а йому доведеться це робити, значить він не 

розуміє, наскільки це корисно).  

Завдяки імпліцитним оцінкам автор досягає дисоціації реального та 

формального суб‟єкта оцінки. Реальним суб‟єктом є сам автор, але формально цей 

елемент у структурі оцінки відсутній, точніше імплікований. Його відновлює 

реципієнт завдяки спеціальним правилам формальної, асоціативної, міфологічної 

логіки. О. Падучева стверджувала, що за наявності контексту у мовленнєвому акті 

реципієнт прочитує імплікатури досить однозначно [Падучева 1992, с. 42.]. Адже 

в основі принципів створення імплікатури лежать зрозумілі всім закони мислення. 

Будь-який вербальний дискурс – це втілення думки, складниками якої виступають 

засновки й умовиводи, пов'язані між собою відповідно до законів логіки. За 

спостереженнями ще А. Введенського [Введенский 1912], закон виключеного 

третього, закон тотожності й закон несуперечності для уявлень – це так звані 

природні закони: поза ними мислення просто неможливе. Закон несуперечності 

для абстрактних сутностей, закон достатньої підстави, правила логічних 

обчислень людина засвоює в процесі інтелектуального розвитку. Вони стають 

обов'язковою умовою культури мислення й мови. У когось вона вища, у когось 

нижча, але очевидно, що комуніканти розраховують на певний мінімум цієї 

культури у співрозмовника.  
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Крім того, що імплікатури допомагають дисоціювати реального та 

формального суб‟єктів оцінки, вони також сприяють ефективнішій трансляції 

інформації адресатові, впливу на його свідомість. Коли людина, спираючись на 

вихідні дані, логічні засновки, повинна самостійно прийти до якогось висновку, 

вирішити поставлену перед нею проблему, у процесі пошуку рішення будуть 

задіяні креативні здібності її інтелекту. Подібний спосіб засвоєння знань 

передбачає включення суб'єкта в процес їх видобування. Це активізує 

концептуальну картину світу суб'єкта. Знання засвоюється не шляхом пасивного 

механічного додавання до вже наявного. Воно виникає в результаті взаємодії 

концептуальної системи суб'єкта й вихідних даних – засновків, які мовець не 

завершує умовиводом, бажаючи, щоби це зробив сам адресат. Зовнішні засновки 

грають роль імпульсу, предмета для роздумів. Отже, знання формується 

безпосередньо в концептуальній системі картини світу суб'єкта пізнання й 

засобами цієї системи. Воно є результатом міркувань, погоджене й пов'язане з 

цією системою. 

Стає зрозумілим, чому текст, який вимагає від суб'єкта самостійного 

відновлення невербалізованої інформації, тобто текст, що містить імплікатури, 

чинить більший вплив, ніж текст максимально експліцитний. Якщо реципієнт 

розглядає його пасивно, не обтяжуючи себе дослідницькими спостереженнями, 

повний ланцюжок міркувань так і не буде експліковано. Засновки й висновки 

будуть відновлені інтуїтивно й залишаться на рівні підсвідомості. Тим складніше 

їх буде потім зруйнувати. Адже на усвідомлений аргумент завжди можна знайти 

контраргумент, чого не скажеш про неусвідомлені настанови. Щоб позбутися їх, 

необхідно вдатися до впливу на підсвідомість.  

Оцінні пропозиції стають об‟єктом імплікації надзвичайно часто. І не лише 

для дисоціації суб‟єкта формального й реального, але також для подолання 

прагматичних обмежень, накладених на оцінку.  

Розглянемо приклад із текстів політичного дискурсу: рос. « – Во время 

спикериады поговаривали, что именно вы срывали подписание договора о 
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совместных действиях  между “Нашей Украиной” и “Единой Украиной”, где 

Ющенко просил пост премьер-министра. 

– ...Я просто пыталась разъяснить Виктору Андреевичу, что подписание 

его соглашения – абсолютно бесперспективная, а точнее, губительная вещь для 

Ющенко и его команды», – Ю. Тимошенко (Сегодня. 17. 06. 2000, с. 4). 

Розглянемо пропозиційну структуру висловлювання Ю. Тимошенко як складник 

певного силогізму. Насамперед потрібно визначити пресупозицію, без якої ця 

пропозиція була б позбавлена сенсу. Це судження, у якому, згідно із законом 

достатньої підстави, обумовлено причину виникнення такої ситуації, коли хтось 

щось комусь роз'яснює, а саме: * если субъект–1 объясняет что-то субъекту–2, 

это значит, что субъект–2 не понимает того, что понимает субъект–1. За 

інших рівних можливостей це, у свою чергу, означає, що субъект–1 

сообразительнее, умнее, чем субъект–2. Це судження є частиною пресупозиції, 

що належить нашим фоновим знанням. Разом із твердженням Ю. Тимошенко 

воно може стати силогізмом у разі, якщо виступить у ролі більшого засновку. 

Твердження Ю. Тимошенко виступає в ролі меншого засновку. Імпліцитний 

умовивід, який із цього випливає: * Я (Тимошенко) сообразительнее других и 

умнее, чем Ющенко. Імплікатуру створено шляхом нульової вербалізації більшого 

засновку та умовиводу. Причини імплікації: експлікація більшого засновку не 

була здійснена задля уникнення тривіальності. Експліцитний вираз умовиводу 

(* Я умнее, чем Ющенко) з великою ймовірністю міг бути сприйнятий, з одного 

боку, як самовихваляння, а з іншого – як пряма образа. Було б порушено 

обмеження, які накладають прагматичні максими на оцінне висловлювання. 

Засобами інтерпретації при цьому служать: залучення фонових знань, закон 

достатньої підстави й правило побудови частково стверджувального силогізму. 

Отриманий у результаті інтерпретації сенс: *Я умнее, чем он. 

Наступний приклад: укр. «Я не тільки виконую всі письмові накази 

президента, але й усі усні, що знаходяться в межах інтересів української 

держави», – О. Омельченко (Эпицентр. 24.02.2002). Це висловлювання 

розпадається на дві пропозиції:  
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1 – О. Омельченко виконує і письмові, і усні укази Президента;  

2 – є такі укази Президента, які знаходяться в межах інтересів української 

держави.  

Друга пропозиція становить собою частково стверджувальне 

висловлювання. Чому не загальностверджувальне (* Всі укази президента ...)? До 

трактування цього судження як частково стверджувального схиляє значення 

означального підрядного. Воно, як кожна ознака, розширює інтенсіонал поняття, 

у цьому разі – поняття укази президента, звужуючи тим самим його екстенсіонал 

до * не всі укази президента, а лише ті, які перебувають у межах інтересів 

української держави. Із цього твердження, відповідно до закону несуперечності й 

виключеного третього, випливає, що * Деякі укази президента можуть не 

перебувати в рамках інтересів української держави. Якщо перша частина 

висловлювання «Я не тількі виконую всі письмові накази президента, але й усі 

усні» адресувалася, вочевидь,  Президентові, то друга частина «які знаходяться в 

межах інтересів української держави» разом з імпліцитною інформацією, яку 

передає висловлювання, була призначена електорату. Відновлений смисл у своїй 

цілісності має вигляд: * Укази президента бувають не в інтересах української 

держави або * Укази президента можуть бути не в інтересах української 

держави. За його допомогою нейтралізується негативне враження, створене 

висловлюванням, в якому наголошено на підлеглому й залежному становищі 

О. Омельченка щодо Президента. О. Омельченко використовує імплікатури для 

того, щоб, по-перше, повідомити позитивну інформацію про себе (долаючи 

максиму скромності): * Я готовий виконувати укази президента, які знаходяться 

в рамках інтересів української держави. Деякі укази президента можуть не 

перебувати в рамках інтересів української держави. Значить, для мене інтереси 

держави важливіші, ніж інтереси президента. По-друге, щоб повідомити 

негативну інформацію про президента: * Президент не дотримується або може 

не дотримуватися інтересів української держави. Усе це разом підводить до 

відновлюваного змісту: * Президент може не дотримуватися інтересів 

української держави, а я ні. Я кращий за  президента.  
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Аналізуючи безпосередньо рекламні тексти, слід пам'ятати, що при їх 

сприйнятті велику роль відіграє те, що О. Мороховський назвав прециклом 

стилістичного аналізу [Мороховский 1978]. Це поняття більш відоме як 

аперцепція, але О. Мороховський акцентує увагу на її жанрових коренях. Він 

стверджує, що знання того, до якого жанру належить той чи той текст, формує у 

нас певні очікування щодо цього тексту. На нашу думку, аперцептивним можна 

вважати імпліцитний умовивід * Купуйте наш товар, який виникає, щойно 

реципієнт зрозуміє, що текст належить до рекламного жанру. Інтерпретація за 

таких умов є пошуком відповіді на питання: * Чому потрібно купувати цей 

товар? 

Наприклад, на постерах компанії UNITRADE 2001 року над питанням 

(укр.) «Думаєш, у нього є мобільний?» вимальовувалася похмура фігура снігової 

людини. Питання було риторичним. Передбачало негативну відповідь. З опорою 

на закон достатньої підстави відновлюємо проміжні судження:  

* У снігової людини немає мобільного телефону → 

* У снігової людини немає мобільного телефону, і вона нецивілізована 

(інформація отримана з малюнка та фонових знань) → 

* Якщо хтось нецивілізований, у нього немає мобільного телефону → 

* Відсутність мобільного телефону – одна з ознак нецивілізованості → 

* Якщо у вас немає мобільного телефону, Ви нецивілізований → 

* Щоб виглядати або бути цивілізованим, купуйте мобільні телефони. 

Звернімо увагу на те, що вже на рівні асоціацій тут відбувалося зближення 

снігової людини з людиною, у якої відсутній мобільний телефон. Перехід від 

експліцитного питання до аперцептивного висновку про необхідність покупки 

значно прискорюється завдяки модусу аналогії як, котрим користується наївна 

логіка: * У тебе немає мобільного телефону, значить ти як снігова людина 

(нецивілізований). А це вже є прямою образою, яка порушує прагматичну 

заборону на негативну оцінку другої особи. Однак це судження імпліцитне, і 

рекламодавець залишається безкарним. 
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Відмінність між оцінними імплікатурами політичного та рекламного 

дискурсів полягає  у тому, що при інтерпретації політичних текстів до фонових 

знань звертаються в пошуках тривіального більшого засновку, при інтерпретації 

ж рекламних – у пошуках імперативного умовиводу. Але очевидна й схожість – 

для інтерпретації імплікатур найчастіше застосовують: максиму Г. П. Грайса 

[1986] про логічність, вимогу нетривіальності переданої інформації, закон 

достатньої підстави й виключеного третього.  

Можливість небажаного для мовця перлокутивного впливу мовної  оцінки 

за вектором “суб‟єкт оцінки” стає причиною дисоціації реального й 

формального суб‟єкта оцінки та імплікації позитивних оцінок першої особи й 

негативних другої або третьої особи: укр. * Я – хороший; * Х – поганий; * Я 

кращий, ніж х; рос. * Я – хороший; * Х – плохой; * Я лучше, чем х. 

 

2.2.4. Вектор мовленнєвого впливу «предикат оцінки» 

Часте вживання оцінок за одним і тим самим критерієм свідчить про 

певний ціннісний статус відповідного концепту. Наприклад, потрапляючи до 

спільноти, де присутніх зазвичай оцінюють за критерієм [КРАСА Pl pos] чи 

[РОЗУМ Pl pos], мовець робить висновок про ціннісні орієнтири цієї спільноти й у 

разі необхідності підлаштовується під них. Так само діють оцінки в ЗМІ. Вони 

впливають на наше уявлення про систему цінностей, що панує в суспільстві, і ми 

– хто більшою, хто меншою мірою – підлаштовуємося під цю систему.   

Такий процес можна вважати частиною загального явища комунікативної 

мімікрії – уподібнення до свого партнера в мові й поведінці. У 

психотерапевтичній практиці нейролінгвістичного програмування (НЛП) цей 

процес називають також підлаштуванням [Трансформация личности 1995]. Воно є 

неодмінною умовою рапорту – глибокого відчуття взаємної довіри між 

партнерами, яке виникає завдяки усвідомленому чи несвідомому уподібненню до 

мовлення та поведінки партнера. У НЛП враховують насамперед такі 

характеристики комунікатора: темп мовлення, тембр, висоту голосу, частоту й 

глибину дихання, паралінгвистичні знаки (жести, поза, положення у просторі, 
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міміка) тощо. Психологи пишуть про схильність виявляти конформність до 

групових норм своєї спільноти [Hovland, Janis, Kelley 1953, с. 271]. А явище, коли 

співрозмовники підхоплюють і переформульовують оцінні судження про певний 

об‟єкт, називають зараженням [Англистика в миниатюрах 2017, с. 29-30]. У 

лінгвістиці це явище Т. Винокур позначила як «пошук спільної мови» – прагнення 

«досягти успіху в здійсненні такого мовного відбору для висловлювання, який 

свідчить про здатність мовця актуалізувати навички, які були б подібні до 

навичок слухача, відповідали би очікуванням останнього» [Винокур 1993, с. 61]. 

Таке розуміння природи «спільної мови» є розвитком положення О. Леонтьєва 

про необхідність «орієнтуватися у співрозмовникові» в процесі комунікації, 

«враховуючи його рольові очікування, мотивацію, особистісні особливості» 

[Леонтьев 1974, с. 188]. Розглядаючи процес пошуку «спільної мови» 

комунікаторами, Т. Винокур зосереджує увагу головним чином на встановленні 

загального мовного коду в умовах білінгвізму й на варіюванні мовних ролей 

тими, чия «мова <...> здатна утримувати <...> дуже широкий діапазон 

виражальних засобів полярної соціолінгвістичної належності» [Винокур 1993, 

с. 62]. Таке варіювання ґрунтується передусім на розмаїтті стилістичних засобів. 

Крім вибору однієї мови спілкування в ситуації білінгвізму та добору 

адекватних стилістичних засобів, було зафіксовано також випадки уподібнення з 

партнером по комунікації на фонетичному, синтаксичному та лексичному рівнях. 

Таке різнорівневе уподібнення, яке полягає у відтворенні особливостей мови 

співрозмовника з метою завоювати його довіру, бути зрозумілим і впливати на 

нього, ми називаємо комунікативною мімікрією [Черненко 2004a]. В 

когнітивному аспекті можна говорити про гармонізацію оцінних фреймів 

співрозмовників.  

Розглянемо приклади. 

1. Мімікрія мовного коду в ситуації двомовності.: укр. Передача «Пісні за 

заявками» (Радіо «Довіра-ФМ». 10.06.03). (1) А (дзвінок в студію): – Я хочу 

поздравить учеников девятого класса с окончанием учебного года <...>. Б 

(ведуча): – Для школярів, які скінчили “девятый” клас звучить пісня. 
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2. Комунікативна мімікрія синтаксичних одиниць: рос. « – Елен мені 

дуже дорога. – Вона й мені дуже дорога» (Поцілунок перед смертю 1991).  

3. Комунікативна мімікрія окремих лексем. 

А (актриса Рината Литвинова в ток-шоу): рос. – Моя мама была тоже странная 

женщина <…>. Б (ведуча): – У нас был очень странный гость – Рината 

Литвинова (Акватория-Z. 31.09.2002).  

4. Комунікативна мімікрія стилістичних особливостей мови: рос. 

Ведуча ток-шоу для підлітків «Акваторія-Z» Маша Філіппова: «У вас бувало 

таке, що вам було соромно за батьків? Що вони не включаються?» (Акваторія-

Z. 31.09.2002). 

Цей вид комунікативної мімікрії широко використовують педагоги й 

журналісти, співвідносячи лексику певної стилістичної належності з різними 

соціальними та віковими групами. Її відрізняє від лексичної те, що в першому 

випадку можуть вживатися сленгові лексеми, які не звучали в мовленні 

співрозмовника. При лексичній комунікативній мімікрії має місце дослівний 

повтор.  

5) Комунікативна мімікрія фонетичних особливостей мови: темпу, 

гучності, висоти, а також деяких артикуляційних і акцентуаційних особливостей 

вимови окремих звуків, фонетичних слів і синтагм. Наприклад: рос. А (розм., 

жінка 45-50 років): – У нас  может проходить только награждение победителей 

олимпиады. А сам... Б (розм., жінка, 25-30 лет): – Сам пр[о]цесс... («о» 

нередуковане – Г.Ч.). А: – Да, сам пр[о]цесс – нет.  

Що стосується інтонаційних особливостей, то 1968 року було виявлено: 

якщо «темп запропонованого уривка наближався або був однаковим з особистим 

темпом респондента, останній характеризував такий тип як «нормальний темп 

мови»». У цьому разі створювався оптимальний режим передавання – прийому 

інформації, і респондент схоплював не тільки основну думку, а й легко 

відтворював деталі» [Смысловое восприятие языкового сообщения 1976, с. 125]. 

Підлаштування під систему цінностей співрозмовника є частиною 

комунікативної мімікрії і може бути назване аксіологічним підлаштуванням. 
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Воно відбувається і має сенс тоді, коли мовець зацікавлений у  позитивному 

ставленні з боку адресата або його метою є належність до спільноти адресата.   

Схематично цей процес можна представити так. 

S1 мовець    Pr думки [Atr _______] → [S1 мовець Pl pos] Prдумки [Atr Pl pos/neg] 

           ↑      ↑        

[S 2 адресат Pl pos] Prдумки   [Atr Pl pos/neg] → [S2 адресат Pl pos] Prдумки [Atr Pl pos/neg] 

S2 адресат зацікавлений у позитивному ставленні з боку [S1мовець Pl pos] і для 

цього підлаштовується під його цінності – [Atr Pl pos/neg]. У результаті він змінює 

ставлення до себе на краще: S2 pos.   

Як засіб впливу на співрозмовника, комунікативну мімікрію можуть 

використовувати працівники сфери послуг, викладачі, митці. Усвідомлена 

комунікативна мімікрія поширена в засобах масової інформації. Так, даючи 

рекомендації авторам публіцистичних текстів, М. Молчанова зазначає: 

«Своєрідність того чи того типу видання повинне бути детерміноване 

цілеспрямованою орієнтацією на особливості мовлення основної групи його 

читачів» [Молчанова 2000, с. 19].  

Якщо доповнити аналіз процесу аксіологічного підлаштування семантико-

когнітивними вимірами, вплив на систему цінностей через структури оцінки 

отримує додаткове пояснення. Ціннісний концепт у цій структурі одночасно 

виконує роль і критерію, і знака оцінки. В оцінному висловлюванні фокус уваги 

(рема) зосереджено на процесі предикування оцінки її об‟єкту: ТУТ 

Оbj ← Pr оцінки 

Але оцінка була б неможливою без попереднього предикування знака 

оцінки оцінюваній властивості: 

[О ← Pr оцінки ]← [Atrоцінки ← Pl pos/neg] 

Ми вже знаємо, що структура [Atr оцінки ← Pl pos/neg] – це структура ціннісного 

концепту. Тож ціннісний концепт – необхідна умова пропозиційної структури 

оцінного висловлювання, його пресупозиція. У свою чергу, пресупозиція в 

більшості випадків – це імплікатура, яку засвоюють поза фокусом свідомої уваги, 

на рівні фонових знань. Погоджуючись із певною оцінкою, адресат тим самим 
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погоджується і з відповідною пресупозицією, інакше оцінка втрачає свою 

іллокутивну силу й інформативність: адже вже доведено, що розміщення 

інформації на рівні пресупозицій судження підвищує силу впливу на адресата 

[Стриженко 1988]. Так специфіка пропозиційної структури оцінного 

висловлювання сприяє його перлокутивному ефекту. 

При аксіологічному підлаштуванні вирішальним чинником виступає 

частотність оцінок за тим чи тим критерієм, тобто чаcтотність певного ціннісного 

концепту. І хоча В. Говердовський стверджував, що частотність вживання слова 

знижує його конотативну потужність [Говердовский 1989, с. 29], із ціннісними 

концептами так відбувається незавжди. Як відзначив В. Абаєв, «частота вживання 

може вести до «стирання» слів лише в тому разі, коли воно супроводжується 

десемантизацією, що зовсім не обов‟язково. Такі слова, як слово гроші для 

торговця, слово земля для селянина, гарантовані від семантичного, а відповідно, і 

фонетичного послаблення, як би часто їх не вживали» [Абаев 1934]. При повторі 

вони закріплюються і «при певних сигналах актуалізуються з більшою 

ймовірністю» [Snow, Rochford, Wordenat all 1986]. 

Отже, перлокутивний вплив мовної оцінки за вектором “предикат 

оцінки” відбувається як гармонізація оцінних фреймів мовця та адресата за 

допомогою прийомів комунікативної мімікрії, зокрема аксіологічного 

підлаштування – уподібнення мовлення мовленню адресата, включно із ціннісною 

системою, вербалізованою у цьому мовленні. Показник частотності вербалізації 

тих чи тих ціннісних концептів у ролі критерію оцінки в межах пропозиційної 

структури оцінного висловлювання традиційно досліджують за допомогою 

контент-аналізу. 

 

2.3. Лінгвістичне забезпечення контент-аналізу ціннісних концептів в 

українськомовних та російськомовних періодичних виданнях України 

 

У сучасній гуманітарній науці до контент-аналізу найчастіше звертаються 

соціологи. Вони ж визнають його інтердисциплінарність: «…контент-аналіз 
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використовують не лише в соціології, але й у психології, психіатрії, історичних 

дослідженнях, етнографії, лінгвістиці...» [Таршис 1988, с. 211]. Як метод 

кількісного дослідження текстового змісту, він, однак, крім кількісного, має і 

якісний аспект [Костенко, Iванов 2003]. Останній передбачає етап визначення 

одиниць дослідження (змістових категорій і засобів їхньої реалізації), 

каталогізацію цих одиниць (укладання словника) і розпізнавання їх у тексті. 

Кількісні етапи – підрахунок цих одиниць та обчислення результатів. Деякі 

дослідники вважали проблемою методу те, що його можливості «дуже обмежені 

при визначенні змісту конкретних повідомлень» [Уоллакотт 2002, с. 155].  

Інші науковці бачать проблему не в методі, а в тому, як ним користуються: 

«Відстежуючи передвиборчі перегони, зокрема в рейтингах популярності 

політичних лідерів, нерідко використовують дуже спрощену схему контент-

аналізу. Фіксують частоту згадок про лідера <...> за основну одиницю аналізу 

приймають слово-символ «прізвище лідера». Для того, щоб розробити достовірну 

процедуру, потрібно скласти досить детальний словник символічних синонімів 

“прізвища”» [Медиа в выборах 1999, с. 67]; «Основним питанням, розв‟язання 

якого гарантує максимальний результат контент-аналізу, є забезпечення 

бездоганного з позицій формальної логіки системного словника <...> Однак часто-

густо в гонитві за модним нині кількісним вимірюванням преси сучасні 

дослідники нехтують цим правилом» [Ганжуров 2004]. 

Обидві цитати – про необхідність серйозніше ставитися до укладання 

системного словника, тобто до першого, якісного етапу контент-аналізу, на якому 

найдоречніше виглядає застосування лінгвістичних методів. Наприклад, потрібно 

вирахувати частоту, з якою у газетах згадують СПРАВЕДЛИВІСТЬ. У газеті 

«День» (13.09.2003, с. 6) фіксуємо словоформу справедлива. Це – позитивна 

оцінка за критерієм СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Але прочитаймо все речення: «Теза 

Маркса про “крах капіталізму” багато в чому справедлива». Сполучення теза 

справедлива означає, що теза правильна. Оскільки це – теза вченого, то 

характеристика справедлива в значенні «правильна» стосується інтелектуальних 

якостей, а не моральних. Проте інтелектуальні здібності й справедливість 
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належать до зовсім різних категорій. СПРАВЕДЛИВІСТЬ – цінність 

колективістська. ІНТЕЛЕКТ – індивідуалістська [Schwartz, Bilsky 1990; Schwartz, 

Melech, Lehmann at all 2001].  

Тож невипадково «Робоча книга соціолога» радить контент-дослідникам 

використовувати напрацювання лінгвістики та психолінгвістики [Рабочая книга 

социолога 1976, с. 332]. Приклад успішного поєднання контент- та лінгвістичного 

аналізу знаходимо в сучасних західних дослідників, зокрема данських вчених 

М. Грам та Х. Нісс, які порівняли культурні цінності, закладені в рекламі 

продуктів для дітей у Данії, Німеччині та Великобританії [Грам, Нисс 1999].  

Однак, попри велику кількість досліджень у галузі лінгвістичної аксіології, 

виконаних останніми роками, у працях, присвячених контент-дослідженню 

цінностей в українських ЗМІ [Медиа в выборах 1999, с. 67], не знаходимо 

посилань на лінгвістичні розвідки чи згадок про використання мовознавчих 

методів. Можливо, тому, що процедуру лінгвістичного опису ціннісних концептів 

не представлено поки що у вигляді алгоритму, доступного не лише для фахівців-

філологів. «Якісний» аспект контент-аналізу цінностей в умовах дослідження 

сучасних українських ЗМІ потребує розробки [Черненко 2005].  

При описі ціннісного концепту варто брати до уваги й обов‟язкові, і 

факультативні елементи пропозиційної структури відповідного фрейму. Якщо ж 

концепт вербалізовано в межах оцінного висловлювання, то слід враховувати 

також і семантичну структуру цього висловлювання. Ігнорування такої 

зумовленості звужує можливості контент-аналізу, перетворюючи його на 

рафінований кількісний метод. Опис ціннісного концепту повинен містити й 

інформацію, яка стосується обґрунтування предикативного зв‟язку між 

оцінюваною властивістю та оцінним знаком.  

Перший етап опису ціннісного концепту передбачає традиційну 

характеристику семантики оцінюваного атрибута за допомогою аналізу 

словникових дефініцій і реальних контекстів. Наприклад, ми виявили, що концепт 

СИЛА представлено в українських ЗМІ такими складниками: 1) енергійність, 2) 

компетентність, 3) розум, 4) переконливість, 5) кількісна підтримка, 6) успіх, 7) 
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наявність шансів на успіх, 8) статус, 9) контроль, 10) впевненість, 11) емоційна 

стриманість, 11) здатність викликати страх, 12) мужність (детальніше див. 

[Черненко 2004b]).  

Другий етап – обґрунтування аксіологічного знака. За приклад наведемо 

обґрунтування позитивної оцінки за критерієм «викликати страх». Здавалося б, 

людину, що викликає страх в інших, сприймають негативно. Але у висловлюванні 

укр. «Вони мене бояться» (Енергетичне поле. 16.07.2002) мовець – на той час 

екс-президент України Л. Кучма – фактично дав позитивну оцінку собі і 

негативну оцінку опонентам за цим критерієм. Спроможність викликати страх дає 

змогу контролювати ситуацію, що важливо для політика. Позитивна оцінка 

політика, який тримає ситуацію під контролем, межує з тривіальністю: політик – 

це лідер, який мусить контролювати ситуацію, щоб виконувати свої обов‟язки. 

Негативна оцінка політика, дії якого контролюють, має таке пояснення: (1) якщо 

дії, які він змушений робити, але не хоче, це хороші дії, то погано, що він не хоче 

їх робити за власним бажанням; (2) якщо дії, які він змушений, а не хоче робити, 

– це негативно оцінювані дії, то погано, що він все ж таки буде їх робити; (3) 

якщо дії, які він змушений робити, він робити не хоче, бо це суперечить його 

особистим інтересам, традиційну мінус-оцінку отримує егоїстичність; (4) якщо 

це корисні дії, які він змушений робити, але не хоче, не усвідомлюючи їхньої 

корисності для себе, то це виявляє його нерозумність. 

Третій етап – каталогізація лексико-граматичних засобів реалізації. 

Наприклад, мовні засоби реалізації ціннісного концепту КОНТРОЛЬ як критерію 

оцінних висловлювань у політичному дискурсі російськомовних ЗМІ України 

було представлено трьома групами.  

1. Ті, значення яких містять інформацію про відсутність контролю над 

ситуацією з боку оцінюваного суб‟єкта та інформацію про його 

підконтрольність третім особам:  

дієслова, діслівні словосполучення й підрядні речення на позначення того, 

що дія буде відбуватися без бажання суб‟єкта, але за бажанням якоїсь іншої особи 

чи під тиском обставин (укр. доведеться ; буде змушений; не хоче, але мусить; 
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змирився з тим, що… / рос. придется; будет вынужден; не хочет, но 

должен; смирился с тем, что...): рос. «Многие из руководителей «ЗаЕдУ!» 

смирились с мыслью, что парламентское большинство так и не будет 

сформировано» (Сегодня. 28.05.2002, с. 4); «“Наша Украина” просто вынуждена 

будет примерять на себя оппозиционные латы» (Сегодня. 28.05.2002, с. 3); укр. 

«Новий керівник палестинського уряду буде повністю підпорядкований лідеру 

Автономії, котрий досі перебуває у блокаді» (День. 11.09.2003, с. 3). 

Вираженню негативного ціннісного концепту НЕ-КОНТРОЛЬ слугують 

також засоби граматики – пасивні синтаксичні конструкції, спосіб дієслів: рос. 

«…якобы Владимиру Михайловичу все же пришлось пойти на уступки»; «…и 

Компартии, и блоку “Наша Украина”, возглавляемому Ющенко, придется 

несладко»; «И Владимиру Михайловичу придется искать союзников» (Сегодня. 

28.05.2002, с. 2). Невипадково вважають, що в безособових реченнях відбувається 

розведення агенса й джерела сили. Агоніст (дієвий об‟єкт каузації) і антагоніст 

(суб‟єкт каузації, який сприяє або перешкоджає виконанню дії) [Арутюнова 1999, 

с. 796] представлені різними особами й різними синтаксичними позиціями. 

Звичайною для агоніста в цьому разі є позиція не формального суб‟єкта, а 

другорядного пацієнтивного члена речення (придется / доведеться кому?). 

Трактування семантики зазначених лексем дуже близьке до того, як 

Н. Арутюнова тлумачить семантику дієслів на позначення так званих 

ненавмисних дій і реакцій: смеяться, упасть, поскользнуться тощо. Вона 

пропонує вважати, що до їхньої семантичної структури входить ознака «мінус-

контроль» [Арутюнова 1999, с. 800]. Проте ці дієслова вживають зазвичай в 

активних конструкціях, а наведені приклади – найчастіше безособові речення. 

Тому ми не говоримо про належність лексем доведеться / придется до однієї 

лексико-семантичної групи з дієсловами на позначення ненавмисних дій і реакцій. 

Ідеться лише про їхню близькість за наявністю в семантичній структурі ознаки, 

яка пов‟язана з категорією «контроль / неконтроль». Про те, що дієсловам загалом 

притаманна ця ознака як одна з прихованих семантичних категорій, пише 

Ф. Бацевич [Бацевич 1997].  
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2. Ті, значення яких містять інформацію про наявність контролю над 

ситуацією з боку оцінюваного суб‟єкта + інформацію про відсутність контролю 

над оцінюваним суб‟єктом із боку третіх осіб (непідконтрольність): 

дієслова, дієслівні словосполучення на позначення самостійних дій 

суб‟єкта, які він не узгоджує з іншими суб‟єктами (будет играть соло, никаких 

моральных обязательств ни перед кем нет и быть не может, хочу сделал, хочу 

не сделал): рос. «…его <Кирпи Г. – Г. Ч.> хозяйское отношение к своему слову: 

хочу дал, хочу забрал» (ЗН.09.2002, с. 2); укр. «Посилений вплив Сполучених 

Штатів змушує арабські правлячі еліти бути більш зговірливими та 

покірними» (День. 11.09.200, с. 2). 

3. Ті, значення яких містять інформацію про наявність контролю над 

ситуацією з боку оцінюваного суб‟єкта (контроль):  

- лексеми та словосполучення на позначення дій, спрямованих на жорстку 

каузацію чиєїсь дії, бажаної для суб‟єкта (рос. потрібно робити (від першої 

особи); наполягати; пригрозити; рос. нужно делать (від першої 

особи); настаивать; пригрозить): рос. «“Инициативная группа” 

мажоритарщиков пригрозила бойкотировать голосование по спикеру в 

парламенте» (Сегодня. 28.05.2002, с. 2); укр. «Вона наполягла на тому, щоб 

виконати на всю Європу пісню Мамо не тільки російською, але й українською 

мовою» (Анастасія Приходько. 14.03.2018); 

- дієслова, що вказують на здійснення кимось заходів контролю  щодо 

іншого суб‟єкта (укр. контролювати, патронувати, погодитися, схвалити / 

рос. контролировать, патронировать, согласиться, дать добро, допустить): 

рос. «Судя по всему, глава государства принял предложение руководства Партии 

регионов и дал добро на формирование собственной фракции в парламенте» 

(Сегодня. 15.05.2002, с. 3); «Хотите быть премьером – пожалуйста! 

Только  губернаторы, как и раньше, будут вас игнорировать, силовики 

контролировать, а глава администрации – патронировать» (ЗН. 7.09.2002, с. 3); 

укр. «Володя <боксер – Г.Ч.> контролював ситуацію (День. 9.09.2003, с. 6); 
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- лексеми й словосполучення для характеристики суб‟єкта як такого, що 

здатен контролювати когось / щось (укр. мати важелі впливу, мають посилений 

вплив / рос. влиятельный, всевидящее око): рос. «Поставщики, представляющие 

интересы некоторых влиятельных депутатов» (ЗН.7.09.2002, с. 3); укр. «Втім 

Леонід Кучма має чимало важелів впливу на уряд і, за бажання, може ними 

скористатися» (УМ. 11.09.2003, с. 2) (детальніше в [Черненко 2003b]). 

Лексико-граматичні засоби реалізації ціннісних концептів зумовлені тим, 

хто чи що є об‟єктом оцінки [Черненко 2004c]. Так, якщо йдеться про 

спортсменів, то концепт УСПІХ буде вербалізовано лексичними засобами на 

позначення здобуття перемог у змаганнях. Для політика – на позначення здобуття 

посад і перемоги у виборчих перегонах. Порівн.: укр. «Збірна України перемогла 

команду Уельсу» (УМ. 10.09.2003, с. 7) і «Августин Волошин на 

найвідповідальнішу дипломатичну посаду призначив саме його <Віктора 

Шандору – Г.Ч.>» (УМ. 10.09.2003, с. 6).  

Про це потрібно пам‟ятати, щоб не фіксувати два ціннісні концепти там, де 

йдеться лише про контекстуальні варіанти одного. Ціннісний тезаурус і так 

досить розгалужений, а соціологи застерігають, що «тонка градація категорій 

<контент-аналізу – Г.Ч.>, коли останні стають надто дрібними й численними, 

призводить до неузгодженості між кодувальниками під час визначення 

належності того чи того елемента змісту до певної категорії» [Рабочая книга 

социолога 1976, с. 326].  

Слід зазначити, що зв‟язок між об‟єктом оцінки й оцінюваним атрибутом, 

як кожна семантична сполучуваність, має обмеження – системні, 

екстралінгвальні. Але саме завдяки цим обмеженням такий зв‟язок, до певної 

міри, можна прогнозувати. Для різних груп об‟єктів домінантними є різні критерії 

оцінки. Наприклад, для митців – це визнання (укр. «Виступи Костя Місевича... 

набули великої популярності – УМ. 10.09.2003, с. 6), для правоохоронців – 

результативність (укр. «Представники спецслужб виявили “Клофелін”» – День. 

10.09.2003, с. 4). Так, визначення групи оцінного об‟єкта допомагає передбачити, 

які саме якості можуть стати критерієм його оцінки (науковець – талановитий, 
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відомий; лікар – досвідчений, компетентний, добрий тощо).  О. Вольф 

пов‟язувала цю прогностичну властивість оцінних об‟єктів не з природою 

семантичної сполучуваності, а з механізмами стереотипізації, і бачила в ній шлях 

до розуміння загальнооцінних предикатів: «При загальнооцінному позначенні 

аспект визначають за типом об‟єкта оцінки» [Вольф 1985, с. 62]. 

Значна роль, яку відіграє об‟єкт оцінки в реалізації ціннісних концептів, 

вимагає уважного ставлення до визначення тієї референтно-таксономічної групи, 

до якої належить оцінюваний об‟єкт. Які складнощі виникають при визначенні 

групи, до якої належить оцінюваний об‟єкт? 

1 . Об‟єкт оцінки імплікований і жодного разу не називається в тексті.  

Експлікація неназваного об‟єкта оцінки може відбуватися шляхом, 

запропонованим Я. Хінтіккою [Хинтикка 1987]. Оскільки в разі імплікації 

оцінного об‟єкта йдеться про нереалізовану сполучуваність, бо є атрибут (який?), 

але немає носія цього атрибута (хто / що?), то слід запитати: кому саме належить 

оцінюваний атрибут, іншими словами – хто або що оцінюється? Таким шляхом 

можна відновити потрібну відповідь, спираючись на контекст чи фонові знання. 

Проте, усупереч твердженню про загальнодоступність текстів ЗМІ, зробити це з 

упевненістю не завжди можна. Наприклад: укр. «Хотілося згадати про податок 

на нерухомість <...> Мотивація проста, бо базується на банальних заздрощах: 

якщо ти був (колись!) спроможний придбати хороший будинок, значить, у тебе є 

кошти й зараз, коли ти живеш у ньому. Така установка суперечить принципу 

справедливості» (ДТ. 13.09.2003, с. 4).  

Тут є декілька оцінок: «Мотивація базується на банальних заздрощах» – 

негативна оцінка за критерієм НЕ-ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ, субкритерій – 

ЗАЗДРІСНІСТЬ; «Установка суперечить принципу справедливості» – негативна 

оцінка за критерієм НЕ-СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Зрозуміло, що оцінюється не 

мотивація й установка самі по собі, а особи, які керувалися ними при розробці й 

затвердженні закону про податок (метонімія). Оцінювані особи в тексті не 

названі. Об‟єкт оцінки залишається невідомим. Щоб дізнатися про нього, треба 

відповісти на питання: хто приймав цей закон? Інтерпретація може ґрунтуватися: 
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1) на загальній ерудиції зі збереженням альтернативи: група оцінюваних об‟єктів 

«очільники держави», референт – Президент або Верховна Рада; 2) на знанні 

конкретної ситуації: група оцінюваних об‟єктів визначена, персоніфікована  – 

«очільники держави», референт – Президент або депутати, які розробляли й 

голосували за цей закон. 

Оскільки різні реципієнти мають різний рівень поінформованості, 

обмежити вибір інтерпретацій не можна.  

2 .  Одна особа представлена як така, що виконує різні соціальні ролі й 

належить до різних груп оцінюваних об‟єктів.  

Наприклад, у статті «Вибрали...» (День. 13.09.2003, с. 3) про обрання екс-

міністра охорони здоров‟я В. Москаленка ректором Національного медичного 

університету один референт (Москаленко) оцінюється як належний до різних 

груп:  

1) «Діяльність Міністерства охорони здоров‟я за Москаленка Верховна 

Рада оцінила незадовільно» – урядовець, негативна оцінка за критерієм НЕ-

ПРОФЕСІЙНІСТЬ;  

2) «Хоча він також має регалії і у вигляді вчених ступенів» – науковець, 

позитивна оцінка за критерієм УСПІХ; 

3) «В біографії Віталія Федоровича <...> присутній досвід роботи в 

керівництві вузів» – освітянин, позитивна оцінка за критерієм ПРОФЕСІЙНІСТЬ, 

субкритерій – ДОСВІД;  

4) «В. Москаленко піднявся по службовим сходам від рядового лікаря до 

завідувача відділенням» – медик, позитивна оцінка за критерієм УСПІХ. 

Ми вважаємо за доцільне не опиратися мовному матеріалу, віддаючи 

перевагу не референту як особистості, а референту як представнику певної групи 

оцінюваних об‟єктів. Оцінки, які отримує один референт, при картуванні слід 

розводити по відповідних групах, навіть якщо до різних груп включають того 

самого референта.  

3. Референт змінює соціальні ролі й належність до групи оцінюваних 

об‟єктів. 

168



Питання в тому, де провести хронологічну межу: коли референт належить 

до однієї групи оцінюваних об‟єктів, а коли він уже перейшов до іншої. 

Найважчими для аналізу виявилися приклади переходу до групи «злочинці». 

Найчастіше героями таких сюжетів стають ті, чиє минуле або невідоме, або 

незаплямоване. Як, наприклад, у статті А. Багнюка «Не бери, посланцю Божий, 

те, що й людям гоже!», укр. (УМ. 10.09.2003, с. 5). У першій її частині («до 

злочину») йдеться про священика Сергія Тараненка, який займався аграрним 

бізнесом, а потім почав засівати землю, яку було виділено церкві для розширення 

цвинтаря. Тут присутні численні негативні оцінки за критеріями НЕ-ЧЕСНІСТЬ 

(«Сертифікати у пайовиків  він <піп – Г. Ч.> виманює, граючи на почуттях 

віруючих»), НЕ-ЩЕДРІСТЬ («засіває піп прибутковими зерновими культурами 

<...> зо два десятки гектарів, призначених під сінокіс») та ін.   

У другій частині («скоєння злочину») з‟являється оцінка за критерієм НЕ-

ЗАКОННІСТЬ: «Сергій Тараненко може переступити й через світські закони». 

Цей критерій повторюється в третій частині («розкриття й вирок») у вигляді 

рішення суду: «Місцевий суд... “відважився” визнати недійсним договір обміну». 

Текст містить приклад переходу референта з групи «церковнослужителі» (перша 

частина) до групи «злочинці» (друга частина). Сигналом переходу в групу 

«злочинці» нібито повинна слугувати оцінка за критерієм НЕ-ЗАКОННІСТЬ. Але 

чи виправдане таке рішення з огляду на мету: визначити групи оцінюваних у 

пресі об‟єктів із подальшим дослідженням цінностей, що панують у цих групах? 

Найприйнятнішим рішенням у цьому разі видається віднесення до групи 

«злочинці», по-перше, тих референтів, які належать до категорії рецидивістів, 

тобто вже в першій частині «до злочину» фігурують як злочинці, по-друге, 

референтів, які отримують негативну оцінку за критерієм НЕ-ЗАКОННІСТЬ після 

фіксованої в тексті події «розкриття злочину й вирок суду».  

Встановлення належності оцінного об‟єкта до певної референтно-

таксономічної групи в текстах сучасних ЗМІ може значно підвищити точність і 

достовірність процедури контент-аналізу на предмет представленості в текстах 

різних цінностей суспільства.  
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Контент-аналіз, виконаний з урахуванням цих застережень і доповнений 

даними аналізу пропозиційної структури оцінних висловлювань та ціннісних 

концептів, був апробований нами 2003 року у порівняльному дослідженні 

ціннісних концептів, виявлених у двох т. зв. провладних (укр. – «День», рос. – 

«Сегодня») і двох т. зв. опозиційних (укр. – «Україна молода», рос. – «Вечерние 

вести») на той період часу газетах [Черненко 2004d]. Було проаналізовано тексти 

випусків цих газет за 09.09.2003 р. Предметом дослідження став предикат оцінки, 

тобто критерій та знак оцінки.  

Облік кількості оцінних висловлювань, в яких було вербалізовано той чи 

той ціннісний концепт, здійснювався з урахуванням особливостей вербальної 

реалізації тих самих ціннісних коцептів при сполучуваності з різними 

референтно-оцінними групами, серед яких було виокремлено такі групи об‟єктів 

оцінки: держави, очільники держави, політики, правоохоронці, підприємці, лікарі, 

митці, спортсмени, пересічні громадяни в побуті, злочинці.  

У підсумку було отримано такі результати. 

1. В опозиційних газетах переважали негативні оцінки, а в провладних – 

позитивні. Найпесимістичнішу картину світу пропонувала читачам газета 

«Вечерние вести»: негативних оцінок більше в 2,2 раза. Найоптимістичнішу – 

«Сегодня»: негативних оцінок більше в 1,41 раза. Загалом в опозиційних газетах 

більше негативних оцінок, ніж у провладних (в 2,3 раза). 

2. Ціннісні концепти, домінантні в провладній пресі: НЕ-РЕЗУЛЬТАТ,  

НЕ-УСПІХ, НЕ-ЗАКОННІСТЬ, НЕ-ВИЗНАННЯ, НЕ-ЧЕСНІСТЬ, НЕ-ДОБРОТА. 

 

Таблиця 2.1. Порівняльний контент-аналіз друкованих видань 

України 09.09.2003 р. Співвідношення позитивних і негативних оцінок.  

 Позитивні оцінки Негативні оцінки 

Україна молода 

(укр., опозиційна) 45,62% 54,38% 

День (укр., 

провладна) 51,64% 48,36% 
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Вечерние вести 

(опозиц., рос.,) 29,25% 70,75% 

Сегодня (рос., 

провладна) 58,62% 41,38% 

У сумі 44,68% 55,32% 

 

3. Ціннісні концепти, домінантні в опозиційній пресі: НЕ-УСПІХ, НЕ-

ЗАКОННІСТЬ, НЕ-ЧЕСНІСТЬ, НЕ-РОЗУМ, НЕ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ, НЕ-

ВИЗНАННЯ, НЕ-СМІЛИВІСТЬ, НЕ-РЕЗУЛЬТАТ. 

4. Домінантні ціннісні концепти в сумі для опозиційної та провладної 

преси: НЕ-УСПІХ, НЕ-ЗАКОННІСТЬ, НЕ-ЧЕСНІСТЬ, НЕ-ВИЗНАННЯ.  

5. Були присутні в опозиційній і відсутні в провладній пресі такі ціннісні 

концепти, як НЕ-РОЗУМ, НЕ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ, НЕ-СМІЛИВІСТЬ. Лише в 

опозиційній пресі були наявні оцінки за критерієм НЕ-ПАТРІОТИЗМ, НЕ-

КРЕАТИВНІСТЬ, НЕ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, НЕ-ЩЕДРІСТЬ. 

6. Не вдалося зафіксувати помітних відмінностей у специфіці критеріїв та 

аксіологічних знаків мовної оцінки між російськомовними та українськомовними 

виданнями. Виняток – цінність ПАТРІОТИЗМ, яка зафіксована лише в 

українськомовній опозиційній газеті – «Україна молода»: укр. «Вони (вірші), з 

поетичної точки зору, звичайно, недосконалі, але за стилем, духом і 

патріотизмом пробирають, як кажуть, до кісточок» (УМ. 9.09.03; 6); «У 

Любомлі ми встановили пам‟ятник борцям за самостійну соборну державу та 

воякам УПА. Ми повинні віддати данину пам‟яті цим людям» (УМ. 9.09.03, с. 4); 

«Так, “очі горіли” у хлопців, і серце вони гріли рукою під час виконання гімну, але 

ж футбол – це гра, а не фронтовий бій» (УМ. 9.09.2003: 8); «Наставник нашої 

збірної Геннадій Защук: “Моїм підопічним відверто не вистачило патріотизму”» 

(УМ. 9.09.2003, с. 8). 

7. В усіх газетах серед оцінок із колективістськими концептами в ролі 

критеріїв переважали негативні. В усіх газетах, крім «Вечерние вести», серед 

оцінок з індивідуалістськими концептами в ролі критеріїв – переважали 
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позитивні. На основі цього можна висловити припущення: автори ЗМІ вважали, 

що суспільство більшою мірою схильне приймати індивідуалістські, а не 

колективістські норми. Крім того, усі видання були спрямовані на формування в 

аудиторії аксіологічної ієрархії з домінантними індивідуалістськими цінностями. 

Між тим, соціологи стверджують, що ці цінності помітно переважають у 

суспільствах, у яких відбуваються активні соціополітичні зміни, що межують із  

революційними [Kalmus  2002].  

 

Таблиця 2.2. Порівняльний контент-аналіз друкованих видань 

України 09.09.2003 р. Співвідношення колективістських та 

індивідуалістських ціннісних концептів.  

 Колективістські Індивідуалістські 

 Негативні Позитивні Негативні  Позитивні 

Україна молода 

(укр., опозиційна) 
70,73% 29,27% 

44,09% 55,91% 

День (укр., 

провладна) 
72,73% 27,27% 

31,25% 68,75% 

Вечерние вести 

(рос., опозиц.) 
91,84% 8,16% 

63,04% 36,96% 

Сегодня (рос., 

провладна) 
84,31% 15,69% 

26,47% 73,53% 

 

Цей аналіз, спроектований на події, що відбулися в Україні протягом 

наступних 10-15 років, попри обмежений обсяг опрацьованого матеріалу, 

підтвердив свою достовірність, на нашу думку, саме завдяки залученню до 

кількісних обрахунків даних лінгвістичного аналізу оцінних висловлювань. Він 

передбачав урахування обов‟язкових і факультативних актантів аксіологічної 

структури, особливостей вербалізації ціннісних концептів залежно від 

референційної групи об‟єкта оцінки, а також можливі імплікації вербалізаторів 

відповідної актантної позиції.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Мовна оцінка – це вербалізована аксіологічна структура у складі 

пропозиційного оцінного фрейму. Вона має поліпредикативну структуру, яка 

містить такі компоненти: суб‟єкт оцінки, предикат думки, об‟єкт оцінки, предикат 

оцінки, роль якого виконує ціннісний концепт і який у свою чергу складається з 

оцінюваного атрибута (власне критерій оцінки) і знака оцінки. Таким чином, 

оцінна структура має три предикативні зв‟язки: між суб‟єктом оцінки й 

предикатом думки, між об‟єктом оцінки й предикатом оцінки, між оцінюваним 

атрибутом і знаком оцінки. Схематично це можна зобразити так: 

Subject оцінки Pred думки  [Object оцінки Pr оцінки [Atr Pl negative/positive]]. 

Ця схема робить очевидним ізоморфізм оцінної структури та структури 

ціннісного концепту. 

Перлокутивний потенціал оцінної структури як мовного засобу впливу на 

концептуальну систему адресата і, зокрема, на його ціннісну систему 

розкривається за векторами, які співвідносяться із компонентами цієї структури.  

Перший вектор пов‟язаний із позицією предиката думки. Вживання оцінки 

в тексті саме по собі має перлокутивний ефект, оскільки максими чемності 

накладають низку обмежень на використання оцінних мовних актів. Порушення 

цих обмежень є ознакою спроби зменшити дистанцію між мовцем та адресатом, 

що створює сприятливі умови для мовленнєвого впливу на свідомість, а також 

ефект відкритості внутрішнього світу мовця та адресата один одному. Так 

виникає ілюзія ототожнення предикатів думки мовця й адресата. Цей процес 

можна назвати аксіологічним підлаштуванням, що дозволяє здійснити 

гармонізацію оцінних фреймів учасників комунікації.  

Другий вектор регулює зміну ставлення до об‟єкта оцінки. Воно 

формується переважно за допомогою аргументації, експресивізації та 

маніпулятивних прийомів.      

Уплив за вектором «суб‟єкт оцінки» здійснюється, як правило, неумисно, в 

результаті спротиву адресата спробам вплинути на нього за умов незбігу 
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ціннісних систем мовця й реципієнта. В разі, якщо адресат не поділяє оцінки 

мовця, останній може стати об‟єктом негативного ставлення з боку мовця. Для 

уникнення такого ефекту мовці використовують різноманітні засоби імплікації 

самої оцінки або її суб‟єкта з тим, щоби створити враження дисоціації реального 

та формального суб‟єктів оцінки, а також для того, щоби оцінка стала 

результатом умовиводів, здійснених самим адресатом, що підвищує її 

перлокутивну силу.  Це свідчення того, що мовленнєвий уплив на систему 

цінностей є стохастичним, тобто ймовірнісним, і різні адресати можуть по-

різному реагувати на нього. 

Четвертий вектор мовленнєвого впливу – знак оцінки. Основним 

прийомом впливу за цим вектором є частотність оцінки. Він наближається до 

одного з механізмів створення ідеологічних систем, оскільки ознакою останніх є 

аксіологічна конгруентність. 

Для лінгвокогнітивного аналізу оцінних структур, їхньої ідентифікації та 

опису важливим є розуміння залежності засобів вираження окремих концептів від 

референційно-таксономічної групи об‟єкта оцінки. 

Лінгвістичний аналіз оцінної структури є важливою складовою контент-

аналізу як основного кількісного методу дослідження цінностей. Особливо 

інформативним це поєднання зарекомендувало себе при компаративних 

дослідженнях різних ідеологічних систем, зокрема при дослідженні російсько- та 

українськомовного провладного та опозиційного масмедійного дискурсу України.        
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РОЗДІЛ 3. 

МОВНО-КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ  

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ КОНЦЕПТІВ 

 

3.1. Динамічний характер ціннісних концептів 

 

3.1.1. Формування цінностей на основі семіотичних систем 

Суб‟єктивістські концепції цінностей передбачають створення ціннісних 

концептів у свідомості людини шляхом аксіологічної категоризації. Вона може 

здійснюватися з опорою на безпосередньо сприйняті факти реальності, але також і 

з опорою на тексти, за допомогою яких отримуємо інформацію про світ – 

реальний чи можливий.  

Про аксіологічну категоризацію можна вести мову як в онтогенезі, так і у 

філогенезі. З погляду філогенезу, колись створені цінності транслюють як частину 

колективної культури, фіксованої у словниках і текстах. Їх передають наступним 

поколінням у процесі начання. Нейрофізіологи вважають засвоєння аксіологічних 

норм і правил їхнього формування окремим процесом, який називають 

цінніснозалежним навчанням («value-dependent learning») [Tononi, Edelman at all 

1994, с. 240]. Можливо, аксіологічна категоризація навіть передує категоризації 

перцептивній, адже перші реакції новонародженої людини переважно оцінні: 

плач, посмішка, гнів. Перші настанови, які дають дорослі дітям – аксіологічні: 

можна / не можна, хороший / поганий [Malrieu 1999, с. 55].  

Навчати цінностям можна як через події реального світу, так і через 

тексти. Хоча Аристотель свого часу писав, що переконання – це не найкращий 

спосіб виховання. Примус чи навіть насильство, на його думку, набагато 

ефективніший спосіб формування потрібних аксіологічних пріоритетів, адже 

«більшість людей слухняні радше примусу, ніж розсуду, і радше – покаранню, 

ніж прекрасному» [Аристотель 2002, с. 459]. Проте в наш час до можливості 

формувати цінності за допомогою лише слів ставляться набагато оптимістичніше. 

Загальновизнаною є здатність мови бути «засобом і умовою моделювання 
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процесів діяльності свідомості» [Семчинський 1988, с. 83]. Вона набуває такої 

здатності передовсім через те,  що «мовні стимули викликають почасти ту саму 

поведінку, що й відповідні немовні, через виникнення асоціацій між мовними та 

немовними стимулами» [Леонтьев 1997, с. 287]. Про роль символічної пам‟яті у 

формуванні ціннісних категорій пише Дж. Едельман, який досліджував 

нейрофізіологічні процеси аксіологічної концептуалізації [Edelman 1992, с. 133].  

Основні традиційні чинники формування цінностей – нагорода та 

покарання [Jаckendoff 2001, с. 402] – можуть впливати не прямо, а за 

посередництвом комунікативних стратегій погрози та заохочення або через 

інформування про те, що за певну поведінку було покарано чи нагороджено 

когось іншого: рос. «Не грузите меня! Я хочу прийти домой, и чтобы мне 

отмассировали пятки, иначе я вас смотреть не буду» (АфишаDaily. 30.12.2010). 

Обіцянку негативної щодо адресата дії «иначе я Вас смотреть не буду» у 

поєднанні з імперативом можна вважати погрозою. Перлокутивну мету вплинути 

на ціннісні настанови адресата (история поучительна) експліковано через 

змалювання можливого покарання в такому прикладі: рос. «История о том, как 

бывшая супруга выжила своего благоверного из его собственной "хаты", 

поучительна по многим причинам. В ней – предупреждение мужьям, которые 

поднимают руку на жен» (Сегодня. 9.09.05): концепт НЕ-ДОБРОТА (поднимают 

руку на жен) пов‟язаний причиново-наслідковим зв‟язком із концептом НЕ-

ДОБРОБУТ (выжила из его собственной "хаты"). Інший приклад встановлення 

причиново-наслідкового зв‟язку між концептами НЕ-ЗАКОННІСТЬ та НЕ-

ДОБРОБУТ – укр. «Власникам доведеться розпрощатися з майном, якщо воно 

було придбане з порушенням закону» (ТСН. 20.02.05). За допомогою мовних 

засобів можна моделювати також позитивні стимули: укр. «... розчулений 

директор товариства Попко приїздив у райвідділ подякувати “операм” за 

професіоналізм та вручив їм три мобільних телефони, а тим, хто безпосередньо 

займався пошуками трактора, – грошові винагороди. А ще пообіцяв підсобити 

коштами з ремонтом котельні в райвідділі й придбати комп‟ютер» (УМ. 

9.09.2003). Цей фрагмент тексту моделює акт матеріальної винагороди (вручив 
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три мобільних телефони, грошові винагороди; пообіцяв підсобити коштами) за 

виявлення професіоналізму. При інтерпретації цих синтагм зв‟язок між 

концептами ПРОФЕСІЙНІСТЬ та ДОБРОБУТ актуалізується й для тих, кому 

насправді не доводилося бути в подібних ситуаціях.  

На думку Дж. Марлоу, в модерну епоху взагалі «пізнання через текст 

превалює над пізнанням через досвід» [Malrieu 1999, c. 6]. Ця тенденція отримала 

назву медіатизації суспільства [Livingstone 2009]. «У сучасному суспільстві медіа 

суттєвий критерій очевидності: «Я бачив це по телевізору» або «Я читав це в 

газетах» досить сильний аргумент у повсякденній розмові», – стверджує 

Т. ван Дейк [Van Dijk 2000, с. 52]. Цікаво, що таке сприйняття медіапростору 

нагадує, як стверджує Х.-Г. Гадамер, свідомість архаїчної людини, яка не 

розрізняла слів і дійсності, семіотичної й матеріальної реальності: «У архаїчні 

епохи внутрішня єдність слова й предмета була настільки самоочевидною, що 

істинне ім‟я сприймалося як певна частина його носія або навіть як його 

представник, тобто він сам» [Гадамер 1988, с. 471]. Ще більше цей зв‟язок 

посилила писемність, адже, на думку того ж таки Х.-Г. Гадамера, «… не так-то 

просто припустити хибність написаного. У написаному є наочність, майже 

доступна дотику, воно сприймається як самоочевидне» [там само, с. 324]. Отже 

внесок мови у формування цінностей годі заперечувати [Павилѐнис 1983, с. 116; 

Fairclough 2005; Czajka 2004, с. 50, 52]. 

У ХХІ ст. представники різних політичних поглядів не перестають писати 

про необхідність свідомого впливу на систему ціннісних концептів українського 

суспільства: «Що стосується української журналістики, то їй треба швидко 

виробляти нові цінності», – 2005 року заявляв Д. Кисельов  (День. 8.04.05). 

Я. Грицак пише про виявлений соціологами та істориками зв‟язок між 

традиціоналістськими цінностями й економічним занепадом, з одного боку, та 

пануванням цінностей самовираження й економічним розвитком, з іншого. 

Учений вбачає шанс для розвитку України також у зміні ціннісних пріоритетів 

[Грицак 2014]. Отже, існують ситуації, коли йдеться не про трансляцію вже 
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сформованих цінностей наступним поколінням, а про створення нових ціннісних 

систем для певної мовно-культурної спільноти.  

За ступенем онтологічної новизни можна виокремити три види 

предикування оцінного знака оцінюваному атрибуту.  

1. Трансляція ціннісних концептів у складі пропозиційної структури 

оцінних висловлювань у ролі пресупозиції: передбачає, що в концептуальній 

системі адресата цей ціннісний концепт уже існує, тобто предикативний зв‟язок 

[Atr Pl pos/neg] відтворюється, а не створюється в тексті.  

2. Формування ціннісних концептів відбувається, коли мовець вважає, що 

відповідний концепт не має статусу ціннісного в концептуальній системі 

адресата: під час виховання, впливу на громадську думку тощо. Суспільство 

вважає за потрібне інкорпорувати у свідомість наступних поколінь [Brown, 

Raymond, Woods та ін. 2006] певні цінності, які вже в той чи той спосіб існують у 

колективній мовно-концептуальній системі, закріпленій у словниках, навчальній, 

дитячій літературі, текстах, віднесених спільнотою до канону – списку класичної 

літератури, обов‟язкової для ознайомлення.  

Корекція системи цінностей дорослих індивідуумів відбувається, якщо є 

підстави зробити припущення, що їхні цінності не дозволяють їм успішно 

функціонувати в суспільстві. Це може бути психологічна робота зі злочинцями, 

людьми, які звернулися за психологічною допомогою, усвідомивши шкідливість 

своїх життєвих стратегій. Наприклад, заклики Я. Грицака до зміни ціннісних 

систем українців пов‟язані з його переконаністю в неефективності традиційних 

аксіологічних орієнтирів українського суспільства для економічного розвитку 

країни [Грицак 2014]. Мовленнєвий вплив на ціннісну систему дорослих адресатів 

може відбуватися й у разі, коли ті, хто такий вплив здійснюють, уважають, що 

вони особисто матимуть користь від набуття певними концептами статусу 

ціннісних. Наприклад, авторитарна влада зацікавлена в тому, щоби її громадяни 

поділяли цінність КОНФОРМНІСТЬ і НЕ-СВОБОДА.  

Предикативний зв‟язок [Atr  Pl pos/neg] у таких випадках формується в тексті 

різними засобами, які ми розглянемо в цьому розділі.  
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3. У деяких випадках адресатом, на якого спрямовано мовний 

цінніснотвірний вплив, є особистість, яка, на думку мовця, уже має уявлення про 

аксіологічне значення відповідних концептів. Тоді говорять про «збереження», 

«згадування», «повернення» якихось цінностей: укр. «Європейці мають згадати, 

за які цінності боролися їхні пращури й бути готовими їх захищати, – Іванна 

Климпуш-Цинцадзе» (Урядовий портал. 16.03.2017); «Папа Римський Франциск 

закликав «сп‟янілих духом споживання» згадати про непорушні цінності життя» 

(BBC на Громадському. 25 грудня, 2015); «Часом ми всі не звертаємо увагу на 

дійсно важливі речі» (Видавництво Старого лева. Статті. 18.08.2017).  

Наведені приклади засвідчують, що текст може прямо вказувати на намір 

нагадати про певні цінності: містити перформативи, заклики, маркери 

деонтологічності – лексико-фразеологічні засоби із семантикою необхідності 

(мають згадати, нагадати, закликав тощо); ознаки усталеності певних цінностей: 

старі, засадничі, універсальні. В окремих випадках цю інтенцію експлікують, 

спираючись лише на знання про те, чи входять певні концепти  до кола ціннісних 

у тій чи іншій мовно-культурній спільноті.    

Про такі випадки писав М. Нікітін: «Пропозиція не формує новий тип 

концепту, а виявляє їхню операційну сторону. Це цілеспрямовані мисленнєві дії з 

концептами, призначення яких у тому,  щоб актуалізувати й вивести у фокус 

свідомості те, що становить потенціал змістової структури концептів» [Никитин 

2007, с. 718]. Створення (формування) та відтворення (актуалізація) ціннісних 

концептів можна протиставити як активацію та реактивацію певних нейронних 

зв‟язків, про які пише Х. Ленк: «…формування понять для опису предметного 

світу чи його розуміння є, власне кажучи, той самий процес, що і їхнє 

застосування, повторне активування: конструювання схем і реконструювання, так 

само, як реактивування певних схем, що їх ми вже конституювали, відбувається 

тим самим шляхом і на тій самій основі. І в разі «конструкції», витлумаченої у 

вузькому значенні, і за певної свідомої реконструкції, при повторному 

розпізнаванні в сенсі виявлення вже наявної схеми, видно, що ті самі нейронні 

ансамблі знову починають діяти» [Ленк 2006]. В. Шаховський взагалі вважав, що 
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будь-які мовні сполучення не створюють, а лише актуалізують потенційно 

закладені в значенні семантичні компоненти. Нові значення, на його думку, не 

виникають, а виявляються унаслідок взаємодії мовних одиниць [Шаховский 1984, 

с. 101].  

Отже, мовленнєвий вплив на систему цінностей адресата відбувається 

як: 

- відтворення предикативного зв‟язку [Atr Pl pos /neg] – трансляція вже 

існуючих ціннісних концептів в позиції предиката оцінки в межах пропозиційної 

структури мовної оцінки; 

- створення предикативного зв‟язку [Atr Pl pos/neg] задля формування 

нових цінностей: у нового покоління і, за потреби, у дорослих індивідуумів; 

- створення предикативного зв‟язку [Atr Pl pos/neg] так, ніби аксіологічна 

категоризація певного атрибута відбувається вперше, задля актуалізації 

цінностей вже існуючих, але забутих і витіснених нагальнішими.  

 

3.1.2. Формування  ціннісних концептів як інтерпретаційна діяльність 

Постає завдання визначити, у який спосіб у тексті формується 

предикативний зв‟язок [Atr Pl pos/neg]. Шукаючи відповідь на це питання, слід 

розрізняти формування ціннісного концепту засобами мови й зміну 

аксіологічного значення самих мовних одиниць. Хоча ці процеси, безумовно, 

близькі й взаємопов‟язані, проте зовсім не тотожні.  

Можливість лексичного значення набувати оцінних конотацій, втрачати 

або змінювати їх досліджував В. Шаховський, розглядаючи оцінність як частину 

емотивного семантичного компонента [Шаховський  1984, с. 102–103]. «Коли 

змінюється сприйняття факту, предмета, явища, події тощо свідомістю людини, 

ця зміна, звичайно, відразу фіксується в мові», – відзначала Т. А. Космеда 

[Космеда 2000, с. 152]. Схема процесів зміни аксіологічного значення лексико-

фразеологічних одиниць як особливого різновиду семантичної деривації була 

запропонована Н. Заботкіною [Заботкина 1989], а згодом застосована до 

англійськомовного сленгу В. Дордою [Дорда 2006]. Ця схема містить три типи 
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модифікацій: 1) індукування (додавання) компонентів; 2) редукування 

(зменшення кількості) компонентів; 3) субституцію (заміну) одних компонентів 

іншими [там само, c. 8]. Ця схема точно накладається на моделі лексико-

семантичної деривації з внутрішньопарадигматичними відношеннями між 

вихідною та результуючою одиницями: розширення (втрата диференційної семи), 

звуження (набуття диференційної семи) та семантичний зсув [Кудрявцева 2004, 

с. 49–75]. 

Маркером включення слова до кола вербалізаторів ціннісних концептів 

І. Щоболєва називає не лише зміни в їхній семантиці, але й розширення сфери 

їхнього функціонування. Видається, що такі функціональні зміни пов‟язані зі 

здатністю ціннісного концепту виконувати роль пресупозиції в пропозиційній 

структурі оцінних висловлювань  [Щѐболева 2008, с. 193]. Т. Антонченко, 

детально дослідивши механізми аксіологічних перетворень лексичних одиниць на 

матеріалі англійської мови, слушно зауважила, що зміни можуть відбуватися не 

лише стосовно оцінного знака ціннісного концепту – його конотативної частини, 

але й критерію оцінки – денотативного компонента [Антонченко 2000]. 

Наприклад, лексема noble (знатний – англ.), за спостереженням дослідниці, може 

розширювати своє значення, переходячи з категорії соціальної («a person having 

hereditary rank or title; nobleman; peer» – людина з успадкованим чином чи титулом; 

дворянин; лорд) в соціально-правову («the head of a gang of strikebreakers» – голова 

організації штрейкбрехерів). Лексема eye-popper, спочатку позначаючи загальну 

оцінку або оцінку за критерієм РОЗУМ («something astonishing» – щось 

дивовижне), згодом набуває здатності позначати також оцінку за критерієм КРАСА 

(eye-popper – «a very good-looking woman or girl» – жінка або дівчина, яка дуже 

гарно виглядає). На думку Т. Антонченко, це зміни, які відбуваються зі 

збереженням оцінного знака «в межах концептуальної структури» аксіологічного 

значення [Антонченко 2000, с. 16]. Ця теза викликає сумнів, оскільки, якщо 

змінюється критерій оцінки, виражений тою чи тою лексемою, змінюється й 

концепт, вербалізатором якого ця лексема може бути.  
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Узагалі, будь-які аксіологічні зміни конотативного значення семантики 

лексико-фразеологічних одиниць можуть означати два факти. 

1. Перехід лексеми чи фразеологізму в лексико-семантичне поле 

вербалізаторів іншого концепту, наприклад eye-popper та noble у вищенаведених 

прикладах; прислівник вкусно, який із  характеристики смакових якостей 

(«приятно на вкус»), розширивши значення, трансформувався в загальнооцінний 

предикат  («перен. разг. Доставляющий удовольствие, нравящийся» [Ефремова 

2000]; прислівник блискуче, який унаслідок семантичної трансформації 

(семантичний зсув) перейшов із зони вербалізаторів концепту КРАСА («Який дає 

блиск, блищить; лискучий, сяючий», «Дуже гарний, пишний, розкішний») в зону 

вербалізаторів концепту РОЗУМ («Дуже розумний, дотепний; досконалий формою 

і змістом» – [СУМ 1970, T. 1, с. 200]).       

2. Втрату чи набуття концептом статусу ціннісного, що потягнуло за собою 

зміну аксіологічних значень лексем-вербалізаторів. Саме такі семантичні 

перетворення фіксують вчені-мовознавці, коли досліджують динаміку семантики 

тих чи тих ціннісних концептів. Наприклад, О. Бєссонова описала зміни в 

аксіологічних значеннях гендерно маркованих одиниць англійської мови, які 

відображають загальні зміни в стані гендерного питання англомовних країн 

[Бєссонова 2003]. У 1990 – 2000-х роках з‟явилися розвідки, у яких розглядалися 

зміни в семантиці лексем-вербалізаторів тих концептів, що були переосмислені на 

фоні політико-економічних трансформацій у Росії цього періоду [Зубарев  2009; 

Орлова 2011].  

Наведені праці присвячені тому, як впливають зміни в концептуальній 

системі спільноти, зокрема у системі її цінностей, на мову цієї спільноти, а 

точніше – на аксіологічний компонент семантики лексико-фразеологічних 

одиниць. Однак дериваційні процеси на рівні оцінного компонента в структурі 

лексико-семантичного значення – вторинні. Вони відображають трансформації, 

які відбуваються з концептами: набуття чи втрату, інтенсифікацію чи 

деінтенсифікацію оцінного знака (добре / погано). Завдання цього дослідження  

діаметрально протилежне – зрозуміти, як мовлення впливає на зміни в 
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концептуальній системі індивіда й соціуму, завдяки яким мовним засобам 

відбувається набуття або втрата концептом статусу ціннісного. Ці засоби 

вочевидь будуть складними семантико-синтагматичними утвореннями, а не 

одиничними елементами. Проте, якими б вони не були, результатом їхньої появи 

в тексті має бути предикативний зв‟язок [Atr  Pl pos/neg].  

І психолінгвісти, і фахівці з когнітивної лінгвістики, тобто галузей, які 

досліджують відношення між мовою та свідомістю, погоджуються з тим, що 

породження концепту – певної смислової структури – це: 1) динамічний процес, 

2) його об‟єктивовано у вигляді синтагматичних семантичних структур, 3) він 

підпорядкований певним правилам, за допомогою яких відбувається створення 

або реактивація певної категоріальної одиниці [Лакофф 2004, с. 43–44; Смысловое 

восприятие языкового сообщения 1976, с. 117; Malrieu 1999, с. 253]. Аналіз 

ціннісних концептів саме в такому ракурсі продиктовано логікою розвитку усієї 

гуманітарної думки середини ХХ – початку ХХІ ст. Це час, коли в центрі 

досліджень опиняються не статичні, одноелементні  одиниці, а динамічні правила 

їхнього породження [Хомский 1961, 1965; Мельчук 1974; Кубрякова 1981; 

Мурзин 1984; Кудрявцева  2004; Денисова 2015; Черненко 2003а]. Водночас, на 

переконання Р. Ленекера, конструювання усіх семантичних одиниць є 

контекстно-залежним і відбувається в живому, актуальному дискурсі [Langacker 

2013, с. 29].  

Сукупність правил, які роблять «можливим за необхідності конструювання 

нових лексичних концептів», Р. Джекендофф назвав «універсальною граматикою 

концептів» [Jackendoff 1989, с. 95]. Опис таких структур, на думку 

Р. Джекендоффа, допоможе краще зрозуміти еволюцію цінностей [Jackendoff 

2001, с. 376].  

Наше завдання – описати: 1) ті мовні структури, інтерпретуючи які, 

адресат може отримати пропозицію типу [Atr Pl pos/neg]; 2) ті правила умовиводу, за 

допомогою яких він отримує цей логічний висновок. В основі усіх таких структур 

лежатиме одна – глибинна, реалізована в різний спосіб на поверхневому рівні 

структура:  
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ЯКЩО [Х], то  [Atr Pl pos/neg]. 

При реалізації на поверхневому рівні Х може варіюватися, розгалужуючи 

ці структури на різновиди. Однак, усі вони в той чи той спосіб повинні 

відтворювати систему аргументації, обґрунтовуючи зв‟язок [Atr Pl pos/neg]. Врешті, 

на думку О. Кубрякової, поява будь-якого концепту «це результат аргументації 

мовної, наслідок дискурсивної діяльності людини, про яку можна говорити як про 

діяльність мовномисленнєву» [Кубрякова 2004, с. 16]. Тим справедливіше це для 

ціннісних концептів, суть яких – в оцінюванні певної властивості. А оцінка 

передбачає аргументацію – виражену чи невиражену.  

Дж. Лакофф зазначав, що категорії формуються внаслідок застосування 

певних правил до «генератора» – особливого різновиду «прототипу», що виконує 

роль найкращого зразка відповідної категорії [Лакофф 2004, с. 43–44]. Таким 

прототипом для аксіологічних категорій, на нашу думку, є категорія 

ДОБРЕ / ПОГАНО. Тож структури, на основі яких утворюються нові ціннісні 

концепти, повинні вже мати у своєму складі концепт ДОБРЕ чи ПОГАНО, а 

також лексеми на позначення тієї властивості, якій цей концепт у вигляді 

оцінного знака буде предиковано. Наприклад: укр. «Хіба покосить траву треба 

якісь фінанси? Ні, треба високу моральну планку» (Президент В. Ющенко в 

передачі «Подробности». Інтер. 29.05.2005). Із цього висловлювання адресат 

може зробити висновок про те, що МОРАЛЬНІСТЬ – це ДОБРЕ. Так у 

концептуальній системі реципієнта виникне чи буде актуалізовано відповідний 

предикативний зв‟язок, а при повторюваності висновків такого типу цей зв‟язок 

закріпиться у вигляді сталої семантичної структури  [МОРАЛЬНІСТЬ Pl pos]. 

Підстав для такого висновку в цьому прикладі два: 1) каузативний зв‟язок між 

концептом МОРАЛЬНІСТЬ і здатністю вирішувати проблеми, тобто цінністю 

ДІЯЛЬНІСТЬ; 2) позитивне ставлення до цінності авторитетної особи – екс-

президента Віктора Ющенка. Хоча в разі негативного ставлення самого адресата 

до В. Ющенка,  ця підстава може навпаки – девальвувати ціннісний концепт 

МОРАЛЬНІСТЬ, розхитуючи зв‟язок між відповідною властивістю та оцінним 

знаком.  
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Наголосимо, що механізм дії цінніснотвірних структур, окрім імплікації 

предикативного зв‟язку «оцінюваний атрибут – знак оцінки», підтримується 

повторюваністю. Лише частотність закріплення оцінного знака за певною 

властивістю перетворить цей ситуативний зв‟язок на концепт як одиницю 

концептуальної системи: «Багаторазовий вплив типових логічних структур сприяє 

закріпленню деяких логічних стереотипів мислення так само, як і відповідний 

процес відтворення мовних штампів» [Свинцов 1979, с. 33]. 

Звичайно, узяти на себе відповідальність стверджувати, що саме так, а не 

інакше відбувається формування концепту у свідомості людини, можуть лише 

біологи, нейрофізіологи. Їм доступні емпіричні спостереження за роботою 

головного мозку, в якому концептуальні системи створюються і функціонують. 

Когнітивна лінгвістика обмежена свого роду біхевіористським підходом, 

аналізуючи: 1) вербалізовані концепти на виході, 2) семантико-синтагматичні 

структури, на основі яких ці концепти утворено. Між ними – прихований від нас 

процес інтерпретації відповідних структур адресатом, результатом якої має бути 

отримання смислової формули [Atr Pl pos/neg]. Спираючись на закони логіки – 

формальної, асоціативної, образної, міфологічної, ми лише моделюємо цей 

процес:  «…будуємо певні припущення <…> по відношенню до того, що не 

можемо спостерігати безпосередньо» [Залевская 2003, с. 32]. Тож  вербалізовані 

аксіологічні структури, які імплікують умовивід типу Якщо Х, то Atr Pl pos/neg 

(вихідні одиниці), разом із гіпотетичними правилами їхнього когнітивного 

перетворення назвемо мовно-когнітивними цінніснотвірними моделями 

[Черненко 2006а]. 

На цьому етапі мусимо відокремити предмет цього дослідження від 

сутностей, які в різних працях отримували назви аксіологічних моделей. 

Терміном дериваційні аксіологічні моделі оперує Т. Антонченко [Антонченко 

2000], маючи на увазі процес появи, зникнення або енантіосемічного 

перетворення аксіологічного значення в семантичній структурі лексичних 

одиниць. Як зазначалося, у цьому разі йдеться про зміни в мові, передовсім 

унаслідок змін у концептуальній системі. Ми розглядаємо зворотній процес – 
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зміни в концептуальній системі, що відбуваються завдяки мовленнєвим засобам. 

І лише згодом, коли певний концепт набуває позитивного значення, активуються 

аксіологічні дериваційні процеси на лексико-фразеологічному рівні мови. 

Наприклад, концепт ВЛАСНИК (конкретно-предметний субконцепт 

субординатного рівня щодо базового ціннісного концепту ДОБРОБУТ) свого  

часу був вербалізований негативно оцінним буржуй. На межі 1980–1990-х років, 

коли руйнувалася комуністична ідеологія, але в мові ще функціонували лексеми, 

які обслуговували відповідний суспільно-політичний лад, негативна оцінність цієї 

лексеми була пом‟якшена модусом іронічності. Сьогодні, коли в ціннісній ієрархії 

суспільства все більшої ваги набуває цінність ДОБРОБУТ, цей спосіб вербалізації 

концепту ВЛАСНИК став низькочастотним. Зате набув поширення інший 

вербалізатор – лексема роботодавець, внутрішня форма якої сама по собі 

експонує позитивну оцінку [Юсселер 1987, с. 51].  

Терміном аксіологічна модель користуються також І. Брага та 

Т. Кузнєцова. Дослідниці, кожна у свій спосіб, аналізують дискурсивне втілення 

певних аксіологічних структур, однак у статиці, а не в динаміці. Для І. Браги 

аксіологічна модель це «будова, що імітує онтологічний і оцінний план 

висловлювання та має бінарні опозиції, які можуть перебувати у відношеннях 

протиставлення, зіставлення тощо» [Брага 2001, с. 116]. Т. Кузнєцова пропонує 

розуміти під аксіологічними моделями мас-медійної інформації «абстрактні 

схеми, що відтворюють оцінно-смислову структуру тексту і є умовними 

дворівневими структурами, виокремлюваними на рівні макротексту та власне 

тексту» [Кузнєцова 2010, с. 14]. Як бачимо, в обох випадках ідеться про 

відтворення, а не формування структур оцінного смислу, тобто ті мовні 

феномени, які І. Брага та Т. Кузнєцова називають аксіологічними моделями, є 

статичними. У цьому розділі буде описано аксіологічні пропозиційні структури, 

що моделюють саме динамічні процеси формування чи інтенсифікації або 

руйнування чи деінтенсифікації інших аксіологічних пропозиційних структур – 

ціннісних концептів.  
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3.1.3. Стохастичний характер мовно-когнітивних ціннісних моделей 

Коли ми говоримо про вплив засобів мови на ціннісну систему адресата, то 

маємо на увазі не намір мовця, а отриманий результат [Блакар 1987, с. 92]. 

Останній може зовсім не збігатися з інтенціями адресанта, адже мовленнєвий 

вплив – це не механічна пересадка у свідомість адресата певних суджень, 

продукованих мовцем: «Ми не можемо передати цілу думку або зміст 

безпосередньо зі свідомості однієї людини в свідомість іншої, ми повинні 

розподілити нашу думку й зміст у часі у вигляді звукового мовлення» [там само, 

с. 74]. Адресат отримує від мовця інформацію: емоційну, вольову, інтелектуальну 

[Оптимизация речевого воздействия 1990, с. 199]. Потім його завдання – 

зробити низку імплікацій, результатом яких стане чи не стане формування 

структури ціннісного концепту. Отже, ідеться про інтерпретаційні процеси. І тут 

мусимо згадати про суб‟єктивістські концепції природи цінностей. Описувати 

формування та актуалізацію ціннісних концептів у контексті цієї парадигми 

означає враховувати варіативний характер інтерпретації, про який писали 

представники гуманітарної думки протягом ХХ ст.: П. Рікер, котрий увів у 

науковий обіг терміносполучення конфлікт інтерпретацій [Рикер 1995], Р. Яусс 

[Яусс 1995] та В. Ізер [Изер 1999]. Вони були засновниками рецептивної естетики, 

що переорієнтувала літературознавців із пошуків авторських інтенцій на 

дослідження впливу, який справляє текст на читача: «Рецептивна теорія 

допомогла розібратися в старому питанні про те, чому той самий літературний 

текст може розумітися абсолютно по-різному різними людьми в різні часи, і яким 

чином це відбувається» [Изер 1999, с. 96]. Розуміння того, що не кожне 

повідомлення здатне досягнути свого адресата, знаходимо й у працях соціолога 

Ю. Хабермаса, чиї праці про зв‟язок між соціальними структурами й 

комунікативною дією мас-медіа багато в чому визначили профіль соціологічних 

досліджень, зокрема досліджень масової комунікації в ХХ ст. [Хабермас 2001, 

с. 50]. Інтерпретаціонізм тісно пов‟язує із суб‟єктивізмом К. Бриньов [Бринев 

2010, с. 15]. Психолінгвістами, фахівцями з мовленнєвого упливу, було 

встановлено залежність між ефективністю перлокуції та особистісними рисами 
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адресатів, за якими їх пропонували ділити на різні семіотичні групи [Леонтьев 

1997].  

Обов‟язковою вимогою успішної інтерпретації є інтелектуальний рівень 

адресата – достатній, щоби зробити потрібні висновки, спираючись на знання 

логічних законів і зрозуміти авторський текст [Гадамер 1988, с. 667; Леонтьев 

2001]. Аби відбулося формування ціннісного концепту, реципієнт повинен мати 

«більш-менш розвинену здатність здійснювати умовиводи, докази, класифікації та 

ін.» [Свинцов 1979, с. 27] – усі ті «навички мислення, якими оволодівають у 

повсякденній практиці й застосовують несвідомо» [Свинцов 1979, с. 61].  

Забезпечує розуміння тексту також ступінь поінформованості реципієнта і 

наближеність чи віддаленість його знань відносно системи знань мовця [Леонтьев 

1974, с. 178]. Іноді на перешкоді здійсненню потрібних імплікацій стоїть 

нерозуміння значення деяких слів та правил їхнього вживання. Така ситуація 

склалася, наприклад, в Україні та Росії в 1990-х рр., коли в обіг увійшла велика 

кількість іншомовних лексем [Какорина 2000]. 

Відіграє свою роль і ступінь психологічної ригідності чи гнучкості 

реципієнта. Гнучкість забезпечує спроможність відступати від усталених 

стереотипів мислення, що дає змогу розуміти текст, який містить імплікації, 

метафори, неологізми тощо [Хараш 1978].  

Р. Абельсон додає до переліку змінних, які обумовлюють множинність 

інтерпретацій, розмаїття систем переконань [Абельсон  1987, с. 372]. Збіг чи 

незбіг змісту трансльованого повідомлення з переконаннями адресата впливає на 

тип його взаємодії з мовцем. Це може бути згода або незгода, прийняття чи 

неприйняття переданого повідомлення [Космеда 2000, с. 60; Винокур 1993, с. 83]. 

Суттєві розходження між власною думкою реципієнта та повідомленням 

залишають його поза «діапазоном прийнятності» адресата й не зачіпають його 

системи переконань [Почепцов 2002, с. 340]. Для того, щоб особистість сприйняла 

вплив на свою систему цінностей, наприклад із  боку певної  спільноти, повинно 

відбутися узгодження «потреб, інтересів, досвіду особистості із суспільними 

потребами й соціальним досвідом» [Леонтьев 1997, с. 163]. Намагання навіяти 
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адресату переконання, які не відповідають його потребам, можуть наразитися на 

скептичну реакцію і спротив [Смысловое восприятие речевого сообщения 1976, 

с. 167]. Без внутрішньої згоди на прийняття певних концептів у статусі 

аксіологічних «цінність буде лише силою» [Рикер 1995, с. 357]. На прикладі 

шкільного навчання цю думку підтверджує М. Скиба в статті «Цінності в школі – 

від глухої оборони до навігації в незвіданому» [Скиба 2017]. Він пише про те, що 

насаджувати цінності дітям у школі, яка за своїм стилем співпраці з учнями 

наближена до репресивних інституцій,  малоефективно. Для людини важливі 

цінності, які вона з тих чи тих причин приймає в умовах наявності вибору [Вригт 

1986, с. 500]. Хоча іноді цей вибір зумовлено навіть не більшою значущістю, а 

більшою доступністю однієї з них [там само, с. 418]. З погляду ставлення адресата 

до спроб вплинути на його систему цінностей, фахівці виділяють декілька типів 

особистостей: 1) консерватори, які стримано ставляться до намірів змінити 

пануючі аксіологічні домінанти соціуму; 2) нонкомформісти, зацікавлені в зміні 

ціннісних систем; 3)  розчаровані, які скептично сприймають подібні намагання; 

4) активні реалісти, орієнтовані лише на гедоністичні та матеріальні цінності 

[Ручка 2013, с. 175].  

Розбіжності між психологічними типами адресатів, їхнім індивідуальним 

досвідом, інтелектуальним рівнем, ставленням до мовця – усе це змінні, які 

створюють умови для множинності, варіативності інтерпретацій, зокрема, коли 

йдеться про моделі формування ціннісних концептів.  

Тож мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі це, по-перше, моделі 

інтерпретаційні. По-друге, вони є стохастичними – імовірнісними. Мовно-

когнітивні моделі, які ми пропонуємо до розгляду, – це фактично прогноз 

інтерпретації певних семантичних синтагм. І як будь-який прогноз, будь-яке 

судження про майбутнє, вони реалізуються з тим чи тим ступенем імовірності. Ці 

моделі є своєрідним віялом можливих інтерпретацій. Адресат обере одну або 

декілька з них. І зовсім не обов‟язково, що він зупиниться на тому тлумаченні, яке 

відповідає інтенціям автора. На цій підставі С. Крилов пропонує розрізняти 

191



структури комунікативної (запропонованої мовцем) та навіюваної (сприйнятої 

адресатом) пропозиційної установки  [Крылов 1988, с. 72].  

Ймовірнісний характер інтерпретаційних мовно-когнітивних моделей 

суголосний суб‟єктивістській природі ціннісного концепту. М. Нікітін взагалі 

вважає стохастичними усі концепти [Никитин 2007, с. 705]. Тим паче, це 

стосується концепту ціннісного, який не є монолітним елементом. В основі його 

структури – предикативний зв‟язок, що може актуалізовуватися, створюватися, 

руйнуватися, відновлюватися. Знак оцінки може змінюватися з позитивного на 

негативний, залежно від мовця, адресата, історико-культурних умов, 

бенефіціанта, поточної ситуації тощо, адже різні суб‟єкти за різних обставин по-

різному сприймають і оцінюють світ, що зумовлює імовірнісний характер  

процесів аксіологічної категоризацїі різними суб‟єктами, а отже стохастичність 

результатів цієї категоризації – ціннісних концептів.  Ці процеси можуть бути 

зумовлені реаліями фізичного світу, але так само й реаліями світу семіотичного: 

перлокутивним ефектом оцінних висловлювань або мовно-когнітивних 

цінніснотвірних моделей. Цікаво, що зміни, які можуть відбуватися із ціннісним 

концептом під впливом засобів мови, корелюють із типами дій, що їх можуть 

спричиняти різні типи подій, згідно з Г. Врігтом. Ці дії бувають продуктивними 

(формування ціннісного концепту), зберігаючими (його актуалізація), руйнівними 

(девальвація ціннісного концепту, нейтралізація знака), пригнічуюча 

(деінтенсифікація знака) [Вригт 1986, с. 350].  

Семантичну стохастичність мовних структур зазвичай звужує контекст. 

Він обмежує варіанти прочитання будь-якого знака, зокрема вербалізаторів 

концепту [Лихачев 1999, с. 152; Гаврилова 2010]. Звідси важливість 

дистрибутивного, контекстуального аналізу при реконструкції процесу 

формування чи актуалізації ціннісних концептів [Ильин 2005]. Імовірнісний 

характер дії мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей можна пояснити 

різницею інтерпретаційних здібностей та стратегій, притаманних різним 

адресатам, які можна визначити точніше або й обмежити за допомогою 

контексту. Однак це ніколи не буде стовідсотково точним прогнозуванням 
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результатів інтерпретації таких аксіологічних пропозиційних структур, як 

цінніснотвірні моделі, через значну роль суб‟єктивних чинників у цьому процесі.  

Тож динамічний характер ціннісних концептів зумовлений не лише дією 

мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей, які сприяють формуванню, 

інтенсифікації або ж руйнуванню чи деінтенсифікації цих концептів, але й 

імовірнісним характером самих цих моделей.   

 

3.2. Типи мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей 

 

Структура ціннісного концепту є ізоморфною до пропозиційної структури 

мовної оцінки з тією єдиною особливістю, що в цьому разі об‟єктом оцінки 

виступає оцінюваний атрибут. Як і кожна аксіологічна структура, оцінка 

атрибута, яка лежить в основі цінніснотвірних моделей, потребує імпліцитних чи 

експліцитно виражених аргументів. Традиційно аргументи поділяють на 

раціональні та ірраціональні: такі, що апелюють до логіки й фактів, ad rem, і такі, 

що апелюють до почуттів людей – ad hominem [Белова 2003, с. 31–32; Теория 

дезинформации и обмана 1978, с. 105]. У термінології В. Сергєєва ці два типи 

аргументації корелюють з епістемою та прагмемою. Епістема забезпечує 

«прив‟язку до існуючої структури наукового знання (або до інших об‟єктів із 

досить переконливою онтологією: законів і соціальних норм, фактів реального 

світу тощо)». Прагмема – «прив‟язку пропозиційного змісту аргументу до 

особливостей когнітивної структури, знань і стану свідомості конкретного 

реципієнта, а також безпосередньо до ситуації спілкування (наприклад, загрози 

застосування сили)» [Сергеев 1987, с. 12]. При цьому дослідники вказують, що 

аргументи ad hominem часто бувають ефективніші за раціональні, особливо для 

масового адресата [Свинцов 1979, с. 209], [Белова 2003, с. 33]. Емоційні 

аргументи застосовують настільки часто, що навіть сполучник укр. 

отже / рос. следовательно, який виражає каузативність, може передавати лише 

особисті переконання мовця, не підкріплені логічним зв‟язком: рос. «Идет дождь 

следовательно у меня сегодня плохое настроение» [Свинцов 1979, с. 142]; укр. 
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«Ця людина багато обіцяє, отже, я не буду їй довіряти».  Однак слід мати на 

увазі, що їхня ефективність також зумовлена здатністю мовця-сугестора подолати 

спротив адресата-сугеренда. 

 

3.2.1.Каузативна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель 

До раціональних моделей належить передусім каузативна мовно-

когнітивна цінніснотвірна модель. Розглядаючи її як різновид оцінного 

пропозиційного фрейму, можемо говорити, що вона складається з двох 

обов‟язкових слотів: антецедента (зі значенням причини) та консеквента (зі 

значенням наслідку). Знак оцінки «добре» / «погано» предикується атрибуту, 

співвіднесеному з консеквентом. Зв‟язок між знаком оцінки та консеквентом 

закладено на рівні пресупозиції. Це означає, що якщо така позитивна чи негативна 

пресупозиція відсутня, то вся пропозиція втрачає сенс. Так само, як у класичному 

зразку істиннісно-провальних суджень: «Король Франції лисий». Ця пропозиція 

беззмістовна при референції до сучасного реального світу, у якому не існує 

короля Франції. Так само висловлювання «Я досягнув успіху, оскільки багато 

працював» утрачає свій сенс, якщо УСПІХ – не є ціннісним концептом.  

Неінформативним виглядає осмисленість такого твердження, якщо 

атрибут, що викликає появу аксіологічно забарвленого консеквента, уже має 

статус актуалізованого ціннісного концепту в концептуальній системі адресата 

або третіх осіб, про які йде мова. Наприклад, речення «Люди повинні зрозуміти, 

що завдяки їхній праці вони здобудуть добробут», укр. (5 канал. 21.05.05) 

неінформативне, якщо ПРАЦЯ й так входить до системи цінностей людей, про 

яких говорить мовець.  

Слід розрізняти аксіологічно-фактуальну каузативність від власне 

фактуальної, реалізованої, наприклад, у реченні «Я узяв парасольку, оскільки йшов 

дощ». Перша відрізняється від другої можливістю замінити оператори 

каузативності (причинові сполучники, сполучники умови та інші засоби 

причинового зв‟язку) прийменником укр. завдяки / рос. благодаря: укр. 

«Я досягнув успіху завдяки тому, що багато працював»; «Люди можуть мати 
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успіх лише завдяки керівництву Єгови» (Офіційний сайт свідків Єгови, 20–

26.03.2017); «Завдяки доступу до лікування ВІЛ-інфіковані люди можуть жити 

звичайним життям» (Новини МОЗ України. 19.05.2017). Порівн. із  

неможливістю такої трансформації у реченні «Я узяв парасольку завдяки тому, 

що йшов дощ*». 

Структурна схема каузативної мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі 

виглядає так. 

Якщо  

Atr 1  – причина Atr 2,  

Atr 2 це добре / погано ([Atr 2 Pl pos/neg]),  

То  

Atr 1 – добре / погано. 

Наступним кроком при повторюваності зв‟язку йде згортання його до 

структури концепту: 

[Atr 1 Pl pos/neg]. 

Ця схема символізує зв‟язок між позитивним чи негативним знаком 

ціннісного концепту, вербалізованого в ролі причини, та відповідним знаком 

ціннісного концепту, який посідає місце наслідку. Якщо атрибут, що фігурує в 

ролі наслідку, оцінюється позитивно, то причина його існування отримує 

позитивну оцінку. Та сама закономірність є вірною для негативних оцінок. 

Каузативну цінніснотвірну модель реалізовано в таких прикладах: укр. «Проте 

деякі експерти стверджують, що переможуть у цій дискусії ті, для кого виборча 

кампанія вже розпочалася» (День. 9.09.2003): концепт ДІЯЛЬНІСТЬ (для кого 

виборча кампанія вже розпочалася) каузує позитивний ціннісний концепт 

[УСПІХ Pl pos] (дискурсивний маркер – переможуть), також отримуючи 

позитивно оцінне значення; укр. «Західні партнери Азербайджану готові 

прийняти подібний розвиток подій <передачу влади у спадок від Гейдара до 

Ільхама Алієвих – Г.Ч.> у разі, якщо вибори будуть чесними» (День. 9.09.2003): 

цінність ЧЕСНІСТЬ (якщо вибори будуть чесними) виступає причиною цінності 

ВИЗНАННЯ (готові прийняти); рос. «Я считаю, что изгнание Арафата является 
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неизбежным результатом после участия в терроризме на протяжении лет», – 

сказал Шалом в интервью израильскому радио» (ВВ. 9.09.2003): негативний 

ціннісний концепт НЕ-ВИЗНАННЯ  (изгнание) з агенсом у ролі бенефіціанта є 

наслідком тероризму. ТЕРОРИЗМ – категоризуємо до ціннісного концепту НЕ-

ДОБРОТА. Він набуває негативного забарвлення не лише для бенефіціантів – 

оточуючих, але й для самого агенса, який виявляє недоброту; укр. «… паніка та 

емоційний шок, що приголомшили Америку, змінилися здоровим розрахунком та 

американською прагматичністю. Економічні втрати були відчутними, але не 

критичними» (День. 11.09.2004, с. 4): ПРАГМАТИЗМ (прагматичність, здоровий 

розрахунок) дав можливість запобігти економічним втратам – НЕ-ДОБРОБУТУ.   

До мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі як різновиду семантичної 

синтагми можна застосувати закони семантичної синтагматики, які дають 

додаткове пояснення цінніснотвірному ефекту цієї моделі. Згідно із законом 

семантичної узгодженості, у сполучуваних значеннях мають міститися однакові 

семи. Якщо в словникових значеннях сполучуваних лексем немає спільних 

компонентів, вони виникають, щоби закон було виконано [Гак 1972]. Цей 

механізм лежить в основі впливу контексту на семантичну деривацію. У разі 

реалізації причинових синтаксичних відношень відбувається семантична 

узгодженість значень, що відповідають консеквенту та антеценденту: рос. «… на 

почве зависти, он <человек – Г.Ч.>, как минимум, приобретает соматические 

заболевания внутренних органов (панкреатит, гастрит, язва, мочекаменная 

болезнь, стенокардия, инфаркт). И это на фоне порой совершенно здорового 

образа жизни!» (ВВ. 9.09.2003)»: тут ЗАВИСТЬ – атрибут, що є частиною 

негативного конкретно-предметного ціннісного концепту, який категоризується 

до базового – НЕ-КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ. ЗАВИСТЬ, згідно з цим 

висловлюванням, є причиною хвороб. Знак цього концепту, що посідає в 

пропозиційній структурі позицію антецедента, має узгоджуватися з негативним 

знаком ціннісного концепту НЕ-ЗДОРОВЬЕ, що посідає позицію консеквента. 

Слід звернути увагу на те, що НЕ-КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ – це від початку 

негативний ціннісний концепт, але з бенефіціантом, який, на перший погляд, не 
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охоплює носія цієї ознаки. У пропозиції з каузативним зв‟язком та аксіологічним 

узгодженням причини й наслідку водночас відбувається й узгодження на рівні 

бенефіціантів: коло бенефіціантів, коректніше було би сказати пацієнсів, 

негативного ціннісного концепту НЕ-КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ розширюється за 

рахунок носіїв цього атрибута.  

Цікавим, хоча й дискусійним, є заувага Б. Локен та Дж. Ворда про те, що 

причиновий атрибут «із  більшою вірогідністю буде мати відношення до оцінки 

об‟єкта» (Loken, Ward 1990, с. 115]. Наведений вище приклад про парасольку 

начебто спростовує це твердження. Той факт, що початок дощу спричинив 

необхідність взяти парасольку, може оцінюватися рівною мірою як щось 

негативне (погана погода; потрібно носити парасольку), позитивне (нова 

парасолька, якою хочеться похизуватися; суб‟єкту подобається дощова погода) чи 

нейтральне (суб‟єкт відповідає на чиєсь питання, сам залишаючись емоційно 

байдужим до цього факту).    

Причиновий зв‟язок може реалізовуватися в різних семантичних варіантах. 

Atr 1 умова існування / появи Atr 2:  

Atr 1 добре, якщо Atr 2 – добре, Atr 1 погано, якщо Atr 2 – погано. 

 Рос. «Если мы только впустим эту заразу незаконности, то мы получим 

диктатуру»,  – О. Кужель (ТРК «Україна». 9.04.2005). 

Если 

ДИКТАТУРА → узагальнення → [НЕ-СВОБОДА Pl neg], 

НЕ-ЗАКОННОСТЬ →  [НЕ-СВОБОДА Pl neg] 

То  

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg]. 

Укр. «Люди повинні зрозуміти, що завдяки їхній праці вони здобудуть 

добробут» (Час пік. 5 канал. 21.05.05).  

Якщо 

 [ДОБРОБУТ Pl pos], 

ПРАЦЯ → [ДОБРОБУТ Pl pos] 

То 
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[ПРАЦЯ Pl pos].  

У деяких випадках мовна форма вираження каузативної моделі створює 

ілюзію того, що позитивно оцінюваний атрибут є причиною негативно 

оцінюваного наслідку: укр. «Серед причин, які штовхнули людей на такий крок 

<селитися в Чорнобильській зоні – Г.Ч.>, – любов і звичка до цієї землі» (Новини. 

5 канал, 28.01.2006). Результатом дії каузативної моделі має бути негативація 

концепту ПАТРІОТИЗМ (любов до своєї землі) в позиції антецедента до 

негативного ціннісного концепту НЕ-БЕЗПЕКА (такий крок – «селитися в 

чорнобильській зоні»). Однак можливий зворотній варіант інтерпретації: утрата 

інтенсивності негативного знака або його повна девальвація для цінності НЕ-

БЕЗПЕКА. Який із варіантів виявиться прийнятнішим для адресата, залежить від 

ступеня інтенсивності знака в цінностей ПАТРІОТИЗМ та БЕЗПЕКА. При 

домінуючій цінності ПАТРІОТИЗМ деінтенсифікується цінність БЕЗПЕКА. При 

домінуючій цінності БЕЗПЕКА – навпаки. Ці дві цінності часто опиняються в 

контексті взаємовиключних і ставлять суб‟єкта перед вибором. Розглянемо 

репортаж із суду у справі розстрілів на Майдані в лютому 2014 року: укр. «Захист 

<звинувачених у розстрілах – Г.Ч.> постійно намагається “звинуватити” 

потерпілих у відважності, самопожертві, відсутності страху. Подати 

готовність ризикувати життям як неадекватну поведінку, “ейфорію” <…> Ну 

звісно ж, виносити поранених ризикуючи життям – це ж так ненормально, 

радикально. А зміни в свідомості під час найсильнішого стресу – по тобі 

стріляють, поруч ранять і вбивають людей – це, звісно, ознака “фанатиків-

радикалів” і “безбашенных неадекватов”» (ДТ. 12.01.2018, с. 2). У подібних 

прикладах, на нашу думку,  слід розрізняти інтенціональний та неінтенціональний 

наслідок. Вочевидь, ставити  під загрозу безпеку й  ризикувати життям не входило 

в  наміри  тих людей, які рятували поранених і  брали  участь у Революції 

гідності.   

У наступному прикладі розузгодженість причини та наслідку відбувається 

за рахунок введення різних точок зору – різних бенефіціантів: укр. «Ніхто не 

сумнівався в професійності Юрія Кравченка. Але як і навіщо він використовував 
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свій професіоналізм?» (Новини. Радіо «Ера». 4.03.05). Для агенса (Юрій 

Кравченко) причина й наслідок узгоджені: вони – позитивно оцінні. Для мовця – 

автора повідомлення наявна розузгодженість. Позитивний атрибут 

ПРОФЕСІЙНІСТЬ каузує негативні наслідки. Їх представлено суперординатним 

концептом ПОГАНО, вираженим за допомогою риторичного питання з 

протиставним сполучником але. Він передбачає, що знак оцінки має бути 

протилежним позитивному, присутньому в першій частині пропозиції в структурі 

концепту [ПРОФЕСІЙНІСТЬ Pl pos].  

 Іноді мовець застосовує маніпулятивний прийом підміни відношень 

послідовності відношеннями причиновими. Імплікувати чи ні аксіологічне 

судження з такої пропозиції лишається в компетенції адресата, здатного чи не 

здатного розпізнати цей маніпулятивний прийом: рос. «Демократия началась, и 

все установили в домах железные двери» (Радио «Эхо Москвы». Коментарі. 

13.10.2013). 

Если  

[НЕ-БЕЗОПАСНОСТЬ (все установили в домах железные двери) это 

ПЛОХО]  

ДЕМОКРАТИЯ →  [НЕ-БЕЗОПАСНОСТЬ Pl neg] 

То 

[ДЕМОКРАТИЯ Pl neg] v [ДЕМОКРАТИЯ Pl neg intense↑]  

v 

Если 

[ДЕМОКРАТИЯ Pl pos]  

[НЕ-БЕЗОПАСНОСТЬ Pl neg] 

[ДЕМОКРАТИЯ Pl pos] → [НЕ-БЕЗОПАСНОСТЬ Pl neg] 

То  

[ДЕМОКРАТИЯ Pl pos]  → [ДЕМОКРАТИЯ Pl pos] → [ДЕМОКРАТИЯ]. 

Розглянемо інші приклади: рос. «Владимир Войнович: не бывает колбасы 

без свободы»: мовець пропонує трактувати СВОБОДУ як умову існування 

ДОБРОБУТУ (колбаса) (Вести.Ru. 30.01.2010); «… при маме-председателе 
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поссовета Коля мог поломать судьбу кому-угодно» (Сегодня. 11.09.2003, c. 23): 

контамінація традиційно позитивно оцінюваних цінностей СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ + 

УСПЕХ (при маме-председателе поссовета мог) для бенефіціанта-1 (Коля) має 

консеквентом позитивну цінність МОЖЛИВІСТЬ (мог). Для інших бенефіціантів 

консеквент – НЕ-ДОБРОТА, НЕ-КОРИСТЬ (поломать судьбу). Тут присутня 

варіативна інтерпретація з точки зору різних бенефіціантів. При цьому традиційно 

позитивні ціннісні концепти СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ + УСПЕХ через каузативний 

зв‟язок із негативною цінністю трансформуються в негативні. Вербалізатором цієї 

негативної контамінованої цінності  [СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ + УСПЕХ Pl neg для 

других] можна вважати лексему непотизм.  

Другий варіант моделі:  

Atr 1 є умовою зникнення Atr 2: Atr 1 погано, якщо Atr 2 – добре, Atr 1 

добре, якщо Atr 2 – погано. 

Рос. «… Люди не хотят идти на новые русские фильмы, потому что их 

столько раз уже обманули» (АфишаDaily. 30.12.2010).  

Если  

[НЕ-ПРИЗНАНИЕ (не хотят идти на новые русские фильмы) Pl neg для себя] 

[НЕ-ЧЕСТНОСТЬ (их столько раз уже обманули) Pl neg для других] →  

[НЕ-ПРИЗНАНИЕ  Pl neg для себя] 

То  

  [НЕ-ЧЕСТНОСТЬ Pl neg для других] → [НЕ-ЧЕСТНОСТЬ Pl neg для себя]. 

 

Укр. «Ухиляння від обов‟язків або відмова від вступу до організації 

“РЕПАК” <організація, яка контролює утилізацію відходів – Г.Ч.> можуть 

каратися навіть арештом» (День. 9.09.2003, с. 5).   

Якщо  

[НЕ-СВОБОДА (каратися арештом) Pl neg для себе]   

[НЕ-ЕКОЛОГІЧНІСТЬ (ухиляння від обов‟язків або відмова від вступу до 

організації “РЕПАК”) Pl neg для інших] → [НЕ-СВОБОДА Pl neg для себе]   
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То 

[НЕ-ЕКОЛОГІЧНІСТЬ Pl neg для інших] →  

[НЕ-ЕКОЛОГІЧНІСТЬ Pl neg для себе]. 

Наведені приклади демонструють, як завдяки каузативній мовно-

когнітивній моделі може відбуватися створення або актуалізація предикативного 

зв‟язку між оцінюваним атрибутом та позитивним і негативним оцінним знаком  

на основі причиново-наслідкових відношень. Однак трапляються випадки, коли 

цей зв‟язок руйнується й відбувається девальвація ціннісного концепту. У межах 

каузативної моделі це означає, що консеквентом буде твердження про марність і 

некорисність певної властивості:  

Рос. «Если мой сосед со средним образованием стал бизнесменом и 

неплохо живет, то зачем мне это высшее образование? Зачем мне сушить 

мозги? Я и так добьюсь своего!» (Общество. TUT.BY. 15.10.2010). 

Если мой сосед со средним образованием → стал бизнесменом и неплохо 

живет.  

Если мой сосед со средним образованием („НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ – это 

ПЛОХО‟) 

стал бизнесменом и неплохо живет („БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это 

ХОРОШО‟).   

Если  

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg] → [ БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] 

То  

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg] → [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg]  

v  

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg] →  [НЕ-ОРАЗОВАНИЕ Pl neg intens↓]. 

Подальший контекст експлікує й підтверджує цей висновок: «Зачем мне 

сушить мозги? Я и так добьюсь своего!». 

Тут уже цінність ОБРАЗОВАНИЕ набуває негативного знака через 

внутрішню форму, утворену внаслідок метафоричних лексико-семантичних 

трансформацій: сушить мозги → получать образование.  
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[ОБРАЗОВАНИЕ] → [ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg]. 

За аналогічною схемою девальвуються цінності у наступних прикладах: 

укр. «Перемагає не бабло, перемагає ідея, братерство» (Новини. 5 канал. 

31.10.2012): у цьому прикладі негативація цінності ДОБРОБУТ (перемагає не 

бабло) посилюється завдяки засобу вербалізації – просторічній лексемі бабло; рос. 

«Когда мне говорят о законе, я отвечаю: выселяли не по закону <татар із  Криму 

– Г.Ч.> Не все по закону сейчас решишь» (Подробности. ICTV. 10.04.05): цінність 

ЗАКОННОСТЬ втрачає позитивний знак оцінки (выселяли не по закону, не все по 

закону) через неспроможність каузувати цінність РЕЗУЛЬТАТ (не все по закону 

сейчас решишь); укр. «Ми втомилися від розмов про свободу та патріотизм? 

Але, їй-богу, не завдяки розповідям про підвищення ВВП Лех Валенса зміг 

об’єднати поляків» (ДТ. 30.10.2004, с. 5): втрачає позитивний знак оцінки 

концепт ДОБРОБУТ (підвищення ВВП) через відсутність каузативного зв‟язку (не 

завдяки розповідям про) між ним та ціннісним концептом КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ 

(об‟єднати поляків); укр. «Як відомо, за останні півстоліття дохід середнього 

американця, навіть з урахуванням інфляції, подвоївся. А відсоток тих, хто на 

вимогу надокучливих соціологів погоджується віднести себе до групи 

“щасливих”, залишився незмінним і становить усе ту ж третину населення. 

Аналогічна картина спостерігається і у Великобританії, і в Японії» (ДТ. 

29.01.2005, с. 11): розхитується зв‟язок між концептом ДОБРОБУТ (дохід <…> 

подвоївся) та позитивним оцінним знаком через відсутність зв‟язку між 

ДОБРОБУТОМ і ЩАСТЯМ (А відсоток тих, хто на вимогу надокучливих 

соціологів погоджується віднести себе до групи “щасливих”, залишився 

незмінним); рос. «Грубо нарушив по незнанию правила техники безопасности, 

несовершеннолетние работники в какой-то момент оказались у края гибели: 

одна из стен дряхлой постройки рухнула, причинив нескольким из них тяжелые 

травмы, а одного из парней задавив насмерть <…> Женщина-бизнесмен 

предложила им по 5 копеек за каждый извлеченный кирпич. Такой оказалась цена 

юной жизни» (ВВ. 9.09.2003, с. 2): відбувається девальвація цінності 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ (цена, 5 копеек), оскільки бажання заробити стало 
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причиною втрати цінностей – ЖИЗНЬ, ЗДОРОВЬЕ (задавив насмерть, тяжелые 

травмы, цена юной жизни). Водночас негативні цінності [НЕ-ЖИЗНЬ Pl neg] та 

[НЕ-ЗДОРОВЬЕ Pl pos] каузуються цінностями [НЕ-УМ Pl neg] та [НЕ-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ Pl neg]. 

Близькою до цієї групи є група прикладів, у яких наявне розхитування 

традиційного зв‟язку концепту з негативним оцінним знаком. У таких випадках 

відбувається девальвація позитивної цінності, антонімічної згадуваній негативній: 

рос. «Как известно, своей писательской карьерой Светлана Зорина обязана 

именно несовершенному украинскому законодательству. На успешную фирму, 

которая она возглавляла, нагло наехали отечественные правоохранительные 

органы. Выйдя из поединка достойно, Зорина описала эти события в 

автобиографическом романе «Наезд» (ВВ. 9.09.2003, с. 6): негативна цінність 

НЕ-ЗАКОННОСТЬ (несовершенному украинскому законодательству, наехали 

правоохранительные органы) каузує (обязана) позитивну цінність УСПЕХ 

(писательской карьерой). Відтак руйнується зв‟язок між негативним знаком 

оцінки та атрибутом НЕ-ЗАКОННОСТЬ, що в підсумку призводить до девальвації 

позитивного ціннісного концепту [ЗАКОННОСТЬ Pl pos] → [ЗАКОННОСТЬ Pl pos] 

→ [ЗАКОННОСТЬ].  

Підсумовуючи аналіз висловлювань, у яких було вербалізовано  

каузативну мовно-когнітивну цінніснотвірну модель, можемо стверджувати, що 

основними дискурсивними маркерами моделі є: 1) синтаксичні конструкції – 

складні речення з підрядними причини, складні умовні речення, речення з 

обставинами причини та умови; 2) лексичні засоби – сполучники укр. тому… що, 

якщо … то, через те… що…/ рос. потому что…, в силу того… что, благодаря 

тому… что, если… то; прийменники укр. завдяки / рос. благодаря, дієслова укр. 

спричинити, викликати / укр. привести к, вызвать тощо. Ці маркери дають змогу 

встановити причинові відношення в аксіологічній пропозиційній структурі 

каузативної мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі між антецедентом і 

ціннісно забарвленим консеквентом та спонукають адресата предикувати 

концепту в позиції антецедента оцінний знак.  
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3.2.2. Телеологічна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель 

Симетричною до каузативної може видатися мовно-когнітивна 

цінніснотвірна модель мети, або телеологічна (від гр. tеlos – кінець, мета), якщо 

пов‟язувати термін телеологічний зі значенням детермінованості майбутнім 

згідно з традицією слововживання в логіці ХХ-ХХІ ст. [Wright 1976; Аскин 1977; 

Малишев 2013]. У каузативній моделі цінність виступає в  ролі причини, у 

телеологічній – у ролі мети. Ця модель побудована на зв‟язку між нашими 

інтенціями досягнути чогось, володіти чимось та цінністю бажаного об‟єкта. Тож 

якщо суб‟єкт прагне мати якийсь атрибут, бажає, щоби він існував, то цьому 

атрибуту предикується позитивний знак, і він набуває статусу позитивного 

ціннісного концепту. Якщо атрибут вже є позитивно оцінюваним, то модель мети 

сприятиме інтенсифікації його знака.  

Розглянемо приклади. Укр.: «Сподіваюся, коли приїду до вас, перм'яки, 

наступного разу, у вас буде вже молодий директор цирку» (ТСН.ua. 8.10.2010): у 

цьому прикладі маркером моделі виступає дієслово сподіваюся, концепт 

МОЛОДІСТЬ – атрибут, який завдяки узгодженості з цим дієсловом набуває 

позитивного оцінного знака; «Таким шляхом, я сподіваюся, ми нарешті вийдемо з 

цієї неправової колізії» (УНР. 18.01.06): маркер моделі – дієлово сподіваюся, 

концепт, який набуває позитивного знака або інтенсифікує його, – ЗАКОННІСТЬ 

(вийдемо з цієї неправової колізії); рос. «актриса <…> вскоре после рождения 

малыша планирует вернуться на сцену» (Дети.mail.ru. 21.12.2010): маркер моделі 

– планирует, об‟єкт прагнення – ПРАЦЯ (актриса … планирует вернуться на 

сцену). 

Схематично цю модель можна зобразити так:  

Якщо  

S прагне  [Atr] v  [Atr Pl pos] 

То 

[Atr] →  [Atr Pl pos] v [Atr] →  [Atr Pl pos intense↑]. 
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Наприклад: укр. «…Будемо сподіватися, що до того часу тут в Україні 

вкореняться загальновизнані поняття української нації, української ідентичності 

і національної гідності» (День. 13.09.2004, c. 2). 

Якщо  

S  <ми > (імпліковано) прагне (будемо сподіватися)  

[ПАТРІОТИЗМ] (вкореняться загальновизнані поняття української нації, 

української ідентичності й національної гідності)  

v 

[ПАТРІОТИЗМ Pl pos] 

То 

[ПАТРІОТИЗМ] → [ПАТРІОТИЗМ Pl pos]   

v 

[ПАТРІОТИЗМ Pl pos] → [ПАТРІОТИЗМ Pl pos intense↑]. 

В інших варіантах цієї моделі суб‟єкт прагне, щоби якогось атрибута не 

було. Тоді він набуває негативного знака й статусу негативної цінності. Якщо цей 

атрибут вже є негативно оцінюваним, то може відбуватися інтенсифікація його 

знака. Якщо він – позитивно оцінюваний, то може відбуватися нейтралізація 

оцінного знака й девальвація цієї негативної цінності. 

Схематично це можна зобразити так. 

Якщо 

S прагне не мати / не прагне [Atr]  

то  

[Atr Pl neg] 

v 

Якщо 

S прагне не мати / не прагне [Atr Pl pos]   

то    

[Atr Pl pos intense↓]  v [Atr Pl pos]   

Або 
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Якщо 

S прагне не мати / не прагне [Atr Pl neg]  

То 

[Atr Pl neg] → [Atr Pl neg intense↑]. 

 

Наприклад: укр. «Ми теж проти поспішності» (Я так думаю. 1+1. 

10.03.05).  

Якщо 

S (ми) прагне не мати / не прагне – проти 

[НЕ-СВОЄЧАСНІСТЬ] ← (поспішність) 

 то  

[НЕ-СВОЄЧАСНІСТЬ Pl neg] 

v 

Якщо 

S (ми) прагне не мати / не прагне – проти 

[НЕ-СВОЄЧАСНІСТЬ Pl neg] ← (поспішність) 

 то  

[НЕ-СВОЄЧАСНІСТЬ Pl neg intense↑]. 

 

Рос.: «…Производители стремятся сократить вредное воздействие 

крема, добавляя в них вещества, которые питают, восстанавливают и снимают 

раздражение кожи» (Здоровье.mail.ru. 31.12.2010).  

Если 

S (производители) 

Стремятся не иметь (стремятся сократить) 

[НЕ-ЗДОРОВЬЕ Pl neg] ← (вредное воздействие, раздражение кожи)  

то  

[НЕ-ЗДОРОВЬЕ Pl neg] → [НЕ-ЗДОРОВЬЕ Pl neg intense ↑]. 

Варіантом телеологічної моделі можна вважати також структури, де 

предикати бажання замінено на предикати дії, але з вираженим семантичним 
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компонентом цілеспрямованості – на досягнення якоїсь мети або запобігання 

чомусь. Якщо суб‟єкт спрямовує свої дії на досягнення атрибута, то цей атрибут 

набуває позитивного знака й статусу позитивної цінності. Якщо суб‟єкт 

спрямовує свої дії на досягнення атрибута, і він уже має статус позитивного 

ціннісного концепту, то можлива інтенсифікація позитивного знака. Наприклад: 

«Починаємо лікуватися, аби тільки дихати, жити, радіти тому, що зроблено» 

(УНР. 18.01.06): ця синтагма є прикладом того, як конкретно-предметний концепт 

ДИХАТИ з деактуалізованим аксіологічним значенням у контексті телеологічної 

моделі (маркер – сполучник мети аби), а також завдяки сурядним зв‟язкам із 

концептами ЖИТТЯ та РАДІСТЬ, поновлює позитивний оцінний знак: 

[ДИХАТИ Pl pos]. У цьому контексті також відбувається категоризація концепту 

ДИХАТИ до базового ЖИТТЯ, позитивний оцінний знак якого інтенсифікується.  

Якщо 

S (ми) дії спрямовані на досягнення (починаємо лікуватися, аби) 

[ДИХАТИ] → [ЖИТТЯ Pl pos]  

То 

[ДИХАТИ] → [ДИХАТИ Pl pos]  

&  

[ЖИТТЯ Pl pos] → [ЖИТТЯ Pl pos intense ↑]. 

Якщо суб‟єкт спрямовує свої дії на запобігання появи / усунення певного 

атрибута, то цей атрибут набуває статусу негативної цінності. Якщо цей атрибут 

уже має статус негативного ціннісного концепту, то можлива інтенсифікація його 

негативного знака. Наприклад: укр. «Ми не дамо поставити Україну на коліна 

перед Російською Федерацією»  (Інтер. 19.01.06): суб‟єкт (ми) висловлює 

готовність до здійснення дій (не дамо), спрямованих на запобігання події, яка 

може бути категоризована до негативного ціннісного концепту НЕ-ПАТРІОТИЗМ 

або НЕ-ГІДНІСТЬ (поставити Україну на коліна). Унаслідок цього відбувається 

негативація цих концептів або інтенсифікація їхнього негативного оцінного знака. 

Схематично це можна зобразити так: 
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Якщо 

S (ми) дії спрямовані на запобігання (не дамо)  

[НЕ-ПАТРІОТИЗМ & НЕ-ГІДНІСТЬ] v  

[НЕ-ПАТРІОТИЗМ & НЕ-ГІДНІСТЬ Pl neg] (поставити Україну на коліна)  

То 

[НЕ-ПАТРІОТИЗМ & НЕ-ГІДНІСТЬ] →  

[НЕ-ПАТРІОТИЗМ & НЕ-ГІДНІСТЬ Pl neg]  

v 

[НЕ-ПАТРІОТИЗМ & НЕ-ГІДНІСТЬ Pl neg] →  

[НЕ-ПАТРІОТИЗМ & НЕ-ГІДНІСТЬ Pl neg intense↑]. 

Однак така актуалізація позитивного знака відбудеться для тих адресатів, 

для яких бенефіціант відповідних цінностей такий самий, як у мовця, – Україна. 

Якщо вони різні (для мовця – Україна, для адресата – Росія), то перлокутивний 

ефект висловлювання буде спрямовано за вектором «суб‟єкт оцінки». Ставлення 

до нього буде негативоване:  

S → S neg v S neg → S neg intense↑.  

Якщо суб‟єкт спрямовує свої дії на запобігання появи / усунення атрибута, 

а той уже має статус позитивного цінніcного концепту, то можлива 

деінтенсифікація позитивного знака або його нейтралізація й девальвація 

відповідної цінності: рос. «Ученые из Тартуcского университета предложили 

убрать из школьной программы сказку про Белоснежку и семь гномов <…> 

Ученые назвали Белоснежку – простушкой, позволяющей себя обманывать» (ВВ. 

9.09.2003, с. 3).  

Если 

S (ученые из Тартусcкого университета) – дії, спрямовані на усунення 

(предложили убрать из школьной программы) 

[ДОВЕРИЕ] v [ДОВЕРИЕ Pl neg] (назвали простушкой, позволяющей себя 

обманывать) 

То 

[ДОВЕРИЕ] → [ДОВЕРИЕ Pl neg] 
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v 

[ДОВЕРИЕ Pl neg] → [ДОВЕРИЕ Pl neg intense↑]. 

Якщо ж цінність [ДОВЕРИЕ] є серед позитивних цінностей адресата, то 

може відбутися негативація суб‟єкта. Якщо і концепт [ДОВЕРИЕ], і суб‟єкт 

оцінювалися адресатом позитивно, то може відбутися деінтенсифікація 

позитивного знака, причому або суб‟єкта (ставлення до нього зміниться на гірше), 

або цінності [ДОВЕРИЕ pos]: 

[ДОВЕРИЕ Pl pos] → [ДОВЕРИЕ Pl pos intense ↓] v [ДОВЕРИЕ Pl pos] 

S → S neg v S pos → S pos intense ↓ v S pos → S pos. 

Ставлення до суб‟єкта дій, спрямованих на усунення чи запобігання 

якихось цінностей, важливих для мовця, може бути експліковане в тексті: рос. 

«На местном погосте за одну ночь варварски уничтожены десятки памятников 

<...> некоей 14-летней особе пришла в хмельную голову мысль покрушить 

могильные монументы. Причем при уничтожении некоторых из них «деткам» 

пришлось немало постараться, разбивая каменные плиты и сгибая арматурный 

металл» (ВВ. 9.09.2005, c. 2). Зображений суб‟єкт (варвар, некая 14-летняя особа, 

«детки») спрямовує свої дії (немало постаратсья, разбивая, сгибая) на 

досягнення цінності РУЙНУВАННЯ, яку можна категоризувати до базового 

негативного ціннісного концепту НЕ-КОРИСНИЙ (уничтожены могильные 

памятники, покрушить могильные монументы). Негативне ставлення до суб‟єкта 

виражено за допомогою лексеми з пейоративним значенням варвары та 

іронічного (використання лапок) «детки». 

Часто, у разі актуалізації цінності, а не її формування, важко встановити, 

чи атрибут-причина набуває позитивного / негативного знака, оскільки цей знак 

має атрибут-мета, чи навпаки – атрибут-мету підпорядковано аксіологічному 

значенню атрибута-причини. У такому разі можемо говорити про контамінацію 

каузативної та телеологічної моделей і взаємну актуалізацію відповідних 

концептів. Іншими словами, якщо суб‟єкт прагне, щоби був атрибут-1, а атрибут-

2 є умовою існування атрибута-1, то атрибут-1 і атрибут-2 набувають позитивного 
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знака. Якщо вони від початку є позитивними цінностями, то знак оцінки може 

інтенсифікуватися.   

 

Якщо  

S прагне Atr 1, 

Якщо Atr 2, то Atr 1, 

То 

[Atr 1 & Atr 2 Pl pos] 

v 

Якщо  

S прагне [Atr 1 Pl pos], 

Якщо [Atr 2 Pl pos], то [Atr 1 Pl pos], 

То 

[Atr 1 & Atr2 Pl pos intense↑]. 

Якщо суб‟єкт прагне, щоби атрибута-1 не було, а атрибут-2 є 

причиною / умовою існування атрибута-1, то атрибут-1 і атрибут-2 набувають 

негативного знака. Якщо вони від початку є негативними цінностями, то знак 

оцінки може інтенсифікуватися.   

Якщо  

S прагне, щоб не було Atr 1, 

Якщо Atr 2, то Atr 1, 

То 

[Atr 1 & Atr2 Pl neg] 

v 

Якщо  

S прагне, щоби не було [Atr 1 Pl neg], 

Якщо [Atr 2 Pl neg], то [Atr 1 Pl neg], 

То 

[Atr 1 & Atr2 Pl neg intense↑]. 

 

210



Наприклад: рос. «С точки зрения Тарасюка, только объединившись,  

национально-демократические силы могут достичь цели – создания 

парламентского большинства на выборах 2006 года. “Возможно, это  

завышенная цель, однако ее можно достичь”, – сказал он» (Сегодня. 12.09.2003, 

с. 4). 

Если 

S (национально-демократические силы) стремятся [ПОДДЕРЖКА & 

СИЛА] (создания парламентского большинства), 

Якщо [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ] (только объединившись), то [ПОДДЕРЖКА 

& СИЛА], 

То 

[ПОДДЕРЖКА & СИЛА] & [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ] → 

[ПОДДЕРЖКА & СИЛА Pl pos] & [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos]  

v  

Если 

S (национально-демократические силы) стремятся  

[ПОДДЕРЖКА & СИЛА Pl pos] (создания парламентского большинства), 

Если [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos] (только объединившись), то 

[ПОДДЕРЖКА & СИЛА Pl pos], 

То 

[ПОДДЕРЖКА & СИЛА Pl pos] & [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos] → 

[ПОДДЕРЖКА & СИЛА Pl pos intense↑] & [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos intense ↑]. 

Аналіз матеріалу показав, що дискурсивними маркерами телеологічної 

цінніснотвірної моделі є лексеми із семантичним компонентом „мета‟: укр. 

прагнути, намагатися, уникати, запобігати, сподіватися, планувати /  укр. 

стремиться, стараться, избегать, надеяться, планировать та їхні синоніми, а 

також синтаксичні конструкції з обставинами та підрядними мети зі 

сполучниками укр. аби, щоби, задля /  рос. чтобы, для, ради тощо. Ці мовні засоби 

встановлюють зв‟язок між аксіологічно забарвленим концептом в позиції мети 

та концептом, що посідає інструментальну позицію (засобу її досягнення), у 
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межах аксіологічної пропозиційної структури, яка відповідає телеологічній 

мовно-когнітивній цінніснотвірній моделі, спонукаючи адресата предикувати 

останньому оцінний знак.  

 

3.2.3. Деонтологічна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель 

До емоційного типу ad hominem належить мовно-когнітивна деонтологічна 

модель, яка заснована на зв‟язку між нормою та оцінкою. «Загалом ми повинні 

вважати тотожними або принаймні рівнозначними форми: “А повинне бути В” і 

“А, яке не є В, це погане А” або “лише А, яке В, це хороше Б”»,  – услід за 

Е. Гуссерлем стверджує О.  Івін [Ивин 1970, с. 170].  На встановлення такого 

зв‟язку натрапляємо вже в І. Канта. Його категоричний імператив – ніщо інше, як 

декларування необхідності шукати основу для оцінки вчинків людини в 

апріорних уявленнях про нормативність [Кант 1965]. Уже в ХХ ст. на основі 

цього зв‟язку спочатку Г. фон Врігт, а потім О. Івін розробили послідовні системи 

особливих типів логіки – аксіологічної та деонтологічної [Вригт 1986; Wright 

1951]. 

Зв‟язок між нормою та оцінкою має свої закономірності. Його 

встановлюють з використанням операторів повинно / необхідно, не 

повинно / заборонено, з одного боку, потрібно хвалити, потрібно засуджувати та 

їхніми різноманітними мовними реалізаціями – з іншого [Ивин 1970, с. 182]. Іноді 

виконання обов‟язків виводять за межі позитивної оцінки, оскільки підставою для 

неї є не вчинок сам по собі, а його інтенція [Ивин  1973, с. 106]. Хоча  сумлінне 

ставлення до обов‟язку – це також позитивна властивість, хіба що мотивуючою 

силою є примус, а не внутрішні спонукання. Водночас порушення заборони, 

невиконання того, що потрібно зробити, оцінюють негативно. За певних обставин 

мова може йти лише про пом‟якшення інтенсивності оцінки. До таких обставин 

О.  Івін відносить умови, при яких «утримання від якоїсь дії може перестати бути 

нормою», а також норми, виконання яких дає право агенту знехтувати певною 

дією [там само, с. 76]. 
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Слід розрізняти алетичну та деонтологічну повинність. Алетична пов‟язана 

з онтологічними можливостями, «об‟єктивними потенціями реального світу» 

[Булыгина, Шмелев 1991, с. 15]. Особливості реалізації алетичної модальності в 

мові полягають у тому, що там, де в логіці йдеться про безумовне виконання 

необхідного, у мові відповідні лексеми можуть втілювати лише значення 

більшого чи меншого ступеня ймовірності або бажаності. Т. Булигіна і 

Д. Шмельов наводять за приклад речення «Чашка должна была разбиться»  

(«Кухлик повинен був розбитися»). Як логічний оператор должна передбачає 

обов‟язковість того, що в певній ситуації чашка повинна була розбитися. Як 

мовна одиниця – лексема виражає лише той факт, що склалася ситуація, коли 

чашка могла розбитися.  

Взаємодію аксіологічних та деонтологічних категорій у мові можна 

розглядати, використовуючи поняття регулятивної зони концепту [Попова, 

Стернин 2007, с. 79]. Вона «об‟єднує когнітивні ознаки, які визначають, щó 

потрібно робити, а щó ні у сфері, окресленій концептом: «… закон – надо 

охранять, надо соблюдать, наказывать правонарушителей, нельзя нарушать; 

быт – надо поддерживать, должен быть удобным» («закон – потрібно 

охороняти, його потрібно дотримуватися, карати правопорушників, не можна 

порушувати; побут – потрібно підтримувати, повинен бути зручним») [там само]. 

Ознаки об‟єкта, які відповідають нормам, закладеним у  регулятивній зоні, 

оцінюють позитивно. У разі їхньої невідповідності цим нормам – негативно. 

Р. Джекендофф напряму виводить оцінні судження з висловлювань із  

модальними словами should / ought: You should / ought to wash the dishes → 

Washing the dishes would be good of you (Тобі слід / ти мусиш помити посуд → 

Було би добре, якби ти помив посуд) [Jаckendoff 2001, с. 385]. Наприклад: рос. 

«Решили, что поле уже унавожено, пора собирать урожай. А его надо было еще 

лет десять разрабатывать, культивировать» (АфишаDaily. 30.12.2010): 

вербальний маркер моделі – модальне слово надо, відбувається позитивна 

аксіологізація концепту ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (разрабатывать, культивировать); 

укр. «…ціла низка передумов свідчить про нагальну потребу створення 
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найближчим часом системної опозиції» (ДТ. 15–21.05.2001, с. 2): маркер моделі – 

потребу, відбувається позитивна аксіологізація концепту ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ – 

це базова цінність, до якої категоризуємо конкретно-предметний концепт 

СТВОРЕННЯ ОПОЗИЦІЇ; рос. «Все проблемы должны решаться за круглым 

столом» (Интер. 17.01.2006): маркер моделі – модальне слово должны, завдяки 

узгодженню з ним концепт КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ набуває позитивного оцінного 

знака – [КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos]; «Однако пока есть какая-то надежда, 

надо бороться...» (ВВ. 9.09.2003, с. 7): маркер моделі – модальне слово надо, 

синтагматичне узгодження на рівні конотативних значень сприяє появі або 

інтенсифікації позитивного конотативного значення в дієслова бороться. Таким 

чином базовому концепту ДІЯЛЬНІСТЬ, до якого в цьому контексті (спортивні 

змагання) категоризується концепт БОРОТЬБА, предикується позитивно оцінний 

знак; укр. «…необхідність багатостороннього співробітництва» (День. 

9.09.2003, с. 4): маркер моделі – необхідність, позитивний оцінний знак 

предикується концепту КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ; укр. «Америка повинна 

возз’єднатися з іншим світом» (День. 9.09.2003, с. 4): маркер моделі – повинна, 

відбувається позитивація концепту КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ; укр. «військові завдання 

мають виконуватись за рахунок якомога меншого числа жертв» (День. 

9.09.2003, с. 4): маркер моделі – мають, відбувається позитивація концепту 

БЕЗПЕКА; укр. «Треба сідати за стіл і виробляти якісь гармонійні рішення» 

(Радіо Ера. 22.05.05): маркер моделі – лексема треба, відбувається предикування 

позитивного оцінного знака концептам КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ та РЕЗУЛЬТАТ; рос. 

«Мы должны действовать в правовом поле» (ТРК Украина. 9.04.05): маркер 

моделі – должны, відбувається предикування позитивного оцінного знака 

концепту ЗАКОННОСТЬ.  

Схематизована структура деонтологічної мовно-когнітивної 

цінніснотвірної моделі виглядатиме так:  

Якщо 

Atr повинен бути, 

То 
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[Atr Pl pos]. 

 v 

Якщо 

Atr не повинен бути, 

То 

[Atr Pl neg]. 

Рос.: «Все проблемы должны решаться за круглым столом» (Интер. 

17.01.2006). 

Если  

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ (за круглым столом) должна быть (должны), 

То  

[КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos] 

v 

Если  

[КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos] 

 (за круглым столом) должна быть (должны), 

То  

[КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ Pl pos intense↑]. 

 

Укр.: «Треба бути справедливим» (Час пік. 5 канал. 21.05.05). 

Якщо 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ повинна бути (треба бути), 

То 

[СПРАВЕДЛИВІСТЬ Pl pos] 

v 

Якщо 

[СПРАВЕДЛИВІСТЬ Pl pos] повинна бути (треба бути), 

То 

[СПРАВЕДЛИВІСТЬ Pl pos intense↑]. 
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Наслідком деонтологічної моделі може бути також втрата ціннісним 

концептом оцінного знака. Наприклад, у наступному прикладі цінність 

ЗАКОННІСТЬ втрачає позитивний знак, підтверджуючи тезу про стохастичність 

ціннісних концептів: рос. «В период первоначального накопления капитала без 

преступления не обойтись» (Новини. Коментарі. УП. 8.04.2015). 

Если  

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg] (без преступления) должна быть (не обойтись), 

То  

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg] → [НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg intense↓] 

v 

 [НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg] → [НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg] →  

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ]. 

Деонтологічна модальність реалізується також у пропозиціях, у яких 

атрибут оцінюють у кількісних категоріях: укр. мало, забагато <не буває>, не 

вистачає  / рос. слишком много <не бывает>, не хватает тощо. У таких 

випадках відбувається оцінка ступеня представленості атрибута відносно 

визначеної в уяві мовця норми. У разі, якщо у пропозиції йдеться про надмір 

певної властивості, то відбувається негативація відповідного концепту в заданому 

контексті.  

Якщо 

Atr більше, ніж повинно бути, 

То  

[Оbj це ПОГАНО]. 

Якщо йдеться про традиційно позитивний атрибут, то твердження про 

завелику кількість такого атрибута імплікує: 

- або судження про те, що такої властивості не повинно бути загалом 

(укр. Забагато / рос. больше, чем нужно та їхні  синоніми в цьому разі 

розцінюються як евфемізми), і це призводить до негативації концепту або 

нейтралізації позитивного знака оцінки; 
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- або судження про те, що такий атрибут має бути виражений у меншій 

мірі, і це призводить до зниження інтенсивності позитивного оцінного знака в 

структурі концепту.  

Якщо 

[Atr Pl pos]  

більше, ніж повинно бути, 

То  

[Atr Pl pos↓]  

v  

[Atr Pl pos] → [Atr] 

Наприклад: укр. «Чи не забагато відсебеньок ведучої на кшталт «Його 

чекають і з радістю, і зі смутком» (Телекритика. Дата не вказана). 

Якщо 

[КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos] (відсебеньок) 

 більше, ніж повинно бути (забагато), 

То  

[КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos↓]  

v [КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos] → [КРЕАТИВНІСТЬ] 

v 

Якщо 

[КРЕАТИВНІСТЬ] (відсебеньок) 

 більше, ніж повинно бути (забагато), 

То  

[КРЕАТИВНІСТЬ Pl neg].  

 

Укр. : «Ми були зелені, емоційні та мали забагато свободи, якою повною 

мірою користувалися» (Studway. 27.10.2017). 

Якщо 

[Свобода Pl pos], 

більше, ніж повинно бути (забагато) 
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То 

[Свобода Pl pos] →  [Свобода Pl pos intense↓]  

v 

[Свобода Pl pos] →  [Свобода Pl pos] → [СВОБОДА].  

Якщо якоїсь властивості замало (бракує, замало; не хватает, могло бы 

быть и больше тощо), то з такої пропозиції можна зробити висновок, що ця 

властивість повинна бути. Відбувається її позитивація або, якщо концепт 

сприймався адресатом від початку як позитивний, – актуалізація / інтенсифікація 

знака. 

 

Рос.: «Креатива обоим не хватает» (5 копійок. 5 канал. 21.05.05).  

Если 

[КРЕАТИВНОСТЬ] 

слишком мало (не хватает)  

То 

[КРЕАТИВНОСТЬ Pl pos] 

v 

Если 

[КРЕАТИВНОСТЬ Pl pos] 

слишком мало (не хватает)  

То 

[КРЕАТИВНОСТЬ Pl pos іntense↑]. 

Контекстуальним синонімом до лексем із деонтологічною семантикою 

можна віднести синтагми з ідіомою укр. мати право (на що? або з інф.) / рос. 

иметь право. Адже стверджувати, що S має право на Atr, означає стверджувати, 

що Atr повинен бути: укр. «Піднявся Майдан і відстояв своє право на свободу» 

(Радіо-ера. 16.03.05) – позитивація цінності СВОБОДА; ро. «Вы имеете право 

красиво и эффектно отвечать» (5 копійок. 5 канал. 21.05.05) – позитивація 

цінностей КРАСОТА та УМЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

(эффектно). 
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Проаналізуємо детальніше деякі приклади.  

Рос. «Они имеют право на закон» (Разговор на тему дня. ТРК Украина. 

9.04.05). 

Если 

S (они) мають право на (имеют право на)  [ЗАКОННОСТЬ] (закон) 

То  

 [ЗАКОННОСТЬ Pl pos]. 

v 

Если 

S (они) имеют право на (имеют право на)  [ЗАКОННОСТЬ Pl pos] (закон) 

То  

 [ЗАКОННОСТЬ Pl pos intense ↑]. 

Хоча, слід зазначити, що така імплікація не випливає безспосередньо зі 

словникового тлумачення лексеми право в українській мові: «3. чого, на що або з 

інфін. Обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість робити, 

чинити що-небудь, користуватися чим-небудь. «Він ... з усім гонором дідича 

боровся за право будь-якого отаманування» (Михайло Стельмах, II, 1962, с. 357); 

//  на кого – що, над ким – чим і без додатка. Мати у своїй владі. «Ще недавно… 

пан смакував перемогу, пильно обороняючи свої права на живий робочий, 

інвентар – хлопа» (Михайло Коцюбинський, I, 1955, с. 335) [СУМ, Т. 7, с. 506]. 

Як бачимо, ці тлумачення дуже мало пов‟язані із сучасними контекстами 

словосполучення мати право, які актуалізують концепт ГРОМАДЯНСЬКІ 

ПРАВА. Можна було би врахувати, що цей словник створювався в СРСР, однак 

сучасний тлумачний словник 2004 року дає ту саму дефініцію, хіба що без 

політично ангажованих пракладів [Великий тлумачний словник сучасної 

української мови 2004, c. 917]. Водночас словник російської мови так само 

радянських часів містить значення, у якому є семи, пов‟язані саме з 

громадянськими правами: «Предоставление кому-, чему-л. свободы действовать 

или пользоваться чем-л., гарантированной государственными или какими-л. 

законами или постановлениями и т. п. Право граждан СССР на труд и на отдых» 
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[Словарь русского языка 1984, Т. ІІІ, с. 354]. Можемо лише висловити гіпотезу, 

що таку відмінність у розумінні еквівалентних на позір лексем української та 

російської мов допустимо інтерпретувати, як частину імперської політики. Вона 

передбачала звуження громадянських прав на колонізованих територіях, зокрема 

через обмеження згадок про сам феномен таких прав – у цьому разі в межах 

словникових дефініцій.    

З огляду на участь у реалізації мовно-когнітивних цінніснотвірних 

моделей цікаво себе поводить прислівник укр. потрібно / рос. нужно. У його 

значенні відбувається контамінація деонтологічної семантики (потрібно / нужно) 

та семантики бажання (укр. потребую / рос. нуждаюсь).  

Розрізнити ці два випадки вживання лексем укр. потрібно / рос. нужно і, 

відповідно, релятивну та деонтологічні моделі можна, визначивши лише позицію 

суб‟єкта. У телеологічних моделях це активний, цілеспрямований агенс у 

конструкції укр. мені потрібно /  рос. мне нужно, яка синонімічна 

словосполученням укр. я хочу, вони прагнуть / рос. я хочу, они стремятся. 

Можна сказати, що тут ідеться про «усвідомлену необхідність» або ж про 

переведення власних бажань у ранг потреб – більш об‟єктивної категорії. 

Наприклад: укр. «Мене не цікавить лідер, мені потрібна Україна» (ICTV. 5.02.06) 

– позитивація цінності ПАТРІОТИЗМ із бенефіціантом Україна; «Йому потрібна 

сила. Її магія» (Вечірня свобода. 6.02.03) – предикування позитивного оцінного 

знака концепту СИЛА. 

В деонтологічних моделях роль суб‟єкта при деонтологічних предикатах – 

це передовсім роль не агенса, а бенефіціанта переважно в непрямих відмінках: 

укр. потрібно – кому? / рос. надо – кому? У випадках узагальнення суб‟єкт може 

бути взагалі неозначеним або невираженим: укр. потрібно займатися 

спортом / рос. надо заниматься спортом – кому? (всем): рос. «Надо делать 

зарядку, обязательно разминаться: наклоны, приседания, махи руками и ногами» 

(Сегодня. 11.09.2003, с. 18): маркер моделі надо, відбувається позитивація 

концепту ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ физическая; укр. «Потрібно прагнути у вищу лігу» 
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(Урядовий кур‟єр. 1.04.2018): маркер моделі потрібно – модель деонтологічна, 

оскільки відсутній виражений агенс як суб‟єкт бажання. 

Мовними засобами реалізації деонтологічної модальності в цій моделі 

слугуватимуть лексико-фразеологічні одиниці, що мають у структурі значення 

семантичний компонент „необхідність‟: укр. потрібно, необхідно, варто, повинен, 

варто, не варто, має бути, не має бути, узвичаєно; рос. надо, нужно, надобно, 

необходимо, не обойтись, должен, нужен, стоит (делать), не стоит, принято 

тощо. Варіанти реалізації моделі містять предикати: укр. мати право / рос. иметь 

право, а також укр. мало, забагато <не буває>, не вистачає, бракує, замало / рос. 

слишком много <не бывает>, не хватает, не хватает, могло бы быть и больше 

тощо. Ці предикати в межах аксіологічних структур, що відповідають 

деонтологічній цінніснотвірній моделі, спонукають адресата предикувати 

оцінний знак концепту, який посідає по відношенню до них  позицію об‟єкта.  

 

3.2.4. Спонукальна мовно-когнітивна цінніснотвірна субмодель 

Близькою до деонтологічної мовно-когнітивної цінніснотвірної моделі є 

спонукальна модель. Вона співвідноситься з деонтологічною моделлю так, як 

вольовий акт, перехід до дії співвідноситься з нормами, на які ми орієнтуємося. 

Якщо суб‟єкт спонукає до дій, спрямованих на те, щоби якийсь атрибут 

реалізувався в дійсності чи, навпаки, зникнув, значить цей атрибут перебуває в 

зоні потреб мовця або, на думку останнього, у зоні потреб адресата. Відтак, 

спираючись на спонукальне висловлювання, можна вивести деонтологічне 

судження, а вже з нього – аксіологічне, зробивши висновок про цінність 

відповідного атрибута. 

Якщо 

S1 спонукає S2 до Atr, 

То  

Atr потрібен,  

Якщо  

Atr потрібен, 
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То  

[Atr Pl pos]. 

У разі, коли для адресата оцінювана властивість вже має позитивний 

аксіологічний знак, відбувається актуалізація / інтенсифікація відповідної 

цінності. 

Якщо 

S1 спонукає S2 до [Atr Pl pos], 

То 

[Atr Pl pos] потрібен.  

Якщо 

[Atr Pl pos] потрібен, 

То 

[Atr Pl pos intense ↑]. 

Ця структура – наочне підтвердження висновку Н. Арутюнової про те, що 

«оцінні речення нерідко є кінцевою ланкою в практичних міркуваннях» 

[Арутюнова 1999, с. 225]. Подібний хід думки Р. Джекендофф відтворює так: 

«Якщо така й така дія має таку й таку цінність, то зроби її» [Jаckendoff  2001, 

с. 377]. Наприклад: укр. «Бачите, що є проблема – ідіть на діалог» (Радіо Ера. 

22.05.05): концепт, що отримує позитивну оцінку – КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ; укр. 

«Любіть Україну» (ТРК «Україна». 18.12.05) – у реченні наказового способу 

відбувається позитивація концепту ПАТРІОТИЗМ.     

Проаналізуємо деякі приклади детальніше. 

Укр.: «Думай по-українськи», – В. Ющенко  (Канал 1+1. 18.12.05). 

S 1 – В. Ющенко 

S 2 – масовий адресат, громадяни України. 

Якщо 

S 1 (В. Ющенко) cпонукає S 2 (громадяни України – імпліковано)  

до [ПАТРІОТИЗМ], 

То  

[ПАТРІОТИЗМ] потрібен S 1 & S 2. 
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Якщо  

[ПАТРІОТИЗМ] потрібен S 1 & S 2, 

То 

[Atr Pl pos]. 

v  

Якщо 

S1 (В. Ющенко) cпонукає S 2 (громадяни України – імпліковано)  

до [ПАТРІОТИЗМ Pl pos], 

То  

[ПАТРІОТИЗМ Pl pos] потрібен S 1 & S 2. 

Якщо 

[ПАТРІОТИЗМ Pl pos] потрібен S 1 & S 2, 

То 

[ПАТРІОТИЗМ Pl pos intense ↑]. 

 

Інший приклад: укр. «Не бійтеся. Зверніться зараз <до податкової – 

Г.Ч.>» (Радіо Ера. 22.05.05). 

Якщо 

S 1  (журналіст) спонукає S 2 (слухачів радіо, підприємців – імпліковано)  

до [СМІЛИВІСТЬ Pl pos] (не бійтеся), 

То 

[СМІЛИВІСТЬ Pl pos] потрібен S 1 або S 2.  

Якщо 

[СМІЛИВІСТЬ Pl pos] потрібен S 1 або S 2, 

То 

[СМІЛИВІСТЬ Pl pos intense↑]. 

 

Рос.: «Хочешь быть красивой – будь!» (Сегодня. 12.09.2003, с. 8). 

Якщо S1 (Лана Рокси – журналист) спонукає S 2 (масова аудиторія) 

до [КРАСА Pl pos], 
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То 

[КРАСА Pl pos] потрібен. 

Якщо 

[КРАСА Pl pos] потрібен, 

То [КРАСА Pl pos] → [КРАСА Pl pos intense↑]. 

Для формування чи актуалізації негативної цінності до спонукальної 

конструкції додається заперечення: спонукання трансформується в заборону: 

Якщо 

S 1 забороняє  Atr, 

То Atr не потрібен S 1 або S 2. 

Якщо Atr не потрібен S 1 або S 2, 

То [Atr це Pl neg для S 1/ S 2]. 

 

Коли властивість від початку є негативною цінністю в концептуальній 

системі адресата, то говоримо про актуалізацію та інтенсифікацію знака. 

Якщо 

S 1 спонукає S 2 до [НЕ-Atr Pl neg] 

То 

[НЕ-Atr Pl neg] не потрібен S 1 або S 2. 

Якщо 

[НЕ-Atr Pl neg] не потрібен S 1 або S 2, 

То 

[НЕ-Atr Pl neg ↑]. 

 

Наприклад: рос. «Жена просила перед выходом: Ты там не ругайся», – 

С. Поярков (5 копійок.5 канал. 21.05.05).  

Если 

S 1 (жена) запрещает S 2 (С. Поярков, мовець) [ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ] & 

[НЕ-ДОБРОТА] (не ругайся), 

То  
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[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ] & [НЕ-ДОБРОТА] не должно быть. 

Если 

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ] & [НЕ-ДОБРОТА] не должно быть, 

То 

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg]. 

v 

Если 

S 1 (жена) запрещает S 2 (С. Поярков, мовець) 

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl neg] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg] (не ругайся), 

То  

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl neg] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg] не должно быть  

Если 

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl neg] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg] не должно быть, 

То 

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl neg intense ↑] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg intense ↑]. 

 

Рос.: «Рядовой телезритель говорил: <…> Не грузите меня!» 

(АфишаDaily. 30.12.2010.): 

Если  

S 1 (рядовой телезритель) побуждает S 2 (працівники телебачення – 

імпліцитно) к [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ] (не грузите), 

То  

атрибут [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ] не нужен. 

Если 

атрибут [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ] не нужен, 

То 

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ] → [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg] 

v 
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Если  

S 1 (рядовой телезритель) побуждает S 2 (працівники телебачення – 

імпліцитно) к [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] (не грузите), 

То  

атрибут [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] не нужен. 

Если 

атрибут [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] не нужен, 

То 

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] → [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] →  

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ] 

v 

[НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] → [НЕ-ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos intense ↓].  

Імовірнісний характер цих моделей обумовлений, як бачимо, тим, яку 

позицію в аксіологічній концептосфері адресата займає відповідний концепт, а 

по-друге, ставленням адресата до суб‟єкта спонукання. Якщо воно позитивне, то 

інтерпретація висловлювання відбувається за запропонованою схемою. Якщо 

ставлення адресата до мовця негативне або нейтральне, то процес впливу на 

цінності може блокуватися недовірою. У крайньому разі вплив на ціннісну 

систему адресата може виявитися взагалі протилежним до того, який замислював 

мовець: замість позитивної оцінки атрибута буде предиковано негативний 

оцінний знак – і навпаки.   

Зі спонукальною мовно-когнітивною ціннісною моделлю межують деякі 

реалізації телеологічної моделі. Адже категорія спонукання, з одного боку, 

актуалізує семантичну валентність до вербалізаторів регулятивної зони концепту 

(це наближує її до категорії деонтологічності), а з іншого боку – актуалізує 

валентність до позиції агенса. В останньому випадку спонукання виявляє себе 

вольовим актом суб‟єкта, спрямованим на задоволення певних потреб цього 

суб‟єкта, тобто є цілеспрямованою дією. Підставою для розрізнення телеологічої 

та спонукальної моделей слугує форма вираження спонукання. Вона залежить від 

способу, обраного суб‟єктом для мовного «управління чужою діяльністю» 
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[Оптимизация речевого воздействия 1990, с. 56]. Інтенцією імперативних 

речень наказового способу є «організація чужої діяльності». «Очікування чужої 

діяльності або надії, сподівання на інших» [там само] знаходять вираження у 

спонукальних реченнях умовного способу або реченнях дійсного способу з 

використанням семантичних предикатів емоційного та інтелектуального 

ставлення [Семантические типы предикатов 1982]: хотіти, бажати, 

прагнути / хотеть, желать,  стремиться тощо. Названі дієслова іноді відносять 

до оцінних слів [Островська 2001; Martin, White 2005]. Вони, безумовно, 

виражають оцінне ставлення, але не називають цінності. Проте можна говорити 

про їхню обов‟язкову об‟єктну валентність, яку заповнюють вербалізатори 

ціннісних концептів: укр. хотіти ЩАСТЯ, УСПІХУ, ДОБРОБУТУ  / рос. желать 

СВОБОДЫ, ПРИЗНАНИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТИ тощо.  

Типовим засобом мовної реалізації спонукальної мовно-когнітивної моделі 

є структура імперативного речення. Вона дає змогу адресату встановити 

предикативний зв‟язок між оцінним знаком та ціннісним концептом, який займає 

позицію об‟єкта прагнення в аксіологічній пропозиційній структурі, що 

відповідає цій моделі. Однак уплив цієї моделі на адресата можливий лише за 

умови довіри адресата до суб‟єкта спонукання.  

 

3.2.5. Кваліфікативна мовно-когнітивна цінніснотвірна cубмодель 

 Коли певну властивість декларують як сталу ознаку і вводять її до 

дефініції об‟єкта, то про неї також можна говорити як про нормативну і включену 

до регулятивної зони  відповідного концепту: таку, що повинна бути. Такі 

випадки засвідчують перетин алетичної та деонтологічної необхідності, а  

точніше, спроби ототожнити останню з першою. Цю модель можна назвати 

кваліфікативною і віднести її до способів емоційної аргументації, оскільки ту чи 

іншу властивість мовці довільно включають до переліку нормативних для 

оцінюваного об‟єкта. Наприклад: рос. «…желание использовать язык в 

эстетических <…> целях присуще любому человеку» 

(Общество.TUT.BY. 15.10.2010): прагнення краси набуває статусу позитивної 
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цінності як ознака, що властива кожній людині; або: укр. «Міжнародне право – це 

право сильного» (Радіо-ера. 24.04.03): атрибут СИЛА названо обов‟язковим для 

суб‟єктів міжнародного права, тож він набуває статусу ціннісного концепту з 

відповідним бенефіціантом, а також можливості виконувати роль критерію оцінки 

таких суб‟єктів; укр. «Люди... відрізняються жертовністю» (Дзеркало. УТ-1. 

27.02.05): маркер моделі – дієслово відрізняються, статусу позитивного 

ціннісного концепту набуває концепт АЛЬТРУЇЗМ (жертовністю); укр. «…йому 

<Кучмі – Г.Ч.> не можна відмовити в якостях професійного політика: чутті, 

хватці та здатності маневрувати між різними «векторами» як у внутрішній, 

так і у зовнішній політиці...» (День. 11.09.2003, с. 3): у цьому прикладі 

відображено позитивацію відразу декількох концептів, оскільки вони визнані 

обов‟язковими атрибутами професійного політика (об‟єкт оцінки – він <Кучма – 

Г.Ч.>): 1) [РОЗУМ для професійного політика Pl pos] (чуття, здатність маневрувати), 2) 

[СИЛА для професійного політика  Pl pos] (хватка).  

Схематичне зображення моделі виглядатиме так: 

Якщо 

Atr – стала ознака Obj, 

то  

Atr повинен бути для Obj. 

Якщо 

Atr повинен бути для Obj, 

То 

[Atr Pl pos]. 

 

Наприклад: рос. «Душа украинца … это душа свободного человека, 

который не покоряется» (5 канал. 29.10.2005).  

Если 

[СВОБОДА] – устойчивый признак украинца, 

то 

атрибут [СВОБОДА] должен быть для украинца. 
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Если 

атрибут [СВОБОДА] должен быть для украинца, 

то 

[СВОБОДА Pl pos для украинца]. 

v 

Якщо 

[СВОБОДА Pl pos] – устойчивый признак украинца, 

то 

атрибут [СВОБОДА Pl pos] должен быть для украинца. 

Если 

атрибут [СВОБОДА] должен быть для украинца, 

то 

[СВОБОДА Pl pos ↑ для украинца]. 

 

Укр.: «Люди ... відрізняються жертовністю» (УТ-1. 27.02.05). 

Якщо 

[ДОБРОТА] (жертовність ) – стала ознака людей, 

то 

атрибут [ДОБРОТА]  повинен бути для людей. 

Якщо 

атрибут [ДОБРОТА] повинен бути для людей, 

то 

[ДОБРОТА для людей Pl pos]. 

v 

Якщо 

[ДОБРОТА для людей Pl pos] (жертовність) – стала ознака людей, 

то 

атрибут [ДОБРОТА для людей Pl pos]  повинен бути для людей. 

Якщо 

атрибут [ДОБРОТА для людей Pl pos] повинен бути для людей, 
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то 

[ДОБРОТА для людей Pl pos intense↑]. 

У цій субмоделі так само, як і в спонукальній, обов‟язковою є експлікація 

бенефіціанта, оскільки не всі ознаки, позитивні й корисні для одного суб‟єкта, 

будуть так само бажані для когось іншого. Наприклад, СВОБОДА як властивість і 

цінність українців може оцінюватися негативно з точки зору тих, для кого 

Україна – об‟єкт експансії. СИЛА – ознака й цінність влади – може оцінюватися 

негативно тими, проти кого цю силу спрямовують: порушники закону або 

представники опозиції.  

Атрибут, який функціонує як дефініційна ознака, може бути традиційно 

негативною цінністю. У цьому разі відбувається зниження інтенсивності 

негативного знака. Алетична, тобто природна необхідність, запобігає моральному 

осуду або принаймні пом‟якшує його. Зокрема, у пропозиційній структурі 

висловлювання «Діти жорстокі істоти», укр. (Ukr.media.18.02.2017) може 

відбуватися зниження інтенсивності негативного оцінного знака концепту [НЕ-

ДОБРОТА Pl neg]  (жорстокість) через контекстуальне включення цієї ознаки до 

визначення концепту ДІТИ: відповідний атрибут предиковано всім дітям, і в 

результаті він втрачає інтенсивність – [НЕ-ДОБРОТА Pl neg intense ↓]. У 

пропозиційній структурі висловлювання «Хорошим для всех быть невозможно», 

рос. (Радіо-ера. 19.01.2006) навпаки – відбувається зниження інтенсивності 

позитивного знака концепту [ПРИЗНАНИЕ Pl pos] (хорошим для всех) через 

декларацію обмеженості сфери реалізації відповідного атрибута.    

Серед дискурсивних маркерів кваліфікативної моделі – дієслова, які 

вказують на притаманність певного атрибута об‟єкту: 

укр. властиво / рос. присуще, укр. вирізняється чим? / рос. отличается чем?, укр. 

є / рос. является тощо, а також займенники це / это у реченнях із відношеннями 

ідентифікації. Ці вербалізатори дають змогу адресату робити висновок про 

позитивно чи негативно оцінний характер концепту, який займає позицію 

кваліфікатора в аксіологічній пропозиційній структурі відповідної 

цінніснотвірної моделі, заснованої на пресупозиційному уявленні про те, що 
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володіння необхідним кваліфікативним атрибутом – це добре, а неволодіння – 

погано.  

 

3.2.6. Релятивна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель 

Модель, у якій за допомогою предикатів експліковано оцінне ставлення до 

певного об‟єкта, назвемо релятивною мовно-когнітивною моделлю. Розглянемо 

мовний матеріал: рос. «Те задачи, которые я люблю составлять, рассчитаны на 

активизацию умственного или ментального потенциала, который уже есть у 

человека» (TUT.BY. 15.10.2010): маркер моделі – дієслово люблю, узгодження з 

яким сприяє появі чи інтенсифікації позитивного знака в концепта УМ 

(активизацию умственного или ментального потенциала); рос. «Это, с одной 

стороны, приводит к зависти по отношению к персонажам 90-х, которые 

отхватили скважины, бабки, позиции, места...» (АфишаDaily. 30.12.2010.): 

відбувається актуалізація позитивного оцінного знака в концептів 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] і [УСПЕХ Pl pos] (отхватили скважины, бабки, 

позиции, места) як об‟єктів заздрощів; рос. «Многие из руководителей «ЗаЕдУ!» 

смирились с мыслью, что парламентское большинство так и не будет 

сформировано» (Сегодня. 28.05.2002, с. 4): маркер моделі – дієлово смириться, 

завдяки узгодженню з яким концептам НЕ-РЕЗУЛЬАТ (так и не будет 

сформировано) та НЕ-КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ (большинство … не будет 

сформировано) предикується негативно оцінний знак; рос. «Извините, что 

столь эмоционален» (Сегодня. 15.05.2002): маркером моделі виступає дієслово 

извините, що передає негативне ставлення до емоційності (столь эмоционален), 

завдяки чому концепту ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ предикується негативний оцінний 

знак. 

Своєрідним виявом релятивної моделі є випадок, коли бенефіціантом 

концепту, якому предикується оцінний знак, виступає не мовець, а той, до кого 

він звертається. Це може бути як пряме, так і непряме мовлення: укр. 

«Бадьорості Вам та натхнення!» (Новини. ТРК-Київ. 22.01.2003): позитивація 

цінності КРЕАТИВНІСТЬ (натхнення);  укр. «Ми вам бажаємо багато сил» (Час 
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пік. 5-й канал. 4.04.2004): позитивація цінності СИЛА (багато сил);  рос. «Будьте 

здоровы» (ВВ. 9.09.2003, с. 3): позитивація концепту ЗДОРОВ‟Я; рос. 

«Митрополит побажав молодим щастя, любові і взаємодопомоги» (День. 

9.09.2003, с. 5): завдяки узгодженню з дієсловом побажав відбувається 

предикування позитивного оцінного знака концептам ЛЮБОВ, ГЕДОНІЗМ 

(щастя), КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ (взаємодопомога). 

Закономірності логічного висновку, на якому ґрунтується ця модель, 

можна описати так: якщо суб‟єкт ставиться добре до певного атрибута, цей 

атрибут набуває позитивного знака. Якщо цей атрибут вже є позитивною 

цінністю, то позитивний знак може інтенсифікуватися. 

Схематично дію цієї моделі можна зобразити так:  

Якщо  

S ставиться добре до [Atr] 

То 

[Atr Pl pos]. 

v 

Якщо  

S ставиться добре до [Atr Pl pos] 

То 

[Atr Pl pos intense↑]. 

Проаналізуємо детальніше приклади: 

Укр.: «Поважають тих людей, які не бояться мати свою думку» (Радіо 

Ера. 17.02.06). 

Якщо  

S (імпліковано, узагальнено особовий) ставиться добре (поважають) 

до [СМІЛИВІСТЬ&САМОСТІЙНІСТЬ] (людей, які не бояться мати свою 

думку), 

То 

[СМІЛИВІСТЬ&САМОСТІЙНІСТЬ Pl pos] 

v 
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Якщо  

S (імпліковано, узагальнено особовий) ставиться добре (поважають) 

до [СМІЛИВІСТЬ&САМОСТІЙНІСТЬ Pl pos] (людей, які не бояться мати 

свою думку, 

То 

[СМІЛИВІСТЬ&САМОСТІЙНІСТЬ Pl pos intense↑]. 

 

Рос.: «Я честно <…> прошел свою жизнь» (Сегодня. 11.09.2003, с. 7).  

Якщо 

S (актор Л. Дуров) относится хорошо (я прошел жизнь) 

к [ЧЕСТНОСТЬ] (честно), 

То 

 [ЧЕСТНОСТЬ Pl pos]. 

v 

Если 

S (актор Л. Дуров) относится хорошо (я прошел жизнь) 

к [ЧЕСТНОСТЬ Pl pos] (честно), 

То 

[ЧЕСТНОСТЬ Pl pos intense↑].  

Якщо суб‟єкт ставиться добре до атрибута, а він є традиційною 

негативною цінністю в суспільстві, то негативний знак відповідного концепту 

стає менш інтенсивним чи втрачається взагалі. У деяких випадках концепт може 

набувати навіть позитивного оцінного знака.  

 

Якщо 

S ставиться добре до [Atr Pl neg] 

То 

[Atr Pl neg] → [Atr Pl neg] → [Atr] v [Atr Pl neg] → 

[Atr Pl neg intense ↓]. 

v 
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Якщо 

S ставиться добре до [Atr Pl neg] 

То 

[Atr Pl neg] → [Atr Pl neg] → [Atr] → [Atr Pl pos]. 

 

Укр.: «Учні майже в унісон: «А я так  люблю хворіти. Сидиш вдома, 

нічого не робиш. Батьки з тобою панькаються» (Zymova. Миті життя. 18.9.2010): 

маркер моделі люблю, завдяки аксіологічному узгодженню з яким концепту [НЕ-

ЗДОРОВ‟Я Pl neg] предикується позитивний оцінний знак: 

Якщо  

S (учні) ставляться добре до [НЕ-ЗДОРОВ‟Я Pl neg], 

То 

[НЕ-ЗДОРОВ‟Я Pl neg intense ↓] v [НЕ-ЗДОРОВ‟Я Pl pos для учнів] 

Негативний оцінний знак концепту НЕ-ЗДОРОВ‟Я девальвується, хоча, 

залежно від ставлення адресата до суб‟єкта такої оцінки, визначатимуться й 

варіанти інтерпретації: 1) в напрямі девальвації негативної цінності, 2) в напрямі 

зниження інсенсивності негативного знака цінності, 3) в напрямі формування 

негативного ставлення до суб‟єкта оцінки. У наведеному вище прикладі автор на 

підставі такої оцінки формує негативне ставлення саме до її суб‟єктів – учнів: укр. 

«От думаю: чи то їм бракує батьківської уваги в житті, чи то гіперлінь» 

(Zymova. Миті життя. 18.9.2010).   

Рос.: «Мне нравится жить одной. Почему многие этого не понимают и 

не верят, что одиночество может быть осознанным выбором?» (розм. 

Woman.ru. 22.08.2014): маркер релятивної моделі нравится, завдяки 

аксіологічному узгодженню відбувається предикація позитивного оцінного знака 

цінності [НЕ-СЕМЬЯ]: 

Якщо 

S (автор допису на форумі) ставиться добре (мне нравится) до  

атрибута [НЕ-СЕМЬЯ] (жить одной), 
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То 

[НЕ-СЕМЬЯ Pl pos]  

v 

Якщо 

S (автор допису на форумі) ставиться добре (мне нравится) до  

атрибута [НЕ-СЕМЬЯ Pl neg] (жить одной),  

То 

[НЕ-СЕМЬЯ Pl neg intense ↓] 

v  

[НЕ-СЕМЬЯ Pl neg intense]→ [НЕ-СЕМЬЯ]. 

Іноді девальвацію негативного знака може спричинити експліцитне 

вираження байдужого ставлення: воно тотожне оцінці атрибута як нормативного, 

а отже, наближається до позитивної оцінки, порівн.: 

Укр.: «Зокрема, реагуючи на зауваження про те, що, за даними Організації 

з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), більшість порушень 

у мажоритарних округах виходить від представників ПР, Тігіпко сказав: 

“Ну і що?”» (ДТ. Новини. 11.10.2012). 

Якщо 

S (Тігіпко) – ставиться не позитивно й не негативно (Ну і що?)  

до атрибута [НЕ-ЗАКОННІСТЬ Pl neg] (більшість порушень 

у мажоритарних округах виходить від представників ПР), 

То 

[НЕЗАКОННІСТЬ Pl neg] → [НЕЗАКОННІСТЬ Pl neg]. 

         Однак, маємо пам‟ятати про роль адресата в інтерпретації цієї моделі 

і його ставлення до суб‟єкта. Якщо ставлення до автора слів – Сергія Тігіпка – є 

негативним або нейтральним, а концепт [НЕЗАКОННІСТЬ Pl neg] займає сталу 

позицію негативно оцінного в концептуальній системі адресата, то девальвації 

концепту не відбудеться. Натомість буде актуалізовано негативне ставлення до 

суб‟єкта. 
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Якщо суб‟єкт ставиться погано до об‟єкта-властивості, то ця властивість 

може набувати негативного знака й статусу негативної цінності. Якщо ж ця 

властивість вже є негативною цінністю, то негативний знак стає інтенсивнішим.  

Схематично це можна зобразити так: 

Якщо  

S ставиться погано до [Atr], 

То 

[Atr Pl neg]. 

v 

Якщо  

S ставиться погано до [Atr Pl neg], 

То 

[Atr Pl neg intense↑]. 

Наприклад: укр. «Михайло Сергійович <Грушевський – Г.Ч.>, якому 

належать слова: «Менше всього я вважаю можливою безпринципність, 

аморальність, легкодухість, моральну розхристаність» (День. 13.09.2004, с. 5). 

Цей приклад демонструє інтенсифікацію негативного знака ціннісних концептів 

[НЕ-ПОСЛІДОВНІСТЬ Рl neg] (безпринципність), [НЕ-СМІЛИВІСТЬ Рl neg] 

(легкодушність) [НЕ-МОРАЛЬНІСТЬ Рl neg] (аморальність, моральну 

розхристаність).  

Якщо   

S (Михайло Грушевський) ставиться погано (Менше всього вважаю 

можливою) до [НЕ-ПОСЛІДОВНІСТЬ Рl neg], [НЕ-СМІЛИВІСТЬ Рl neg],  [НЕ-

МОРАЛЬНІСТЬРl neg], 

То 

[НЕ-ПОСЛІДОВНІСТЬ Рl neg] → [НЕ-ПОСЛІДОВНІСТЬ Рl neg intense↑], 

[НЕ-СМІЛИВІСТЬ Рl neg] → [НЕ-СМІЛИВІСТЬ Рl neg intense↑], 

[НЕ-МОРАЛЬНІСТЬ Рl neg] → [НЕ-МОРАЛЬНІСТЬ Рl neg intense ↑]. 

Якщо суб‟єкт ставиться погано до об‟єкта-властивості, а ця властивість є 

позитивною цінністю, то вона може втрачати позитивний знак і девальвуватися 
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або позитивний знак стає менш інтенсивним. Наприклад: рос. «В тренажерном 

зале единственным предупреждением от медиков будет штанга ... здоровья эта 

железяка не дает» (Сегодня. 13.09.2003, с. 18).  

Если  

S (от медиков) относится (предупреждением будет)  

к [СИЛА физическая Pl pos] & [АКТИВНОСТЬ спортивная Pl pos] (штанга, железяка 

<в тренажерном зале>),  

То 

[СИЛА физическая Pl pos] → [СИЛА физическая Pl pos intense↓]  

 v 

[СИЛА физическая Pl pos] → [СИЛА физическая Pl pos]. 

       Якщо в концептуальній системі адресата концепт [СИЛА] відразу не 

мав статусу позитивного, то може відбутися його негативація чи інтенсифікація 

негативного знака:  

[СИЛА физическая] → [СИЛА физическая Pl neg]  

v 

[СИЛА физическая Pl neg ↑] → [СИЛА физическая Pl neg ↑]. 

 

 Рос.: «Я не хочу быть признанной хорошей актрисой за свои зеленые 

глаза. Я хочу быть признанной за свое мастерство» (Сегодня. 12.09.2003, с. 12): 

маркер моделі – я хочу, відбувається позитивна аксіологізація цінності 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОСТЬ (мастерство) та ПРИЗНАНИЕ (признанной). 

Водночас розхитується предикативний зв‟язок між властивістю КРАСА та 

позитивним оцінним знаком (не хочу быть признанной хорошей актрисой за свои 

зеленые глаза). 

Если  

S – (я – актриса Кароллина Дикман) относится плохо  (не хочу) 

к [КРАСОТА pos] (зеленые глаза), 

То 

[КРАСОТА pos] → [КРАСОТА pos intense↓].  
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v 

[КРАСОТА pos] → [ КРАСОТА pos] → [КРАСОТА]. 

І в релятивній, і в телеологічній моделі важливою є позиція суб‟єкта. 

Адже, якщо для адресата суб‟єкт оцінки не є авторитетною особою, то 

ймовірність формування / актуалізації ціннісного концепту в цьому разі невисока. 

І навпаки, якщо суб‟єкт є особою шанованою, то його вплив на систему цінностей 

із більшою імовірністю буде ефективним, оскільки дієвішим вважається вплив 

висловлювань із посиланням на авторитетних осіб [Оптимизация речевого 

воздействия 1990, с. 144; Свинцов 1979]. Поширеними є посилання на 

авторитети в релігійному середовищі [Свинцов 1979, с. 28]. У науковій та 

науково-популярній літературі СРСР місце церковних авторитетів посідали 

класики марксизму-ленінізму. До «авторитетних мовців можна також віднести 

голос представників пересічних громадян» [Теория дезинформации и обмана 

1978, с. 105], який може набувати різних персоналізацій, наприклад стає голосом 

виборця в політичній рекламі [Кійко, Маціборка 2004, с. 123-124]. Така 

залежність ефективності цієї моделі від ставлення адресата до суб‟єкта оцінки й 

від особи суб‟єкта означає її емоційний характер, а значить, мусимо віднести її до 

моделей, що діють за принципом ad hominem і межують із маніпулятивними. 

Узагальнити закономірності впливу ставлення адресата до суб‟єкта оцінки на 

формування ціннісних концептів у межах релятивної моделі можна за допомогою 

кількох схем. Однак визначити, яку з них застосувати до аналізу певного 

прикладу, лише з аналізованого тексту неможливо. Адже ці схеми включають 

також інформацію про ставлення адресата до суб‟єкта мовленя, до суб‟єкта 

оцінки та вказують на аксіологічний статус відповідних концептів. Усі ці 

відомості можна лише іноді й почасти відновити з контексту, коли, наприклад, 

автор і суб‟єкт оцінки – різні люди, а в тексті знаходимо вияви негативного 

ставлення автора до суб‟єкта оцінки. Варто також зауважити, що це ставлення не 

обов‟язково буде збігатися зі ставленням читачів / слухачів тексту. Отже, залежно 

від ставлення адресата до суб‟єкта оцінки, можна виділити такі варіанти 

релятивної моделі.   
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1. Якщо адресат ставиться до суб‟єкта оцінки позитивно, а до оцінюваного 

атрибута нейтрально, то висока ймовірність формування в адресата відповідного 

ціннісного концепту з таким самим знаком, який предикує йому суб‟єкт: 

Якщо 

S оцінки ставиться добре до [Atr Pl neg / pos],  

S адресат ставиться позитивно до S оцінки, 

То 

[Atr] → [Atr Pl neg / pos]. 

2. Якщо адресат ставиться до суб‟єкта оцінки позитивно, а до оцінюваного 

атрибута так само, як і суб‟єкт, є ймовірність інтенсифікації знака:  

Якщо 

S оцінки ставиться добре до [Atr Pl neg / pos], 

S адресат ставиться позитивно до S оцінки, 

То 

[Atr neg / pos] → [Atr Pl neg / pos intense↑]. 

3. Якщо адресат ставиться до суб‟єкта оцінки позитивно, але його 

ставлення до оцінюваного атрибута відрізняється, то є ймовірність зниження 

інтенсифікації знака цього концепту в концептуальній системі адресата:  

Якщо 

S оцінки ставиться добре до [Atr Pl neg / pos] 

S адресат ставиться позитивно до S оцінки, 

То 

[Atr pos/neg] → [Atr Pl pos/neg intense↓]. 

4. Якщо адресат ставиться до суб‟єкта оцінки негативно, а до об‟єкта 

оцінки нейтрально, то висока ймовірність формування в нього відповідного 

ціннісного концепту зі знаком протилежним тому, який предикує цьому атрибуту 

мовець: 

Якщо 

S оцінки ставиться добре до [Atr Pl neg / pos], 

S адресат ставиться негативно до S оцінки, 

239



То  

[Atr] → [Atr Pl pos/neg] 

5. Якщо адресат ставиться до суб‟єкта оцінки негативно, а до об‟єкта 

оцінки так само, як і мовець, є ймовірність зниження інтенсивності знака: 

Якщо 

S оцінки ставиться добре до [Atr Pl neg / pos], 

S адресат ставиться негативно до S оцінки, 

То 

 [Atr neg / pos] → [Atr Pl neg / pos↓] 

6. Якщо адресат ставиться до суб‟єкта оцінки негативно, і його ставлення 

до об‟єкта оцінки відрізняється, то є ймовірність підвищення інтенсивності знака 

цього концепту в концептуальній системі адресата: 

Якщо 

S оцінки  ставиться добре до [Atr Pl neg / pos], 

S адресат ставиться негативно до S оцінки, 

То 

[Atr Pl pos/neg] → [Atr Pl pos/neg intense ↑]. 

Зауважимо, що з лінгвістичного погляду робити припущення про ймовірне 

ставлення адреста до суб‟єкта оцінки можна, спираючись лише на фіксовані в 

тексті маркери спроб мовця в той чи інший спосіб вплинути на це ставлення.  

Розглянемо окремі приклади. 

Укр.: «Ви, Даниле <звернення до Данили Яневського – Г.Ч.>, намагаєтесь 

якусь журналістику моральну, нормальну вести» (Час. 5 канал. 17.12.2005): у 

цьому фрагменті відбувається позитивація концепту МОРАЛЬНІСТЬ у зв‟язку з 

позитивним ставленням до відповідного атрибута авторитетної особи – Данили 

Яневського. Ставлення це виявляє себе в певних діях, про які говорить журналіст 

(намагаєтеся  <…> вести). 

Якщо 

S – (Данило – «Данило Яневський, авторитетна особа») ставиться добре до 

[МОРАЛЬНІСТЬ Pl pos], 
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То 

[МОРАЛЬНІСТЬ Pl pos↑]. 

Актуалізація позитивного знака для концепту МОРАЛЬНІСТЬ підкріплена 

контамінацією з деонтологічною моделлю, оскільки синонімом до атрибута 

моральний виступає ознака нормальний. Окрім того, маємо посилення 

позитивного знака, оскільки позиція Данила Яневського суголосна з позицією 

іншої авторитетної особи – Володимира Яворівського. Однак, якщо для адресата 

ці особи не є авторитетними або ж він ставиться до них негативно, актуалізація 

цінності  [МОРАЛЬНІСТЬ Pl pos↑] може не відбутися або навіть відбудеться 

деактуалізація – зниження інтенсивності знака: 

[МОРАЛЬНІСТЬ Pl pos↑] →  [МОРАЛЬНІСТЬ Pl pos intense↓]. 

 

Рос.: «Стелла Маккартни вышла замуж в подвенечном платье своей 

матери» (Сегодня. 12.09.2003, с. 8): для реципієнтів, які вважають Стеллу 

Маккартні авторитетною особою, відбувається позитивація чи інтенсифікація 

позитивного знака концепту СЕМЬЯ через позитивне ставлення до цього 

атрибута, виявлене у конкретній дії.  

Если 

S (Стелла Маккартни – авторитетна особа / донька авторитетної особи) 

положительно относится к ценности [СЕМЬЯ] (вышла замуж в подвенечном 

платье своей матери), 

То 

 [СЕМЬЯ Pl pos]. 

v 

Якщо 

S (Стелла Маккартни – авторитетная персона) положительно относится к 

ценности [СЕМЬЯ Pl pos] (вышла замуж в подвенечном платье своей матери), 

То 

 [СЕМЬЯ Pl pos↑]. 
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Однак, якщо для реципієнта ні Стелла Маккартні, ні її батько – 

Пол Маккартні, не є авторитетною особою, таке висловлювання може загалом не 

вплинути на структуру концепту СЕМЬЯ. Якщо він не мав статусу ціннісного в 

концептуальній системі адресата, то ця структура залишиться аксіологічно 

індиферентною. А якщо він мав статус негативно оцінного, то таке 

висловлювання може спровокувати ефект, протилежний очікуваному, й 

викликати негативне ставлення до Стелли Маккартні або / і мовця – журналіста, 

який повідомляє про цю подію.   

 

Если 

S  (Стелла Маккартни – пересічна особа) положительно относится к 

ценности [СЕМЬЯ] (вышла замуж в подвенечном платье своей матери), 

То 

[СЕМЬЯ] → [СЕМЬЯ]. 

v 

Если 

S  (Стелла Маккартни – пересічна особа) положительно относится к 

ценности [СЕМЬЯ Pl neg] (вышла замуж в подвенечном платье своей матери), 

То 

[СЕМЬЯ Pl neg] → [СЕМЬЯ Pl neg], 

S (Стелла Маккартни)  → [S (Стелла Маккартни) Pl neg]. 

 

Укр.: «Цих зневірених людей вже нічого не турбує, крім власного гаманця» 

(Радіо «Ера». 27.09.2010). 

Якщо 

S (зневірені люди – пересічні громадяни) позитивне ставлення (нічого не 

турбує, крім) до [ДОБРОБУТ Pl pos], 

То 

[ДОБРОБУТ Pl pos] → [ДОБРОБУТ Pl pos intense↑]. 
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Однак, якщо для реципієнта характеристика зневірений рівнозначна 

негативній оцінці за критерієм ЕНТУЗІАЗМ, а цінність ДОБРОБУТ посідає не 

першу позицію в ціннісній системі, то концепт ДОБРОБУТ для такого адресата 

може в цій ситуації набути негативного знака, а суб‟єкт оцінки (зневірені люди) 

викликати негативне ставлення: 

Якщо  

S оцінки (зневірені люди – пересічні громадяни) позитивне ставлення (нічого 

не турбує, крім) до [ДОБРОБУТ], 

S адресат негативне ставлення до [НЕ-ЕНТУЗІАЗМ Pl neg] (зневірені), 

То 

[ДОБРОБУТ] → [ДОБРОБУТ] v [ДОБРОБУТ neg], 

S оцінки → [S оцінки neg]. 

 

Рос.: «Почти половина россиян с оптимизмом смотрят в будущее и 

считает, что новые поколения будут жить лучше, чем их родители… 42%  

выразили убеждение, что их дети будут более обеспечены, чем они сами» 

(Сегодня. 11.09.2003, с. 16). У цьому прикладі маркером моделі є синтагма 

сурядних присудків с оптимизмом смотрят в будущее и считают. Дієслівне 

словосполучення с оптимизмом смотрят в будущее виражає семантику надії, 

є контекстуально синонімічним до предиката думки считают, выразили 

убеждение і впливає на предикування позитивного оцінного знака концепту 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ (будут более обеспечены).  Так відбувається формування 

або інтенсифікація позитивного ціннісного концепту [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos]. 

Если 

S оцінки (почти половина россиян – пересічні громадяни, статистично велика 

кількість) положительно относятся (с оптимизмом смотрят в будущее, считают, 

выразили убеждение) к [БЛАГОСОСТОЯНИЕ], 

То  

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos]. 

v 
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Если 

S оценки (почти половина россиян – пересічні громадяни, статистично велика 

кількість) положительно относится (с оптимизмом смотрят в будущее, считают, 

выразили убеждение) к [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], 

То  

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos intense↑]. 

Проте інший ефект можна прогнозувати, якщо висловлювання 

сприймається в контексті негативного ставлення до суб‟єкта. 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ може девальвуватися як цінність або навіть набувати 

негативного оцінного знака. 

Если  

S оценки (почти половина россиян – пересічні громадяни, статистично велика 

кількість) положительно относятся (с оптимизмом смотрят в будущее, считают, 

выразили убеждение) к [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], 

S адресат негативно относится к S оценки, 

То 

 [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos intense↓]  

v 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] →  

→ [БЛАГОСОСТОЯНИЕ]. 

Если  

S оценки (почти половина россиян – пересічні громадяни, статистично велика 

кількість) положительно относится (с оптимизмом смотрят в будущее, считают, 

выразили убеждение) к [БЛАГОСОСТОЯНИЕ], 

S адресат негативно относится к S оценки, 

То  

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl neg]. 

 

Рос.: «Рядовой телезритель говорил: «Я стал солдатом капитализма. 

Я борюсь за свою семью, свою зарплату» (АфишаDaily. 30.12.2010): відбувається 
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позитивація або актуалізація концептів СЕМЬЯ та БЛАГОСОСТОЯНИЕ через 

позитивне ставлення до цих атрибутів пересічних громадян. 

Если  

S оценки (рядовой телезритель – пересічний громадянин) положительно 

относится (борюсь за) [СЕМЬЯ Pl pos], [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], 

То 

 [СЕМЬЯ Pl pos] → [СЕМЬЯ Pl pos intense ↑], 

 [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos intense↑]. 

Але можливі й інші варіанти: коли для адресата ці концепти не є 

ціннісними, хід інтерпретації залежатиме від ставлення до особи пересічного 

глядача. 

Если 

S оценки (рядовой телезритель – пересічний громадянин) положительно 

относится (борюсь за) к [СЕМЬЯ], [БЛАГОСОСТОЯНИЕ], 

[S оценки Pl pos] – S адресат положительно относится к S оценки, 

То 

[СЕМЬЯ] → [СЕМЬЯ Pl pos], 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos]. 

Але ймовірний і такий варіант: 

Если 

S оценки (рядовой телезритель – пересічний громадянин) положительно 

относится (борюсь за) к [СЕМЬЯ Pl], [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl], 

[S оценки Pl pos] – S адресат положительно относится к S оценки, 

То 

[СЕМЬЯ] → [СЕМЬЯ Pl neg], 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ] → [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl neg]. 

 

Укр.: «Росія ... зацікавлена в тому, щоб контролювати країни ЄЕП» (Радіо 

Ера. 23.05.2005): те, який оцінний знак – позитивний чи негативний – буде 
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предиковано концепту [КОНТРОЛЬ] із  бенефіціантом Росія, напряму залежить 

від ставлення адресата до бенефіціанта й суб‟єкта оцінки – Росії.  

Якщо 

S оцінки (Росія) позитивно ставиться (зацікавлена в тому, щоб) до 

[КОНТРОЛЬ Росії за ЄЕП], 

[S оцінки Pl pos] – S адресат позитивно ставиться до S оцінки, 

То 

[КОНТРОЛЬ Росії за ЄЕП Pl pos]. 

v 

Якщо 

S оцінки (Росія) позитивно ставиться (зацікавлена в тому, щоб) до 

[КОНТРОЛЬ Росії за ЄЕП], 

[S оцінки Pl pos] – S адресат негативно ставиться до S оцінки, 

То 

[КОНТРОЛЬ Росії за ЄЕП Pl neg]. 

 

Укр.: «Деякі керівники підприємств досі не усвідомили потреби істотних 

змін у поводженні з відходами, заявили про негативне ставлення до ідеї 

стягнення плати за перероблення й утилізацію їхніх відходів. Нехтуючи 

інтересами суспільства, дбаючи лише про власні вигоди, ці юридичні особи у будь-

який спосіб, зокрема й намаганням скасувати багаторічні напрацювання в цій 

сфері, чинять спроби надовго загальмувати розв‟язання в Україні названих 

проблем» (День. 9.09.2003, с. 5). Цей текстовий фрагмент містить релятивну 

модель із маркером заявили про негативне ставлення до…. Аксіологічна 

інтерпретація цієї моделі так само напряму залежатиме від ставлення адресата до 

мовця – журналіста, з одного боку, і до керівників підприємств – з іншого. Якщо 

ставлення до останніх краще, ніж ставлення до журналіста, висока ймовірність 

формування негативного ціннісного концепту [ЕКОЛОГІЧНІСТЬ Pl neg]. Якщо 

ставлення до журналіста краще, ніж до керівників підприємств, то навпаки, 

негативна оцінка предикуватиметься концепту НЕ-ЕКОЛОГІЧНІСТЬ.  
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Отже, релятивна модель дає можливість продемонструвати, наскільки 

суттєво ефект мовно-когнітивної ціннісної моделі залежить від вихідних позицій 

адресата, особливо від його ставлення до суб‟єкта думки / мови. До того ж у 

випадках, коли ставлення мовця й адресата до оцінки певного атрибута 

протилежні, перлокутивна дія висловлювання спрямована переважно за вектором 

«суб‟єкт оцінки», тобто змінюється ставлення до мовця, який встановлює 

предикативний зв‟язок між відповідним концептом і негативним оцінним знаком, 

а не уявлення про систему цінностей. 

Дискурсивні маркери релятивної моделі відрізняються від предикатів, які 

формують телеологічну модель, відсутністю значення цілеспрямованості – це 

ставлення може бути позитивне або негативне, проте завжди пасивне, тобто таке, 

що не виражає прагнення досягнути певної мети: укр. любити, ненавидіти, 

бридувати, відчувати відразу, подобатися, захоплюватися / рос. нравиться, 

интересоваться, быть в восторге, ненавидеть, не выносить і т. д. До цього 

списку можемо додати також деякі специфічні предикати, у значенні яких 

семантичний компонент «позитивне / негативне ставлення» міститься імпліцитно: 

укр. вибачте, заздрити, змиритися, побажати / рос. 

извините, завидовать, смириться, пожелать. Ці дискурсивні маркери свідчать 

про позитивне чи негативне ставлення авторитетного суб‟єкта до атрибута, 

що посідає об‟єктну позицію в аксіологічній пропозиційній структурі релятивної 

цінніснотвірної моделі, а відтак спонукають адресата до предикування оцінного 

знака відповідному концепту.  

 

3.2.7. Коатрибутивна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель 

Серед цінніснотвірних мовно-когнітивних моделей є такі, що їх не можна 

однозначно співвіднести з емоційним чи раціональним типом аргументації. Вони 

здебільшого корелюють із прийомами маніпулювання інформацією: передають 

певне повідомлення, але в такий спосіб, щоб викликати в адресата вигідну мовцю 

аксіологічну реакцію – оцінку подій та об‟єктів.  
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До маніпулятивних інформаційних прийомів належать узагальнення 

(основа для формування стереотипів), надмірна деталізація [Сергеев  1987], 

надмірне вживання лексем з абстрактними значеннями (які зазвичай стоять на 

заваді здійсненню референції і, відповідно, верифікації тексту) 

[Пароятникова 1988], нав‟язування пресупозицій [Блакар  1987; 

Стриженко  1988], аналогія, применшення кількості [Григорьева  1988], пасивні та 

безособові конструкції для зняття відповідальності, встановлення надмірно 

широкого діапазону при оперуванні кількісними показниками, наприклад 

«миючий засіб, який знищує до 99% бактерій»: справжній діапазон такого засобу 

– не майже 100%, як часто сприймається адресатом, а від 0% до 100% 

[Блакар  1987, с. 106]. Систематизацію засобів маніпулювання інформацією у мові 

було здійснено в працях Т. ван Дейка [Van Dijk 2000], Г. Подшивайлової 

[Подшивайлова 2013], Л. Компанцевої [Петрик, Присяжнюк, Компанцева та ін. 

2011], колективній монографії «Теорія дезінформації та обману» [Теория 

дезинформации и обмана 1998] та ін.   

Серед засобів маніпулювання інформацією виділяють оцінний перенос, 

або оцінне зараження. Принцип його дії полягає в тому, що оцінно нейтральна 

лексема, потрапляючи в контекст із оцінно забарвленими мовними одиницями, 

набуває того ж знака, що й вони [Васильев  2003, с. 142; Григорьева  1988; 

Шаховский 1984]. Приміром, оцінний перенос відбувається, коли носієм певної, 

нейтральної чи негативної, на перший погляд, властивості називають відому 

особу з позитивною репутацією: укр. «Майбутній президент Франції Шарль де 

Голль був недисциплінованим учнем» (День. 9.09.2003, с. 3). У цьому прикладі 

атрибут [НЕ-КОНФОРМІЗМ] (був недисциплінованим учнем) предикується 

об‟єкту, який має позитивну оцінку за критерієм УСПІХ. Жодних раціональних 

чи емоційних аргументів на користь того, що [НЕ-КОНФОРМІЗМ] це ДОБРЕ в 

тексті немає. Єдине, що спонукає до предикування цьому концепту позитивного 

оцінного знака, – його контекстуальне сусідство з концептом [УСПІХ Pl pos] і той 

факт, що вони, як атрибути, є властивостями того ж об‟єкта. Насправді на рівні 

глибинної семантики такі атрибути пов‟язані сурядним зв‟язком. Проте 
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традиційний синтаксичний сурядний зв‟язок передбачає структурну 

рівноправність і тотожність членів. Щоб не вносити плутанину, назвемо 

атрибути, які підпорядковані одному об‟єкту, але на рівні поверхневих 

семантичних структур пов‟язані різними видами синтаксичного зв‟язку, 

коатрибутивними. За правилами семантичної синтагматики, у прикладі, який ми 

розглядаємо, відбувається аксіологічне узгодження: трансформація  оцінного 

компонента одного зі значень – або концепт [НЕ-КОНФОРМІЗМ] 

позитивізується, або концепт [УСПІХ] (президент Франції) негативується. Який 

саме процес відбудеться, залежить, зокрема, від статусу цих концептів у 

концептосфері адресата. 

Ця модель близька також до такого маніпулятивного прийому, як 

узагальнення: оцінність одного атрибута стає об‟єктом узагальнення й 

переноситься на інші атрибути, згідно із законом асоціативної логіки (асоціація за 

суміжністю) [Кара-Мурза 2000, с. 78]. Це виглядає як доведене до абсурду 

дотримання закону тотожності об‟єкта самому собі: якщо він є негативно чи 

позитивно оціненим за однією зі своїх властивостей, то інші його властивості 

мають бути оцінені так само. Таку модель можемо назвати коатрибутивною – 

тобто такою, що її дія спирається на підпорядкованість кількох атрибутів одному 

об‟єкту. Структура її виглядає так.  

Якщо 

[Atr 1 Pl] і [Atr 2 Pl pos] – коатрибути, 

То 

[Atr 1 Pl] → [Atr 1 Pl pos]. 

v 

Якщо    

[Atr 1 Pl] і [Atr 2 Pl neg] – коатрибути, 

То 

[Atr 1 Pl] → [Atr 1 Pl neg]. 
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Натомість, якщо обидва атрибути вже мали статус ціннісних концептів у 

концептосфері адресата, то можна очікувати інтенсифікацію чи деінтенсифікацію 

оцінного знака.  

Якщо 

[Atr 1 Pl pos] і [Atr 2 Pl neg] – коатрибути, 

То 

[Atr 1 Pl pos] → [Atr 1 Pl pos intense ↑]. 

v 

Якщо    

[Atr 1 Pl pos] і [Atr 2 Pl neg] – коатрибути, 

То 

[Atr 1 Pl pos] → [Atr 1 Pl pos intense ↓]. 

           Об‟єкт, атрибути якого оцінюють, може посідати окрему 

синтаксичну позицію, а може бути вербалізований синкретично разом з одним з 

атрибутів. Розглянемо приклади.  

1. Об‟єкт посідає окрему від коатрибутів позицію. 

 

Укр. «Сердитий старенький директор цирку не дозволив зробити 

піротехнічне шоу, яке було заявлено у нас в програмі, – сказав артист» 

(ТСН.ua. 8.10.2010): у цьому прикладі встановлено коатрибутивність між 

концептами [НЕ-ДОБРОТА] (сердитий) і [НЕ-МОЛОДІСТЬ] (старенький). 

Зрештою, для адресатів, у яких мовець – російський співак Філіп Кіркоров – не 

викликає негативного ставлення, концепту [НЕ-МОЛОДІСТЬ] може бути 

предиковано негативний оцінний знак – [НЕ-МОЛОДІСТЬ Pl neg]. У тих, у кого 

ставлення до суб‟єкта оцінки наперед негативне, це висловлювання викличе 

швидше інтенсифікацію негативного знака самого співака: [ФІЛІП 

КІРКОРОВ Pl neg intense↑]. Таку інтерпретацію висловлювання підтримує негативна 

оцінка в назві тексту – «Філіп Кіркоров образив директора цирку».  

Укр.: «Зараз море молодих  <...> Вони, жертвуючи своїми канікулами, 

захищають українську власність» (Українське радіо. 1-й канал 18.01.2006). Тут 
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також відбувається аксіологізація концепту, пов‟язаного з віком: концепту 

МОЛОДІСТЬ предикується позитивний знак оцінки через коатрибутивність із 

позитивними ціннісними концептами [АЛЬТРУЇЗМ Pl pos] (жертвуючи своїми 

канікулами), [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] (захищають), [ПАТРІОТИЗМ Pl pos] (українську 

власність). 

Проаналізуємо один із прикладів детальніше. Укр.: «Голова колгоспу 

відзначився неабиякими підприємницькими здібностями – насіння соняшнику та 

кабачків возив на продаж до Росії. <…> Насіння ж було, звісно, колгоспним. От і 

загримів голова під фанфари – отримав сім років тюрми» (УМ. 9.09.2003): 

об‟єкт оцінки (голова колгоспу) виражено окремою синтаксичною позицією, 

позитивно оцінні атрибути [ТАЛАНТ Pl pos] (здібності) і [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] 

(підприємницькі) отримують негативний оцінний знак через семантичне 

узгодження з негативно оцінним атрибутом [НЕ-СВОБОДА Pl neg] (загримів, 

отримав сім років тюрми) та [НЕ-ЗАКОННІСТЬ Pl neg] (насіння було колгоспним). 

Зобразимо схематично дію моделі. 

  Якщо 

[ТАЛАНТ Pl pos] (здібності) [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] (підприємницькі) –

коатрибутивні  

[НЕ-СВОБОДА Pl neg] (загримів, отримав сім років тюрми) та [НЕ-

ЗАКОННІСТЬ Pl neg] (насіння було колгоспним), 

То 

[ТАЛАНТ Pl pos] → [ТАЛАНТ Pl pos] → [ТАЛАНТ], 

[ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] → [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] → [ДІЯЛЬНІСТЬ]. 

v 

[ТАЛАНТ Pl pos] → [ТАЛАНТ Pl pos ↓]. 

[ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] → [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos ↓]. 

2. Об‟єкт вербалізовано синкретично разом з одним з атрибутів, між 

різними атрибутами встановлюється підрядний чи предикативний, 

координативний зв‟язок.  
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Укр.: «Домовлятися з екстремістами неможливо. У них будь-яка ідеологія 

нераціональна» (День. 13.09.2004, с. 3): об‟єкт екстремісти має декілька 

коатрибутів – [НЕ-РОЗУМ Pl neg] (нераціональна ідеологія), [НЕ-

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ Pl neg] (домовлятися неможливо). Об‟єкт (прихильники 

екстремізму) виражено синкретично разом з атрибутами [НЕ-КОНФОРМІЗМ], 

[НЕ-ДОБРОТА Pl neg] лексемою екстремісти. Між цими атрибутами відбувається 

аксіологічне узгодження, унаслідок чого маємо інтенсифікацію негативного знака 

концептів [НЕ-РОЗУМ Pl neg intense↑], [НЕ-ДОБРОТА Pl neg intense↑], [НЕ-

КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ Pl neg intense↑], актуалізацію або негативацію концепту [НЕ-

КОНФОРМІЗМ]. 

Рос.: «Ксенофобия – просто один из ответов на вопрос о справедливости, 

который их терзает» (АфишаDaily. 30.12.2010): оцінюваним об‟єктом виступає 

абстрактне поняття – тип ставлення до представників інших національностей. 

Йому предикуються атрибути, співвіднесені з такими ціннісними концептами: 1) 

негативний [НЕ-ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ Pl neg] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg] 

(ксенофобия), 2) традиційно позитивний ціннісний концепт 

[СПРАВЕДЛИВОСТЬ Pl pos], що може сприяти ослабленню негативного знака 

концептів [НЕ-ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ Pl neg intense↓] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg intense↓] 

або послабленню позитивного знака концепту [СПРАВЕДЛИВОСТЬ Pl pos intense↓].  

Рос.: «Плохой, слабый – пошел вон!» – В. Жириновський (Последний 

герой-3. 1+1. 15.03.03): об‟єкт оцінки – узагальнено особовий (імплікований 

займенник другої особи ти), відбувається негативація концепту НЕ-СИЛА за 

рахунок контекстуальної сурядності його вербалізатора (слабый) з вербалізатором 

концепту субординатного рівня ПЛОХО (плохой). У цій синтагмі має місце також 

контамінація коатрибутивної моделі з моделлю каузативною – слабкість каузує 

[НЕ-ПРИЗНАНИЕ Pl neg] (пошел вон). Маркером причинових відношень виступає 

тире – знак пунктуації, що в складному безсполучниковому реченні здебільшого 

може передавати значення причиново-наслідкових відношень за умови, що 

підрядне причини передує підрядному наслідку.   

Проаналізуємо декілька прикладів схематично. 
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Рос.: «Террор – средство слабых» (Вечірня свобода. 25.10.2002): атрибути 

НЕ-СИЛА, НЕ-ДОБРОТА, НЕ-ЗАКОННІСТЬ є коатрибутами для синкретично  

вираженого (разом з атрибутами НЕ-ДОБРОТА та НЕ-ЗАКОННІСТЬ) об‟єкта – 

вид політичної активності, усі три концепти негативні, а результатом дії 

коатрибутивної моделі стає розширення кола бенефіціантів концепту  [НЕ-

СИЛА Pl neg для себе] завдяки включенню до нього інших.  

Если 

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg для других] & [НЕ-ДОБРОТА Pl neg для других] і 

[НЕ-СИЛА Pl neg для себя] – коатрибуты, 

То 

[НЕ-СИЛА Pl neg для себя и для других].  

 

Укр.: «<Про вождів грецьких колоній на чорному морі в умовах скіфської 

загрози – Г.Ч.> Було не до демократичних теревенів» (Тоніс. 9.11.2008): концепт 

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ набуває контекстуального негативно оцінного значення 

унаслідок семантичного узгодження між концептами [НЕ-РОЗУМ Pl neg] 

(теревені) та [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos], що є коатрибутами для синкретично  

вираженого (разом з атрибутом НЕ-РОЗУМ) об‟єкта розмови (теревені ← 

«зневажл. Дурниці, нісенітниці» [СУМ 1979, т. 10, с. 84]. 

Якщо 

[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] і [НЕ-РОЗУМ Pl neg] (теревені) – коатрибути, 

То 

[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] → [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] → 

[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ]. 

    Потребує відповіді питання про те, як визначити, у структурі якого 

концепту повинні відбутися зміни, пов‟язані із узгодженістю атрибутів. Аналіз 

прикладів дав змогу зробити такі висновки. Якщо значення знаходяться між 

собою у підрядному зв‟язку означення та означеного, модифікації підляє 

означення. Згідно з твердженням Дж. Марлоу, «оцінний вплив об‟єкта на дію 

сильніший, ніж зворотній вплив» [Malrieu 1999, с. 232]. Наприклад, у 
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словосполученні «демократичні теревені» теревені – це означене, демократичні 

– означення. Модифікується означення демократичні → 

[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] → [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos intense↓] v 

[ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos]. «Террор – средство слабых»: террор – означене, 

средство слабых – означення: модифікується означення, у якого розширюється 

коло бенефіціантів [НЕ-СИЛА Pl neg для себя] → [НЕ-СИЛА Pl neg для себя/для других].  

Якщо значення займають позицію коатрибутів щодо оцінюваного об‟єкта 

й між ними немає відношень означеного та означення, можна висловити гіпотезу, 

що домінуючим, незмінним, залишається конотативне значення, яке частіше 

повторюється в тексті. Див. проаналізований вище приклад «Голова колгоспу 

відзначився неабиякими підприємницькими здібностями – насіння соняшнику та 

кабачків возив на продаж до Росії. <…> Насіння ж було, звісно, колгоспним. От 

і загримів голова під фанфари – отримав сім років тюрми» (УМ. 9.09.2003). Три 

атрибути з негативним знаком оцінки НЕ-ЗАКОННІСТЬ (насіння <…> було 

колгоспним), НЕ-СВОБОДА  ((1) загримів, (2) отримав сім років тюрми) в цьому 

контексті є коатрибутивними з двома позитивними ціннісними концептами: 

ДІЯЛЬНІСТЬ (підприємницькі), ТАЛАНТ (здібності). Відповідно до нараційної 

логіки, негативно оцінні атрибути, розташовані після позитивно оцінних, можуть 

розглядатися як їхні наслідки. Тож негативно оцінні концепти з більшою 

ймовірністю збережуть своє значення сталим: вони виражені більшою кількістю 

вербалізаторів і розташовані в нараційній позиції наслідків. 

У разі, коли негативно оцінні та позитивно оцінні коатрибути кількісно 

врівноважують один одного, щоб зрозуміти, з яким із них відбуватиметься 

модифікація, потрібно залучити ширший контекст або прийняти амбівалентну 

результуючу. Для прикладу: рос. «Практически все олигархи – а далеко не все из 

них самые умные – это люди, которые во многом преодолели моральные табу. 

Они были дико работоспособными, они были смелыми» (АфишаDaily. 

30.12.2010). У цьому фрагменті – два позитивно оцінні атрибути 

(работоспособный, смелые) і два – негативно оцінні (не самые умные, преодолели 

моральные табу). Частину синтагми, яка включає негативні цінності, винесено в 
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позицію вставного речення, що містить другорядну інформацію порівняно з 

інформацією, розміщеною в основній частині реченні: « … – а далеко не все из 

них самые умные». Окрім того, розширюючи контекст, бачимо повторюваність 

негативних оцінок за критерієм НЕ-ТРУДОЛЮБИЕ і навпаки – позитивні оцінки, 

більше того – самооцінки за критерієм ТРУДОЛЮБИЕ. «Я, когда монтировал 

«Матадор», меня поставили на неделю раньше в эфир, а мы прилетели только 

что из Испании, и мы с моим монтажером к концу третьих суток потеряли 

цветное зрение! И у нас не было даже в мыслях, что мы можем сорвать эфир. 

Сейчас человек говорит: “Да я не спал, я работать не пойду”. “У тебя завтра 

эфир!” – “А я не спал!” И все остальные люди из его страты понимают, что, 

конечно, он не спал, ему надо уходить, а какой там эфир – это пофиг» (там 

само). Наведений контекст суттєво підвищує значущість та силу перлокутивного 

ефекту оцінного висловлювання за критерієм ТРУДОЛЮБИЕ. Відповідний 

ціннісний концепт виявляється домінантним щодо негативних цінностей, 

присутніх у цьому фрагменті. Отож, за результатами прочитання всього тексту, 

модифікації [НЕ-УМ Pl neg] → [НЕ-УМ Pl neg] та [НЕ-МОРАЛЬНОСТЬ Pl neg] → 

[НЕ-МОРАЛЬНОСТЬ Pl neg] відбудуться з більшою ймовірністю, ніж модифікації 

[ТРУДОЛЮБИЕ Pl pos] →  [ТРУДОЛЮБИЕ Pl pos], [СМЕЛОСТЬ Pl pos] → 

[СМЕЛОСТЬ Pl pos].  

Формування негативного ціннісного концепту завдяки нанизуванню 

коатрибутивних вербалізаторів інших негативних ціннісних концептів демонструє 

такий приклад: укр. «Деякі керівники підприємств досі не усвідомили потреби 

істотних змін у поводженні з відходами, заявили про негативне ставлення до ідеї 

стягнення плати за перероблення й утилізацію їхніх відходів. Нехтуючи 

інтересами суспільства, дбаючи лише про власні вигоди, ці юридичні особи у будь-

який спосіб, зокрема й намаганням скасувати багаторічні напрацювання в цій 

сфері, чинять спроби надовго загальмувати розв‟язання в Україні названих 

проблем» (День. 9.09.2003, с. 5). Концепт НЕ-ЕКОЛОГІЧНІСТЬ (не усвідомили 

потреби істотних змін у поводженні з відходами, негативне ставлення до ідеї 

стягнення плати за перероблення й утилізацію їхніх відходів) пов‟язується з 
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негативним оцінним знаком у процесі вибудовування зв‟язків із концептами НЕ-

РОЗУМ (не усвідомили), НЕ-АЛЬТРУЇЗМ, НЕ-СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ 

(нехтуючи інтересами суспільства, дбаючи лише про власні вигоди), НЕ-

РЕЗУЛЬТАТ (чинять спроби надовго загальмувати розв‟язання <…> проблем 

намаганням скасувати багаторічні напрацювання).  

Формування або інтенсифікацію негативного знака в концепті НЕ-

РЕЛІГІЙНІСТЬ (не відзначаються набожністю) завдяки сурядності з кількома 

негативно оцінними концептами ([НЕ-ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl neg] (замкнуті, 

ворожнеча, добрих слів не дочекаєшся), [НЕ-ЗАКОННІСТЬ Pl neg] (крадуть, 

вигребли) спостерігаємо в такому прикладі: укр. «Психологічно бузівчани дуже 

замкнуті. Відчувається якась прихована ворожнеча – принаймні добрих слів 

один про одного від них не дочекаєшся. І ще характерно – аборигени не 

відзначаються набожністю... Крадуть, надто ж у беззахисних людей, усе 

підряд. Пішла бабуся до магазину чи сусідки, а в неї усе й вигребли» 

(УМ. 9.09.2003). Водночас можемо припустити, що мешканці села Бузівка, які би 

прочитали цей текст, сформували би негативне ставлення до суб‟єкта оцінки – 

журналіста.  

Різновидом коатрибутивної моделі є така структура, у якій коатрибути 

пов‟язані сурядним зв‟язком і відношеннями протиставлення. Ця модель сприяє 

формуванню в концепта знака, протилежного тому, який знаходиться в частині 

синтагми, відділеній сполучниками протиставлення та допустовості. Якщо 

протиставлені значення не містять актуалізованого оцінного компонента, то про 

дію цінніснотвірної моделі не йдеться. Якщо ж одне зі значень має такий 

компонент у своїй семантичній структурі, то в протиставленому йому значенні, за 

законом семантичного аксіологічного узгодження, з‟явиться протилежний 

оцінний знак. Укр.: «Це проблема журналістів, яких перетворюють на 

слухняних начитувальників цих самих зведень, поступово залишаючи дедалі 

менше можливості займатися безпосередньо своєю роботою. Поки що... Але це 

тільки початок. Далі буде. Адже влада ніяк не прагне до публічності, звітності, 

відкритості» (ДТ. 15-21.05.2001, с. 1): маркер моделі – лексема перетворюють, 
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яка містить у своєму значенні інформацію про наявність двох станів – до й після 

перетворення; протиставлені атрибути: [НЕ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl neg] (на 

слухняних начитувальників) та [ПРОФЕСІЙНІСТЬ Pl pos] (займатися 

безпосередньо своєю роботою). Предикацію негативного оцінного знака концепту 

НЕ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, окрім протиставлення його традиційно позитивному 

оцінному концепту [ПРОФЕСІЙНІСТЬ Pl pos], посилює низка сурядних атрибутів 

із негативно оцінною семантикою: «влада ніяк не прагне до публічності, 

звітності, відкритості», які так само є маркерами концепту [НЕ-

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl neg]. 

Укр.: «Дії меншості виглядають зворушливо, але неефективно» (Про це 

говорять. Радіо-ера. 18.12.02): маркер моделі – сполучник але, протиставлені 

атрибути – позитивно ціннісні концепти [ЕМОЦІЙНІСТЬ & ВИЗНАННЯ Pl pos] 

(зворушливо) та негативний ціннісний концепт [НЕ-РЕЗУЛЬТАТ Pl neg] 

(неефективно).  

Рос.: «Да и осмотрительностью поведения она <Татьяна Берс, сестра 

жены Льва Толстого – Г.Ч.> не отличалась, зато была наделена недюжинной и 

сильной натурой» (Сегодня. 9.09.2003, с. 11): оцінюваний об‟єкт – Татьяна Берс, 

сурядні атрибути – негативний [НЕ-ПРАГМАТИЗМ Pl neg], позитивний 

[СИЛА внутренняя Pl pos]. Маркер протиставлення  – сполучник зато. Він означає, що 

якщо атрибут сильна натура супроводжується епітетом недюжинная, який 

зазвичай вживають із позитивно оцінним значенням, то протиставлений йому 

атрибут осмотрительностью не отличалась повинен мати негативно оцінне 

значення. 

 Схематично дію моделі можна зобразити так. 

Якщо 

[Atr1] протиставлений [Atr2 Pl neg / pos], 

То 

[Atr1] → [Atr1 Pl 1 neg / pos]. 
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Наприклад: укр. «СБУ замість того, щоб займатись терористами, 

будуть спілкуватись» (УП. 04.12.2017): маркер моделі – замість того, щоб, 

протиставлені атрибути – [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos] (займатися терористами) та 

[ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] (будуть спілкуватися). Відбувається негативація 

концепту [ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] завдяки протиставленню його позитивно 

оцінному [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos].  

Якщо 

[ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] (будуть спілкуватися) протиставлено 

(замість того, щоб) [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos], 

То  

[ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] → [ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] → 

[ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ] 

 v  

[ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] → [ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos intense↓]  

v 

[ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl pos] → [ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ Pl neg]. 

 

Рос.: «Интернет раскрывает огромные возможности. А что вы вылили 

туда, кроме своей желчи <…>?» (АфишаDaily. 30.12.2010). Маркер моделі – 

сполучник а, а також синтаксична конструкція зі значенням протиставлення в 

цілому – А что вы? Відбувається посилення інтенсивності негативно оцінного 

знака, предикованого концепту [НЕ-ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl neg]  (желчи), 

так само як інтенсифікація позитивного знака, предикованого концепту 

[ПОТЕНЦИАЛ Pl pos] (огромные возможности).      

Если 

[ПОТЕНЦИАЛ Pl pos] противопоставлено (А что Вы…) [НЕ-

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl neg], 

То 

[ПОТЕНЦИАЛ Pl pos] → [ПОТЕНЦИАЛ Pl pos intense↑], 
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[НЕ-ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl neg] → [НЕ-

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl neg intense↑]. 

 

Рос.: «Франция – великая страна, ее создали великие, гениальные, 

страстные французы. А потом их потомки занялись продажей вещей этих 

доблестных французов. Они стали сквалыжными, ленивыми, с плохим 

характером, заточенными только на то, как бы поотдыхать, не хрен 

напрягаться» (АфишаDaily. 30.12.2010). Маркер моделі – сполучник а в 

комбінації з прислівником потом. Протиставлені атрибути [ЗНАЧИМОСТЬ Pl pos] 

(великие), [ТАЛАНТ Pl pos] (гениальные), [ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl pos] 

(страстные), [СМЕЛОСТЬ Pl pos] (доблестные), яким предикується (або в яких 

інтенсифікується) позитивно оцінний знак, та атрибути [НЕ-ТРУДОЛЮБИЕ Pl neg] 

(стали ленивыми, заточенными только на то, как бы поотдыхать, не хрен 

напрягаться), [НЕ-ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl nеg] (с плохим характером), [НЕ-

ЩЕДРОСТЬ Pl neg] (сквалыжный).   

  Если 

[ЗНАЧИМОСТЬ Pl pos], [ТАЛАНТ Pl pos], [ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl pos]. 

[СМЕЛОСТЬ Pl pos] противопоставлены [НЕ-ТРУДОЛЮБИЕ Pl neg], [НЕ-

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl nеg], [НЕ-ЩЕДРОСТЬ Pl neg], 

То 

[ЗНАЧИМОСТЬ Pl pos] → [ЗНАЧИМОСТЬ Pl pos inetnse ↑],  

[ТАЛАНТ Pl pos] → [ТАЛАНТ Pl pos inetnse↑],  

[ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl pos] → [ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ Pl pos inetnse ↑],  

[СМЕЛОСТЬ Pl pos] → [СМЕЛОСТЬ Pl pos inetnse ↑], 

[НЕ-ТРУДОЛЮБИЕ Pl neg] → [НЕ-ТРУДОЛЮБИЕ Pl neg inetnse ↑],  

[НЕ-ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl neg] → [НЕ-

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ Pl neg inetnse ↑], 

[НЕ-ЩЕДРОСТЬ Pl neg] → [НЕ-ЩЕДРОСТЬ Pl neg inetnse ↑]. 
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Якщо обидва елементи матимуть від початку однакові знаки, то 

сполучники протиставлення вимагатимуть, щоб один із цих елементів або втратив 

оцінний знак, або набув протилежного. 

Якщо 

 [Atr 1 Pl pos] протиставлено [Atr 2 Pl pos], 

То 

[Atr 1 Pl pos] → [Atr 1 Pl neg]  

v 

[Atr 2 Pl pos] → [Atr 2 Pl neg]. 

v 

Якщо 

[Atr 1 Pl neg] протиставлено [Atr 2 Pl neg], 

То 

[Atr 1 Pl neg] → [Atr 1 Pl pos]  

v 

[Atr 2 Pl neg] → [Atr 2 Pl pos]. 

Наприклад: рос. «И все эти наши эксперименты с радикальными 

проектами и американскими сериалами – они не от желания понравиться, а от 

желания кинуть камень в пруд, а вдруг оттуда... – ...выплывет сом» 

(АфишаDaily. 30.12.2010).   

  Если 

[ПРИЗНАНИЕ Pl pos] противопоставлен (не от…, а от…) 

[НОВИЗНА Pl pos], 

То 

[ПРИЗНАНИЕ Pl pos] → [ПРИЗНАНИЕ Pl pos intense↓] v [ПРИЗНАНИЕ Pl pos]. 

На прикладі цієї моделі простежуємо декілька варіантів трансформації 

концептів під впливом мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей. Бачимо, що 

результатом дії аксіологічного узгодження в коатрибутивній моделі може бути як 

предикація негативного або позитивного знака оцінки певному атрибуту, так і 
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руйнування або ослаблення вже існуючого предикативного зв‟язку між атрибутом 

і знаком оцінки, елімінація останнього для уникнення аксіологічної суперечності.  

Мовно-когнітивна цінніснотвірна модель реалізується в конструкціях із 

сурядним синтаксичним зв‟язком, зокрема з відношеннями протиставлення та 

допустовості, вираженими сполучниками: укр. але, однак, хоч і, але, проте / рос. 

все же, но, вопреки, не взирая, однако тощо. Вони, згідно з логікою генералізації, 

стають підставою для адресата, відкритого маніпулятивним упливам, 

предикувати той самий знак коатрибутивним компонентам, пов‟язаним 

єднальними відношеннями, а протилежні знаки – коатрибутивним компонентам, 

пов‟язаним відношеннями протиставлення чи допустовості, в межах 

аксіологічної пропозиційної структури коатрибутивної цінніснотвірної моделі.     

 

3.2.8. Експлікаційна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель 

Мовно-когнітивна модель, яку ми називаємо експлікаційною, є 

найкоротшим шляхом до висновку про те, що властивість Х – це добре чи погано. 

Текстові структури, які цю модель презентують, тотожні результативному 

висновку: знак оцінки (Pl pos/neg) в них виражено за допомогою окремого 

експонента – спеціальних одиниць на позначення оцінки. Ядро експлікаційної 

моделі складають структури, у яких знак оцінки експліковано окремими 

лексемами (загальнооцінними словами укр. добре / погано; рос. хорошо / плохо) та 

їхніми синонімами (укр. радісно, сумно, кепсько, чудово; рос. прекрасно, 

замечательно, ужасно тощо). Існування цієї моделі, зрозуміло, заперечує тезу 

про те, що «оцінний та асоціативний компоненти значення слова є такі, що не 

співвідносяться з вербальним способом їх представлення, тобто не отримують 

безпосередньої вербалізації та інтерпретуються нами як імпліцитна інформація, 

чия експлікація можлива лише в результаті додаткових ментальних зусиль 

адресата» [Ткачук-Мірошниченко 2001, c. 8]. 

Утворення чи актуалізація ціннісного концепту в цьому разі здійснюється 

як: 
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1) узагальнення актуальних засобів вербалізації та їхніх словникових 

значень до концептів, у чиє семантичне поле вони входять: укр. говорити правду, 

бути щирим, бути відвертим, не приховувати, не брехати тощо → 

ЧЕСНІСТЬ / рос. говорить правду, быть искренним, быть откровенным, не 

утаивать, не лгать тощо → ЧЕСТНОСТЬ  

2)  укр. чудово, радісно, прекрасно тощо → ДОБРЕ / рос. чудесно, 

радостно, прекрасно тощо → ХОРОШО. 

3) компресія відповідної синтагми до концепту з пропозиційною 

структурою: ЧЕСНІСТЬ – це ДОБРЕ → [ЧЕСНІСТЬ Pl pos]. 

Схематично модель може виглядати так: 

Atr  + Експонент → [узагальнення] → [компресія] → Ціннісний концепт. 

 

Наприклад: рос. «То, что мы делаем – это публично, это хорошо» (Я так 

думаю. Канал 1+1. 10.03.2005) – у цьому висловлюванні знак оцінки виражено 

лексемою хорошо, яка є основним вербалізатором для ціннісного концепту 

суперординатного рівня ХОРОШО. Сурядність цього атрибута з атрибутом 

публично, який категоризуєтьcя до базового ціннісного концепту ДЕМОКРАТИЯ, 

формує або інтенсифікує позитивний оцінний знак у складі концепту 

ДЕМОКРАТИЯ: 

    ДЕМОКРАТИЯ (публично) – это ХОРОШО (хорошо) → 

[ДЕМОКРАТИЯ Pl pos]. 

 

Укр.: «Бути чесним – найвище благо» (НТН. 26.11.2005):  

ЧЕСНІСТЬ (чесним) – це ДОБРЕ (найвище благо) → [ЧЕСНІСТЬ Pl pos]. 

«Значение имеет не территория, значение имеет творчество», – 

К. Занусси (5 канал. 29.10.05): 

ТВОРЧЕСТВО (творчество) – это ХОРОШО (имеет значение) → 

[ТВОРЧЕСТВО Pl pos]. 
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Укр.: «Апелювання до суду як до останньої правової інстанції – хоч би 

хто його демонстрував, – у принципі правильне» (ДТ. 15-21.05.2001, с. 1). 

ЗАКОННІСТЬ (апелювання до суду) це ДОБРЕ (правильне) → 

[ЗАКОННІСТЬ Pl pos]. 

У широкому значенні (периферія моделі, випадки контамінації із 

суміжними явищами) експлікаційна модель – це будь-яка аксіологічна 

пропозиційна структура, яка містить оцінний знак, що має формальні засоби 

вираження. Як і в проаналізованих прикладах, можемо виокремити конкретні 

засоби вербалізації цього знака. Однак не можемо відділити їх від засобів 

номінації оцінюваного атрибута. Іншими словами, оцінюваний атрибут і знак 

оцінки (тобто і конотативне, і денотативне значення) виражені синкретично, у 

межах однієї лексеми. Назвемо цей різновид експлікаційної моделі  синкретичною 

експлікаційною моделлю. Зауважимо, що синкретичний спосіб вираження 

оцінного знака та оцінюваного атрибута інколи вводить в оману й провокує 

твердження, ніби оцінне значення взагалі не має спеціальних вербалізаторів.  

До основних формальних засобів вираження оцінки у межах синкретичної 

експлікаційної моделі належать: фоносемантичні, морфологічні, лексико-

семантичні (метафора), лексико-синтаксичні (порівняння, лапки-конотограми) 

засоби.  

1. Фоносемантичні засоби. 

Про фоносемантичні засоби вираження оцінки можемо говорити 

насамперед завдяки працям О. Журавльова, В. Левицького та ін. [Журавлев 1991], 

[Збитковський, Штурхецький 2010], [Левицький 2009]. Свого часу О. Журавльов 

у результаті серії опитувань визначив, як сприймають носії російської мови різні 

її звуки за шкалами добре / погано, світле / темне, м‟яке / тверде та ін. 

Дослідження В. Левицького охопило звуки різних мов світу й дало змогу 

встановити універсальний характер кореляцій між певними звуками та 

семантичними характеристиками, які визначалися на основі психолінгвістичних 

експериментів. Отже, фонетичний склад лексеми на позначення властивості може 

водночас бути експонентом знака оцінки цієї властивості.  
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До прикладу, слово фіфа, укр. – «зневажл. Пуста, легковажна дівчина або 

крикливо одягнена молода жінка» [СУМ, 1979, т. 10, с. 603]. У цьому слові 

присутні два звуки [ф], які за шкалою «добре-погано» В. Левицького мають 7-й 

ранг при максимально позитивному – 23, максимально негативному – 1 

[Левицький 2009, с. 65]. Наприклад: укр. «Арбітр ФІФА чи фіфа?» (24 Футбол. 

07.03.2011). У цьому вислові за допомогою фоносемантичних засобів 

(фонематичний склад лексеми фіфа) експлікується негативний оцінний знак 

концептів [НЕ-ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ жіноча стать Pl neg]. Він також інтенсифікується 

завдяки моделі протиставлення, маркер якої – розділовий сполучник чи, що за 

його допомогою негативний ціннісний концепт [НЕ-ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ жіноча 

стать Pl neg] протиставлено позитивному ціннісному концепту 

[ПРОФЕСІЙНІСТЬ Pl pos] (арбітр ФІФА): 

 [НЕ-ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ жіноча стать Pl neg] це ПОГАНО (фіфа) → [НЕ-

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ жіноча стать Pl neg intense↑]. 

Укр.: «Яка гидота: кримчани в шоці від російських товарів» (Politeka.net. 

01. 10.2017): експонент негативного оцінного знака – фоносемантичні засоби – 

приголосні /д/ і /т/  у складі лексеми гидота, які мають відповідно 1-й і 3-й ранг 

за шкалою погано / добре з 23 можливих, де 1-й – найвищий ступінь негативної 

оцінки [Левицький 2009, с. 65]: 

 [НЕ-ЯКІСТЬ Pl neg] (в шоці від російських товарів) це ПОГАНО (гидота) 

→  [НЕ-ЯКІСТЬ Pl neg ↑]. 

Рос.: «“Некоторые несут чушь”, – заявил Путин» (Vectornews. 19.03.2018). 

У цьому прикладі фоносемантичним експонентом негативного оцінного знака 

виступає лекcема чушь, у складі якої фонема /ч/ [tš] займає 4-й ранг із 23 

приголосних за шкалою погано / добре, а фонема /у/ [u] – 4-й серед 9 голосних, де 

збільшення йде від «погано» до «добре». Концепт, якому предикується виражений 

у такий спосіб негативний оцінний знак, – [НЕ-РОЗУМ]: 

 [НЕ-РОЗУМ] це ПОГАНО (чушь) →  [НЕ-РОЗУМ Pl neg] 

v 

[НЕ-РОЗУМ Pl neg] це ПОГАНО (чушь) →  [НЕ-РОЗУМ Pl neg intense↑]. 
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Рос.: «У Свиридовой стибрили интимные фотки» (Собеседник.ru. 

23.09.2010): лексема стибрили має у своєму складі фонему /т/ [t] з 3-м рангом за 

шкалою погано / добре, а також дві фонеми /и/ [i] з 1-м рангом із 9 можливих 

серед голосних за тією ж шкалою. Отже, вона служить експонентом негативного 

оцінного знака для концепту НЕ-ЗАКОННОСТЬ (стибрили – «своровали»). 

  

2. Морфологічні засоби. 

Експонент – аксіологічно забарвлені афікси: бабера – [НЕ-МОЛОДІСТЬ 

жіноча стать це ПОГАНО (- ер(а) -)]; дідище – [НЕ-МОЛОДІСТЬ чоловіча стать це 

ПОГАНО (-ищ(е)-)]; хапуга – [НЕ-ЗАКОННІСТЬ це ПОГАНО (- уг(а) -)]; 

добренький – [ДОБРОТА это  ПЛОХО (- еньк -)].  

Морфологічні засоби створення ціннісного концепту описані здебільшого 

як засоби оцінки в працях Т. Космеди, Н. Бойко, В. Джабраілової [Бойко 2013], 

[Джабраилова 2016], [Космеда 2000]. В українській та російській мові серед 

афіксів, здатних транслювати аксіологічне значення, найпродуктивнішими можна 

назвати зменшувально-пестливі суфікси: укр. - еньк -, - есеньк -; рос. -еньк -, -

 усеньк -  До словотворчих компонентів, за допомогою яких відбувається ціннісна 

категоризація в сучасній українській мові останнього десятиріччя, О. Тараненко 

відносить компоненти топ -, віп -, лже -, псевдо - тощо [Тараненко 2015]. В 

російській може назвати аналоги: топ -, вип -, лже -, псевдо -. 

Подекуди, у контекстуально обумовлених випадках, афікси надають слову 

іншого, ніж можна було очікувати, значення. Зменшувально-пестливі суфікси 

можуть змінювати своє значення на негативне за енантіосемічною дериваційною 

моделлю: добрий (позитивна оцінка) + - еньк - → добренький (негативна оцінка). 

Відповідно до ролі, яку відіграє в цьому разі зменшувально-пестливий суфікс, він 

наближається до лапок, що утворюють іронічний ефект (див. нижче лексико-

синтаксичні засоби експлікації оцінного знака). Не завжди негативну оцінку 

вносить у значення кореня суфікс - уг(а) -, укр. Наприклад, аналізуючи слово 

козарлюга, В. Кононенко зазначає, що завдяки  суфіксу - (а) - у значенні лексеми 

козак з‟являються додаткові семантичні нашарування: „дуже міцний‟, „могутній‟, 
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„здоровенний‟, „грубезний‟ тощо. Вони не підсилюють позитивне значення, але й 

не призводять до його зниження [Кононенко 1997, с. 33].  

Розглянемо приклади. 

Укр.: «Мені вивихнули руку, колезі якась бабера (не можу назвати ту 

істоту жінкою) намагалася видряпати очі, роздерла щоку» (Національна спілка 

журналістів України. 15.08.2016): у цьому прикладі негативно оцінний знак 

концепту [НЕ-МОЛОДІСТЬ жінка Pl neg] отримує окремий експонент у вигляді 

лексеми з експресивно-оцінним афіксом - ер(а) -. Негативний знак посилено 

завдяки коатрибутивності цього концепту з негативно оцінним концептом [НЕ-

ДОБРОТА Pl neg] (намагалася видряпати очі, роздерла щоку): 

[НЕ-МОЛОДІСТЬ жінка] це ПОГАНО (бабера) →  [НЕ-МОЛОДІСТЬ 

жінка Pl neg]. 

Рос.: «Любой хапуга, охмелев от власти, будет грести под себя все» 

(Цензор.нет. 09.07.2013): негативний оцінний знак предикується концепту НЕ-

ЗАКОННОСТЬ (див. також коатрибутивний концепт [НЕ-ЩЕДРОСТЬ Pl neg] 

(гребет под себя все) і експлікується за допомогою лексеми хапуга з експресивно-

оцінним суфіксом - уг(а) -. 

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ] это ПЛОХО (хапуга) → [НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg].  

 

3. Лексико-семантичні засоби: метафора. 

Метафора, за допомогою якої експлікується знак оцінки, може бути 

узуальною: укр. осел «нерозумний; впертий» – [НЕ-РОЗУМ Pl neg] & 

[ПОСЛІДОВНІСТЬ Pl neg]), рос. стукач «доносчик» – [НЕ-ЧЕСТНОСТЬ Pl neg], 

свинья «неаккуратный» – [НЕ-АККУРАТНОСТЬ Pl neg], що категоризуєтся до 

базового [НЕ-КРАСА Pl neg], укр. жаба давить «відчувати заздрість» – 

[ЗАЗДРІСТЬ Pl neg] категоризується до [НЕ-КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ Pl neg]. Негативний 

оцінний знак може експлікуватися й за допомогою оказіональної, створюваної в 

тексті метафори. Наприклад: укр. «Думаю, що в осіб, які долучилися до написання 

цього кодексу, первинними є професійні ознаки, причому в найгіршому розумінні 

цього слова. Тобто ознаки, набуті як професійна хвороба: коли автори кодексу 
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вже не бачать інших людей, крім злочинців та підозрюваних» (УМ. 9.09.2003, 

с. 11). За допомогою метафори хвороба атрибуту ПРОФЕСІЙНІСТЬ предикується 

негативний оцінний знак – [ПРОФЕСІЙНІСТЬ Pl neg]. Та ж метафора хвороби, 

поєднана з метафоричним позначенням незрілості й нерозуму за допомогою 

лексеми дитинство, відіграє роль негативного оцінного знака, який предикується 

концепту ДЕМОКРАТІЯ в такому прикладі: укр. «Гадаю, після кількох циклів 

зміни наша еліта нарешті позбудеться дитячих хвороб демократії» (ДТ. 15-

21.05.2001, с. 2).   

Той факт, що образність, яка лежить в основі метафор та порівняльних 

зворотів, здатна породжувати аксіологічні смисли, осмислено в лінгвістиці в 

межах різних теоретичних підходів. Зокрема, у психолінгвістичній парадигмі 

можемо говорити про експресивний потенціал метафоричних лексико-

семантичних дериватів та їхню здатність передавати оцінку названого об‟єкта за 

допомогою внутрішньої форми [Шпет 2006]. О. Cнитко зазначає, що 

«формування внутрішньої форми експресивів пов‟язано з об‟єктивацією такого 

пучка асоціацій, які мають не інтелектуально-логічний характер, а обумовлені 

прагненням знайти певний еталон, зразок, по відношенню до якого виявляються 

позитивні чи негативні властивості позначуваного» [Снитко 1990, с. 133]. Вона 

також звертає увагу на те, що деякі образи мають стале аксіологічне значення, 

подекуди амбівалентне, і можуть використовуватися для вираження експресивно-

оцінного значення, утворюючи при цьому бінарні опозиції (світло – темрява, 

життя – смерть, верх – низ, здоров‟я – хвороба тощо), порівн.: світло реформ – 

екологічна темрява, зародки нової економіки – ядерна смерть, п‟єдестал 

народних симпатій – атомна безодня, оздоровлення фінансів – лихоманка кризи 

[Снитко 2012, с. 61-62].  

Г. Скляревська серед відмінностей між мовною метафорою та безобразним 

похідним значенням називає «експресивність та оцінну насиченість» 

[Скляревская 1993, с. 40].  У когнітивній семантиці при розгляді процесів  

активації певних слотів і блендінгу також визнають аксіологічний потенціал 

метафори: «…процес метафоризації супроводжується породженням оцінних 
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смислів» [Філатенко 2003]. Про залучення емоційного асоціативного зв‟язку при 

метафоричних дериваційних перетвореннях пише О. Гаврилова [Гаврилова 2010]. 

Дж. Лакофф доводить, що мотивоване знання не лише впливає на наші емоції, але 

й легше запам‟ятовується, оскільки підвищується його перлокутивна 

ефективність [Лакофф 2004, с. 453]. 

Метафоричність оцінних експонентів почасти пов‟язана з явищем 

синестезії. У свідомості людини є тісний зв‟язок між аксіологічними та 

перцептивними враженнями. Наприклад, «слова, що виражають ставлення 

людини до прекрасного, походять іноді від слів, що позначають ті властивості та 

явища, котрі сильно впливають на зорові чи слухові відчуття (гореть, пылать, 

видный <…>)» [Столович 1966, с. 74]. 

Поширеність морфологічних та метафоричних засобів експлікації оцінки 

підтверджує також зауважений Т. Космедою факт про те, що «більшість оцінних 

слів – похідні» [Бацевич, Космеда 1997, с. 343]. 

  

4. Лексико-синтаксичні засоби вираження знака оцінки. 

Порівняльні конструкції. 

Якщо знак оцінки виражено за допомогою порівняльної конструкції (напр.: 

укр. хлопець хитрий, як лис; укр. солдат хоробрий, як лев; рос. юноша красивый, 

как бог), її члени будуть корелювати з компонентами аксіологічної структури в 

такий спосіб: знак оцінки корелюватиме й виражатиметься за допомогою лексеми 

на позначення предмета, з яким здійснюється порівняння. Останній – comparatum 

– і виконуватиме роль експонента: лис, лев, бог. Власне оцінюваний об‟єкт 

корелюватиме з предметом порівняння, тим, що порівнюють – comparandum: 

хлопець, солдат, юноша. Оцінюваний атрибут корелюватиме з властивістю, 

завдяки якій здійснюється порівняння – tertium comparationes: хитрий, хоробрий, 

красивый. 

Наприклад: укр. «Вони як тварини: у Франції знижка на “Нутеллу” 

призвела до бійок у супермаркетах» (112 UA. 26.01.2018). Негативно оцінний знак 

[Pl neg] концепту [НЕ-КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ Pl neg Pl neg] виражено за допомогою 
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порівняльного звороту як тварини, що відіграє роль експонента. Об‟єкт 

порівняння, він же – об‟єкт оцінки, – покупці супермаркетів. Tertium compationes 

– оцінюваний атрибут [НЕ-КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ] (призвела до бійок, як тварини): 

[НЕ-КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ] (призвела до бійок, як тварини) це ПОГАНО (як 

тварини) → [НЕ-КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ Pl neg]. 

Рос.: «Они побежали, как крысы с корабля» (Інтер. 26.02.2005). Негативно 

оцінний знак концептів [НЕ-СМІЛИВІСТЬ Pl neg] та [НЕ-ПОСЛІДОВНІСТЬ Pl neg] 

виражено порівнянням как крысы: 

[НЕ-СМІЛИВІСТЬ Pl neg] & [НЕ-ПОСЛІДОВНІСТЬ Pl neg] (побежали, как 

крысы) это ПЛОХО (как крысы) → [НЕ-СМІЛИВІСТЬ Pl neg intense↑] & [НЕ-

ПОСЛІДОВНІСТЬ Pl neg intense ↑]. 

 

5. Конотограми. 

        Термін «конотограма» використовує М. Виходцева для лапок, які 

означають, що оцінну лексему вжито в аксіологічному значенні, протилежному 

зафіксованому в словнику [Выходцева 2003]. Можна сказати, що в цьому разі 

лапки виконують роль словотвірного форманта, вносячи семантику заперечення, 

оцінки й іронії. Наприклад, лексема чесний, узята в лапки («чесний»), набуватиме 

протилежного значення, а відповідно й протилежної оцінки: «чесний, і це добре» 

→ «чесний, і це погано». Лапки – чи не єдиний формальний засіб, за допомогою 

якого можна розпізнати іронію, адже вона, за словами Д. Шмельова, «може 

ховатися насправді за будь-яким реченням» [Шмелев 1958, с. 75]. Отже, лапки 

можна вважати одним з експонентів, які експлікують знак оцінки.  

Наприклад: рос. «Начитается этакий какой-то классической литературы 

... воспарит умомЪ своим за тучи и станет там выше лаврской колокольни <...> 

и аж прет из него “феласофия”» (Дурдом. 11.10.2013). Тут лапки відіграють 

роль експонента для вираження іронії та негативно оцінного знака, який 

предикується цінності УМ. Іронію створюють фразеологічні засоби та посилання 

на прецедентний текст художнього фільму «За двумя зайцами» (реж. Віктор 

Іванов, 1961) (... воспарит умомЪ своим за тучи; выше лаврской колокольни). 
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Монолог героя фільму Свірида Голохвастого, який процитовано в цій синтагмі, є 

спробою виглядати розумнішим та освіченішим, ніж це є насправді. Іронічне 

значення також створюється завдяки лапкам та викривленню графічного вигляду 

слова «феласофия»: УМ це ПОГАНО («феласофия») → [УМ Pl neg].    

Рос.: «Владимир Литвин не хочет быть спикером. Но должен. “Приказ” 

получен с самого верха и “обжалованию” не подлежит» (ВВ. 21.05.2002). 

Експонентом негативно оцінного знака для концепту НЕ-КОНТРОЛЬ (не хочет…, 

но должен; «приказ» получен…, «обжалованию» не подлежит) виступають 

засоби іронії, тобто лапки. З одного боку, вони означають  цитування, відсилаючи 

до прецедентного тексту судового дискурсу («обжалованию не подлежит»). З 

іншого боку, вони додають значення заперечення до відповідних лексем 

(«приказ», «обжалованию» не подлежит): спростовують факт неможливості 

порушити зобов‟язання, покладені на В. Литвина, і підвищують інтенсивність 

негативної оцінки політика за критерієм НЕ-КОНТРОЛЬ: 

НЕ-КОНТРОЛЬ – це ПОГАНО («приказ», «обжалованию» не подлежит) 

→ [НЕ-КОНТРОЛЬ Pl neg].  

Більшість фоносемантичних та морфологічних засобів, значна частина 

метафор та порівнянь зафіксовані в словниках. Хоча, звичайно, невичерпним є 

багатство оказіональних порівнянь, метафор та нових слів, утворених за 

допомогою аксіологічно забарвлених афіксів. Майже непродуктивні сьогодні 

афікси негативної оцінки – ер( а ), - уг(а), - нищ -.  Суто дискурсивним явищем є 

лише лапки-конотограми. Це дає змогу припустити, що словник також можна 

розглядати як засіб трансляції ціннісних концептів. Проблемі критичного 

осмислення словників у цьому аспекті присвячено окремий розділ «Слова й 

авторитети» у книзі Д. Хогса «Політична коректність: історія семантики та 

культури» [Hughes 2009]. Наскільки буде реалізовано такий потенціал лексико-

фразеологічної системи мови залежить від рівня критичності чи ригідності 

реципієнта, його власних аксіологічних настанов, частотності вживання 

відповідних лексем.  
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Отже, експлікаційна цінніснотвірна модель – це аксіологічна 

пропозиційна структура, де знак оцінки має обов‟язковий вербалізований 

експонент. Засоби експлікації оцінного знака можуть бути фоносемантичні, 

морфологічні (афікси), лексико-семантичні (метафори, вербалізатори ціннісних 

концептів суперординатного рівня ДОБРЕ й ПОГАНО) та лексико-синтаксичні  

(порівняльні конструкції, конотограми) засоби.  

 

3.3. Градація ціннісних концептів 

 

Ціннісні концепти не існують автономно один від одного. Вони 

складаються в ієрархічну систему. Суб‟єкт постійно постає перед вибором одних 

цінностей на користь інших. Актуалізація однієї цінності неминуче 

супроводжується девальвацією (абсолютною чи відносною) інших. 

Інтенсифікація і деінтенсифікація оцінного знака, його поява й нейтралізація 

призводять до градуювання ціннісних концептів за ступенем значущості. Таке 

градуювання переважно відбувається імпліцитно: певна цінність 

набуває / підвищує чи втрачає / понижує свій статус в ієрархії. Яка з цінностей 

посяде її місце – залишається за межами тексту, доступного сторонньому 

спостерігачеві. Але інколи автор свідомо експлікує протиставлення двох і більше 

цінностей, ставлячи собі за мету актуалізацію однієї за рахунок іншої.    

Коли йдеться про оцінювані атрибути в контексті порівняльного судження 

(Катя краща за Таню, Таня бридкіша за Катю), то ми маємо справу з доступною 

для аналізу шкалою, що базується на одній сталій ознаці, яка може бути виражена 

більшою чи меншою мірою (наприклад, фізична привабливість). Залежно від 

вираженості цієї ознаки, оцінка в семантичній структурі відповідного значення 

буде більш або менш позитивною – аж до мінуса (укр. красуня, вродлива, гарна, 

приваблива, симпатична, невиразна, негарна, бридка, потворна / рос. красавица, 

прекрасная, очаровательная, привлекательная, симпатичная, невыразительная, 

некрасивая, безобразная, уродливая). Щоб обґрунтувати переваги одного об‟єкта 

над іншим, слід довести, що певна ознака притаманна йому більшою чи меншою 
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мірою, ніж об‟єктам, з якими ми його порівнюємо: «Катя краща за Таню: Катя 

вродлива, а Таня негарна». 

Той, хто хоче встановити домінування одного ціннісного концепту над 

іншим, теж повинен доводити притаманність і ступінь вираженості тієї чи іншої 

ознаки різним об‟єктам. Тільки ознаками в цьому випадку виступають знаки – 

плюс і мінус, а об‟єктами – властивості, які вже є визнаними цінностями або 

претендують на цей статус. Однак залишаються незрозумілими критерії 

визначення міри присутності такої ознаки, як позитивний чи негативний знак 

оцінки. Виникає необхідність відшукати спільний знаменник для порівнюваних 

властивостей, щоб стосовно нього визначати ступінь інтенсивності, з якою 

виражено знак оцінки. На такий знаменник вказують аргументи, які доводять 

більшу чи меншу значущість того чи іншого ціннісного концепту.   

Аналіз відповідних контекстів показує, що ці аргументи, як і будь-які інші, 

можна поділити на аргументи ad re і ad hominem. Перші реалізують телеологічну 

або каузативну мовно-когнітивну цінніснотвірну модель. Вони визначають певну 

мету, досягти якої можна за допомогою однієї властивості швидше й краще, ніж 

за допомогою іншої. Наведемо приклади.  

1. Укр.: «Ми втомилися від розмов про свободу та патріотизм? Але, їй-

богу, не завдяки розповідям про підвищення ВВП Лех Валенса зміг об‟єднати 

поляків. І не обіцянками роздати кожному по «Шкоді» Вацлав Гавел зумів 

згуртувати чехів» (ДТ. 30.10.2004: 5). Порівнювані ціннісні концепти: 1, 2 – 

[СВОБОДА Pl pos] і [ПАТРІОТИЗМ Pl pos] (свободу, патріотизм), 3 – 

[ДОБРОБУТ Pl pos] («підвищення ВВП», «кожному по «Шкоді»). Критерій 

порівняння: поставлена мета – об‟єднання нації (об‟єднати поляків). Необхідність 

здійснити таку градацію пов‟язана з тим, що автор вважає, нібито для адресата 

(ми) концепти СВОБОДА та ПАТРІОТИЗМ втратили статус ціннісних (втомився 

від розмов про свободу та патріотизм).  

Імплікованими залишаються: 

- відсутність або неінтенсивність позитивного знака для концепту 

ДОБРОБУТ в концептуальній системі мовця, що стає зрозумілим з намагань 

272



автора девальвувати цю цінність («не розповідями про підвищення ВВП», «не 

обіцянками роздати кожному по «Шкоді»); 

- статус ціннісних у концептосфері адресата концептів СВОБОДА і 

ПАТРІОТИЗМ, що зрозуміло з намагань мовця протиставити їх ДОБРОБУТУ.  

Порівняння здійснене на основі протиставлення: мета досягається 

завдяки 1 і 2, а не завдяки 3. Імпліцитний висновок – цінності 1 і 2 важливіші за 

цінність 3.  

2. В аргументах ad hominem критерієм порівняння виступає суб‟єкт 

оцінювання. У деяких випадках нам пропонують брати до відома вибір 

авторитетної особи. Інформація про цей вибір може вводитися предикатами 

думки й подаватися як пряма або непряма мова авторитетної особи (Хтось сказав, 

вважає тощо, що цінність 1 важливіша за цінність 2). Цей вибір може бути 

зафіксований також як виконання авторитетною особою дій, спрямованих на 

досягнення цінності – 1, і невиконання інших дій, спрямованих на досягнення 

цінності – 2. Ці структури корелюють із релятивною цінніснотвірною моделлю. 

Наприклад: укр. «Спочатку мораль, потім – професіоналізм», – Ю. Тимошенко (5 

канал. 4.02.05). Авторитетна особа, чия думка про домінування цінності 

[МОРАЛЬ Pl pos] над цінністю [ПРОФЕСІЙНІСТЬ Pl pos] може бути важливою для 

частини адресатів, – політик Ю. Тимошенко. Або: укр.  «Томенко сказав, що 

спорт потребує зміни цінностей. Перемогу на змаганнях треба заохочувати не 

великими гонорарами, а реальною роботою» (5 канал. 7.02.05). Авторитетна 

особа, чия думка про пріоритет цінності [ПРАЦЯ Pl pos] над цінністю [ДОБРОБУТ 

Pl pos] могла вплинути на адресата, – М. Томенко.   

Зауважимо, що контексти, в яких відбувається градація ціннісних 

концептів, містять переважно приховану дискусію з носіями аксіологічної 

картини світу, альтернативної авторській. Про це свідчить висока частотність 

зачинів, що відсилають до нібито хибних ціннісних пріоритетів, які потім 

спростовуються, або прямо декларують необхідність зміни цих пріоритетів («ми 

втомилися від розмов про свободу і патріотизм?», «спорт потребує зміни 

цінностей»). Зазначена особливість цих аргументів відображає зв‟язок між 
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судженнями про цінності і оцінними судженнями, як їх собі уявляв Дж. Дьюі, 

адже, на його думку, ціннісною ситуація стає тоді, коли людина ставить собі за 

мету її зміну [Прозерський 1966, с. 173]. 

Отже, градація ціннісних концептів – це один із процесів, які 

відбуваються в царині конотативного оцінного компонента семантики на основі 

мовно-когнітивних цінніснотвірних моделей. Особливістю останньої є включення 

до її структури не одного, а двох і більше ціннісних концептів, які за об‟єктивним 

чи суб‟єктивним критерієм порівнюються між собою. Градація ціннісних 

концептів – це суттєвий чинник впливу на аксіологічні пріоритети суспільства. 

Для її здійснення в тексті використовують аргументи, які визначають переваги 

однієї цінності над іншою: з точки зору журналіста чи авторитетної особи 

(аргументи ad hominem) або з точки зору здатності відповідних властивостей 

сприяти досягненню певної мети (аргументи ad re). 

  

274



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Ціннісний концепт, тобто аксіологічна пропозиційна структура, що містить 

предикативний зв‟язок між оцінюваним атрибутом та знаком оцінки, може 

формуватися як при безпосередній оцінці реальності, так і при сприйнятті й 

осмисленні реальності семіотичної – текстів. За їх допомогою мовець переконує 

реципієнта в наявності або відсутності відповідного предикативного зв‟язку [Atr 

Pol positive/negative] і у такий спосіб впливає на ціннісну систему адресата. При цьому 

або формуються нові ціннісні концепти, або актуалізуються вже існуючі, чи 

інтенсифікується їхній оцінний знак. В окремих випадках, навпаки, може 

відбуватися руйнування, девальвація ціннісних концептів або деінтенсифікація 

оцінного знака. Ці процеси є результатом інтерпретації адресатом певного типу 

синтагматичних структур, що функціонують як специфічний контекст для 

вербалізованого концепту, співвіднесеного з тією чи іншою властивістю. Такі 

структури є підставою для висновків про наявність/відсутність  предикативного 

зв‟язку [Atr Pol positive/negative]. 

За результатами аналізу українсько- та російськомовних мас-медійних 

текстів можна окреслити кілька типів таких аксіологічних пропозиційних 

структур та способів їхньої інтерпретації, завдяки яким відбуваються зміни в 

ціннісній системі адресата. Опис синтагм, які їх вербалізують, та процесу їхньої 

інтерпретації дозволяє виділити такі мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі: 1) 

каузативна модель – базована на семантико-синтагматичній узгодженості 

аксіологічного знака причини та наслідку; 2) телеологічна модель – базована на 

семантико-синтагматичній узгодженості аксіологічного знака мети та засобів її 

реалізації; 3) деонтологічна модель – базована на позитивації концептів, що 

потрапляють до лексико-семантичного поля норми; 4) кваліфікативна субмодель 

– похідна від деонтологічної й базована на позитивації властивостей об‟єкта, які в 

нормі є його іманентними ознаками; 5) спонукальна субмодель – похідна від 

деонтологічної моделі, заснована на взаємозв‟язку деонтологічної та аксіологічної 

модальностей та імпліцитному умовиводі «якщо щось потрібно зробити, значить 
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так повинно бути»; 6) релятивна модель – базована на довірі до авторитетів та до 

їхніх оцінок, тому може бути ефективною лише за умови позитивного ставлення 

адресата до мовця або до суб‟єкта, на чию думку посилається мовець; 7) 

коатрибутивна модель, в основі якої лежить семантико-синтагматична 

узгодженість аксіологічних значень тих ознак, які характеризують той самий 

об‟єкт; 8) експлікаційна модель, дія якої можлива завдяки вербалізації знака 

оцінки спеціальними, переважно експресивними мовними засобами: 

фоносемантичними, морфологічними, лексико-семантичними (метафоризація, 

лапки-конотограми), лексико-синтаксичними (порівняльні звороти).  

 

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 

1. Черненко Г. А. Мовленнєвий вплив на ціннісні системи: 

діапазон імовірностей. Київ : Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2018. 404 

с. 

2. Черненко Г. А. Градація ціннісних концептів. Мовні і 

концептуальні картини світу : зб. наук. праць. Вип. 26.  Ч. 3. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2009. С. 286-290. 

3. Черненко Г. А. Дериваційні аксіологічні моделі – дороговкази на 

шляхах страждань і радості. Сучасні літературні студії. Київ, 2006. 

Вип. 3. С. 186–192. 

4. Черненко Г. А. Черненко Г. А. Типові пропозиції із семантикою 

невизначеності. Актуальні проблеми металінгвістики : Зб. наук. праць за 

матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Л. В. Корновенко. 

Черкаси : Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2013. С. 48–

50.  
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РОЗДІЛ 4. 

АКСІОЛОГІЧНА СТОХАСТИЧНІСТЬ У ТЕКСТІ: 

ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ 

 

4.1. Аксіологічний конфлікт як вияв стохастичності аксіологічних 

пропозиційних структур 

 

4.1.1.  Дискурсивні проекції аксіологічного конфлікту 

Різні суб‟єкти за різних обставин по-різному сприймають і оцінюють світ. 

Це зумовлює імовірнісний характер  процесів аксіологічної категоризацїі різними 

суб‟єктами, а відтак стохастичність результатів цієї категоризації – ціннісних 

концептів. Стохастичний, або ймовірнісний зв‟язок між оцінюваним атрибутом та 

оцінним знаком забезпечує гнучкість реагування суб‟єкта на зміни зовнішнього 

середовища. Однак результатом такої стохастичності стають суперечливі оцінки 

одних і тих самих об‟єктів та їхніх атрибутів. Наприклад: Х написав гарну статю 

– Х розумний, і це добре. Той самий Х зробив помилку в коментарях – Х 

нерозумний, і це погано. 

Альтруїзм слугує суспільству, допомагає будувати взаємини з людьми, і це 

добре. Альтруїзм вимагає зусиль, ставить під загрозу особисте здоров‟я і 

добробут, і це погано. 

Суперечливі висловлювання демонструють порушення законів 

семантичної узгодженості й деавтоматизують сприйняття [Гак 1972; Апресян 

1989; Арутюнова 1990; Павлович 1979; Сінгаївська 1995]. Також вони, до певної 

міри, втрачають свою інформативність [Вайнрих 1987, с. 67]. Їх можна 

кваліфікувати як синтагми невизначеності, референція яких є ускладненою 

[Черненко 2013с].  

Ці спостереження справедливі й для аксіологічних значень. Т. Космеда 

стверджувала, що оцінка є текстовою категорією, а отже маємо право очікувати, 

що текстова конгруентність виявлятиме себе й на рівні конотативної, оцінної 

семантики [Космеда 2000, с. 289]. Про оцінну  узгодженість підмета й присудка 
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писала О. Вольф [Вольф 1985, с. 155]. Вона також аналізувала сполучуваність 

оцінних значень із предикатами ставлення, бажання тощо [Вольф 1986]. Цей тип 

узгодженості ліг в основу здійсненого нами опису спонукальної, деонтологічної 

та релятивної цінніснотвірних мовно-когнітивних моделей.  

Вимозі семантико-синтагматичної узгодженості протистоїть 

стохастичність аксіологічних структур. Щоби сумістити ці дві тенденції, 

уникнувши суперечностей, потрібно актуалізувати факультативні слоти оцінного 

пропозиційного фрейму й зафіксувати у вербалізованій структурі позицію 

суб‟єкта, місце, час, точку зору, з якої здійснюється аксіологічна категоризація. 

Тож для прикладу «Х написав гарну статю – Х розумний, і це добре. Той самий Х 

зробив помилку в коментарях – Х нерозумний, і це погано» важливим може 

виявитися з‟ясування таких обставин: 1) стаття стосується однієї проблеми, а 

помилковий коментар – іншої; 2) Х дав помилковий коментар у стані сильної 

втоми; 3) помилковим було судження мовця про коментар, який насправді 

відповідав дійсності. У цьому разі маємо не лише перетин різних точок зору, але й 

викривлення реальності.  

Розуміння прикладу «Альтруїзм слугує суспільству, допомагає будувати 

взаємини з людьми, і це добре. Альтруїзм вимагає зусиль, ставить під загрозу 

особисте здоров‟я й добробут, і це погано» можливе в результаті встановлення 

двох типів мети та їхньої градації за ступенем значущості: 1) альтруїзм – це добре 

в ситуації, коли мета важливіша за жертву, яку мусить принести суб‟єкт 

альтруїстичної дії; 2) альтруїзм – це погано в ситуації, коли мета не виправдовує 

жертви.  

Слід, проте, зазначити, що деавтоматизація сприйняття спонукає 

поміркувати над референцією оцінних висловлювань, усвідомлюючи змінність і 

відносність оцінного знака, його залежність від обставин і контексту [Бацевич, 

Космеда 1997, с. 258; [Горнштейн 1966, с. 204]. Такі рефлексії сприяють 

формуванню критичного мислення адресата й, безумовно, ускладнюють уплив на 

його систему цінностей. 
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Коли різні суб‟єкти по-різному оцінюють той самий об‟єкт чи його 

атрибути, виникає неузгодженість між пропозиційними структурами фреймів, за 

допомогою яких відбувається аксіологічна категоризація відповідної ситуації. На 

основі цієї неузгодженості можуть виникати ціннісний конфлікт. Він може 

розгортатися в одному тексті, а може – загалом у дискурсі певного типу: мас-

медійному, художньому тощо. Так створюється ефект суспільної дискусії та 

громадського обговорення важливих проблем спільноти. Дискурсивні проекції 

таких конфліктів мають різні структурні варіанти втілення. Прикметно, що сам 

термін проекція включають до кола основних оцінно-процесуальних категорій 

[Сіверc 1997, с. 11]. Ці варіанти зумовлені тим, між якими саме елементами 

аксіологічних структур виникають  суперечності.  

 

1. Суперечність між різними оцінними знаками того самого концепту: 

[Atr Pl pos] ↔ [Atr Pl neg].  

Серед концептів, яким різні суб‟єкти доволі часто предикують різні оцінні 

знаки, можна назвати концепти СВОБОДА та ДЕМОКРАТІЯ. Розглянемо на 

прикладах. 

   [СВОБОДА Pl pos] ↔ [СВОБОДА Pl neg]. 

 Укр.: «Головна сила журналістів – у публічності, і цей інструментарій 

журналісти мають право використовувати, щоб утвердити свободу слова, 

пам‟ятаючи при цьому про свою відповідальність перед суспільством та 

країною» (ДТ. 15-21.05.2001, с. 2): концепту СВОБОДА в пропозиційній 

структурі цього висловлювання предикується позитивний оцінний знак засобами 

телеологічної мовно-когнітивної моделі, маркер якої – підрядне мети (щоб 

утвердити); «Америка подарила России свободу от СССР. Теперь мы 

СВОБОДНО можем одеваться как клоуны <…> СВОБОДНО можем посылать 

на три буквы родителей и забивать на учѐбу, можем не обращать внимания на 

детей и не искать себе работу, мы СВОБОДНО можем быть бандитами» 

(Главком. 01.07.2014): концепту СВОБОДА предикується негативно оцінний знак 

за допомогою коатрибутивної мовно-когнітивної моделі, де одному об‟єкту – 
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разом із концептом СВОБОДА (свободно) предикується низка традиційно 

негативних ціннісних концептів [НЕ-ЭСТЕТИКА Pl neg] (одеваться как клоуны), 

[НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg] (быть бандитами), [НЕ-СЕМЬЯ Pl neg] (посылать на 

три буквы родителей, можем не обращать внимания на детей), [НЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ Pl neg] (забивать на учѐбу), [НЕ-ТРУДОЛЮБИЕ Pl neg] (не искать 

себе работу).  

 [ДЕМОКРАТІЯ Pl pos] ↔ [ДЕМОКРАТІЯ Pl neg]. 

Укр.: «Країна без демократії вважається неповноцінною» 

(Petrimazepa.com. 18.09.2017): позитивний оцінний знак предикується концепту 

ДЕМОКРАТІЯ за допомогою деонтологічної мовно-когнітивної моделі, маркером 

якої виступає прийменниково-відмінкова форма зі значенням відсутності без 

демократії, коатрибутивна негативна оцінка вважається неповноцінною; «Его 

<…> покоробил наш исторический учебник патриотической направленности 

потому, что он противоречит мнению наших российских “дерьмократов”, 

готовых, как в 1905 году, поздравить японского МИКАДО»  (Комсомольская 

правда. 22.09.2016): концепту ДЕМОКРАТИЯ предикується негативний знак 

оцінки за допомогою експлікаційної моделі, а саме паронімічного неологізму 

дерьмократия. 

У наступному прикладі аксіологічний конфлікт між різними знаками того 

самого концепту розгортається в одному тексті: 

 Рос.: «Мама, вот мой парень. Познакомься. Не пьет, не курит, матом 

не ругается! – А тебе с ним не скучно, доченька?» (Анекдот ғ167013. 

Анекдотов): Позиція-1 – позитивна оцінка суб‟єктом-1 концепту ТВЕРЕЗИЙ 

СПОСІБ ЖИТТЯ (это мой парень – маркер релятивної моделі, який свідчить про 

вибір, зроблений суб‟єктом на користь носія певних атрибутів: не пьет, не курит, 

матом не ругается); Позиція 2 – негативна оцінка цих властивостей суб‟єктом-2 

– мамою: скучно – оцінка за критерієм НЕ-КРЕАТИВНО. Схематично цей 

конфлікт можна зобразити так: [ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЦЕ ДОБРЕ Pl pos]  

↔ [ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ЦЕ ПОГАНО Pl neg].  
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2. Суперечності між уявленнями суб‟єктів про денотативні значення 

ціннісних концептів: S1 [Atr Pl neg ] ↔ S2 [Atr Pl  pos]. 

Оскільки ціннісні концепти – це концепти базового рівня, тобто абстрактні 

поняття, то доволі широким виявляється й діапазон їхніх потрактувань. Один із 

найвідоміших випадків різнотлумачення денотативного складника ціннісного 

концепту – історія визначення міжнародною спільнотою поняття агресія, що 

категоризується до цінності [НЕ-ДОБРОТА Pl neg]. 1967 року Генеральною 

Асамблеєю ООН було створено спеціальну комісію в складі 35 держав-учасниць, 

на яку покладалося завдання «розробити точне визначення агресії». Визначення 

було затверджене лише 1974 року [Важна 2016, c. 88].  Про те, що поняття не 

набуло загальновизнаного в суспільстві розуміння, безумовно, свідчать суперечки 

й дискусії щодо його змісту. Хоча, слід визнати, що деякі так звані парасолькові 

концепти, напевно, завжди лишатимуться об‟єктом дискусій.  

Із ціннісним концептом [ДОБРОТА Pl pos] пов‟язані такі протиставлені 

одне одному значення: «допомагати іншим» і «висловлювати співчуття»: укр. 

«Замало бути добрим, треба чинити добро» (Патріот Тернопілля. 01.06.2017). У 

наступному прикладі по-різному осмислюється концепт КРАСОТА: рос. 

«Красивые, ухоженные женщины – это здорово! Плохо, что в погоне за 

непонятно кем придуманными стандартами бедные женщины занимаются 

самоистязанием. И вот идет такая по улице: шпилька 10 сантиметров, ножки 

тоненькие, попа «с два кулачка», полоска голой кожи в районе талии в любую 

погоду, на плечах шубка из неизвестного зверя, волосики хрупкие крашеные, 

пальчики в колечках, модная трубка около уха и на лице то самое выражение из 

детства: «Вот я какая!». Убейте меня, если это и есть красота» (Ваш модный 

журнал. 12.12.2011).  У цьому текстовому фрагменті представлено позиції двох 

суб‟єктів. Позиції суб‟єкта-1 – автора тексту – відповідає КРАСОТА, яка означає 

природну красу та доглянутість: «красивые, ухоженные женщины». З позиції 

суб‟єкта-2 (імплікований опонент автора) КРАСОТА передбачає певний стиль 

одягу (шпилька 10 сантиметров, полоска голой кожи в районе талии в любую 

погоду, на плечах шубка из неизвестного зверя), стрункість (ножки тоненькие, 
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попа «с два кулачка»), неприродність (волосики хрупкие крашеные), аксесуари 

(пальчики в колечках, модная трубка около уха). Конфлікт подано з позиції однієї 

зі сторін – автора, який заперечує можливість категоризувати відповідний денотат 

як красу (Убейте меня, если это и есть красота). 

3. Суперечність між ціннісними концептами за ступенем значущості: 

[Atr 1  Pl intense↑] & [Atr 2  Pl intense↓] ↔ [Atr 2  Pl intense↑] & [Atr 1  Pl intense↓] 

Можливість такого типу аксіологічного конфлікту зумовлено тим, що 

індивідуум узагалі часто опиняється в ситуаціях вибору, зокрема аксіологічного, 

наприклад: «Вчинки людини оцінюють за подвійним стандартом – доцільності й 

відповідності етичним нормам» [Арутюнова 1999, с. 580]. Р. Дарендорф 

стверджує, що «суть процесів, які відбуваються в сучасному суспільстві в 

політиці прояснює конфлікт між багатством та громадянськими правами, або я 

назвав би це конфліктом між ресурсами й домаганнями» [Дарендорф 1993, с. 237]. 

Протиставлені можуть бути навіть не дві окремі цінності, а дві ціннісні системи: 

«Цінності, які вихваляє й пропагує західна ідеологія, загальновідомі. Це – 

багатство, влада, майстерність, власність, комфорт, благополуччя, сила, 

здоров‟я, задоволення, підприємливість, права, свободи тощо. Оргія їхнього 

вихваляння досягла апогею наприкінці «холодної війни», коли стали прославляти 

все, що протягом багатьох сторіч вважалося вадами й найгіршими виявами 

властивостей людини» (Зиновьев 2000) (про градацію ціннісних концептів за 

ступенем значущості див. в [Черненко 2009а]). 

Зниження інтенсивності цінності [МОРАЛЬНОСТЬ Pl pos] & 

[ОБРАЗОВАНИЕ Pl pos] (духовные вещи) порівняно з [ДЕМОКРАТІЯ Pl pos] 

фіксуємо у прикладі, де порівнюється ставлення до літератури в авторитарному 

суспільстві та сучасним зниженням зацікавленості нею: рос. «Только при 

тоталитаризме или автократии слово может быть настолько мощным, чтобы 

“разбивать бетон” <…> При демократии вообще все духовные вещи весят 

меньше» (Корреспондент.  19.11.2012). Пріоритет для політиків цінності 

[ВЛАДA Pl pos] над цінністю [РОЗВИТОК Pl pos] заперечує мовець у цьому 

прикладі: укр. «Влада є самоціль для політиків. Це призводить до того, що вже 
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другого дня після виборів починається боротьба за владу, у якій вони забувають 

про майбутнє» (1 канал. 03.01.2010).  

4. Суперечність між ціннісними концептами з однаковими знаками на 

рівні  бенефіціантів: [Atr для себе Pl] ↔ [Atr для інших Pl]. 

Такий тип аксіологічного конфлікту виникає, коли різні суб‟єкти 

претендують на один об‟єкт як на ціннісний за обставин, коли з різних причин 

одночасне володіння ним неможливе чи обмежене. Розглянемо приклади.    

[ДОБРОБУТ для себе Pl pos] ↔ [ДОБРОБУТ для держави Pl pos]: рос. «Я не хочу 

платить налоги по трем причинам <…> Мне невыгодно платить налоги» 

(Економічна правда. 26.12.2014); укр. «Дивно, який протест у суспільстві 

викликає твердження, що податки треба платити <…> Українці продовжують 

жити в парадигмі чужої держави, коли обдурити державу – це добре. І потім не 

розуміють, чому ми живемо так бідно» (Кібервійни й бізнес. 02.10.2017): 

цінності [ДОБРОБУТ Pl pos], [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos] виступають об‟єктом 

аксіологічного конфлікту на рівні бенефіціантів «я» (мне не выгодно, я не хочу, 

викликає протест <що податки треба платити – Г.Ч.>) та «держава» (обдурити 

державу це добре). 

Рос.: «Для сегодняшней власти полтора десятка миллионов радостного 

быдла, вываливающего на улицу с красными, оранжевыми и какими там еще есть 

флагами – гораздо более удобный электорат, чем люди, которые, кроме функции 

спать и есть, обладают способностью думать и высказывать свои мысли. 

Уверяю вас, что если бы с этих денег были бы заплачены все полагающиеся 

налоги – хватило бы денег, чтобы обеспечить всех нуждающихся в этом своим 

жильем: комнатами, общежитиями и даже малосемейными квартирами» (ТСН. 

25.11.2003). Цей фрагмент презентує дискурсивну проекцію аксіологічного 

конфлікту на рівні бенефіціантів відразу декількох концептів. Як суб‟єкт-1 і 

суб‟єкт-2 тут протиставлені власть, зокрема представники правлячих фінансових 

кіл  (сегодняшние власти, імпліцитно – ті, хто мають платити великі податки: 

«если бы с этих денег были уплачены все полагающиеся налоги»), і мы – яке не 

охоплює представників влади, але охоплює усе інше населення України (все 
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нуждающиеся, люди). Іншим конфліктогенним ціннісним концептом є 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos]. В уявленні автора суб‟єкт-1 (власть) уважає, що до 

бенефіціантів цієї цінності мають входити лише правлячі фінансові кола. Позиція 

автора полягає в тому, що коло бенефіціантів має бути розширене за рахунок всех 

нуждающихся. Отже, отримуємо суперечність, пов‟язану з одним ціннісним 

концептом [БЛАГОСОСТОЯНИЕ Pl pos], але різними бенефіціантами: 

[БЛАГОСОСТОЯНИЕ правлячі фінансові кола Pl pos] ↔ [БЛАГОСОСТОЯНИЕ все 

нуждающиеся Pl pos]. 

Інший концепт, довкола якого формується аксіологічний конфлікт між 

позицією автора й уявною позицією влади в цьому текстовому фрагменті, – 

[УМ Pl pos]: обладают способностью думать и высказывать свои мысли – Pl pos для 

нас; полтора десятка миллионов радостного быдла <…> более удобный 

электорат, чем люди, которые <…> обладают способностью думать и 

высказывать свои мысли – Pl neg для власти. Може видатися, що це конфлікт між 

різними знаками одного ціннісного концепту, однак принциповою тут є позиція 

бенефіціанта: саме вона впливає на предикацію позитивного чи негативного 

оцінного знака.  

5. Суперечність між різними способами узагальнення цінностей 

конкретно-предметного, субординатного рівня:  

[Atr1 Pl] субординатний рівень → [Atr2 Pl] базовий рівень ↔ [Atr1 Pl] субординатний рівень → 

[Atr3 Pl] базовий рівень. Це означає, що одну й ту саму цінність субординатного рівня 

різні суб‟єкти узагальнюють до різних цінностей абстрактнішого, базового рівня.  

Наприклад, підробку можна розцінювати як різновид незаконної 

діяльності, а можна – як вияв таланту: рос. «Подделки в мире искусства принято 

считать большой проблемой. Но можно посмотреть на них с другой точки 

зрения: если фальсификации не отличить от подлинников – разве это не талант, 

достойный восхищения» (Storiа. 07.2017). Схематично цей конфлікт можна 

зобразити так: ПОДДЕЛКА → [НЕ-ЗАКОННОСТЬ & НЕ-ЧЕСТНОСТЬ Pl neg] ↔ 

ПОДДЕЛКА → [ТАЛАНТ Pl pos].  

284

mailto:Storis


Укр.:  «Я фукаю на Висоцького зовсім не тому, що патріотка. Просто він 

мені ніколи особливо не подобався, і коли його надмірно розхвалюють, почуваю 

себе дурепою» (Є. Чуприна. ФБ. 2.02.2018): протиставлено різні способи 

категоризації складного концепту СТАВЛЕННЯ ДО ТВОРЧОСТІ 

ВИСОЦЬКОГО. З одного боку, позиція авторки, яка категоризує цей концепт до 

базового [НЕ-КРАСА Pl neg], а з іншого – позиція її імпліцитних опонентів, які 

категоризують цей самий концепт до базового [НЕ-ПАТРІОТИЗМ Україна Pl neg]. Це 

– випадок аксіологічного конфлікту, який розгортається не між знаками оцінки, а 

між різними тлумаченнями змісту оцінюваного атрибута – денотативного 

компонента ціннісного концепту.   

Рос.: «То есть оно, конечно, совок мог спереть что-то с работы (“что 

охраняю, то и имею” как охарактеризовал этот суверенно-советский процес 

Жванецкий). Но если задуматься, это не воровство даже в евангельском и 

европейском понятии было, а система, при которой то, что никому не 

принадлежало, шло в дело)» (Блог. Радио «Эхо Москвы». 13.10.2013). Позиція-1 

уособлює позицію тих, кому опонує автор і хто вважає, що радянська людина це 

погано, бо вона краде на роботі. Концепт ВОРОВСТВО з цієї точки зору 

категоризується до базового негативного ціннісного концепту [НЕ-

ЗАКОННОСТЬ Pl neg]. Предикування негативного оцінного знака атрибуту 

відбувається за експлікаційною моделлю – за допомогою просторічної лексеми 

спереть, а також іронічної цитати з Михайла Жванецького «Что охраняю – то 

имею». Позиція-2 – позиція автора, який здійснює девальвацію негативного 

ціннісного концепту [ВОРОВСТВО Pl neg] → [ВОРОВСТВО Pl neg intense↓]  через 

його рекатегоризацію, переводячи з категорії [НЕ-ЗАКОННОСТЬ Pl neg]: «это не 

воровство даже в евангельском и европейском понятии было», – до категорії 

[РЕЗУЛЬТАТ Pl pos] (что никому не принадлежало, шло в дело). 

6. Суперечність між різнознаковими ціннісними концептами, які 

предикуються одному об‟єкту: Obj [[Atr1 Pl pos] ↔ [Atr2 Pl neg]].  

 У цих випадках той самий об‟єкт є носієм двох атрибутів, один із  яких 

оцінюється негативно, а інший – позитивно. Такий аксіологічний конфлікт – вияв 
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не стільки непорозуміння між різними його учасниками, скільки конфлікту 

всередині концептуальної картини світу мовця, який усвідомлює суперечливість 

оцінюваного об‟єкта. Дискурсивна проекція цієї суперечності – своєрідна спроба 

раціоналізувати конфліктне ставлення мовця до об‟єкта: укр. «Обдарована 

незаперечним талантом та новаторка у своїх режисерських кінороботах, вона 

<Лені Ріфеншталь – Г.Ч.>, проте, у 30-х роках тісно співпрацювала з 

нацистським режимом, була особистою приятелькою Адольфа Гітлера, який був 

у захваті від її акторських робіт» (УМ. 11.09.2003, c. 2). Позиція-1: Лені 

Ріфеншталь предикується негативно оцінний атрибут – була особистою 

приятелькою Адольфа Гітлера. Він категоризується до базової цінності 

[НАЛЕЖНІСТЬ до нацизму Pl neg], яка набуває статусу негативної через індексацію 

«до нацизму». З позиції-2 та сама режисерка представлена як об‟єкт із позитивно 

оцінними атрибутами [ПОТЕНЦІАЛ Pl pos] (обдарована незаперечним талантом) 

та [КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos] (новаторка). Отже, одному об‟єкту – Лені Ріфеншталь 

– один мовець атрибутує одночасно позитивні та негативні ціннісні концепти.  

Рос.: «Будущий президент Франции Шарль де Голль был 

недисциплинированным учеником, но проявлял большие способности к 

французскому языку и истории, чего нельзя было сказать о немецком языке» 

(День. 9.09.2003, с. 3): з позиції-1 майбутньому президенту Франції Шарлю де 

Голлю предикується позитивно оцінний атрибут [ПОТЕНЦИАЛ Pl pos] (большие 

способности к французскому языку и истории). З позиції-2 – негативний 

ціннісний концепт [НЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Pl neg] (был недисциплинированным 

учеником).  

Як бачимо, виникнення аксіологічного конфлікту стає можливим завдяки 

стохастичній природі аксіологічних структур: одна й та сама властивість 

може оцінюватися по-різному, може категоризуватися по-різному, може 

тлумачитися по-різному, може предикуватися різним об‟єктам і мати різних 

бенефіціантів із  погляду різних суб‟єктів. 
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4.1.2. Формування семантичної структури тексту довкола 

аксіологічного конфлікту 

Навіть у межах концептуальної системи одного суб‟єкта можлива 

присутність одночасно позитивного та негативного концепту, денотативну 

частину якого становить той самий атрибут. Яскравим прикладом дискурсу, 

насиченого ціннісними конфліктами, є творчість А. Кримського. У оповіданнях 

«Батьківське право» (1891) (Кримський 1972а) та «Перші дебюти одного 

радикала» (1891) (Кримський 1972b)  чітко простежується аксіологічний конфлікт 

на рівні бенефіціантів ціннісного концепту [ПОВАГА Pl pos]. З одного боку – з 

позиції дітей, де бенефіціант цінності необмежений. З іншого боку – з позиції 

дорослих, де бенефіціант цінності [ПОВАГА Pl pos] обмежено дорослими. Для 

обмеження бенефіціанта цінності [ПОВАГА Pl pos] до «дорослих» і формування 

відповідної аксіологічної настанови у дітей, дорослі використовують такі мовно-

когнітивні моделі: 

- релятивну (з посиланням на авторитети): батюшка змушує школярів 

вчити «…з катехізису тільки тії тексти, де сказано, щоб діти безоглядно 

покорялися батькам, старшим»; «так бог звелів» (Кримський 1972b, c. 371);  

- каузативну: «Я ж тебе зродила на світ...», «Я тебе годую» 

(імпліцитний висновок – тому ти маєш мене поважати) (Кримський 1972a, 

c. 368);  

- телеологічну: «...коли ви навіть скінчите курс та захочете піти до 

університету, то од нас <...> буде заслана туди характеристика ваша. Ви вже й 

тепер псуєте собі кар‟єру. А що далі діяти – ваша воля», тобто, щоб отримати 

позитивну характеристику й вступити до університету, потрібно поважати 

дорослих (там само, с. 407);  

- спонукальну: імперативні речення-заборони тих дій, що ставлять під 

сумнів істинність предикативного зв‟язку [ПОВАГА до старших Pl pos]: 

«Стережіться! Передумайте!» (там само, с. 395); «Не пхай свого носа» (там 

само, с. 68). 
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Письменник демонструє також, як загальна перлокутивна ефективність 

цих моделей знижується, наражаючись на критичне налаштування адресата, якого 

виключають із кола бенефіціантів цінності [ПОВАГА Pl pos]: «Дуже я прохала, 

щоб ви мене на світ породжали!.. породили, то повинні й годувати!» (Кримський 

1972a, c. 368). Ця відповідь показує: 1) суб‟єкт виключає себе із кола 

бенефіціантів вітальної цінності [ЖИТТЯ Pl pos]; 2) використовує деонтологічну й 

каузативну моделі, доводячи, що опонент сам є зацікавленою особою, тобто 

бенефіціантом цієї цінностей:  породили, то повинні годувати –  [ЖИТТЯ дітей Pl 

pos для батьків]. Переведення «годування» з категорії моральної ДОБРОТА в категорію 

деонтологічну ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ до певної міри позбавляє агенса права на 

моральну винагороду. Так, у концепції Е. Шварца, виконання обов‟язку не 

вимагає похвали [Ивин 1970, с. 182]. Більше за те, матеріальний добробут 

(«годування») належить, за типологією А. Маслоу [Maslow 1943], до цінностей 

вітальних – найнижчого рівня. Любов – до цінностей третього рівня (належності). 

Повага – до четвертого. Таким чином батьки, задовольняючи дитячі потреби 

нижчого рівня, вимагають, щоб їм за це віддячували цінностями вищих рівнів. 

Адекватну плату, натомість, пропонує батькові один із підлітків, коли обіцяє 

повернути йому всі гроші, які той витратив на нього. 

Іншою стратегією, спрямованою проти формування ціннісного концепту 

[ПОВАГА Pl pos] з обмеженим колом бенефіціантів «дорослі», є спроба зняти це 

обмеження, віддзеркалюючи релятивну модель з посиланням на релігійні 

авторитети: «Коли ми, діти, маємо за євангелієм бути слухняними, то так само 

за тим самим євангелієм ми сміємо домагатися й од батьків повної 

справедливості супроти нас», – розмірковує в щоденнику інший герой 

(Кримський 1972a, c. 379).  

Реакцією на репліки дітей, які намагаються деконструювати мовно-

когнітивні моделі, що їх застосовують дорослі, насаджуючи цінність з обмеженим 

колом бенефіціантів [ПОВАГА до дорослих Pl pos], найчастіше слугують 

маніпулятивні прийоми ухиляння від відповіді: «...ви шукаєте рації, 

аргументації...  А навіщо вам це?» (там само, с. 406); квазівідповіді: «Директор 
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брехати не хотів, то й змовчав, буркнувши тільки: “Резонерство”» (Кримський 

1972b, c. 393); «Не маю охоти розглаголювати з тобою» (Кримський 1972a, c. 

368). Все це – ознаки маніпулятивного дискурсу, яким користуються при 

відсутності раціональних аргументів.  

Отже, суперечність між пропозиційними структурами оцінних фреймів, 

вербалізованих у тексті як позиції різних суб‟єктів, може ставати основою 

художнього конфлікту. Зразки таких текстів, сюжетна структура яких 

сформована довкола аксіологічного конфлікту, дає творчість А. Кримського. 

Мовлення героїв оповідань «Батьківське право» та «Перші дебюти одного 

радикала» насичене мовно-когнітивними цінніснотвірними моделями, за 

допомогою яких учасники ейджистського конфлікту намагаються 

аргументувати або спростувати право дітей бути включеними до кола 

бенефіціантів цінності [ПОВАГА Pl pos].  

 

4.1.3. Дискурсивні стратегії розв’язання аксіологічного конфлікту 

Дослідники аксіологічної логіки та лінгвістики неодноразово 

стверджували, що суперечки про цінності безперспективні, а отже, розв‟язання 

аксіологічного конфлікту видається неможливим. Основою для такого 

твердження є заперечення істиннісного значення в оцінних висловлюваннях 

[Арутюнова  1999, с. 44]. О. Івін писав, що «ті оцінки, які нічого не стверджують і 

слугують звичайним словесним виявленням почуттів, є суб‟єктивними й 

позбавлені істиннісного значення» [Ивин 1970, с. 46]. Однак, із цієї його тези 

випливає, що об‟єктивні оцінки все ж таки існують (ті, які щось стверджують) і 

можуть розглядатися в категоріях істинності / неістинності. Спираючись на 

запропоновану нами поліпредикативну пропозиційну структуру оцінних 

висловлювань, можемо стверджувати, що об‟єктивний компонент є в будь-якому 

з них. Цей об‟єктивний компонент – оцінюваний атрибут. Навіть якщо взяти на 

віру, що знак оцінки не можна аргументовано довести, оцінюваний атрибут у 

позиції денотативного компонента оцінного значення, безумовно, можна 

верифікувати. У висловлюванні «Він нездара» можна сперечатися, чи доцільно 
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давати негативну оцінку людині за критерієм НЕ-ТАЛАНТ. Але денотативна 

частина оцінного предиката нездара може бути верифікована й визначена як 

істинна чи неістинна, виходячи з об‟єктивних фактів реального світу: він програв 

творчий конкурс, його музика не подобається аудиторії тощо. Виглядає так, що 

суперечка він хороший лікар чи він поганий лікар набуває сенсу, коли переходить 

із  рівня абстрактних, суперординатних ціннісних концептів (ДОБРЕ / ПОГАНО) 

на рівень концептів субординатних («Він мене вилікував», «Він – уважний 

лікар»).  

У попередньому розділі було продемонстровано, що предикативний 

зв‟язок між оцінюваним атрибутом й оцінним знаком також може бути предметом 

доведення й аргументації. Такими аксіологічними аргументами є фактично всі 

описані мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі. Це, разом із викладеними вище 

міркуваннями, дає підстави вважати, що розв‟язання аксіологічних конфліктів 

принципово можливе.    

Загальним місцем праць із конфліктології, які пропонують різні шляхи 

вирішення конфліктів, є теза про необхідність пошуку «суспільного порозуміння» 

[Збіґнєв 2016, с. 90]. А. Гірник та В. Резаненко стверджують, що у традиційних 

далекосхідних культурах вирішення конфлікту тлумачать як віднайдення 

«єднання», покликаного відновити початкову «цілісність» [Гірник, Резаненко 

2012, с. 39]. Вихід із конфліктної ситуації може полягати також у переосмисленні 

мети чи причин конфлікту: умінні, перш ніж реагувати, зрозуміти інтенції мовця, 

який провокує на конфліктну відповідь [Tomo 2012, с. 721]. Важливий чинник 

розв‟язання конфлікту з мінімальними втратами й максимальним виграшем – це 

вміння подумки моделювати діяльність опонента, прораховувати його можливі 

реакції: «Деякі шахісти, зробивши хід, встають і заходять за спину партнера, 

намагаючись подивитися на дошку його очима» [Лефевр, Смолян 1968, с. 61]. Для 

цього необхідно мати передовсім уявлення про картину світу опонента, адже 

«конфлікт із точки зору стороннього дослідника <…> виступає як результат 

несумісності картин оточуючого людей світу, відображеного в їхніх головах, 

точніше проектів майбутнього, які будують гравці» [Лефевр, Смолян 1968, с. 16].  
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Пошуком єдності в аксіологічних конфліктах можна вважати 

конвенціалізацію аксіологічних структур на рівні різних її компонентів: 

«Імовірність домовленості між суб‟єктами зросте, якщо певне мовне 

висловлювання буде аксіологічно конвенціоналізованим» [Lago 2003, с. 182]. Це 

означає узгоджене розуміння структур, що презентують різну аксіологічну 

категоризацію світу суб‟єктами: денотативної частини та аксіологічної 

категоризації концептів, довкола яких розгортається конфлікт, а також 

порозуміння щодо наявності / відсутності предикативного зв‟язку [Atr Pl]. За 

результатами аналізу мовного матеріалу, насамперед текстів ЗМІ, нами було 

виявлено кілька стратегій розв‟язання аксіологічних конфліктів, суть дії яких 

полягає в такому узгодженні, яке можна назвати також аксіологічним 

вирівнюванням: 

- розширення кола бенефіціантів із включенням до нього обох 

конфліктуючих сторін; 

- рекатегоризація, тобто така категоризація конфліктогенних ціннісних 

концептів, що дає змогу кваліфікувати їх як несуперечливі одна одній цінності; 

- зміщення фокусу уваги від двох конфліктогенних ціннісних концептів на 

третій; 

- зміщення фокусу уваги з оцінного знака на зміст денотативного 

значення. 

Остання стратегія означає вихід за межі суперечки про цінності й 

продовження дискусії з опертям не на суб‟єктивні думки про той чи той факт, а на 

аналіз самого факту за класичною фреймовою схемою: чи він узагалі мав місце, 

коли й хто виступав агенсом, пацієнсом, бенефіціантом [Черненко 2014а]. Цей 

алгоритм дає змогу виявити розбіжності й помилки в тих випадках, якщо 

значення слова недостатньо точно розуміють [Дестют де Траси 2013, c. 253], 

тобто коли в основі конфлікту лежить не різниця в ціннісних настановах 

суб‟єктів, а неузгодженість у тлумаченні лексем на позначення ціннісних 

концептів. Запропоновані стратегії розв‟язання конфлікту корелюють із деякими 
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принципами миротворчої журналістики, яка закликає шукати й пропагувати 

спільне в прагненнях і вищі, зрозумілі для кожного цілі [Нагорна 2005, c. 315]. 

Продемонструємо ці засоби розв‟язання аксіологічних конфліктів на 

прикладі обговорення заяви, зробленої у соцмережі директором Українського 

інституту національної пам‟яті Володимиром В‟ятровичем 25 січня 2018 року: 

укр. «Знову про «геть від Москви!» Не всі щупальця «руского міра» такі огидні і 

очевидні, як совок і московська церква. Деякі більш симпатичні, вишукані та 

респектабельні, але не менш небезпечні. «Іронія судьби», «восьмоємарта», 

булгакови, пугачови і навіть висоцькі і цої в руках Кремля – ефективні 

інструменти нагадування про єдиний культурний простір та інструменти його 

відтворення. А саме культура є фундаментом, на якому кожен імперіалізм 

зводить храм своєї величі» (В‟ятрович. ФБ. 25.01. 2018). 

Цей неофіційний, однак публічний виступ спровокував активну дискусію в 

мас-медіа та соціальних мережах. До неї долучилися відомі постаті української 

культурної еліти: Юрій Винничук, Юрій Макаров, Віталій Портніков, Юрій 

Рибчинський та ін. [Винничук 2018; Гайдукевич 2018; Дубинянський 2018; Ісаюк 

2018; Курков 2018; Макаров 2018; Портников 2018; Рыбчинский 2018; Dubrovskiy 

2018; Kononov 2018]. У цій дискусії можна було виокремити кілька конфліктів на 

рівні ціннісних концептів, що стали предметом суперечок і аргументації – 

раціональної та ірраціональної.  

1. Конфлікт між значущістю різних цінностей: обговорювався ступінь 

значущості цінностей СВОБОДА культурних уподобань та НАЛЕЖНІСТЬ до українського 

ментального простору. 

Позиція 1: НАЛЕЖНІСТЬ до українського ментального простору  важливіша за 

СВОБОДУ культурних уподобань.  

Схематично: [НАЛЕЖНІСТЬ до українського ментального простору Pl pos] > [СВОБОДА 

культурних уподобань Pl pos]. 

Наприклад: укр. «Вам начхати на те, що Булгаков зневажав українців. І в 

жодній країні, яка себе поважає, ніхто б не дозволив ставити пам'ятник чи 

відкривати музей своєму ворогові» [Винничук 2018]; рос. «Высоцкий – это не 
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только их собственное прошлое, но и культурное наследие другой страны, чужой 

цивилизации» [Портников 2018]; укр. «Який єдино можливий діагноз у ситуації, 

коли співак з іншої країни, до того ж країни, яка просто зараз веде війну з твоєю 

власною, удостоюється ревного плачу?» [Ісаюк 2018]. 

Ці приклади містять індексацію певного явища музичної культури чи 

літератури (Булгаков, музей, Высоцкий, культурное наследие, співак) як чужого 

(другой страны, чужой цивилизации, з іншої країни) і ворожого Україні 

(зневажав українців, ворогові, веде війну). У такий спосіб їх виносять за межі 

українського ментального простору. Водночас відбувається предикування 

негативного знака концепту СВОБОДА культурних уподобань у разі, якщо його об‟єктна 

індексація поширюється на названих письменників та музикантів (ніхто б не 

дозволив ставити пам'ятник; який єдино можливий діагноз у ситуації, коли 

співак з іншої країни < …> удостоюється ревного плачу). 

 

Позиція 2: СВОБОДА культурних уподобань важливіша за НАЛЕЖНІСТЬ до 

українського ментального простору.  

Схематично: [СВОБОДА культурних уподобань Pl pos] > [НАЛЕЖНІСТЬ до українського 

ментального простору Pl pos]. 

Наприклад: укр. «Це не лінія розлому. Це питання пріоритету особистої 

свободи над національним, чи класовим, чи ще яким» (коментар до [В‟ятрович 

2018]): експліковано позитивний знак концепту [СВОБОДА Pl pos]  без 

обмежувальної індексації як більш значущого, ніж НАЛЕЖНІСТЬ до українського 

ментального простору (питання пріоритету… над); укр. «А може митці (не рахуючи 

попси, бо то не мистецтво) та вчені поза політикою...?» (В. Калюжний, ФБ. 

02.02.2018): концепт [СВОБОДА культурних уподобань Pl pos] декларується як значущий 

(А може митці <…> та вчені поза…) по відношенню до [НАЛЕЖНІСТЬ до 

українського ментального простору Pl pos], вираженого ситуативним вербалізатором (політика). 

 

2. Конфлікт між об‟єктами, яким можна предикувати аксіологічно 

забарвлений атрибут [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos]. 
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Позиція 1:  до українського національного простору належать тільки ті, хто 

не споживає російський культурний продукт. 

Схематично: cпоживачі російської культури НЕ [НАЛЕЖНІСТЬ 

Україна Pl pos]. 

Наприклад: укр. «…треба розуміти, що це вороги. Як і васьмоємарта і 

двадцатьтретєфєвраля» (коментар до [В‟ятрович 2018]); укр. «Доки Пушкін для 

тебе важить більше, ніж Байрон, Турґєнєв більше, ніж Мопассан, а, припустімо, 

Висоцкій більше, ніж Боб Ділан, ти є, по суті, частиною «русского мира»» 

[Макаров 2018]: заперечується можливість предикувати споживачам російської 

культури аксіологічно забарвлений атрибут НЕ [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos]: ти є, 

по суті,  частиною «русского мира»; це вороги. 

Позиція 2: Споживачі російської культури також можуть належати до 

українського національного простору. 

Схематично: споживачі російської культури Є [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos].  

Наприклад: рос. «Любовь к творчеству Высоцкого отнюдь не означает 

отсутствие патриотизма. Да и сам по себе патриотизм не означает, что 

нужно любить только свое» [Рыбчинский 2018];  укр. «Після того, як багато 

людей вам пояснили, що їх позитивне ставлення до творчості цих людей для них 

жодним чином не пов'язано з радянською ідеологією, ви все одно продовжуєте 

педалювати цю тему» (коментар до [В‟ятрович 2018]). У цих прикладах 

аксіологічно забарвлений атрибут  [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos] предикується 

об‟єкту «українці, які споживають російський культурний продукт»: «…їх 

позитивне ставлення до творчості цих людей для них жодним чином не 

пов'язано з радянською ідеологією», «Любовь к творчеству Высоцкого отнюдь 

не означает отсутствие патриотизма», «…патриотизм не означает, что 

нужно любить только свое».  

 

3. Конфлікт між бенефіціантами базової цінності СВОБОДА слова. Це 

означає, що різні сторони конфлікту визнають право на свободу слова, 

культурних уподобань) за одними суб‟єктами й не визнають його за іншими.      
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Схематично: [СВОБОДА слова для суб‟єктa 1 Pl pos] ↔ [СВОБОДА слова для суб‟єктa 

2 Pl neg]. 

Позиція 1: [СВОБОДА слова для В. В‟ятрович Pl pos] ↔ [СВОБОДА слова для споживачі 

російської культури Pl neg]. 

Наприклад: укр. «Усі форми втечі від цього за правами на приватність, 

обурення у відповідь на прохання про уточнення своєї позиції, нарікання, що 

вимагають звітувати за висловлене і принаймні не говорити сьогодні 

протилежне вчорашньому – це все ні що інше, як небажання брати на себе отой 

обов'язок щодо інших» [Ісаюк 2018]; рос. «Он лишь высказал свое мнение. И 

достаточно четко его объяснил» (Широпаев. ФБ. 02.02.2018). У цій групі 

висловлювань суб‟єкту В‟ятровичу предикується позитивно забарвлений атрибут 

[СВОБОДА Pl pos для позиція 1] як право на висловлювання своєї думки (лишь 

высказал свое мнение), у той час як суб‟єктам «споживачі російської культури» 

цей самий атрибут предикують із негативним оцінним знаком: «…нарікання, що 

вимагають звітувати за висловлене <…> – це все ні що інше, як небажання 

брати на себе отой обов'язок щодо інших». Таким чином споживачів російської 

культури виключають із кола бенефіціантів цінності  [Свобода Pl pos].          

Позиція 2: [СВОБОДА слова для споживачі російської кульури Pl pos] ↔ [СВОБОДА слова 

для В. В‟ятрович Pl neg]. 

 Укр.: «- Тобто В'ятрович – виняток? Йому – зась на власну думку? – кто 

такое сказал? – Чому ж тоді “Вятрович не тем занимается”?» (Ярослава 

Олеговна Мищенко. ФБ. 29.01.2018); рос. «Слушать Высоцкого или нет – личное 

дело каждого, – подчеркнул Курков. – Заявление Вятровича о Высоцком – никакой 

не сигнал, просто личное мнение, которое он пытается сделать 

государственным» [Курков 2018]; укр. «Хто-хто, а директор Інституту 

національної пам'яті, професіонал, мав би розуміти заздалегідь “как наше слово 

отзовется”» (розм., ФБ, 02.02.2018); укр. «Чи має він моральне право нам казати 

щó є добре, а що погано?» (ФБ, 02.02.2018). У цих прикладах, навпаки: 

Володимиру В‟ятровичу аксіологічно забарвлений атрибут СВОБОДА 

предикують із  негативним оцінним знаком, а споживачам російської культури – з 
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позитивним, тобто Володимира В‟ятровича виключають із кола бенефіціантів 

цінності [Свобода Pl pos].     

У текстах, що містять дискурсивні проекції цієї дискусії, ми зустріли всі 

запропоновані вище стратегії розв‟язання аксіологічного конфлікту. 

1. Розширення кола бенефіціантів цінності НАЛЕЖНІСТЬ Україна із 

включенням до нього обох сторін конфлікту. 

Схематично:   

Не-споживачі російської культури [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos]  

Λ  

Всі споживачі російської культури [НЕ-НАЛЕЖНІСТЬ Україна  Pl neg]  

↓ 

Деякі споживачі російської культури [НАЛЕЖНІСТЬ  Україна  Pl pos]. 

Ці схеми показують заміну оператора генералізації всі оператором деякі. 

Так знімається жорсткий предикативний зв‟язок між об‟єктом споживачі 

російської культури й негативним оцінним предикатом [НЕ-

НАЛЕЖНІСТЬ  Україна  Pl neg], водночас сфера дії оцінного предиката 

[НАЛЕЖНІСТЬ Україна  Pl pos] розширюється завдяки частині об‟єктів групи 

«споживачі російської культури». 

Наприклад: укр. «Шановні, я ось люблю і Висоцького, і Цоя. І я з початку 

15 в АТО»; рос. «У меня прадед в УПА воевал, немного обидно. Ладно я, 

непримечательный человек – а те, кто в АТО, допустим, на русском 

разговаривают или даже Высоцкого слушают?» (коментарі до [В‟ятрович 2018]). 

До бенефіціантів цінності [НАЛЕЖНІСТЬ Україна  Pl pos] (у меня прадед в УПА 

воевал; я з початку 15 в АТО; те, кто в АТО) автори цих висловлювань 

зараховують і тих, хто споживає продукти російської культури (я ось люблю і 

Висоцького, і Цоя; на русском разговаривают или даже Высоцкого слушают). 

Розширення кола бенефіціантів цінності СВОБОДА і включення до неї 

обох конфліктуючих сторін. Це означає визнання права на свободу думки й слова 

за всіма, кого охоплює ця дискусія.   

Схематично: 
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[СВОБОДА Pl pos для позиція 1] ↔ [СВОБОДА Pl neg для позиція 2]  

  ↓  

[СВОБОДА Pl pos для кожного] 

Наприклад: укр. «…кожен має свої смаки і критерії геніальності – і це 

нормально. То не має бути підставою суперечки» (ФБ, 28.01.2018); укр. «У нашій 

країні поки що кожен має право на власну думку, і обзивати іншу людину за те, 

що думки не співпадають з власними – неправильно» (ФБ, 4.02.2018). У цих 

прикладах відбувається розширення бенефіціанта цінності СВОБОДА (право на 

власну думку, свої смаки і критерії геніальності) до максимально інклюзивного 

кожен. 

2. Рекатегориазія: пошук такого способу аксіологічної категоризації, який 

дає можливість вийти на ціннісні концепти, що не викликають суперечки.  

Категоріальна перекваліфікація ціннісних концептів може допомогти 

розв‟язати конфлікт, коли цінності з точки зору різних суб‟єктів знаходяться у 

відношеннях контрадикторної суперечності й формують чітку дихотомію. Цей 

тип суперечності не передбачає проміжних позицій, які могли би стати 

компромісними. Порівняймо контрарні суперечності, між якими  є ще проміжні 

варіанти: укр. геніальний – бездарний (талановитий, зі здібностями, не без 

здібностей); рос. красивый – некрасивый (безобразный, нормальный, 

симпатичный, привлекательный, очаровательный и т. д.), – і контрадикторні 

опозиції укр. живий – мертвий / рос. живой – мертвый, укр. порядний – 

непорядний / рос. порядочный – непорядочный, укр. законний – незаконний / рос. 

законный – незаконный. Водночас набагато легше знайти спільну точку відліку, 

коли, крім «білого» й «чорного», до уваги брати ще й «сіре». Однак опоненти 

часто спираються на аргументи, які засновані саме на протиставленні «білого» й 

«чорного», бо їх, на думку Дж. Марлоу, простіше захищати [Malrieu 1999, c. 2]. У 

цьому разі доцільно змінити категоріальну кваліфікацію ціннісних концептів так, 

щоби вони утворювали не контрадикторну, а принаймні контрарну суперечність, 

або ж узагалі не знаходилися у відношеннях несумісності.  
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Приклади рекатегоризції: укр. «Справа <…> в якості твору і виконавців» 

(розм., ФБ, 30.01.2018); укр. «У мене інша жіноча версія, чому Volodymyr 

Viatrovych, делікатна, в принципі людина, так сказав <…> Я б ніколи не змогла 

підняти руку на меломана тому, що йому не близький російський рок чи 

Окуджава» (розм., ФБ, 30.01.2018). У цих контекстах критерій негативної оцінки 

споживачів російської культури пропонують інтерпретувати як співвіднесений не 

з цінністю [НЕ-НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl neg], а з цінністю [КРАСА Pl neg] (cправа 

<…> в якості твору і виконавців; підняти руку на меломана тому, що йому не 

близький російський рок). 

3. Зміщення фокусу уваги від двох конфліктогенних цінностей на третю, 

яка їм не протистоїть.  

  Схематично: [[Atr1 Pl] ↔ [Atr2 Pl]] → [Atr3 Pl]. 

У цьому конфлікті цінностями, на які було перефокусовано увагу, 

виявилися аксіологічно забарвлені концепти [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos], 

[КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos], [НЕ-ЗАКОННІСТЬ Pl neg], [НЕ-ДОБРОБУТ Pl neg]. 

Приклади: рос. «Да что вы все о Высоцком и Цое. Лучше бы стихи Стуса 

напечатали у себя на страничке. Песню бы сочинили душевную на его стихи. 

Толку было бы больше» (коментарі до [В‟ятрович 2018]). У цьому прикладі фокус 

уваги зміщено з об‟єктів дискусії – ціннісних концептів [CВОБОДА Pl pos] і [НЕ-

НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl neg] на концепти [ДІЯЛЬНІСТЬ Pl pos], 

[КРЕАТИВНІСТЬ Pl pos]; укр. «Зрештою, як би не ставився до Цоя з Висоцьким я 

чи будь-хто інший, не варто забувати, що ця тема яйця виїденого не варта, тема 

є не більше, ніж класичним інформаційним вкидом – способом відвернути увагу 

суспільства від інших, по-справжньому важливих речей: замість дискутувати 

про те, як дієво боротися з корупцією, підтримувати малий та середній бізнес 

ми і далі сперечаємося про те, що, за великим рахунком, є особистою справою 

кожного (Rw. News. 01.02.2018): у цьому текстовому фрагменті мовець зміщує 

фокус уваги на ціннісні концепти [НЕ-ЗАКОННІСТЬ Pl neg], [НЕ-

ДОБРОБУТ Pl neg]. 
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4. Зміщення фокусу уваги з оцінного знака на зміст денотативного 

значення (може супроводжуватися конкретизацією об‟єкта / критерію оцінки). 

У цьому конфлікті зміщення фокусу уваги на денотативні значення ціннісних 

концептів, що стали предметом дискусії, означає верифікацію тверджень про 

діяльність обговорюваних діячів російської культури [Черненко 2014а]. Унаслідок 

такої верифікації змінюється критерій негативної оцінки: ним стає вже не факт 

належності до російської культури, а такі аксіологічно забарвлені атрибути, як 

[НЕ-ЧЕСНІСТЬ Pl neg], [НЕ-ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl neg], 

[КОНФОРМНІСТЬ Pl neg].    

Наприклад: укр. «Висоцький он які протестні вірші писав. З чисто 

практичної точки зору – Стус теж писав дуже навіть протестні вірші. І де 

опинився? На зоні. І там і загинув. А тим часом Висоцький концертував, і грав, і 

виїжджав за кордон. Бог з ними, концертами і виступами – але як можна було у 

радянський час виїжджати за кордон і не бути близько знайомим з 

компетентними органами?» [Ісаюк 2018]; укр. «Йому дали квартиру в центрі 

Москви. Як ви думаєте, чи можливо було б таке, якби він реально боровся з 

комуністичною системою, яка контролювала кожен чих радянських громадян?» 

(LB.ua. 30.01.2018): з цих прикладів очевидне предикування концепту 

ВОЛОДИМИР ВИСОЦЬКИЙ (у цій дискусії категоризується до концепту 

РОСІЙСЬКА КУЛЬТУРА) таких атрибутів: [НЕ-ЧЕСНІСТЬ Pl neg], [НЕ-

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl neg], [КОНФОРМНІСТЬ Pl neg] (концертував, і грав, і 

виїжджав за кордон; як можна було у радянський час виїжджати за кордон і не 

бути близько знайомим з компетентними органами; йому дали квартиру в центрі 

Москви: імпліцитний висновок – був на службі в КДБ). 

Отже, ми можемо стверджувати, що розв‟язання аксіологічних 

конфліктів принципово можливе за допомогою кооперативних стратегій, а саме 

аксіологічного вирівнювання, тобто узгодження аксіологічних пропозиційних 

структур, які презентують одну й ту саму ситуацію в концептуальних картинах 

світу, а відтак у мовленні різних суб‟єктів. Таке вирівнювання можна 

здійснювати шляхом застосування різних стратегій: розширення кола 
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бенефіціантів, рекатегоризації, зміщення фокусу уваги на позаконфліктний 

ціннісний концепт; зміщення фокусу уваги на зміст денотативного значення.  

 

4.1.4. Застосування аксіологічного вирівнювання для розв’язання 

мовного конфлікту в сучасній Україні 

Процедуру аксіологічного вирівнювання можна здійснювати не лише на 

рівні окремих реплік учасників дискусії, а як системну методику розв‟язання 

суспільного конфлікту. Ми спробували застосувати його для вирішення мовного 

конфлікту в Україні у 2004 році.  

Мовний конфлікт виникає як форма існування незбалансованого 

екзоглосного білінгвізму в ситуації, коли потреби носіїв певної мови, яка 

розширює коло своїх функцій, суперечить бажанням носіїв іншої мови зберегти 

існуючу структуру мовної ситуації. Так буває, коли дві мови претендують на одну 

соціолінгвістичну сферу [Юсселер 1987], де їхнє паралельне функціонування 

фізично практично неможливе (не можна двома мовами одночасно віддавати 

накази в армії) чи обмежене законодавчо. Усі описані процеси можна 

спостерігати на прикладі мовної ситуації в Україні. Її розвиток у часи 

незалежності зумовлюють дві конкурентні тенденції [Лозинський 2008, с. 396-

397; Шумлянський 2009]. Перша – спрямована на територіальне та функціональне 

поширення української мови [Тараненко 2001, c. 6]. Друга – пов‟язана з 

перспективою подальшої присутності російської мови в Україні [Концепції 

державної мовної політики; Лозинський 2008, c. 98; Озерова 2001, c. 35]. 

В аксіологічній площині мовний конфлікт в Україні можна представити на 

рівні субординатних концептів у вигляді конфлікту між цінностями 

[УКРАЇНСЬКА МОВА] ↔ [РОСІЙСЬКА МОВА]. Їхня категоризація різними 

мовцями може давати різні результати: 

- МОВА → [НАЛЕЖНІСТЬ Україна Pl pos]: укр. Ще цього року Верховна 

Рада України може розглянути у першому читанні законопроект 5670-д «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної». Його перша 

стаття говорить: «Кожен громадянин України зобов‟язаний володіти 
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державною мовою як мовою свого громадянства» (Збруч. 26.10.2017): маркер 

концепту НАЛЕЖНІСТЬ – громадянин України, мова громадянства. 

- МОВА → [ОСВІТА Pl pos] (можливість отримувати освіту та 

інформацію, споживати культурний продукт певною мовою): укр. Кіровоградцям 

не вистачає українських книг (Радіо Свобода.  03.09.2013): дискурсивний маркер 

концепту – книг; 

- МОВА → [ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ Pl pos] (право користуватися тієї чи 

іншою мовою): рос. Но в Google поиске никто вам не запрещает пользоваться на 

том языке на котором вы желаете общаться (Как изменить язык в настройках 

Google. Справочный форум. 7.01.2018): дискурсивний маркер концепту – никто 

вам не запрещает; 

- Мова → [ПАТРІОТИЗМ Pl pos]: рос. Я патриот Украины – и я говорю на 

русском языке (Livejornal. 18.02.2016): дискурсивний маркер концепту – 

патриот;  

- МОВА → [УСПІХ Pl pos]: укр. Кому треба знати українську, у кого в 

голові щось є, кому це потрібно для кар'єри – прекрасно знають (Texty.org.ua. 

29.01.2018). Дискурсивний маркер концепту – потрібно для кар'єри. 

- МОВА → [ГЕДОНІЗМ Pl pos]: укр. Наше завдання зробити так, щоб 

українською було говорити зручніше й вигідніше. Ось чому я перейшов на 

українську мову (Обозреватель. 26.07.2016). Дискурсивний маркер концепту – 

зручніше й вигідніше. 

Конфронтаційна налаштованість опонентів призводила до уникання  

відкритих дискусій. На філологічних заходах, присвячених мовному питанню, 

практично ніколи не бувають присутні представники двох різних поглядів. 

Ж. Бодріяр назвав би це симуляцією діалогу, кінцевий результат якої – 

відстрашення: від самої проблеми так само, як і від її вирішення [Бодріяр 2004]. 

У 2010 було опубліковано розвідку С. Шумлянського, у якій він виокремив не 

лише російськофільний та українськофільний дискурси, але також різновиди 

кожного з них: радикальний та прагматичний. Останній вирізняє налаштованість 

на пошук компромісів, стимулів до розширення українського мовного простору та 
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збереження такої частки російської мови в Україні, яка би не загрожувала 

функціонуванню української як державної [Shumlianskyi 2010]. Однак 

дослідження характеру інтеракцій між цими чотирма різновидами дискурсів 

навколомовної дискусії в Україні, здійснене нами у співавторстві [Черненко, 

Шумлянський 2013], показало, що захисники інтересів носіїв обох мов 

конструюють образ вороже налаштованого опонента, ігноруючи речників 

прагматичного дискурсу. Наприклад, адресат-опонент, сконструйований у 

російськофільному толерантному дискурсі, виглядав представником швидше 

українськофільного радикального, аніж толерантного дискурсу: укр. « ... є 

підстави говорити про високий рівень толерантності українського народу 

(російсько- і українськомовного), що різко контрастує з непримиренністю, 

нетерпимістю українських політиків та представників гуманітарної 

інтелігенції»; укр. «Від того, наскільки успішно й задовільно будуть розв‟язані 

проблеми двох найпоширеніших в Україні мов, залежить самовідчуття людей, 

котрі асоціюють себе з ними: почуватимуться вони рівноправними громадянами 

своєї країни чи її пасинками, громадянами другого сорту» (Погребинський, 

Білецький, Большов та ін. 2010). Автори статті залишають за дужками українську 

гуманітарну інтелігенцію, яка продукує прагматичний дискурс.  

Водночас, як уже зазначалося, лише толерантний соціальний діалог, хоча й 

повільно, але все ж таки дає змогу наблизитися до консенсусного рішення 

сторонам суспільного конфлікту [Саппа 1999]. Для того, щоби такий діалог 

відбувся в конструктивній площині, потрібно було виконати дві умови: 

1) дати можливість висловити свою думку представникам інтересів носіїв 

обох мов; 

2) розглянути цей діалог як аксіологічний, де ключовою цінністю 

виступає субординатний концепт МОВА, залучивши описані дискурсивні 

стратегії розв‟язання ціннісних конфліктів.  

Задля цього було проведено компаративне експертне опитування «Мовна 

ситуація в Україні: шляхи гармонізації» [Черненко 2010d; 2011d; 2011e]. 

Протилежні погляди на мовну ситуацію в Україні презентували групи філологів-
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русистів та філологів-україністів, оскільки філологи не лише можуть транслювати 

думку носіїв певної мови, але через ЗМІ та громадські організації часто самі цю 

думку й формують. Зауважимо, що твердження справедливе лише для русистів та 

україністів України. Навряд чи правильно буде вважати викладачів англійської 

мови в Україні носіями англомовної картини світу з усіма її цінностями та 

ідеологемами. Зазначимо, що з початком окупації Криму та сходу України таке 

ототожнення стає все менш релевантним і для фахівців із  російської філології.  

Було залучено також контрольну групу представників інших 

спеціальностей. Загалом в опитуванні взяли участь 57 експертів – по 19 осіб у 

кожній із трьох груп. Серед опитаних – переважно працівники вищих навчальних 

закладів та НАН України, передовсім із  науковим  ступенем, з усіх регіонів 

України. Опитування мало назву «Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації» 

і проводилося протягом 2005 р. Воно було письмовим, анонімним, тож 

респонденти були позбавлені групового впливу, який підвищує емоційність 

дискусії та впливає на щирість відповідей.  

Для того, щоби знайти шляхи гармонійного вирішення мовного конфлікту 

в Україні, було використано декілька стратегій аксіологічного вирівнювання. 

1. Зміщення уваги з оцінного знака на денотативне значення цінності. 

Задля цього ми уникали аксіологічно забарвленого на той час питання про 

ДЕРЖАВНИЙ СТАТУС РОСІЙСЬКОЇ МОВИ. Цей субординатний ціннісний 

концепт активізував майже всі вищезазначені ціннісні категорії базового рівня, 

пов‟язані з мовним конфліктом. Увагу було зосереджено на тому, що становить 

денотативний зміст цього концепту – сфери розповсюдження мов [Черненко 

2011d; 2012b; 2012d]. Для розгляду було запропоновано 5 функціональних сфер 

(офіційно-ділова, наукова, освітня, мас-медійна, сфера послуг), деталізованих у 

конкретних комунікативних ситуаціях, щодо яких респондентам було поставлено 

41 питання з переліком варіантів [Черненко 2009d], наприклад:  

14. Якою мовою повинне здійснюватися судочинство? 

1) українською; 

2) українською або російською; 
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3) мовою, прийнятною для більшості населення цього регіону; 

4) будь-якою мовою за взаємною згодою сторін; 

5) українською з обов‟язковим наданням перекладача учаснику процесу, 

який не володіє цією мовою, незалежно від того, має він українське громадянство 

чи ні; 

6) українською з обов‟язковим наданням перекладача учаснику процесу, 

який не володіє цією мовою, якщо він не є громадянином України; 

7) інше.   

2. Зміщення уваги з конфліктних цінностей на третю цінність, яка не 

викликає дискусій, та розширення кола бенефіціантів таким чином, щоби до нього 

увійшли представники обох сторін конфлікту. 

 На нашу думку, саме конотативна забарвленість та орієнтованість на 

адресата як бенефіціанта («Як Ви переважно ставитеся до людей, які в 

повсякденному житті говорять українською / російською мовою?»), а також 

особистісний характер питань («Якою мовою Ви б хотіли дивитися по телевізору 

західні фільми, серіали?» тощо) могли спровокувати дещо несподівані відповіді 

під час попередніх опитувань із мовної проблеми [Мовна політика та мовна 

ситуація в Україні 2008]: «В опитуванні ставилося питання, чи респонденти 

бачать рівні можливості переглядати російськомовні та українськомовні фільми в 

кінотеатрах <...> Несподіваною є кількість тих, що відповіли ствердно, оскільки 

донедавна (до рішення Конституційного суду) було мало шансів побачити 

український фільм у кінотеатрі <...> Найменш сприятлива ситуація <за 

результатами опитування – Г.Ч.> вимальовується на Заході, тоді як дві третини на 

півдні вважали, що вони мають однакові можливості дивитися російські та 

українські фільми. Дані опитування збиралися в грудні 2006 року, коли ще не 

було вимоги демонструвати принаймні 20% українських копій у кінотеатрах, тому 

результати по південній Україні вражають» [Бестерс-Дільгер 2008, с. 265]. 

Ми просили експертів визначити оптимальний розподіл сфер 

функціонування між мовами, при цьому орієнтуючись на потреби держави, а не 

на власні уподобання. Тому загальне питання звучало так: «Який розподіл сфер 
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функціонування між українською та іншими мовами, поширеними в Україні, Ви 

вважаєте найсприятливішим для успішного розвитку держави?». Таким чином 

відбулося узагальнення бенефіціантів до суб‟єкта «держава». Окрім того, увагу 

було зосереджено на цінностях [УСПІХ Pl pos] та [РОЗВИТОК Pl pos], які не 

потрапляли до кола конфліктних у навколомовній дискусії.  

У результаті проведеного опитування, завдяки застосованим стратегіям 

аксіологічного вирівнювання, вдалося повністю зняти питання про державний 

статус для російської мови: розподіл сфер, обраний більшістю експертів, можна 

було здійснити без надання їй відповідного статусу. Більшість експертів 

проголосували за використання української мови в ситуаціях офіційно-ділового 

спілкування, тобто у сфері, ключовій для мови зі статусом державної.  Крім 

того, завдяки опитуванню було визначено найбільш конфліктогенні та найменш 

конфліктогенні на той момент сфери функціонування мов в Україні (відповідно 

мас-медіа та офіційно-ділова сфери)  [Черненко 2008b; 2009c; 2009d; 2009e; 

20012b; 2012d]. 

 

4.2. Обмеження аксіологічної стохастичності 

 

4.2.1. Аксіологічна конгруентність ідеологічних систем 

Проаналізовані стратегії аксіологічного вирівнювання й розв‟язання 

ціннісних конфліктів є прикладами кооперативної поведінки. У її основі лежить 

визнання аксіологічної стохастичності й прийняття можливої аксіологічної 

неконгруентності дискурсу, у якому можуть бути представлені різні точки зору. 

Однак, є інші стратегії поведінки в умовах конфлікту: уникання та силовий спосіб 

його розв‟язання [Ложкин, Повякель 2002]. Їхня суть полягає в небажанні 

визнавати альтернативні способи аксіологічної категоризації, які суперечать 

позиції мовця. Задля уникнення аксіологічної суперечності, замість фіксації 

різних точок зору й пошуку способів їх узгодити, відбувається елімінація однієї з 

них. Наведений вище аналіз дискусії довкола «Закону про освіту» є прикладом 

того, як мовець просто не включає до тексту небажані ціннісні концепти або 
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модифікує текст так, щоби він не містив аксіологічних суперечностей. Як 

наслідок – відбувається звуження «поля зору» адресата і його інтерпретаційних 

можливостей [Демьянков 1989, с. 70]. Стохастичність аксіологічних структур 

штучно обмежується.  

Позбавлений аксіологічних суперечностей, текст набуває ціннісної  

конгруентності. Ця властивість робить його схожим на ідеологічну систему, яку 

називають аксіологічно конгруентною семантичною системою, протиставлену 

іншим системам, зокрема на рівні аксіологічних значень [Паршин 2001, с. 201; 

Слышкин 2004, с. 85; Стриженко 1988, с. 7; Malrieu 1999, с. 137; Fowler 1979]. 

Створення такої системи потребує певних зусиль, неспівмірних із впливом на 

ставлення до окремих об‟єктів. Як писав Дж. Марлоу: «Кожен може створити нові 

цінності або модифікувати старі. Складно продукувати узгоджену глобальну 

систему, яка би відрізнялася від інших систем вірувань» [Malrieu 1999, с. 280-

281].  

У філології останніх десятиріч активно досліджують дискурсивні втілення 

ідеологічних систем та роль мови в їх конструюванні [Eagleton 1991; 2002; Ponzio 

1993; Badran 2002; Facchini, Melki 2011; Dant 2013; Larson 2015; Мирошниченко 

1995]. Ідеологічні дискурси Росії ХІХ-ХХ ст. описано в  [Ворожбитова 2002]. 

Однак, попри те, що сам термін ідеологія з‟явився ще в XVIII ст. [Дестют де 

Траси 2013], об‟єктивні закономірності побудови та функціонування ідеологічних 

систем до цього часу залишаються актуальним об‟єктом гуманітарних розвідок 

[Hillinger 2006]. Можливо тому, що, як писав М. Епштейн, будь-яке мислення є 

ідеологічним [Epstein 1991]. Концептуальна система кожної людини прагне 

набути конгруентного стану, і будь-яка система цінностей стає ідеологічною тоді, 

коли вона не має альтернативи й втрачає стохастичність.   

Для створення аксіологічно конгруентної системи й вирішення 

аксіологічного конфлікту на користь цінностей, у яких він зацікавлений, мовець 

мусить контролювати не лише текст, який продукує, а й альтернативні джерела 

інформації. Це питання редакційної політики, керування каналами комунікації й 

свободи слова в цілому [Хабермас 2002; Богомолова 1991, с. 12; Brzezinski  1998, 
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с. 10; D'Angelo, Kuypers 2009]. Поширеність практик цензури дала Дж. Марлоу 

підстави стверджувати, що «немає такої речі, як природне людське бажання. 

Людське бажання виростає паралельно й завдяки цензурі» [Malrieu 1999, с. 59]. У 

такий спосіб учений висловив думку про те, що наші потреби й цінності 

формуються під впливом цензурованої і відредагованої семіотичної реальності. 

Обмеження аксіологічної стохастичності на користь аксіологічної 

конгруентності робить дискурс втіленням і знаряддям ідеологічних систем.    

 

4.2.2. Засоби обмеження аксіологічної стохастичності 

Засоби обмеження аксіологічної стохастичності, які спрямовують процес 

інтерпретації в потрібному для мовця напрямі, можна умовно назвати засобами 

аксіологічного інтерпретаційного рамкування. Цей термін є модифікацією терміна 

семіотична рамка, запропонованого Н. Слухай на позначення різних способів 

прочитання одних і тих самих текстів. Метод семіотичної рамки було 

використано, зокрема, для актуалізації міфологічних смислів у творчості 

Т. Шевченка та М. Лєрмонтова [Слухай 1995]. Термін аксіологічне 

інтерпретаційне рамкування будемо вживати на позначення засобів обмеження 

аксіологічної стохастичності – тобто створення умов для того, щоби адресат 

здійснив аксіологічну категоризацію реалій дійсного чи можливого світу в той, а 

не в інший спосіб. Слід визнати, що якоюсь мірою усі аргументи – раціональні чи 

нераціональні – можна вважати аксіологічним рамкуванням. У цьому дослідженні 

буде приділено увагу окремим із цих засобів.  

 

Позатекстові засоби аксіологічного інтерпретаційного рамкування  

(елімінація аксіологічних структур) 

Класичним прикладом позатекстових засобів обмеження аксіологічної 

стохастичності й, через це, можливих способів інтерпретації тексту шляхом 

елімінації аксіологічних структур із певним оцінним знаком, були засоби масової 

інформації в Російській імперії та СРСР [Блюм 2000]. Наприклад, за даними 

С. Лейтон, війна на Кавказі у 1820-х – 1859 рр. не висвітлювалася в незалежних 
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газетах Росії від того моменту, відколи було ув‟язнено Імара Шаміля – одного з 

провідних керівників визвольного руху Північного Кавказу для того, щоби 

уникнути можливих негативних оцінок цієї війни з боку читачів [Layton 2005].   

За приклад ідеологічного впливу на ціннісну систему адресата шляхом 

обмеження аксіологічної стохастичності можна навести послідовне елімінування 

негативних оцінок радянської дійсності з мистецьких творів за часів СРСР – 

формування так званого «радянського щасливого стилю» [Balina, Dobrenko 2009]. 

Створювану у такий спосіб реальність можна охарактеризувати словами 

Т. Манна: «Мені те правильне щастя завжди здавалося свідомим запереченням і 

згладжуванням життєвих проблем» [Манн 1990]. 

Траплялися й абсурдні випадки, коли редактор вилучав уривки з твору 

письменника, обґрунтовуючи це тим, що вони неправдиво представляють 

творчість автора. З таким поясненням 1937 року цензор журналу «Резец» 

викреслив із вірша В. Маяковського «Ювілейне», присвяченого О. Пушкіну, такі 

рядки: «Хорошо у нас в Стране советов // Можно жить // работать можно 

дружно. Только вот поэтов, к сожаленью, Нету. – Впрочем, может, это и не 

нужно» (1924) [Блюм 2000, с. 155]. Цей фрагмент містив негативну оцінку (к 

сожаленью) радянської дійсності, у якій, на думку автора, відсутні <справжні> 

поети.  

В сучасній Україні зразки аксіологічної тематичної елімінації (усунення з 

текстів ціннісних концептів із  певним денотативним компонентом) дало змогу 

виявити компаративне діахронічне  дослідження контенту журналу «Жінка» (з 

1939 р. до 1991 р. – «Радянська жінка») – видання, яке за словами М. Мамич, 

«репрезентує систему соціальних (соціально-політичних, гендерних), 

психологічних та економічних стереотипів і потреб спільноти» [Мамич 2916]. Під 

час цього дослідження було встановлено, що редакційна політика журналу 2004 – 

2010 років була спрямована на усунення з поля читацької уваги: 

- ціннісних концептів, які разом утворювали ціннісну систему, властиву 

егалітарній родинній моделі, тож доступними для засвоєння читачами залишалися 
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цінності, притаманні традиціоналістській або неотрадиціоналістській родинній 

моделі [Черненко 2011a; Черненко 2011b; Chernenko 2015]; 

- ціннісних концептів [НЕ-ДОБРОБУТ Pl neg], а також негативних оцінок 

за відповідним критерієм, пов‟язаних із соціальними проблемами [Черненко 

2012a]. 

Номери журналу «Радянська жінка» за радянський період містять 

18 рубрик із листами, присвяченими соціальним проблемам, у яких 

вербалізувалися концепти [НЕ-ДОБРОБУТ Pl neg] та [ДОБРОБУТ Pl pos]: «Читач 

звернувся до редакції», «Пилосос не електричний, а сатиричний», «Консультація 

юриста» та ін. У випусках «Жінки» за 2004 – 2010 роки з усіх перелічених 

залишилася лише одна рубрика – «Консультація юриста», де продовжували 

публікувати читацькі листи, у яких тією чи іншою мірою зачіпалися питання 

соціального захисту.  

Зміни позначилися й на кількості та якості самих листів. Якщо за період 

1984 –1990 років ми нарахували 160 листів соціальної тематики, то за період 2004 

– 2010 років – 101, тобто їхня кількість зменшилася фактично в півтора рази. Було 

встановлено також значне (у 4,5 разів) зменшення листів із  негативною оцінкою 

державного соціального захисту через збільшення листів із  відповідною 

позитивною оцінкою (у 15 разів) та оцінно-нейтральних (більш ніж удвічі). 

Звертають на себе увагу майже нульові показники аналогічних листів із 

позитивною оцінкою за період часів т. зв. Перебудови. У такій динаміці 

оприявнилася редакційна політика журналу «Жінка» 2000-х років, спрямована на 

усунення соціальних проблем із центру читацької уваги, а також їхню 

позитивацію. 

Виявити елімінацію цінностей, які утворюють егалітарну родинну модель 

у журналі жінка 2004 – 2010 років, вдалося так само шляхом порівняння змісту 

журналу в різні часові періоди. Ми виходили з того, що кожна родинна модель є 

своєрідною ідеологічною системою, яку складають окремі типи цінностей. 

Відсутність одних із більшою готовністю толерують в одній моделі, інших – в 

іншій. Було визначено списки цінностей, властивих егалітарній та патріархальній 
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моделям. Сформовані в ґендерології уявлення дали змогу зробити висновок, що в 

патріархальній родині менш терпимо ставляться до відсутності наступних 

цінностей: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (надійність у сфері особистісних взаємин), 

ДОБРОБУТ (фінансова відповідальність за родину), ЩЕДРІСТЬ (безкорисливість 

у відношеннях з жінками: жінка не може розглядатися як джерело фінансування 

чоловіка), СИЛА (фізична й моральна), ГІДНІСТЬ. 

Модель егалітарної родини чутливіша до відсутності таких цінностей: 

ЕМОЦІЙНІСТЬ (емоційний інтелект, уважність у сфері романтичних взаємин), 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ (розподіл домашніх обов‟язків), РОДИНА (участь у 

вихованні дітей), ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ (повага до жіночої думки), 

САМОСТІЙНІСТЬ (незалежність від батьків). 

Матеріалом дослідження слугували листи дописувачок у журнал, у яких 

вони давали оцінку чоловікам. Безпосереднім предметом дослідження слугували 

висловлювання з негативною оцінкою чоловіків. Домінуючі ціннісні концепти 

ідентифікувалися як критерії відповідних оцінок. Було опрацьовано усі номери 

журналів «Жінка» за 1984 – 1990 роки та 2004 – 2010 роки: усього 168 номерів (по 

84 за кожний період). Суцільна вибірка негативних оцінок чоловіків із листів 

читачок за 1989 – 1990 роки (27 листів) та 2004 – 2010 роки (18 листів) дала такі 

результати. Негативних оцінок усього – 177. За період 1984 – 1990 років – 88. За 

період 2004 – 2010 років – 89. Підрахунки показали, що у 2004 –2010 роках 

порівняно з 1984 – 1990 роками відбулося суттєве збільшення – практично вдвічі 

– відсотку патріархальних цінностей.  

Несприйняття українськими жінками егалітарних цінностей, наприклад 

схильності чоловіка до домашньої праці, часто виникає в контексті невдоволення 

матеріальним становищем родини: укр. Ви подивіться на юнаків. Вони весь час 

намагаються пройти на дискотеку за кошти дівчаток, за їхній рахунок попити 

пива. А що, коли ти прийшла з хлопцем, а у нього немає грошей, потрібно його 

проганяти? Трохи старший приходить до дому до дівчини, починає куховарити, 

але ніколи не винесе сміття. Забити цвях це проблема, а приготувати борщ – аж 

бігом. Після весілля з‟ясовується, що грошей заробити чоловік не може, але вдало 
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міняє памперси. А кому нести хліб у дім? Ось і виходить, що або батьки 

тягнуть, або дружина. Тому й хочеться за забезпеченого (Lady.tochka.net).  

Указана динаміка може означати: 1) зміни в поведінці самих чоловіків, які 

стали частіше «порушувати» патріархальні ціннісні норми, 2) зміни в ставленні 

жінок до поведінки чоловіків: для них важливішими стали потреби, співвіднесені 

з патріархальними цінностями, аніж із егалітарними, 3) зміна редакційної 

політики в напрямку формування відповідних ціннісних настанов.        

Гадаємо, насправді тут присутній вплив кожного з цих чинників. Слід 

також пам‟ятати про герменевтичне коло, за яким діє механізм аксіологічного 

підлаштування: редакційна політика орієнтується на інтереси власників і впливає 

на цінності аудиторії, під які потім сама підлаштовується [Черненко 2007а]. 

Перед нами постають два парадокси одного журналу. Перший: 

домінування ціннісних концептів, властивих патріархальній родинній моделі, та 

елімінація цінностей, що відповідають моделі егалітарній, у межах якої жінка 

отримує більше прав. Другий: елімінація соціальних питань та ціннісного 

концепту [НЕ-ДОБРОБУТ Pl neg] з поля уваги читачів на фоні погіршення ситуації 

в цій сфері [Копер 2006; Ремовська 2010; Руденко 1999; Швед 2011; 20 Years After 

the Fall of the Berlin Wall 2009]. 

  Пояснення цим особливостям редакційної політики журналу «Жінка» 

мають дати соціологи. Можемо лише висунути гіпотезу, яка полягає в тому, що 

патріархальна родина, по-перше, дає змогу усунути жінку з ринку праці в умовах 

безробіття, по-друге, спрямовує соціальні очікування родини із суб‟єкта 

«держава» на суб‟єкт «чоловік» [Chernenko 2015].  

 

Позатекстові засоби обмеження аксіологічної стохастичності, 

не пов‟язані з елімінацією аксіологічних структур. 

 

Аксіологічне інтерпретаційне рамкування в словниках. 

Словник як спосіб систематизації узусу за своїм задумом передбачає 

обмеження стохастичності, оскільки відсікає оказіональні значення, чітко 
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розмежовуючи лексико-семантичні варіанти лексем. Щодо обмеження 

аксіологічної стохастичності, то проблемі критичного осмислення словників із  

погляду їхньої спроможності впливати й фіксувати певні ціннісні концепти та 

суспільно прийнятні оцінки певних предметів та явищ присвячено окремий розділ 

«Слова й авторитети» у книзі Дж. Хагса «Політична коректність: історія 

семантики та культури» [Hughes 2009]. Роль лексикографічних праць в 

утвердженні бажаної інтерпретації певної лексеми, а отже, в осмисленні 

відповідного референта, в українській лінгвістиці було розкрито ще 1981 року в 

колективній монографії «Мова й ідеологія» [Белецкий, Борисенко, 

Жлуктенко  1981, с. 146]. У монографії тих років йшлося про словники англійські 

й французькі, але сам принцип контролю за дефініцією розкривався достатньо 

повно. Сьогодні можна говорити про те, що тлумачні словники української та 

російської мов так само дають приклади спроб встановити контроль за 

інтерпретацією суспільно значущої лексики на кшталт лексем комунізм чи 

більшовик. Порівняймо дефініцію лексеми комунізм у тлумачних словниках 1973 

та 2004 років. 1973 рік: «Комунізм – Вища суспільно-економічна формація, що 

приходить на зміну капіталізмові й ґрунтується на усуспільненні засобів 

виробництва; має два ступені розвитку: соціалізм і власне комунізм – безкласове 

суспільство, у якому здійснюється принцип: «від кожного – за його здібностями, 

кожному – за його потребами». 2. Створена Марксом, Енгельсом і Леніним 

унаслідок глибокого вивчення об'єктивних законів розвитку суспільства наукова 

теорія й тактика пролетарської революції та побудови комуністичного 

суспільства» [СУМ, т. 4, 1973, с. 254]. 2004 рік: «Комунізм – суспільно-

економічна формація, що ґрунтується на усуспільненні засобів виробництва. 

Утопічний комунізм» [Великий тлумачний словник сучасної української мови 

2004, с. 446]. На відміну від дефініції 2004 року, дефініція 1973 року містить 

оцінні предикати, які програмують сприйняття відповідної лексеми тими, хто з 

різних причин знайомився з її словниковим значенням: «Вища суспільно-

економічна формація», «приходить на зміну капіталізмові», «унаслідок 

глибокого вивчення об'єктивних законів розвитку суспільства». Значення цих 
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лексем категоризуються до таких позитивно ціннісних концептів: 

[РОЗВИТОК Pl pos], (вища, приходить на зміну капіталізмові), [ОСВІТА Pl pos] 

(глибокого вивчення), [ІСТИНА Pl pos] (вивчення об'єктивних законів).  

У тлумаченні 2004 року відсутні модальні вказівники на наявність в 

значенні цієї лексеми аксіологічних компонентів. За винятком єдиного прикладу в 

межах словникової статті, який спрямовує інтерпретацію в напрямку 

аксіологічної негативації: Утопічний комунізм – негативна оцінка за критерієм 

НЕ-ІСТИННІСТЬ.   

Лексеми на позначення деяких концептів взагалі не потрапляли до 

словника. За спостереженнями Г. Гусейнова, таким було слово отказник – 

вербалізатор конкретно-предметного концепту, що категоризується до базового 

НЕ-ПАТРИОТИЗМ: «Лише 1986 року в черговому випуску НРЛ <«Новое в 

русской лексике» – Г.Ч.> з‟являється стаття «отказник» із  таким тлумаченням 

слова: “Тот, кто отказывается регистрироваться для постановки на военный учет в 

США (разговорная речь)”» [Гусейнов 2003, с. 19]. 

 

Аксіологічне інтерпретаційне рамкування в підручниках 

Уніфікованість підручника забезпечує конструювання спільних ціннісних 

концептів та аксіологічної інтерпретації викладених у ньому фактів для 

абсолютної більшості населення країни, що належить до певного покоління. 

Недарма в СРСР «формування змісту шкільних підручників з історії постійно 

знаходилося під контролем вищих партійних і радянських органів» [Гупан 2013, 

с. 74]. Однак і сьогодні підручник залишається способом формувати аксіологічну 

інтерпретаційну рамку. Найбільше уваги вчені й громадські діячі приділяють 

осмисленню історичних подій [Виноградов, Завгородня 2013; Данилевська 2017; 

Кисла 2008]. Аксіологічно навантаженими є не лише підручники історії, а й мови 

та літератури, тобто дисциплін, для яких смисло- та цінніснотвірна фунція – одна 

з провідних: «Коли політики говорять про вищу освіту, вони говорять майже 

завжди про математику й природничі науки. Звісно, технології створюють 
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майбутнє. Але <…> нам потрібно осмислити його, і цьому вчать науки 

гуманітарні» [Deresiewicz, Towers 2011].  

В одному із сучасних російських підручників для вищої школи автор 

Ю. Мінералов (Минералов 2002) так спрямовує інтерпретацію творчості 

О. Солженіцина, щоби її результати не суперечили картині світу автора, у якій 

Радянський союз, разом зі сталінською епохою, мають отримати якщо не 

позитивну, то принаймні оцінку зі зниженою інтенсивністю негативного знака. 

Ю. Мінералов використовує прийом елімінації негативних оцінок радянської 

дійсності, вилучаючи частину фактів із біографії автора. Він нічого не пише про 

ув‟язнення письменника і його перебування в концтаборі та на засланні. За 

допомогою каузативної аксіологічної моделі літературознавець формує негативне 

ставлення до розпаду СРСР: рос. «Нет больше социализма, уничтожен СССР, 

который он так темпераментно ненавидел. Правда, как следствие, есть 

нищенство, руина, мерзкая коррупция, масса бездомных, безработных, 

бандитизм» (Минералов 2002, с. 121). Падіння СРСР змальовано як причину 

численних соціально-економічних проблем. Факти творчості письменника, які 

суперечать позитивній оцінці СРСР, автор фреймує за допомогою модальної 

рамки «неістинно», наполягаючи на тому, що письменник не дотримувався 

задекларованого принципу документальності. Про роман «Архіпелаг Гулаг» 

Ю. Минералов пише: рос. «…политический памфлет в оболонке документа, 

очерка. Тут реальные факты, непроверенные слухи, несомненные анекдоты и еще 

авторские эмоции – все встроены в один ряд с целью усилить воздействие на ум 

читателя» (Минералов 2002, с. 130). 

 

Аксіологічне інтерпретаційне рамкування в літературній аналітиці: 

рецензії, відгуки, літературна критика 

Деякі жанри самі по собі передбачають оцінне ставлення до тексту, який є 

об‟єктом розгляду: письмові рецензії, літературно-критичні статті, огляди й навіть 

відгуки про той чи той текст, що прозвучали в розмовному мовленні. Їхня функція 
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– визначити спосіб, у який читач повинен категоризувати систему значень та 

смислів, що містяться в тексті.  

Багатий матеріал для розуміння цих процесів дає художня література, 

створювана за радянських часів, та порівняння способів її інтерпретації до й після 

розпаду СРСР. Наприклад, дружина поета Б. Пастернака З. Пастернак, згадує, як 

знайомий письменника Погодін розповідав їй про своє сприйняття вірша «Свеча 

горела». Він стверджував, що цей твір не про кохання, а про лютневу революцію 

1917 року. Письменник спирався на темпоральні маркери: «Мело весь месяц в 

феврале…». У такий спосіб на вірш накладалася аксіологічна інтерпретаційна 

рамка, у якій домінантним позитивним ціннісним концептом був концепт 

субординатного рівня РЕВОЛЮЦІЯ (Пастернак 2017). 

Зразками встановлення аксіологічної інтерпретаційної рамки є рецензії 

А. Каспрука та Є. Адельгейма на твори В. Стуса. Рецензію А. Каспрука було 

докладено до судового процесу над поетом. Вона містила, зокрема, такі 

твердженяня: укр. «З художнього боку вірші Стуса – це якась маячня, злобливе 

белькотіння, а з громадського, політичного – це свідомий наклеп, очорнювання і 

оббріхування нашої дійсності. Нормальна неупереджена людина прочитати її 

може лише з обридженням, із зневагою до «поета», що так порочить свою 

землю і свій народ» (Василь Стус 1987, с. 144; Протоколи допитів В. Стуса 1972). 

У рецензії формується негативна оцінка творчості В. Стуса за двома параметрами. 

Перший – [НЕ-КРАСА Pl neg]: маячня, злобливе белькотіння. Оцінка за критерієм 

КРАСА давалася в межах поетики соцреалізму, що передбачала буквалістське 

прочитання текстів та максимально просту семантичну структуру й обмеженість 

словника. Поезія ж В. Стуса була насичена метафорикою, яка прочитувалася в 

контексті екзистенціальної філософії [Бедрик 1993]. Іншу негативну оцінку тексти 

поета отримали за критерієм НЕ-ЧЕСНІСТЬ. Його творчість характеризувалася як 

«наклеп, очорнювання і оббріхування» радянської дійсності.  

Рецензія Є. Адельгейма в цілому позитивна, але так само задає негативну 

інтерпретацію за параметром [НЕ-КРАСА Pl neg], не спонукаючи адресата 

осмислювати текст письменника, а дозволяючи відкинути інтерпретаційну 
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читацьку роботу: укр. «…образне мислення поета взагалі тяжке і часто винесене 

в стратосферу абстракцій, крізь які майже неможливо пробитися до задуму 

<…> В значній мірі це пов‟язано і з тою невиробленістю історичного мислення 

поета, про яку вже йшлося» (Адельгейм). 

Творчість П. Тичини є яскравим прикладом інтеріоризації поетом панівної 

аксіологічної інтерпретаційної рамки [Черненко 2015b], а саме – тлумачення його 

віршів у парадигмі соцреалізму з домінантною субординатною цінністю 

[РАДЯНСЬКЕ Pl pos]. Навіть аналіз літературознавців післярадянської доби 

залишає цей спосіб інтерпретації більшості його віршів незмінним. Наприклад, 

А. Зеленська вже в 2000-х роках розглядає вірш «Слухаємо про Леніна» як зразок 

текстів про вождів і «самообмеження соцреалістичної творчості» [Зеленська 2010, 

с. 114].  

Однак сучасне літературознавство має у своєму розпорядженні іншу 

методологічну парадигму для інтерпретації цього тексту. Вона руйнує його 

аксіологічну узгодженість із радянською ідеологією. Маємо на увазі метод 

міфопоетичного аналізу, який широко застосовували представники київської 

школи [Слухай 1995; Пашко 1998; Киселева 2001] та ін., що спиралася на праці 

Е. Мелетинського [Мелетинский 2000], В. Іванова, В. Топорова [Иванов, Топоров 

1965], а також на доробок західних фахівців-антропологів, зокрема К. Леві-

Стросса [Леви-Стросс 2001], Дж. Фрезера [Фрэзер 2001] та ін. 

Наведемо зразок альтернативної інтерпретації вірша П. Тичини «Слухаємо 

про Леніна» в цій методологічній парадигмі. 

Як в саду заграв ріжок – 

вийшли ми на моріжок. 

Там, де вишня де струнка,  

Посідали ми кружка. 

 

Вітер по траві ступає, 

Цвіт із вишні обсипає, 

Цвіт сідає нам на плечі, 

316



Юні плечі молодечі. 

 

А нам теє і байдуже,  

бо ми слухаємо дуже: 

книжку старша розгортає, 

Нам про Леніна читає. 

<…> 

Старша ж каже: – Любі діти! 

Нам тепер щасливо жити. 

Ах, радянське щастя те –  

Мов ця вишня ось цвіте! 

 

Ми поглянули угору –  

Й саме тут під цю пору 

Пташка з гілки ізлетіла 

Й цвітом гілка затремтіла. 

 

Цвіт спадає нам на плечі, 

юні плечі молодечі… 

1950 р.  

(П. Тичина 1963).  

Промовисті вже поверхневі метафоричні смисли: вустами героїні поет 

порівнює радянське щастя з вишнею, яка «ось цвіте». Саме цієї миті з гілки злітає 

пташка – і «цвіт опадає». Розгорнута метафора передає значення нетривкості, 

недовговічності, залежності радянського щастя від примх однієї пташки. У 

міфопоетичній парадигмі сам процес падіння – згори вниз – це вже досить 

однозначна вказівка на негативний характер подій. Звернімо увагу також на те, 

що дерево, з якого опадає цвіт, – вишня. Проте «садок вишневий коло хати» з 

легкого пера Тараса Шевченка став одним із символів добробуту і благополуччя 
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для українців. Відтак міфологічні образи формують аксіологічну інтерпретаційну 

рамку тексту, у якій концепту ЛЕНІН предикується негативний знак оцінки.  

 

Аксіологічне інтерпретаційне рамкування в передмові 

Початкова позиція кожного тексту є так званою сильною: на неї звертають 

більше уваги, її краще запам‟ятовують, вона здатна формувати аперцепційні 

очікування та спосіб інтерпретації. Передмову, яка передує тексту, можна також 

вважати розташованою в сильній позиції щодо тексту й розглядати її здатність 

впливати на його сприйняття [Подшивайлова 2013, с. 431; Van Dijk 2000, с. 56]. 

Особливо важлива роль передмови, коли розуміння тексту – поетичного, 

наукового – потребує інтелектуальних зусиль. У такому разі читач сам буде 

зацікавлений у підказках, як інтерпретувати цей текст.  

Зразком того, як формується аксіологічна інтерпретаційна рамка для 

текстів, розміщених у виданні, є російськомовні передмови до творів С. Єсеніна 

А. Козловського (Козловский 1983) та І. Сухіх (Сухих 2012). Обидва автори – 

умисно чи ні – будують свій текст так, щоби факти життя й поетика С. Єсеніна 

сприймалися реципієнтом як конгруентні панівній суспільній аксіологічній 

системі. Для цього вони відповідним чином інтерпретують ставлення самого 

С. Єсеніна до ключових концептів цієї системи – субординатних ціннісних 

концептів ВЕЛИКА ЖОВТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ та РАДЯНСЬКА ВЛАДА.  

Автори обох передмов змальовують таку концептуальну систему поета, у 

якій названим концептам предикується позитивний оцінний знак: рос. «…к числу 

примечательных событий московского периода жизни Есенина относятся 

контакты с социал-демократическими кругами»,  «Одно из его стихотворений 

было напечатано в газете «Путь правды» (Козловский 1983, c. 5), «за ним была 

установлена полицейская слежка» (Козловский 1983, c. 6), «В событиях 

революции Есенин увидел осуществление своих надежд и мечтаний» (Козловский 

1983, с. 10), «В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все 

по-своему, с крестьянским уклоном, – писал он» (Козловский 1983, с. 11); 

«Октябрьскую революцию Есенин встретил восторженно», «В годы революции 
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был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским 

уклоном», – сказано в последней биографии» (Сухих 2012, с. 12). 

Різниця між двома передмовами полягає в ступені інтенсивності 

позитивного знака, який предикують А. Козловський та І. Сухіх концепту 

РЕВОЛЮЦІЯ, моделюючи концептуальну картину світу поета. А. Козловський 

детальніше оповідає про фактичні взаємини С. Єсеніна з революційними силами 

Росії. Він оцінює ці контакти як значущі. У передмові І. Сухіх ці факти біографії 

С. Єсеніна відсутні. Інформація про позитивну оцінку С. Єсеніним більшовицьких 

партійних осередків елімінується. Розкрито лише емоційний бік ставлення 

С. Єсєніна до революції: «стихийный бунт», «пафос разрушения старого», 

«утопический порыв в будущее» (Сухих 2012, с. 13). В останньому прикладі 

означення утопический слугує вербалізації модальної рамки (не)істинності. Отже, 

не заперечуючи позитивного ставлення С. Єсеніна до революції, І. Сухіх здійснює 

рекатегоризацію цінності РЕВОЛЮЦІЯ, яка є об‟єктом позитивної оцінки у 

С. Єсеніна: ІСТОРИЧНА ПОДІЯ → УТОПІЧНЕ ПРАГНЕННЯ КРАЩОГО 

МАЙБУТНЬОГО. У підсумку, творчість С. Єсеніна, присвячену революційним 

подіям, читачі, котрі знайомі з передмовою А. Козловського, можуть сприймати 

як революційну й лояльну радянській владі. Передмова І. Сухіх дає більший 

простір для інтерпретацій, акцентуючи на емоційному сприйнятті факту змін, але 

не обов‟язково в тих формах, у яких вони відбувалися.   

Однак на фоні обох передмов не прочитується іронія вірша «Капитан 

земли», написаного 1925 року – рік самогубства (чи вбивства) поета. Іронічна 

алюзія до революційного пафосу В. Маяковського («Не обольщен я гимнами 

герою, не трепещу кровопроводом жил») передує наступним рядкам: «Не то что 

мы, // Которым все так близко, – Впадают в диво и слоны… // Как скромный 

мальчик из Симбирска // Стал рулевым Своей страны» (Есенин 1983, с. 384); 

(Есенин 2012, с. 348). Образ слонів у цьому вірші, присвяченому В. Леніну, 

нагадує пародію В. Соловйова на символістів: «И не зови сову благоразумья // Ты 

в эту ночь! // Ослы терпенья и слоны раздумья // Бежали прочь» (1895 г.) 

(Соловьев 1991, с. 276), з якою, безумовно, мав бути знайомий поет. Елемент 
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пародії не такий виразний, а іронія втрачає гумористичний ефект і виглядає вже 

як сарказм у рядках: «Нет! Это не разгулье Стеньки! // Не пугачевский бунт и 

трон! // Он никого не ставил к стенке. // Все делал лишь людской закон» (Есенин 

1983, с. 384). З вуст автора поеми «Пугачев», створеної 1921 року, таке 

заперечення виглядає езоповою мовою, функціонування якої в СРСР дослідила 

І. Сандомирська [Sandomirskaja 2014]. 

Запропонована інтерпретація вірша «Капитан земли» як пародійно-

іронічного виявляє негативну оцінку С. Єсеніним постаті В. Леніна. Отже, у 

концептуальній системі поета, принаймні на момент написання цього тексту – 

1925 року, менше ніж за рік до смерті, субординатні концепти ОКТЯБРЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ и ЛЕНИН мали статус негативних цінностей, більше того –

категоризувалися до негативного ціннісного концепту [НЕ-ДОБРОТА Pl neg] 

(«никого не ставил к стенке» + іронія → «ставил к стенке»). 

Таку інтерпретацію блокують обидві передмови до книги С. Єсеніна, що 

створюють аксіологічну рамку, у якій концепт РЕВОЛЮЦІЯ для С. Єсеніна є 

позитивно ціннісним. Той факт, що ця аксіологічна рамка зберегла свою силу 

після розпаду СРСР, а відповідний вірш поета ще довго тлумачився як 

революційний, до певної міри підтверджують слова С. Жижека: «…навіть якщо 

ми не сприймаємо речі серйозно, навіть якщо ми тримаємося іронічної дистанції, 

ми все ж таки робимо їх» [Žižek 1989, с. 30]. Або, як написав В. Ізер, «література й 

узагалі мистецтво втілює в собі знання такого типу, які не можна заперечити або 

оголосити застарілими» [Изер 1999]. 

 

Текстові засоби творення аксіологічної інтерпретаційної рамки 

Текстове аксіологічне інтерпретаційне рамкування 

засобами мовної агресії 

Мовець може задавати модальну рамку до всього тексту, акцентуючи на 

своїй особливій позиції як оповідача порівняно зі звичайним транслятором 

інформації. Серед прийомів, які цей особливий статус оповідача підкреслюють, – 

експліцитно виражене ставлення до адресата. Нас цікавить той випадок, коли 
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мовець висловлює експресивну негативну оцінку адресата, який не погоджується 

з його думкою, за допомогою засобів мовної агресії. Створений у такий спосіб 

дискурс насильства є ознакою мови влади [Забужко  2001, с. 192]. У цьому разі 

«правоту оцінки встановлюють не завдяки істинності аргументів, а завдяки їхній 

вагомості» [Арутюнова 1999, с. 197]. Імовірність аксіологічної неузгодженості 

інтерпретації адресата з ціннісною системою мовця відсікають шляхом погроз і 

залякувань.  

Силовим аргументом на користь свого розуміння цінності ПАТРІОТИЗМ, 

яке не передбачає мовно-культурної уніфікації, скористався Б. Філатов: рос. 

«…можно понять одно, что такие полезные идиоты, как Вятрович, Ницой и 

Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч 

сограждан. … Не им, бл@дям, учить нас Родину любить» (Філатов Б. ФБ). 

Прикметним підтвердженням усвідомленого користування мовною агресією як 

особливістю дискурсу влади можна вважати репліки Б. Філатова в іншій дискусії 

на його ФБ-сторінці: рос. «…пожалуйста, без оскорблений. Тут хамить могу 

только я:)», «я считаю, что монополия на насилие в Украине должна быть 

исключительно у государства». Урешті-решт мовець використовує відверту 

погрозу, щоб запобігти висловлюванню оцінок, неприємних для нього: рос. 

«Хотите совет? Персональный. От мэра. Чем больше вы хамите, истерите, 

пишете в фейсбуках всякую ахинею, тем дальше вы отдаляете ремонт своего 

двора» (Б. Філатов. ФБ). Такі мовленнєві стратегії можна вважати силовими 

аргументами, які спонукають адресата приховувати своє справжнє ставлення до 

дійсності й мовця: елімінувати негативні оцінки.  

Приклади аксіологічного рамкування засобами мовної агресії містила 

дискусія, спровокована заявою «Правого Сектора» про творчість 

Ю. Андруховича, у якій, буцімто, наявне «огидне паплюження українських 

письменників-класиків» (Провід військово-політичного руху «Правий сектор» 

2015). Приводом для заяви став вірш «Bad Company», де автор змалював провідні 

постаті української літератури (Андрухович 2006). Ю. Андруховича звинуватили 

в тому, що він предикував негативний оцінний знак концепту [ПАТРІОТИЗМ]: 
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укр. «…такі трабли з національною свідомістю! От космополіт хренів!» 

(Коментарі. Буквоїд. 03.01.2015); укр. «…вдумливі, національно свідомі вчителі 

мали б <…> пропонувати інших творчих людей у якості моральних 

авторитетів» (Провід військово-політичного руху «Правий сектор» 2015). 

Захисники поета, натомість, використовували мовну агресію проти читачів, які 

інтерпретували вірш у такий спосіб: рос. «… кто-то показал Иванишину 

стихотворение Bad Company, но так и не показал табличку с надписью 

"Сарказм"… Треба бути ідіотом, щоб прочитати його <вірш – Г.Ч.> 

буквально» (Багацька 2015, коментарі); «Тупа вишивата, хоч би ви здохли» 

(Коментарі. Українська правда. 04.01.2015). 

 

Текстове аксіологічне інтерпретаційне рамкування 

шляхом опрозорення контекстів думки 

У теорії референції контексти, які створюють модальну рамку суб‟єктивної 

думки [Апресян 2001], уважають непрозорими. Суб‟єкт може думати, що 

Наполеон був «Французьким імператором», але не знати, що «видатний 

корсиканець» – теж Наполеон, який народився на о. Корсика.  Школяр може 

знати, що автор «Мисливських усмішок» – Остап Вишня. Фахівець знатиме, що 

ім‟я Павло Губенко має той самий референт. Повідомлення, передані у такому 

контексті, мають певний ступінь імовірності, суб‟єктивності й навіть 

недостовірності. Думка особистості, її ставлення до чогось, на відміну від 

логічних висновків чи висловлених тверджень, є дією неінтенційною і 

неконтрольованою [Шатуновский 1993]. Звідси – заборона на сполучення 

предикатів думки з маркерами інтенційності та вживання їх у імперативних 

конструкціях: укр. Він навмисно так думає!*; укр. Припини так вважати!*; рос. 

Я решил считать, что этот фильм интересный*. Ю. Апресян пише про 

можливість сполучення дієслова считать із фазовими дієсловами, але лише 

недоконаного виду: «Я начинаю считать…» [Апресян 1993, с. 20]. Можливість 

сполучуваності з модальними словами деонтологічного значення, що межує з 
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прескрипцією, учений заперечує: «Считать в контексте слова надо избегается» 

[Апресян 1993, с. 19]. 

 Нормативне вживання таких предикатів у спонукальних реченнях 

можливе лише у формі прохання, переважно – у переносному значенні «повір 

мені»: «Будь ласка, не думай про мене так!» = «Будь ласка, повір, що я не 

такий / не така». А. Залізняк та О. Падучева стверджують також, що в значеннях 

предикатів думки, так званих інтенціональних предикатів, відсутня вказівка на 

внутрішній початок дії. Порівн.: Сьогодні вранці я почав вважати його 

непорядною людиною [Зализняк, Падучева 1989]. Відсутність інтенціональності 

тягне за собою несумісність з імперативною та деонтологічною модальністю: не 

можна вимагати робити те, що людина з власної волі не може почати чи 

закінчити.   

Говорячи про опрозорення контекстів думки, маємо на увазі виражені 

спроби додати до значення предикатів думки сему інтенційності, помістивши 

відповідне дієслово в деонтологічну модальну рамку: укр. не треба так 

вважати, треба так вважати / рос. не надо так считать, надо так считать, 

нельзя так тощо. Таку модальну рамку можна було би назвати також 

прескриптивною – такою, яка зобов‟язує суб‟єкта до виконня певних ментальних 

дій. Отже, мовець порушує те, що є приватним простором суб‟єкта, – право на 

свободу думки. Якщо звертатися до семантики можливих світів, таке опрозорення 

слід трактувати як ототожнення можливого внутрішнього світу думок із 

можливим матеріально-фізичним світом. Щодо першого можна формувати й 

знання, і думки. Щодо другого – тільки припущення, якщо цей світ – не наш 

власний. До того ж, за твердженням М. Дмитровської, «якщо йдеться про знання, 

то формується істиннісна оцінка, якщо про думку – імовірнісна» [Дмитровская 

1988, с. 10]. Ототожнюючи думку зі знанням, уводячи її в прескрипційний 

контекст, автор тим самим накидає істиннісну оцінку на внутрішній світ. Таким 

чином сполучення модальних слів: укр. необхідно, потрібно, можна / рос. надо, 

нужно, можно – тощо з предикатами думки можна трактувати як вияв контролю 

за думками адресата, зокрема за його способом інтерпретації та оцінки тексту або 
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дійсності: рос. «… ошибочным нужно считать» [Лисицкий 1955, с. 119]; рос. 

«неправильным следует считать» [там само, с. 131]; рос. «Нельзя считать, что 

данные приемы анализа являються единственно правильными» [Вольф 1988, 

с. 125]. Класичним прикладом такого сполучення можна вважати твердження 

Й. Сталіна зі статті «Марксизм і питання мовознавства»: рос. «Марксист не 

может считать язык надстройкой над базисом» (Сталин 1950).  

Прикладом обмеження аксіологічної стохастичності концепту ПОЕТ 

ВАСИЛЬ СТУС до ПОЕТ ВАСИЛЬ СТУС  [НЕ-ПАТРІОТИЗМ Pl neg] засобами 

опрозорення контексту думки є вже цитований фрагмент із рецензії на 

А. Каспрука: укр. «Нормальна неупереджена людина прочитати її може лише з 

обридженням, із зневагою до “поета”, що так порочить свою землю і свій 

народ» (Василь Стус 1987, с. 144). Цей прийом межує з мовною агресію: по-

перше, істиннісну оцінку може бути / не може бути предиковано думкам та 

естетичним враженням потенційного читача, тобто можливому світу, на який ці 

оцінки не повинні поширюватися; по-друге, мовець дає наперед негативну 

експресивну оцінку (не-нормальний, не-неупереджений) тим читачам, які 

зрозуміють текст інакше, ніж передбачає аксіологічна інтерпретаційна рамка, 

створювана А. Каспруком.     

 

Аксіологічне інтерпретаційне рамкування шляхом дезінформації 

Дезінформацією ми називаємо викривлене представлення реальності в 

тексті, або ж порушення сигматичної сполучуваності – сполучуваності на рівні 

референтів. Нас цікавлять лише ті випадки викривлення реальності, які 

позначаються на аксіологічних вимірах концептуальної картини світу. Ці девіації 

мають торкатися ключових елементів оцінної структури, що співвіднесені з 

реальністю й мають референтів у зовнішньому стосовно мовця світі. Це – об‟єкт 

оцінки, оцінюваний атрибут – критерій оцінки, предикат думки й суб‟єкт думки.   

1. Девіація на рівні об‟єктів оцінки означає, що оцінюваний атрибут 

предиковано іншому, ніж це має місце в реальності, об‟єкту: рос. «Отрицание 

очевидных фактов – самая выгодная стратегия для России в настоящий момент, 
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хотя и циничная. <…> Признание факта, что Боинг был сбит из Российского 

бука, сейчас означает как минимум то, что все эти годы Россия нагло врала 

со всеми вытекающими отсюда юридическими, финансовыми и репутационными 

последствиями. Самое неприятное – придется признать, что Россия 

поддерживала сепаратистов не только морально (Эхо Москвы. 1.10.2016). У 

цьому прикладі йдеться про заперечення (отрицание очевидных фактов, нагло 

врала) предикування оцінного атрибута [АГРЕСІЯ Pl neg] об‟єкту «Россия», який, 

стверджує мовець, у реальності здійснив означуваний акт агресії (Боинг был сбит 

из Российского бука). 

Схематично це можна зобразити так: Росія [АГРЕСІЯ Pl neg] → НЕ-Росія 

[АГРЕСІЯ Pl neg]. 

2. Девіації на рівні оцінюваного атрибута – денотативного значення 

ціннісного концепту – означають, що об‟єкту предиковано атрибут, який 

насправді йому не властивий. Наприклад: укр. «вони <представники Міністерства 

охорони здоров‟я України – Г.Ч.> ходять по телеканалах та розповідають, що 

всі медичні послуги будуть безкоштовними, за рахунок держави. Це нахабна та 

цинічна брехня» (Безкоштовна медицина? Антикор. 30.10.2017). Мовець 

(О. Богомолець) звинувачує суб‟єкта оцінки (представники Міністерства 

охорони здоров‟я) у тому, що предикативний зв‟язок між атрибутом 

[ДОБРОБУТ громадяни України – споживачі медичних послуг Pl pos] з бенефіціантом «громадяни 

України – споживачі медичних послуг» та об‟єктом «держава» насправді не 

відповідає дійсності (Це нахабна та цинічна брехня).    

Схематично це можна зобразити так: Держава [НЕ-ДОБРОБУТ громадяни 

України – споживачі медичних послуг Pl neg] → Держава [ДОБРОБУТ громадяни України – споживачі 

медичних послуг Pl pos]. 

3. Девіація на рівні суб‟єктів: автором аксіологічно забарвленого 

висловлювання називають того, хто ним не є.    

Некоректна референція на рівні суб‟єктів оцінки може вплинути на 

сприйняття адресатом усього висловлювання, адже ставлення адресата до 

суб‟єкта оцінки впливає на процес сприйняття ним висловлювання, зокрема як 
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переконливого чи не вартого довіри. Цим ефектом обумовлені маніпуляції зі 

способами вираження суб‟єкта – його приховування та імплікування [Ilie 1998].  

За приклад такого маніпулювання можна взяти вислів «Он принял Россию 

с сохою, а оставил оснащенной атомной бомбой» з об‟єктом оцінки Й. Сталіним. 

Ці слова було приписано У. Черчілю в статті «Не можу поступатися 

принципами», автор якої, Н. Андрєєва, висловила своє обурення політикою 

розвінчання культу особи Сталіна (Советская Россия. 13.03. 1980 г.). Для 

прихильників політики демократизації Радянського Союзу, які орієнтувалися на 

західну демократію, фігура У. Черчіля виглядала достатньо авторитетною, щоби 

змусити замислитися над позитивною оцінкою постаті Й. Сталіна за критерієм 

[РЕЗУЛЬТАТ & АКТИВНОСТЬ Pl pos]. Насправді ж У. Черчіль не був автором цих 

слів. За різними версіями, вони  належать або І. Дойчеру [Зарини 2006], або 

Ф. Чуєву [Куртуков 2008], чия думка про І. Сталіна й предикування йому 

позитивно оцінних атрибутів не могла суттєво вплинути на думку демократів. 

Схематично цю девіацію можна зобразити так: 

S1 Pr думки [Obj [Atr]] → S1[Pl pos] Pr думки [Obj [Atr Pl pos]] 

1) Ф. Чуев / И. Дутчер [Сталин [Pl neg] & [РЕЗУЛЬТАТ & АКТИВНОСТЬ]] 

→ У. Черчиль [Pl pos] Pr думки [Сталин [РЕЗУЛЬТАТ & АКТИВНОСТЬ Pl pos]]. 

4. Девіації в площині референції до внутрішнього світу: предикат думки 

суперечить предикату мовлення. Такий випадок було описано в Розділі 2:  

«Я кажу, що я вважаю цю людину хорошою, бо вона порушує закон, бо ви 

вважаєте, що порушувати закон це добре. Я не кажу, що вважаю її поганою, бо 

вона порушує закон, а я вважаю, що порушувати закон погано».    

S1 Pr мовлення-1, Pr думки-1 [Оbject [S 2 Pr думки 2 [Atr не-законність Pl pos – для Вас]]  

& 

 S1 ⌐Prмовлення-1, Prдумки-1 [Оbject [S1Pr думки 2 [Atr не-законність Pl neg – для мене]]]. 

Зрозуміло, що в реальному мовленні складно знайти ілюстрацію таких 

девіацій. Можливі лише непрямі, описові відтворення подібної ситуації: рос. 

«Еще одна причина “невидимости” принципиальной позиции – в некоторых 

сферах жизни быть честным небезопасно. Например, проще уволиться из 
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милиции, чем идти практически в одиночку против системы» (BBC. Русская 

служба. 13.12.2010).   

Загалом аналіз мовленнєвого матеріалу дає підстави виокремити засоби 

обмеження стохастичності аксіологічних пропозиційних структур, які можуть 

бути або не бути пов‟язані з їхньою елімінацією. Не пов‟язане з елімінацією 

оцінок аксіологічне інтерпретаційне рамкування, тобто намагання спрямувати 

інтерпретаційну діяльність адресата в напряму, потрібному мовцю. Воно може 

здійснюватися як поза текстом (у передмовах, словниках, підручниках, 

аналітичних працях, присвячених аналізованому тексту), так і у самому тексті 

(вербальна агресія як превентивний захід проти висловлювання тих чи тих 

оцінок, опрозорення контекстів думки як прагнення ігнорувати суб‟єктивну 

модальність предикатів думки й контролювати ментальну реальність, 

дезінформація як викривлення ситуації на рівні фреймів та аксіологічних 

структур, що їх вербалізують).   

 

4.2.3. Смислові втрати внаслідок обмеження аксіологічної 

стохастичності 

Утрату мовою стохастичності багато вчених розглядають як суттєву 

смислову втрату, що, крім того, загрожує цінності СВОБОДА. Хоча процес 

прийняття аксіологічної стохастичності – наявності вибору між цінностями, між 

різними оцінками дійсності – для суб‟єкта є непростим. Часто – це ситуації, коли, 

згідно з твердженням Ж. Лакана, нова істина повинна витіснити стару [Лакан 

1957]. У цьому разі особистість мусить виявити певний ступінь відкритості й 

гнучкості. Г. Гадамер уважає, що такі якості з‟являються одночасно з досвідом. 

Він називає досвідчену людину принципово адогматичною й бачить її переваги в 

набутій здатності збагачуватися досвідом і вчитися на ньому [Гадамер 1988:  419]. 

Готовності сприймати нове протистоїть відданість непорушним ідеям, що іноді 

бувають помилковими. А. Дестют де Трасі так писав про це: «…якщо люди 

одного разу погодилися з помилковою думкою, і вона міцно засіла в їхній голові, 
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з такими людьми так само неможливо осмислено розмовляти, як неможливо 

розбірливо писати на вже списаному папері» [Дестют де Траси 2013, с. 36].  

Г. Гадамер називає згортання віяла інтерпретацій «закриттям смислового 

горизонту з методичною акуратністю» [Гадамер 1988, с. 542]. Він убачає силу, а 

не слабкість, у двозначності мови оракулів, відкидаючи звинувачення в 

естетичній необов‟язковості таких висловлювань [Гадамер 1988, с. 563]. П. Рікер 

уважає текст, у якому контекст не обмежує, а підтримує полісемантичність, 

перемогою мови. Так виявляє себе її смислове багатство, що перетворює текст на 

глибоко символічний [Рикер 1995, с. 147].  

Останніми десятиріччями почала формуватися думка про те, що дискурс 

не обов‟язково має спиратися на одну ідеологічну систему. Він «…може 

характеризуватися не лише інтертекстуальністю, але й інтерідеологічністю» 

[Гаврилова 2002, с. 32]. Людина іноді поділяє різні ідеології, що можуть бути, а 

можуть і не бути в конфлікті одна з одною [Van Dijk 2000, с. 23]. Тому, коли 

О. Забужко пише, що інформаційне та тоталітарне суспільство схожі між собою, 

бо «обидва скасовують саме поняття незамінності, заступаючи однину 

множиною» [Забужко 2001, с. 28], ми не можемо з цим погодитися. У 

тоталітарному суспільстві у «множині», з нівельованою своєрідністю одиниць, 

розчиняється суб‟єкт оцінки. Його думки й висловлювання, зокрема оцінні, 

ототожнюються з думками та висловлюваннями інших суб‟єктів. Вдалою 

ілюстрацією такого злиття є повість В. Сорокіна «Тридцята любов Марини», у 

кінці якої потік свідомості головної героїні перетворюється на потік штампів із  

радянських газет. У демократичному суспільстві, за визначенням, передбачається, 

що таку замінну множину мають утворювати властивості суб‟єктів: їхні мови, 

національності, переконання, стилі життя тощо. Різноманітні, вони – в ідеалі, 

сформованому принципом багатокультурності та толерантності, – на рівні 

суспільного схвалення / несхвалення мають вважатися однаково прийнятними. І 

хоча С. Павличко, так само як О. Забужко, висловлювала занепокоєння 

«необов‟язковістю істин», від якої «втомилося людство» [Павличко 1997, c. 289], 
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певний ступінь аксіологічної необов‟язковості – до певної міри гарантія того, що 

вибір між різними цінностями особистість може зробити самостійно. 

Звичайно, у конкретному мовленнєвому акті в той чи той спосіб 

обмеження стохастичності мусить відбутися. Хоча би через сполучники 

протиставлення укр. але, хоча /  рос. но, хотя тощо, які Дж. Марлоу назвав 

оцінними конекторами [Malrieu 1999] і які дозволяють експлікувати й сприймати 

аксіологічний конфлікт без порушення закону несуперечності. В іншому разі 

висловлювання втрачає сенс через внутрішню суперечливість. Якомусь значенню 

з низки можливих адресат повинен надати перевагу [Демьянков 1989, с. 63].  

Проте важливо, щоб це був свідомий вибір із наданих можливостей, прив‟язаних 

до певного контексту, – індексованих хронологічно, локально, каузативно, 

телеологічно, з визначеними бенефіціантами та агенсами. Під час цього вибору 

інтерпретація відбувається так, як відбувається верифікація гіпотез [Демьянков 

1989, с. 369].  

Інша справа – коли частину оцінок та ціннісних концептів приховано. 

Зображення дійсності через оцінну інтерпретацію лише однієї сторони підвищує 

ризик дезорієнтації, адже «оцінки можуть бути продиктовані 

«недоброзичливістю, заздрістю, образою тощо, а ці психічні стани визначають  

лише позицію того, хто оцінює, а не властивості оцінюваного об‟єкта» [Ивин 

1970, с. 29]. Якою б не була правдива інформація, бажаною чи ні, вона дає змогу 

краще орієнтуватися в дійсності, а відтак діяти ефективніше. Особливо тоді, коли 

недостовірна інформація «закриває доступ до реальності», тим самим заважаючи 

здійснити вірний вибір дій [Борщов 2003]. Те, як зміщення фокусу читацької 

уваги й аксіологічне рамкування тексту може вплинути на рішення, пов‟язане з 

порятунком людей в екстремальних ситуаціях, було продемонстровано 

Р. Ентманом. Він пропонував опитуваним обрати спосіб дії в умовах катастрофи, 

коли один із варіантів передбачав, що 70 % потерпілих мають загинути, а інший – 

що 30 % врятуються. Опитувані віддавали перевагу другому варіанту, хоча 

об‟єктивно  обидва були однаковими за рівнем ефективності [Entman 1993, с. 53–

54]. Недаремно спланований маніпулятивний вплив політиків на аудиторію 
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С. Романюк кваліфікує як агресивні дії [Romaniuk 2016, c. 82]. Великого значення 

аксіологічній повноті в сприйнятті й трансляції подій реальності надають 

психологи, що мають справу з травмою. Як виявилося в результаті експериментів, 

ті, хто проговорюють і позитивні, і негативні події свого життя загалом 

почуваються краще, ніж ті, хто концентрується лише на позитивах [Bloom 1995; 

Pennebaker 1993].  

Гнучкі, налаштовані на різні варіанти розвитку подій і ходів опонента   

стратегії поведінки вважають ефективнішими фахівці-конфліктологи [Лефевр, 

Смолян 1968, с. 45]. Приховування однієї з аксіологічних точок зору, обмеження 

стохастичності перешкоджає розгортанню відкритого конфлікту. А відтак – його 

обговоренню та розв‟язанню. Адже без двох точок зору – немає дискусії. Без 

рівних можливостей наводити свої аргументи немає оптимального вирішення 

проблемного питання [Оптимизация речевого воздействия 1990; Саппа 1999]. 

Засадничими принципами при зустрічі з аксіологічними конфліктами має бути 

надання слабкій стороні «можливості на рівних вести політичну суперечку, по-

справжньому спрямовану на пошук істини» [Олкер 1987, с. 305]. Навіть якщо в 

певний момент одна зі сторін має ресурсні переваги, наступного разу 

співвідношення сил може змінитися. Той, хто хоче, зберігаючи аксіологічну 

стохастичність, зберегти своє читацьке право вибору інтерпретацій, мусить 

докладати зусиль для того, щоби почути думки різних сторін конфлікту, навіть 

якщо частину їх еліміновано з тексту – як небажаний, неконгруентний 

концептуальній системі мовця фрагмент. Перед читачем постає завдання знайти 

спосіб ознайомитися з точкою зору сторони-опонента, щоби визначити, що є 

істинним, а що – девіацією.  

Після низки досліджень у різних галузях знань, зокрема в дослідженнях 

впливу ЗМІ на свідомість аудиторії [Богомолова 1991, с. 934; Hovland, Janis, 

Kelley 1953, с. 104; Roger 1987], вчені з помірним оптимізмом дивляться на 

здатність адресата чинити опір ідеологічному впливу, роблячи висновок про те, 

що «жоден дискурс не може досягнути цілковитої гегемонії» [Beverungen, Armin 

2006; Laclau 2011]. 1967 року з‟явився термін Р. Бауера «вперта аудиторія» 
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[Богомолова 1991, с. 93], який показував здатність реципієнта чинити спротив 

мовленнєвому впливу. Не все однозначно навіть тоді, коли йдеться про один із 

найефективніших засобів перлокуції – повторюваність однознакових оцінок. 

Лінгвістичні дослідження доводять, що емоційне сприйняття високочастотних 

лексем втрачає інтенсивність через повторюваність [Говердовский 1989, с. 28; 

Смысловое восприятие речевого сообщения 1976, с. 114], яка різко знижує 

бажання отримувати інформацію з того ж джерела інформації [Смысловое 

восприятие речевого сообщения 1976, с. 159].  

Здатні критично мислити, «люди не є абсолютно залежними від своїх 

ідеологій», – стверджує Т. ван Дейк [Van Dijk 2000, с. 23]. А Ж. Лакло підсумував 

свої спостереження за подіями в інформаційному полі сучасного світу висновком 

про те, що ідеологія як така втрачає негативні конотації [Laclau, Ernesto 1997]. 

Однак, ці твердження справедливі лише тоді, коли адресат усвідомлює 

принципову варіативність ідеологій і має можливість обирати між ними, коли 

стохастичність зберігається або може бути відновлена зусиллями реципієнта. 

Іншими словами, хоча обмеження аксіологічної стохастичності позбавляє нас 

можливості осмислити дійсність у всій її повноті й прийняти адекватне 

ситуації рішення, слід мати на увазі, що  свобода мовця впливати на нас 

закінчується там, де починається свобода адресата інтерпретувати отримане 

повідомлення.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

Аксіологічна стохастичність, тобто ймовірнісний характер предикативного 

зв‟язку [Object Pl pos/neg] залежно від суб‟єкта, часу, місця та інших обставин, 

створює умови для аксіологічних конфліктів, оскільки допускає різну оцінку 

різними мовцями одних і тих самих об‟єктів/властивостей та різне аксіологічне 

фреймування тієї й самої ситуації.  

Дискурсивні проекції аксіологічних конфліктів, виявлені в російсько- та 

українськомовних текстах 2001-2018 рр. інформаційного простору України, 

представлені суперечностями між: 1) різними оцінними знаками того самого 

ціннісного концепту; 2) уявленнями суб‟єктів про денотативні значення ціннісних 

концептів; 3) різними ціннісними концептами за ступенем значущості; 4) 

ціннісними концептами з однаковими знаками, але різними бенефіціантами; 5) 

різними способами узагальнення цінностей; 6) об‟єктами  ціннісного предиката.  

Різні дискурсивні проекції аксіологічного конфлікту можуть відігравати 

роль семантичного структуротворчого чинника в текстах. 

Стратегії розв‟язання аксіологічних конфліктів, або стратегії 

аксіологічного узгодження, можна традиційно поділити на стратегії кооперації, 

уникання та силові.  

До кооперативних дискурсивних стратегій розв‟язання аксіологічного 

конфлікту належать: 1) розширення кола бенефіціантів із залученням до нього 

конфліктуючих сторін; 2)  рекатегоризація; 3) зміщення фокусу уваги від двох 

конфліктогенних цінностей на третю, яка їм не протистоїть; 4) зміщення фокусу 

уваги з оцінного знака на зміст денотативного значення. 

 Ці стратегії можуть так само бути застосовані як одна з методик 

дослідження та розв‟язання суспільних конфліктів, зокрема гармонізації мовної 

ситуації в Україні. В останньому випадку ефективним виявилося експертне 

опитування, передмова до якого й загальне питання були сформульовані з 

використанням стратегій аксіологічного узгодження, а саме: 1) розширення кола 

бенефіціантів із включенням до нього усіх громадян Україн, а не лише носіїв 
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певної мови; 2) зміщення фокусу уваги від ситуативно конфліктогенних цінностей 

МОВА українська та МОВА російська на цінності УСПІХ держави ТА РОЗВИТОК держави; 3) 

зміщення фокусу уваги з оцінного знака на зміст денотативного значення завдяки 

деталізації мовних функціональних сфер. 

 Стратегії уникання та силові стратегії здійснюються шляхом обмеження 

аксіологічної стохастичності.  

Обмеження аксіологічної стохастичності означає спрямування 

інтерпретації адресатом аксіологічних структур таким чином, щоб його оцінки 

дійсності та ціннісна система в підсумку збіглися чи принаймні наблизилися до 

тих, у яких зацікавлені мовець або ті, хто утримує контроль над семіотичними 

ресурсами (правлячі політичні сили, власники видань тощо). 

Цьому сприяє звуження контексту або його конструювання у такий спосіб, 

щоб усунути з тексту (групи текстів) аксіологічні структури певного типу 

(наприклад, усі негативні оцінки представників влади чи певні ціннісні концепти) 

та максимально звузити можливість альтернативних інтерпретацій.  

Основними засобами обмеження аксіологічної стохастичності в мові є:  

- елімінація аксіологічних структур певного типу;  

- створення аксіологічної інтерпретаційної рамки, тобто контексту, який 

збільшує ймовірність того, що адресат упродовж інтерпретації тексту отримає 

оцінну предикативну структуру [Object Pl pos/neg], у якій зацікавлений мовець чи 

той, хто його контролює. 

Елімінація аксіологічних структур означає вилучення з інформаційного 

простору мовно-культурної спільноти текстів або їхніх фрагментів, що містять 

небажані для мовця аксіологічні структури. 

Елімінація небажаних аксіологічних структур може не зачіпати сам текст, 

але відбуватися в межах передмови, літературної аналітики, підручників. 

Тлумачення, запропоноване в них, належить т. зв. авторитетним інтерпретаторам 

з високим статусом. Воно фіксує фокус уваги адресатів і формує їхні очікування 

щодо тексту.  
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Подеколи йдеться не лише про елімінацію конкретних аксіологічних 

структур, але цілих рецептивних парадигм. Критиками, авторами підручників 

замовчується існування можливостей інтерпретації тексту з використанням 

деяких методологій прочитання: міфопоетичної, антиколоніальної, іронічно-

пародійної тощо. У цьому випадку має місце позатекстове аксіологічне 

інтерпретаційне рамкування що формує потрібне сприйняття тексту, який 

презентує небажану аксіологічну систему.    

До засобів позатекстового аксіологічного рамкування належать також 

лексикографічні праці та словникові дефініції, у яких значення вербалізаторів 

певних концептів описано як такі, що містять або не містять певний оцінний 

компонент. У такий спосіб обмежуються варіанти інтерпретації конкретних 

лексем, які презентують той чи інший концепт. 

Про внутрішньотекстові засоби рамкування ми говоримо у випадках 

цитації, коли аксіологічні структури або опис фактів, що можуть бути 

інтерпретовані небажаним для мовця чи тих, хто його контролює, чином, 

розміщують у спеціальному контексті: іронічному, контексті мовної агресії, 

опрозорення контекстів думки, дезінформації. Такий контекст здатен сформувати 

або зруйнувати, посилити або послабити  предикативний зв‟язок [Object Pl pos/neg].  

Здійснюване послідовно на великому масиві текстів обмеження 

аксіологічної  стохастичності забезпечує їхню аксіологічну конгруентність, що є 

однією з передумов створення ідеологічних систем. Наслідком цього можуть бути 

смислові втрати, які позначаються на ефективності дій адресата: він не отримує 

інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. 

 

Зміст цього розділу висвітлено у таких публікаціях автора: 

1. Черненко Г. А. Мовленнєвий вплив на ціннісні системи: 

діапазон імовірностей. Київ : Видавничий дім «Дмитра Бураго», 2018. 

404 с. 

2. Черненко Г. А. Динаміка дискурсивної об‟єктивації соціальних 

питань в журналі «Жінка» (1984–1990 рр. та 2004–2010 рр.). Мова і 

334



культура. Вип. 15, т. ІІ (156). Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. С. 206–211. 

3. Черненко Г. А. Лінгвістична верифікація тексту з референцією до 

семіотичної події. Мовні та концептуальні картини світу. Вип. 47, ч. 2. Київ : 

ВПЦ «Київський університет», 2014. С. 497–508. 

4. Черненко Г. А. Лінгвокультурологічна експертиза в діаді «філологія – 

соціум». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 

Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. Вип. 23. Київ : ВПЦ 

«Київський університет», 2012. С. 39–41.  

5. Черненко Г. А. Методи лінгвістики в дослідженні родинних цінностей 

українських жінок (за читацькими листами до журналу «Жінка»). Українське 

мовознавство. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2011. Вип. 41/1. С. 283–285.   

6. Черненко Г. А. Міжкультурні контакти: не завжди зі знаком плюс (за 

результатами експертного опитування «Мовна ситуація в Україні. Шляхи 

гармонізації»). Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип. 25, 

ч. 3. КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. С. 399–403. 

7. Черненко Г. А. Мовна ситуація в Україні: зони конфлікту. Мова і 

культура. Вип. 11, т. XIII. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2009. С. 96–101.  

8. Черненко Г. А. Мовна ситуація в Україні: шляхи гармонізації (за 

результатами експертного опитування). Українська мова. Київ, 2009. ғ 2. С. 3–13.  

9. Черненко Г. А. Аксіологічні настанови щодо чоловіків у листах до 

журналу «Жінка» (за 1984–1990 рр. та 2004–2010 рр.). Мова і культура. Київ : 

Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 14, т. ІІ (148). С. 49–55. 

10. Черненко Г. А. Сфери мовного конфлікту в Україні (за результатами 

експертного опитування). Вісник Луганського національного університету ім. Т. 

Шевченка. Луганськ, 2008. ғ 24 (163). С. 254–261.  

11. Черненко Г. А. Сфери застосування лінгвістичної експертизи. Studia 

Linguistica. Вип. 6, ч. 1. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2012. С. 220–223.  

12. Черненко Г. А. Ціннісний конфлікт в художньому творі. Три нариси з 

аксіології А. Кримського. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. 

Київ, 2006. Вип. 19. С. 334–337. 

335



13. Черненко Г. А. Коли «помер» автор? Динаміка авторського статусу в 

українській культурі. Мова і культура. Вип. 18, т. 1 (176). Київ : Вид. дім Дмитра 

Бураго, 2015. С. 23–28. 

14. Черненко Г. А. Навколомовні дискусії в новітній Україні. Схід / Захід. 

Вип. 16–17. Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм: релевантність 

постколоніального дискурсу на пострадянському просторі / за ред. Г. Грінченко, 

Т. Дзядевич.  Харків : НТМТ, 2013. C. 278–290 (у співавт. із С. О. Шумлянським). 

15. Черненко Г. А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне 

завдання. Мовознавство. 2011. ғ 2. C. 47–56. 

16. Черненко Г. А. Роль оцінки у формуванні мовної ситуації. Мова і 

культура. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка ; Вид. дім Дмитра Бураго, 2007. Вип. 9, т. ІІ 

(90). С. 202–207. 

17. Черненко Г. А. Сфери мовного конфлікту в Україні (за результатами 

експертного опитування). Вісник Луганського національного університету ім. Т. 

Шевченка. Луганськ, 2008. ғ 24 (163). С. 254–261.  

18. Черненко Г. А. У пошуках соціолінгвістичної відповіді на мовне 

питання в Україні (за результатами експертного опитування) : наук.-метод. посіб. 

/ КНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2010. 52 с.  

19. Chernenko H. The Ukrainian Woman Elects Patriarchy : Who Benefits? New 

Imaginaries. Youthful Reinvention of Ukraine‟s Cultural Paradigm / Ed. by Marian 

J. Rubchak. New York – Oxford : Berghahn, 2015, рр. 269–287. 

20. Черненко Г. А. Мовна ситуація в Україні: попередження конфлікту. 

Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

Інтернет-конф. з україністики. Мюнхен, 27–29 жовтня 2010 року. Мюнхен: 

KUBON & SAGNER, 2011. C. 145–155.  

21. Черненко Г. А. Использование экспертного опроса в урегулировании 

языкового конфликта. Nation and Language: Modern Aspects of Socio-Linguistic 

Development. Second International Conference Proceedings. Kaunas University of 

Technology, 2006. P. 74-77  

336



22. Chernenko H. Language Policy: How to Predict a Conflict? International 

Symposium on Language and Communication. Proceeding. Erzurum Institute of 

language and communication studies. 2012. Vol. 1, Р. 437–445.  

337



РОЗДІЛ 5. 

АКСІОЛОГІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ ТА МОВА ВОРОЖНЕЧІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 

 

5.1. Ціннісні концепти як інструмент дослідження соціальних 

стереотипів та мови ворожнечі 

 

5.1.1. Спільнота як суб’єкт та об’єкт оцінки 

Дослідження аксіологічних аспектів ідентичності можливе у двох 

аспектах. По-перше, спільнота може бути суб‟єктом оцінки, створюючи суспільну 

систему цінностей, транслюючи її через освіту, мас-медіа, мистецькі твори тощо. 

Спільні цінності –  чинник консолідації колективу. Це ті категорії, «які 

утворюють схему, що організовує ідеологію й ідентичність певної групи» [Van 

Dijk 1998, с. 18]. Отже, при утворенні та трансляції єдиної системи цінностей у 

певній спільноті протягом кількох поколінь можна говорити про формування 

їхньої колективної ідентичності, незалежно від генотипу. В умовах поширення 

Інтернету та відкритості кордонів навіть місце проживання не є вирішальним 

чинником у цьому процесі. Вирішальним буде інформаційний простір, який 

людина обирає місцем свого семіотичного існування: хто саме – за вибором чи 

силою обставин – стає її співрозмовником, якими джерелами інформації вона 

користується, яку соціальну активність виявляє. Таким шляхом реалізуються 

моральні проекти спільноти [Gergen 2001] та колективна інтенціональність, дію 

якої Дж. Серль демонструє схематично у вигляді ланцюга «ви вірите, що я вірю, 

що ви вірите…» [Серл 1999]. 

Р. Вахітов стверджує, що саме такі колективні цінності утворюють те, що 

називають етноідентичністю: «Якщо певна система, яка поєднує групу 

індивідуумів в етнічну спільноту, існує у свідомості цих індивідуумів в 

однаковому вигляді і їхня комунікація успішна, то вона перетворюється з 

індивідуальної системи цінностей на колективну. Тоді можемо говорити вже про 
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колективну свідомість цієї істоти, звичайно, не в тому сенсі, що спільнота існує як 

особливе живе створіння зі своєю душею і характером, це було б занадто 

буквальним розумінням метафори, а в тому сенсі, що мислення та діяльність усіх 

індивідуумів, які входять до спільноти, визначаються одними й тими самими 

цінностями, тож вони мислять і діють як єдине ціле. Ця система цінностей і є 

субстанцією етнічності» [Вахитов 2012]. Важливість спільної ціннісної системи 

для визначення oкремішності соціальної групи декларує також Т. ван Дейк [Van 

Dijk 2000, с. 86]. Він, зокрема, пропонує розрізняти цінності, важливі для 

спільноти (СВОБОДА, САМОСТІЙНІСТЬ) і важливі для індивіда (РОЗУМ, 

КРАСА) [Van Dijk 2000, с. 15].  

Попри те, що, відкидаючи генетичну природу етносу, Р. Вахітов відходить 

від премордіальної теорії ідентичності, він заперечує її принципову змінність, 

принаймні спроможність окремого індивіда вплинути на цю систему: «Ми не 

можемо за власним бажанням довільно змінювати базові цінності національної 

культури» [Вахитов 2012]. Однак для конструктивістської теорії ідентичності 

єдність певного колективу – це продукт уяви [Андерсон 2001], а наші уявлення 

про світ і цінності можуть змінюватися. Тож, досліджуючи процес формування й 

трансляції цінностей у певній спільноті, ми тим самим розкриваємо механізм 

створення, збереження й трансформації цієї спільноти як конструкту, 

асоційованого з певною аксіологічною системою.  

Інший тип зв‟язку між аксіологічними дослідженнями та дослідженнями 

ідентичності виникає, коли йдеться вже не про цінності спільноти, а про 

спільноту як цінність. У цьому разі вона виступає не суб‟єктом, який оцінює 

явища зовнішнього й внутрішнього, реального та семіотичного світів. Вона 

посідає місце об‟єкта в аксіологічній структурі, оскільки належність до певної 

спільноти оцінюють позитивно чи негативно. У разі ситуативних об‟єднань такі 

оцінки не є повторюваними й не відіграють ролі в процесах ідентичнісного 

конструювання. Це можуть бути, наприклад, оцінні висловлювання на адресу 

представників різних класів у школі (рос. «7-А как всегда впереди»), студентів 
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різних груп (рос. «Эта группа очень сильная») чи співробітників різних 

підрозділів (укр. «Найактивніше працюють зі студентами на двох кафедрах»). 

Індивід, член групи, може зруйнувати зв‟язок своєї особи з відповідною 

оцінкою – негативною чи позитивною – у різний спосіб: 1) вийшовши зі складу 

групи (перейти в інший клас, на іншу роботу, закінчити навчання тощо); 

2) демонструючи якості, відмінні від притаманних більшості членів його 

колективу (укр. «Всі грали прекрасно, не було помітно лише старань Х», рос. 

«Там только Х работает»). Останнє вірогідне лише тоді, коли йдеться про 

дійсно змінні властивості. Про можливість виділити такі ознаки серед оцінних 

категорій писав М. Болдирєв [Болдырев 2008]. Ситуація оцінки набуває зовсім 

іншого характеру, якщо об‟єктом виступає сам факт належності до групи, яку 

неможливо або проблематично змінити: вроджений стан здоров‟я, зовнішність, 

расова та етнічна ідентичність, місце народження, домінуюча сексуальна 

орієнтація. У станових суспільствах або суспільствах із непрацюючим 

«соціальним ліфтом» до таких відносять належність до соціального класу.  

У всіх цих випадках ми говоримо про риси, спільні для певної сталої 

соціальної групи, – про колективну ідентичність і про ідентичнісні ознаки, які 

стають об‟єктом оцінки. Якщо це однотипні оцінки, тобто певній спільноті 

постійно предикують негативний або позитивний знак, то відбувається те, що 

можна було би назвати аксіологізацією ідентичності або її аксіологічним 

конструюванням. Формується генералізоване стереотипне сприйняття цієї 

спільноти без розрізнення її окремих членів, котрі можуть і не мати тих ознак, на 

підставі яких її характеризують негативно чи позитивно [Липпман 2004; 

Оптимизация речевого воздействия 1990, с. 72; Van Dijk 1998].  

Слід мати на увазі, що іноді потреба в стереотипному сприйнятті 

індивідуума є до певної міри виправданою. Наприклад, дослідження показали, що 

презентація особи як представника певної соціальної групи допомагала 

опитуваним сформувати про цю особу адекватніші уявлення, ніж це могли 

зробити респонденти, котрі не мали інформації про соціальну належність 

представленої персони [Argyle 2007, с. 161-162]. Варто також звернути увагу на 
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те, що опитування проходило в Сполучених Штатах Америки – країні з доволі 

ефективним соціальним ліфтом. 

Попри все, аксіологічне конструювання ідентичності, тобто створення і 

відтворення аксіологічних пропозиційних структур, в межах яких відбувається 

послідовне предикування позитивного чи негативного оцінного знака сталому 

ідентичнісному атрибуту, лежить в основі формування соціальних стереотипів 

так само, як і упереджень, що виявляють себе у різних видах дискримінації.  

 

5.1.2. Cоціальні стереотипи й дискримінаційні ціннісні концепти 

Формування соціального стереотипу відбувається на основі уявлень про 

ідентичність, тобто на основі концептів, співвіднесених з ідентичнісними 

властивостями (ЧОЛОВІК, ЖІНКА, ЛІТНІЙ, МОЛОДИЙ, УКРАЇНЕЦЬ тощо). На 

цей процес впливає контекст: певні валентні зв‟язки закріплюються за 

номінаціями певних соціальних груп та її представників [Красных 2003b, с. 232]. 

Коли говоримо про стереотип як про результат аксіологізації ідентичності, то 

виокремлюємо дві основні валентності, що його формують: 1) валентність до 

оцінних операторів, з превалюванням тільки позитивних або тільки негативних 

знаків оцінки в певних групах текстів; 2) валентність до операторів генералізації. 

Оператори генералізації часто не мають окремого вербалізатора. Їх 

виражають синкретично – разом із назвою спільноти, до якої належить особа. 

Додатковим засобом їхнього вираження може бути граматична категорія 

множини, тож пропозиція французи – романтики без додаткових уточнень буде 

інтерпретована як така, що містить оператор генералізації, а не частковості:  

Французи – романтики = усі французи – романтики,  

Французи – романтики ≠ деякі французи – романтики.  

Така генералізація дає змогу сприймати певну спільноту, «членство в якій 

не обирають», як єдиного суб‟єкта [Gerge 1997, c. 8]. Властивості, атрибутовані 

цьому суб‟єкту, стають ознаками соціальної ідентичності [Van Dijk 2000, c. 18].  

Крім застосування операторів генералізації, існує ще один механізм 

ототожнення окремого індивідуума зі спільнотою, практично не досліджуваний у 
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лінгвістиці. Маємо на увазі спосіб предикації знака оцінки. Якщо він 

предикується безпосередньо об‟єкту, а не його діям (процесуальним ознакам), 

отримуємо дискредитацію (дифамацію) особи. Порівн.: укр. Твій вчинок поганий і 

Ти – поганий; Так не робиться! і Ви поганий працівник; рос. Это очень грубые 

слова і Ты просто грубиян!  

Зобразимо схематично.   

Дифамація: 

Obj identity Action Obj Pl  → Obj Act Obj Pl → [Obj Pl]. 

Отже, про дифамацію можна говорити, коли певний об‟єкт (Obj identity)  

здійснив певну дію (Act Obj x), погану чи хорошу (Pl neg / pos), і мовець предикує 

знак оцінки (Pl neg / pos) безпосередньо цьому об‟єкту, а не його діям: 

[Obj x Pl neg / pos]. 

Якщо знак оцінки предикують не конкретному об‟єкту, а спільноті, до якої 

він належить, – отримуємо аксіологізацію ідентичності. Порівняймо: укр. Петрик 

побився з Павликом і Діти нестерпні створіння; рос. Судья Иванова замешана в 

коррупционных схемах і Все судьи продажные. 

Зобразимо схематично. 

Identity x ϵ Obj identity x Act Obj x Pl neg / pos → Identity x ϵ Object x  Act x Pl neg / pos 

→ [Identity x Pl neg / pos]. 

Отже, про аксіологізацію ідентичності можна вести мову, коли об‟єкт, 

який входить до певної спільноти (Identity ϵ Obj identity), вчинив якісь дії (Act Obj), 

хороші чи погані (Pl ), і мовець предикує знак оцінки (Pl ) безпосередньо цій 

спільноті, а не діям об‟єкта чи самому об‟єкту: 

[Identity Pl].  

З огляду на цю схему, аксіологізації ідентичності сприятимуть не лише 

негативні, а й позитивні оцінки. Суть цього механізму генералізації в тому, що 

оцінюють спільноту, а не її представника чи його дії: рос. «И если ты 

восторгаешься тем, что негра избрали, – это знак того, что у тебя есть 

националистические идеи. Если ты обращаешь на это внимание, ты уже 
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признаешь искусственность этой системы. Тебе должно быть все равно» 

(АфишаDaily. 30.12.2010).  

Розглянемо на прикладах випадки, коли ідентичність як атрибут посідає в 

аксіологічних структурах місце об‟єкта оцінки. 

Рос.: «Это двадцатилетние люди, которые постоянно брюзжат» 

(АфишаDaily. 30.12.2010): у пропозиційній структурі цього висловлювання 

негативний оцінний знак засобами експлікаційної (лексема брюзжат) та 

коатрибутивної цінніснотвірної моделі (люди – молодые, люди – брюзжат) 

предикується ідентичнісному атрибуту МОЛОДІСТЬ (молодые) за критерієм НЕ-

ЩАСЛИВИЙ (брюзжат). 

 Рос.: «Как же так, уже 23 (25, 27, 30), а детей все нет, пора б уже», – 

восклицают знакомые, зачастую даже не смущаясь факта, что «ответчица» 

еще не встретила любимого» (Дети.mail.ru, не датовано). Об‟єктом оцінки стає 

матримоніальний статус (відсутність дітей). Для негативації цієї ідентичнісної 

ознаки використано деонтологічну мовно-когнітивну модель (пора б уже). За її 

допомогою формується уявлення, що відсутність дітей у певному віці є 

відхиленням від норми. Зауважимо, що матримоніальний статус у 

традиціоналістських суспільствах регулюють суворі норми. У модерних 

суспільствах він є предметом вільного, індивідуального вибору [Инглхарт 2011]. 

Тож у цьому прикладі експліковано аксіологічний конфлікт між двома ціннісними 

системами: індивідуалістською та колективістською. Останню відображено в 

проаналізованій мовно-когнітивній моделі (пора б уже). Індивідуалістську 

ціннісну систему презентує мовець («еще не встретила любимого»), який вступає 

в суперечку із представниками традиціоналістської думки, негативно оцінюючи 

їх: «даже не смущаясь». Спостерігаємо суперечність між ідентичнісною цінністю 

[НЕ-МАТРИМОНИАЛЬНЫЙ СТАТУС Pl neg] (детей все нет, пора б уже) та 

універсальною – [НЕ-ЭМОЦИИ Pl neg] (любимого).  

У прикладі (укр.) «Я – старомодна дівчина, мрію про родину і чоловіка, – 

зізналася вона <супермодель Жізель Бандхен – Г.Ч.>» (УМ. 12.09.2003:16) 

бачимо, навпаки, позитивацію матримоніального статусу завдяки контамінації 
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двох мовно-когнітивних моделей: релятивної (позитивне ставлення до концепту 

висловлює авторитетна особа – супермодель) та телеологічної (матримоніальний 

статус є об‟єктом бажання). При цьому так само, як у попередньому прикладі, 

експліковано конфлікт між цінностями мовця ([МАТРИМОНІАЛЬНИЙ 

СТАТУС Pl pos]) і цінностями спільноти ([МАТРИМОНІАЛЬНИЙ 

СТАТУС Pl neg/neutral]), цього разу модерної, про існування якої мовець пам‟ятає і 

чию точку зору моделює, називаючи себе «старомодною».  

Укр.: «Зараз море молодих <...> Чим швидше вони прийдут до 

Парламенту на зміну вам, тим краще <...> Вони патріоти» (Засідання ВР. 1-й 

канал радіо. 18.01.2006). У цьому прикладі відбувається позитивація концепту 

[МОЛОДІСТЬ Pl pos] за допомогою коатрибутивної мовно-когнітивної моделі, у 

якій два концепти МОЛОДІСТЬ і ПАТРІОТИЗМ предикуюють одному носію 

ознаки (вони).      

Аксіологізація концепту МОЛОДИЙ відбувається за допомогою 

експлікаційної моделі й у прикладі (укр.) «Може було краще вкласти ці фрази в 

уста молодого <...> Хомутинника?» (5 копійок. 21.05.05). Знак оцінки отримує 

окрему вербалізацію – прислівник порівняльного ступеня краще, який виражає 

концепт суперординатного рівня ДОБРЕ і в такий спосіб сприяє аксіологічній 

категоризації концепту базового рівня МОЛОДІСТЬ. 

Проаналізовані приклади демонструють дію механізму обмеження 

аксіологічної стохатичності: за потенційно амбівалентним  об‟єктом – 

ідентичнісним атрибутом – закріплюють або позитивний, або негативний оцінний 

знак. Такому обмеженню сприяє генералізація й фокусування уваги на 

ідентичнісних властивостях, а не на вчинках та акциденційних ознаках, що 

можуть бути предметом індивідуального вибору. Тож невипадково для 

аксіологізації ідентичності супутнім є явище соціальної стереотипізації – 

створення негативних чи позитивних стереотипних уявлень про ту чи ту 

ідентичність. Ціннісні концепти, або стереотипи, отримані таким шляхом 

([МОЛОДИЙ Pl pos],  [ЛІТНІЙ Pl neg], [КРАСИВИЙ Pl pos], [НЕКРАСИВИЙ Pl neg], 

[ОДРУЖЕНИЙ Pl pos] тощо), можемо назвати дискримінаційними. Адже вони 
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формують інтенції, які можуть втілюватися потім у практичних діях – виявах 

дискримінації щодо представників певної спільноти. 

 

5.1.3. Комунікативні стратегії дискримінації 

До виявів дискримінації представників певної спільноти через їхню 

колективну ідентичність законодавці відносять: дифамацію, насильство, 

обмеження прав і свобод (права на життя, на працю, на свободу пересування, 

економічну дискримінацію тощо) [Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права 1966; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації 1994; Кримінальний кодекс України 2001; Рекомендація ғ R (97)20 

1997; Лихова, Рибальченко 2013].  

Лінгвісти неодноразово звертали увагу на дискурсивні вияви дискримінації 

в англійській та російській мовах [Астафьева 2009; Колосов 2004; Lewis 2012; 

Waltman, Haas 2010] та ін. Можна стверджувати, що мовні засоби дискримінації є 

основним об‟єктом критичного дискурс-аналізу [Van Dijk 1998; 2000; Wodak, 

Meyer 2009; Olivaira 2009; Dant 2012]. С. Колосов довів, що всі вони схожі між 

собою. Узагальнивши існуючі напрацювання, а також проаналізувавши мовний 

матеріал українського Інтернет-простору, можна назвати такі комунікативні 

стратегії дискримінації представників певної колективної ідентичності:  

1) пряма вербальна агресія, приниження (пейоративи, обсценна лексика, 

засоби дегуманізації): укр. «Я і моя подруга після енних разів розчарувань у 

чоловіках, учора прийшли до висновку що всі вони сво» (Теревені. 23.12.2007); рос.  

«Оленька, если он-америкос, он нормальным быть не может ... холодом «разит» 

от них, а произношение-рычание пса!» ( Дети.mail.ru. 13.10.2011);  

2) звинувачення в існуючих проблемах: рос. «Мое мнение, что в 

беспробудном Россиянском пьянстве виновато паскудное поведение оголтелых 

самок, не ценящих старания мужчин» (Newsland. 01.08.2011); рос.  «Американцы 

<…> в эту авантюру они втягивают весь мир и неокрепшие умы молодежи 

всего мира – в итоге – что имеем <…> ничего такого, что призвано 

окультуривать и совершенствовать человека» (Дети.mail.ru. 13.10.2011);  
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3) декларація думки людей, котрі належать до певної спільноти, як 

неважливої: рос. «А разве про Нюшку кто-нибудь вспоминает, когда на биржах 

идѐт делѐжка энергетических систем? Еѐ не замечают – и не только из 

социальной надменности, но и из эстетической. Последнее страшнее» 

(Литературная учеба 2010); укр. «Як добре, що дівчина з Іваничівського району 

знайшла відповідь та доносить людям» (Бузулук 2014, коментарі); 

4) заклики до вигнання, ізоляції, депортації: рос. «На алкоголь и сигареты 

у вас всегда есть, а на проезд нету. Киев для людей которые умеют 

зарабатывать, валите в пригород! Проезд будет по себестоимости, потому что 

мы можем это себе позволить» (УП. 8.02.2015);  

5) погрози й побажання позбавлення громадянських прав: укр. «…право 

голосу повинна мати лише продуктивна частина суспільства <…> Хто їх лише 

пожирає – той до побачення. Бюджетники, пенсіонери, пільговики тощо» (Наше 

місто. 28.02.2017); укр. «Заможний клас нехай складатиме – 10%.  Середній – 

60%. Решта (москалі, алконафти, бомжі і наркомани) – 30%. Питання: якій 

мислячій людині потрібні голоси оцього кодла?» (Білозерська. LiveJournal. 

26.09.2007);  

6) економічна дискримінація – погрози й побажання погіршення 

матеріального рівня життя: рос. «А если вы <чоловіки – Г.Ч.> в тумбочку деньги 

на мясо не положили – то о каком борще может идти речь? Соевые пельмени 

быстрее и дешевле» (Леди. Tochka.net. 04.10.2012);  

7) трудова дискримінація на ринку праці – заклики не приймати на роботу 

чи звільняти, зазначені обмеження для певних соціальних груп в оголошеннях про 

вакансії: укр. «Зараз море молодих Чим швидше вони прийдуть до Парламенту на 

зміну вам, тим краще. Вони патріоти» (Засідання ВР. 1-й канал радіо. 

18.01.2006) (дискримінація старших людей – побажання, щоби вони швидше 

залишили робочі місця);  

8) прямі й непрямі побажання зникнення чи знищення: укр. «Сьогодні, 

близько 11 години, у м. Ужгород, водій 9 маршрутки (номерний знак 5461) дуже 

по-хамськи висловився в бік онкохворих, які пред‟явили посвідчення, а саме: 
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“Кобисьте вже всі виздихали з цими посвідченнями!”» (0312. UA. 23.01.2018) 

(дискримінація людей з обмеженими можливостями). 

Залежно від того, проти якої соціальної групи спрямовано ці стратегії, 

при їхньому застосуванні будуть використані, за класифікацією комунікативних 

одиниць діалогічного мовлення О. Іссерс [Иссерс 2008], різні тактики та прийоми 

реалізації цих стратегій. Так, трудова дискримінація літніх людей буде полягати 

в закликах пришвидшити їхній вихід на пенсію. Жінок – у твердженнях на 

кшталт «не жіноча це справа», «жінка повинна сидіти вдома й глядіти дітей». 

Дискримінація пенсіонерів полягає в заклику позбавити їх права голосу на 

парламентських та президентських виборах. Детальний опис тактик і прийомів 

дискримінаційних стратегій залежно від дискримінованого об‟єкта може стати 

предметом спеціального дослідження. Ми ставили завдання продемонструвати, 

що аксіологічна пропозиційна структура дискримінаційного концепту, 

редукована до соціального стереотипу й інтегрована до системи цінностей 

суб‟єкта, мотивує певну мовленнєву поведінку, виявлену в комунікативних 

дискримінаційних стратегіях. Останні формують дискурс мови ворожнечі «як 

форму соціальної дії» [Водак 2011, с. 288], спрямованої проти певної спільноти.  

 

5.1.4. Вираження дискримінаційних ціннісних концептів у дихотомії 

«ти – Ви» в російській та українській мовах 

Засоби формування й трансляції дискримінаційних ціннісних концептів, 

закріплені в системи мови, важче розпізнати, ніж створювані в процесі мовлення 

на рівні дискурсу. Це робить їхній вплив на свідомість ефективнішим. 

Проілюструємо цю тезу на прикладі універсального вияву дискримінації, що 

належить до комунікативних стратегій дифамації й утворює контекст для 

реалізації дискримінаційних ціннісних концептів, – дихотомії ти / Ви [Черненко 

2010а].  

Довідники з мовного етикету, а також окремі дослідження, присвячені 

особливостям функціонування та дистрибуції різних форм звертання в 

українській мові [Бугай 2002, с. 105–107; Гульпа 2008; Корновенко 2001, c. 10; 
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Миронюк 2006, с. 54–55; Пономаренко 2008, с. 240–249; Чаплыгина, с. 49, 54–56, 

63, 78, 85; Українська система найменувань 2008], доповнені авторськими 

спостереженнями, дозволяють виділити диференційні ознаки, що характеризують 

ситуації вживання займенників ти та  Ви.  

Займенник Ви вживають на адресу особи від 14 років, старшої за мовця, 

малознайомої чи незнайомої зовсім, вищої за соціальним статусом, в офіційній 

обстановці, на знак поваги. Займенник ти вживають у звертаннях до дітей і 

молодших, до близьких друзів, у родинному колі, як позаетикетне фамільярне 

звертання до незнайомих або підлеглих; в контексті риторичного звертання, 

зокрема до видатних осіб, особливо коли їх називають за допомогою псевдонімів 

(Кобзар, Донька Прометея), при звертанні до тварин, речей, міфологічних чи 

надприродних істот.   

Інформацію про значення займенників другої особи однини укр. ти / 

Ви; рос. ты / Вы в українській та російських мовах, на нашу думку, можна 

представити у такий спосіб [Черненко 2010b].  

Характеристики адресата („старший‟, „друг‟) відобразимо в денотативному 

компоненті семної структури цих займенників. Особистісне ставлення мовця до 

адресата („близький‟, „шанований‟) – в його конотаті. Властивості мовця – вік, 

освіченість, вихованість – слід зафіксувати за допомогою системи поміток. З 

особливостей сполучуваності наведено лише ті, що відрізняють одну лексему від 

іншої і притаманні їм у функції звертання (наявність ти чи Ви в репліках-

відповідях та кореферентні номінації). 

Ти, укр. / ты, рос.: 1. 1. Будь-який адресат дитяче / молодіжне, 

просторіччя; сполучуваність: укр. ти / рос. ты в репліках-відповідях. 2. Адресат 

– добре знайомий, близький – рівний за статусом і рівний чи молодший за віком 

(конотат: позитивна оцінка за критерієм «свій»); сполучуваність: ти, 

укр. / ты, рос. в репліках-відповідях. 3. Адресат нижчий за соціальним 

(фамільярне) / віковим статусом (конотат: „нешанований‟; негативна оцінка за 

критерієм «статус»); сполучуваність: укр. Ви / рос. Вы в репліках-відповідях. 4. 

Адресат відсутній під час мовлення; адресат, до якого звертаються у 
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внутрішньому чи поетичному монолозі, небіжчик. 5. Адресат-нелюдина: тварина, 

річ, міфічна чи надприродна істота. Кореферентні номінації: за місцем у 

родинних зв‟язках (укр. мамо, доню / рос. мама, доченька), прізвиська 

(укр. Красеню, Вередунчику / рос. Красавчик, Ботан), пестливі (укр. сонечко, 

зайчику / рос. солнішко, зайчик), негативно оцінні (укр. негіднику, 

мерзотнику / рос. негодяй, подлец) та грубо-просторічні номінації (укр. дурню, 

шмаркачу / рос. дурак, сопляк). 

Ви, укр. / Вы, рос.: 1. Будь-який адресат. 2. Адресат із  вищим соціальним 

чи віковим статусом (контекстуально обумовлене). Сполучуваність:  варіантна – 

укр. Ви / ти; рос. Вы / ты в  репліках-відповідях. Кореферентні номінації: 

укр. пане, пані / рос. господин, госпожа; найменування посади, професії, 

соціального статусу / ролі тощо (укр. лікарю, директоре, бабусю / рос. доктор, 

директор, бабушка), звертання на ім‟я та по-батькові (укр. Іване Петровичу / рос. 

Иван Петрович). 

Схожі дистрибутивні характеристики лексико-семантичних варіантів укр. 

ти і Ви / рос. ты і Вы, що вживають у спілкуванні мовців різного віку, з одного 

боку, і різного статусу, з іншого, дає підстави говорити про зближення цих 

відтінків значення й можливу інтеграцію їх в один лексико-семантичний варіант – 

«нижчий за соціальним / віковим статусом» («вищий за соціальним / віковим 

статусом»). Таке об‟єднання передбачає виділення т. зв. «дитячого» рос. ти / 

укр. ты [Апресян 1995, с. 152], характерного для спілкування дітей до 12–14 

років між собою або зовсім маленьких дітей і дорослих. У такому розумінні 

асиметричну опозицію укр. ти – Ви / рос. ты – Вы можна сприймати як 

дискримінаційну комунікативну стратегію по відношенню до представників 

спільноти, виокремленої за ідентичнісною демографічною ознакою «вік».  

Правила вживання різних форм звертання у східнослов‟янських мовах 

залежно від віку співрозмовника займають окрему сторінку в історії 

займенникової опозиції 2-ї особи однини укр. ти – Ви / рос. ты – Вы. На теренах 

Російської імперії ця опозиція почала послідовно позначати субординаційні 
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стосунки між молодшими й старшими, або дорослими й дітьми приблизно з 

середини ХІХ ст. 

Ви-звертання до батьків в Україні зустрічається з XVIII ст. [Миронюк 

2006, с. 136] і стає широко розповсюдженим наприкінці ХІХ ст. та в першій 

половині ХХ ст., що знайшло своє відображення в реалістичній прозі того часу, а 

також у поетичних текстах ХХ ст. Спочатку так зверталися не лише до батьків, 

але й до старших братів та сестер [Миронюк 2006, с. 50]. Аналогічні процеси в 

першій половині ХІХ ст. відбувалися й у російській мові. У середині ХІХ ст. 

серед освічених прошарків населення прийнята була форма Вы-звертання – дітей 

до батьків і загалом до дорослих. Однак уже в другій половині ХІХ ст. на Вы до 

батьків зверталися лише в розмові французькою або ж у міщанському середовищі 

та південних регіонах [Пономаренко 2008, с. 240]. Щодо України, то в її західних 

областях, особливо в сільській місцевості, пошанне Ви до батьків ще й досі є 

актуальним і залишається у вжитку.  

З ХІХ ст. поступово затверджуються норми, згідно з якими діти повинні 

звертатися на укр. Ви / рос. Ви до дорослих узагалі. При цьому зворотного Ви / Вы 

від дорослих етикет не вимагав так само, як не вимагає він його і сьогодні (див. 

приклади з класичної української літератури ХІХ ст..: укр. «“Щось ви подались, 

тітко, – кажу до старої. – Чи всі у вас живі-здорові?” <...> “Що тобі, хлопче?” 

– питає» (М. Коцюбинський. Помстився, c. 151); укр. « – Кільки пак год буде, як 

ви, діду, бовтаєтесь отут за рибою? – А тобі навіщо? – одказав дід» (І. Нечуй-

Левицький. Рибалка Панас Круть, c. 84). Таке етикетне правило доповнило 

існуючу традицію неповажного ставлення до молодших за віком, що включало 

жорстоку експлуатацію дітей із бідних прошарків населення й фізичні покарання.    

Спроба бодай частково відновити вікову симетрію була зроблена у 1857 –

1858 роках. Реформи Н. Пирогова відміняли фізичні покарання в гімназіях і 

вводили звертання до учнів на Вы [Колесов 2005]. Як відомо, за радянської влади 

це надбання не збереглося, і лише сьогодні в елітних навчальних закладах почало 

поступово входити в обіг пошанне Ви / Вы в розмові з учнями. В інших випадках 
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вибір форми займенника 2-ї особи однини в спілкуванні з дітьми та молоддю 

залежить виключно від доброї волі дорослого (старшого) співрозмовника.  

Метою критичного аналізу опозиції ти – Ви / ты – Вы, розглянутою в 

такій площині, могло би бути з‟ясування того, чи існують перспективи для 

усунення дискримінаційного щодо молодших застосування займенників 2-ї особи 

однини і яким шляхом може відбуватися цей процес. За методологічне підґрунтя 

доцільно взяти лінгвокультурологічний та семасіологічний аналіз. Зважаючи на 

спрямованість поставленої мети в мовне майбутнє, закономірним буде звернення 

до методів, які застосовують у лінгвопрогностиці [Кретов 2000], –  динамічного 

моделювання та екстраполяції. 

Слід вирішити наступні завдання: 1) окреслити обриси бажаної, 

симетричної моделі функціонування займенників 2-ї особи однини, звернених до 

адресатів різного віку; 2) простежити й змоделювати напрям семантичної 

деривації цих займенників у різних мовах; 3) екстраполювати отриману модель на 

східнослов‟янські мови;  4) оцінити можливості адаптації екстрапольованої 

моделі до культурних традицій мовців. 

Задля того, щоб займенники ти – Ви / ты – Вы не могли застосовуватися 

для реалізації дискримінаційних настанов, повинен нейтралізуватися 

семантичний компонент „вищий статус адресата‟ в конотативному значенні 

займенника Ви / Вы та „неповага‟ в конотативному значенні займенника ти / ты.  

Чи має історія функціонування цих займенників та їхніх аналогів в інших 

мовах приклади такої нейтралізації? Ось що пише про т. зв. множину пошани 

(pluralis majestatis) В. Пономаренко: «Якщо спочатку застосування множини 

стосовно однієї особи було пов‟язане передусім із феодальними канонами, 

намаганням догодити можновладцеві або вельможі, то згодом <...> воно вже 

значно більшою мірою було пов‟язано з такими категоріями, як увічливість або 

повага, ніж запобігливість і т. ін.» [Пономаренко 2008, с. 312].  

Однак, розвиток значення пошанного займенника 2-ї особи однини в 

мовній історії на цьому не завершився. Уже в ХХ – ХХІ ст. в різних мовах 

спостерігаємо поступову втрату ним аксіологічного компонента „повага до 
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адресата‟. Явище нейтралізації пошанного значення, за спостереженнями 

В. Пономаренка, охоплює іспанську, португальську, італійську, румунську, 

нідерландську та англійську мови [Пономаренко 2008, с. 147]. У деяких мовах 

(шведській, ісландській, норвезькій, данській, німецькій) займенник однини ти 

(його відповідники) поступово витісняє пошанний, тобто відбувається 

симпліфікація системи займенникових звертань  [Пономаренко 2008, с. 291].   

Отже, розвиток семантики пошанного займенника в різних мовах ішов в 

одному напрямку, хоча й у різні періоди. На початку він поряд із ядерною 

детонативною семою „адресат‟ мав периферійну – „з вищим статусом‟. Потім 

відбулася трансформація, унаслідок якої периферійна сема „з  вищим статусом‟ 

нейтралізувалася, а факультативна сема „такий, що викликає повагу‟ стала 

повноправним компонентом конотативного значення. Зауважимо, що обидва 

значення зазвичай продовжували функціонувати в мовленні, але 

актуалізовувалися в різних ситуаціях. Потім відбулася нейтралізація 

конотативного значення цих лексем загалом, а відтак у мовах, де цей процес 

дійшов логічного завершення, опозиція займенників поступово спрощувалася 

шляхом витіснення з обігу одного з них.     

Вирівнювання асиметрії у звертанні за допомогою займенників 2-ї особи 

однини до старших та молодших адресатів в українській та російській мові 

можливе кількома способами. Перший – це дозвіл із боку дорослих говорити їм 

ти /ты тоді, коли вони самі вважають за можливе звертатися до дітей (молодших) 

на ти / ты. Другий шлях – поширення Ви / Вы-звертання дорослих до дітей і 

молоді. Який варіант імовірніший з огляду на семантичний та контекстуальний 

аналіз цих займенників?   

Сему „старший за віковим / соціальним статусом‟ можна розглядати як 

оказіональну, що актуалізується, коли Ви / Вы виступає контекстуальним 

антонімом для ти /ти, зверненого до молодшого або нижчого за соціальним 

статусом адресата. Чому ми вважаємо, що в парах “вищий статус – нижчий 

статус» та «старший – молодший» контекстуально зумовлені (а отже мають 

менше можливостей формувати окремі лексико-семантичні варіанти) семи, 
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виражені займенником Ви / Вы? Виникнення асиметрії «ти – Ви» / «ты – Вы» у 

спілкуванні різностатусних мовців і, відповідно, актуалізація в значенні 

займенникових звертань сем „вищий статус‟ (Ви / Вы) чи „неповага‟ (ти / ты) 

відбувається, лише якщо мовець із вищим статусом використає звертання ти, не 

заохочуючи співрозмовника до симетричного «тикання» (наприклад,  викладач до 

учня: «Ви вже закінчили навчання, ми тепер колеги, тож давайте будемо на 

ти»). Отже, поява саме займенника ти / ты в ситуації соціальної / вікової 

нерівності між співрозмовниками, по-перше, означає, що його вжито в значенні 

«нижчий за соціальним чи віковим статусом», по-друге, що Ви / Вы в зворотній 

репліці може набувати оказіонального значення «адресат із вищим 

соціальним / віковим статусом». Проти того, щоб визнати за цим значенням 

здатність формувати окремий лексико-семантичний варіант займенника Ви / Вы, 

свідчить його сильна залежність від контексту і від інтенцій мовця з нижчим 

статусом. Він може говорити Ви / Вы у відповідь тому, що для нього це єдино 

прийнятна форма звертання до неблизьких людей, тобто  сема „вищий статус‟ 

буде існувати лише в значенні, сприйнятому реципієнтом, але не в 

продукованому. Тож у майбутньому, у процесі прийняття суспільством 

демократичних цінностей і витіснення за межі комунікативних звичаїв явища 

апелятивної асиметрії, може відбутися перетворення лексико-семантичного 

варіанта займенника Ви / Вы «адресат із  вищим статусом» на оказіональний. 

Однак вже зараз очевидно, що займенник ти несе більше конотативне 

навантаження, ніж Ви / Вы. Усі його значення обумовлені сферою вживання 

(товариство дітей / молоді, малоосвічених людей); особливостями комунікативної 

ситуації (близькість або ж нерівність співрозмовників; специфікою родової 

належності адресата); модальністю речення-контексту (риторичне). Одне ж із 

двох лексико-семантичних варіантів займенника Ви / Вы безумовне, тобто може 

функціонувати незалежно від контексту. Крім того, мовна норма лояльніша до 

розширення сполучуваності займенника Ви / Вы за рахунок типових дистрибуцій 

займенника ти, аніж навпаки. Порівняймо: укр. Ви – негідник / дурень; рос. 

Марьяна, солнце, Вы это напечатаете? і рос. 
?
Іван Петрович, посиди с нами; 
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укр. 
*
Пані, ти візьми цю книгу; 

?
Лікарю, ти встигнеш мене оглянути? 

(просторіччя); рос. 
*
Профессор, ты не сможешь прочитать мой автореферат?  

У займенника Ви / Вы сьогодні хіба що одне синтагматичне обмеження – 

на сполучуваність з адресатом-нелюдиною: укр. 
?
Барсику, я Вам молочка налив; 

рос. 
*
Ну, что же Вы не работаете <до принтера>?! Тому він має більшу 

синтагматичну свободу й менше конотативне навантаження. Зважаючи на це, у 

займенниковій опозиції другої особи однини ти – Ви / ты – Вы лексему ти / ты 

можна визнати маркованою, а лексему Ви / Вы – такою, що має тенденцію до 

функціонування в ролі нейтрального звертання.  

На заваді може стати східнослов‟янська мовнокультурна традиція, у якій 

не узвичаєне звертання на Ви / Вы до дітей, молодших 12 років (див. норми 

сучасного українського етикету [Бугай 2002]), і ти / ты до старших людей. Зате 

укорінено уявлення про те, що виявом ввічливості є особлива повага до старших 

[Ларина 2009]. Отже, усуваючи асиметричність у стосунках між комунікантами 

різних поколінь разом із семою „неповага‟ зі значення займенника ти / ты і 

семою „вищий статус‟ зі значення займенника Ви / Вы, потрібно зберегти 

опозицію ти – Ви / ты – Вы як маркер вікової різниці.  

Вирішити це завдання видається можливим, якщо врахувати деякі 

особливості вживання означених займенників. Звертання ти / ты у своєму 

нейтральному значенні, без конотативних  сем „неповага‟, „близько знайомий 

адресат‟ тощо, притаманне переважно товариству дітей. На противагу йому, 

займенник Ви / Вы маркує спілкування дорослих співрозмовників. Можна сказати, 

що ти / ты належить дитячій та молодіжній субкультурі, Ви / Вы – дорослій 

офіційній культурі.  

Зауважимо, що в дослідженнях, присвячених субкультурам [Авраменкова 

2009; Варяниця 2006; Осорина 2009; Щепанская 2003], культура дорослих фігурує 

зазвичай як немаркована, через що словосполучення доросла субкультура не є 

вживаним. Імовірно, це – одне зі свідчень пануючого ейджизму: культуру 

молодших сприймають як маргінальну й навіть загрозливу (якщо йдеться про 

контркультуру). Хоча інколи вона може бути просто іншою й навіть допомагати в 
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опануванні нормами дорослої офіційної культури, як це часто відбувається під час 

дитячих ігор [Варяниця 2006]. Можливо, розглядаючи протиставлення дитячої, 

молодіжної та дорослої культур, коректніше було б називати їх субкультурами, 

що сукупно утворюють єдину національну культуру. 

Отже, ти / ты-звертання дорослого до дітей та молоді може означати 

спробу перейти на мову адресата – мову дитячої чи молодіжної комунікативної 

субкультури. Нерідко це супроводжується використанням слів сленгових 

(у спілкуванні з молоддю) або пестливих «дитячих» (у спілкуванні з дітьми). 

Здійснюючи такий перехід, дорослий тим самим дає згоду на те, щоб до нього 

також зверталися на ти / ты. Приклад такої симетрії дає замальовка з 

комунікативної культури Ізраїлю: укр. «Мені особисто дивно буде, коли мене 

маленька дитина називатиме на “Ви”. Тут абсолютно нормально, коли 

шестирічна дитина говорить 60-річному: “Славо (Машо, Дашо...), ти...”» 

(Forum.1tv.ru. 04.07.2010). 

З іншого боку, звертання до молодших на Ви означатиме залучення їх до 

дорослої комунікативної культури. З цього погляду, цікаві заяви деяких 

представників молоді, які виступають проти Ви-звертання на Інтернет-сайтах: 

укр. «Коли до мене звертаються на Ви, почуваюся Тьотьою <...> а я в душі ще 

дитинка»; «Дуже це глупо, коли молоді люди називають один одного на “Ви” 

<...> Коли мені, наприклад, дівчина років 25 каже “Ви”, мені це страшенно не 

подобається. Це так, наче людина між нами ставить стіну, стіну з гидотних 

соціальних умовностей. З такою людиною вже нормально й не поспілкуєшся, хіба 

що про погоду там, та подібну банальщину» (Forum.1tv.ru. 04.07.2010); укр. «До 

однолітків я і сам звертаюсь на “ти”, трохи тупо виглядає, коли 18-річні (та 

біля того) звертаються на “Ви” одне до одного» (bo.net.ua. 13.03.2018). 

Як бачимо, молодь чутлива до таких аксіологічних конотацій Ви / Вы, як 

комунікативна дистанція, ознака належності до дорослої офіційної культури. 

Ви / Вы стає небажаним, адже представник молоді воліє протиставляти себе цій 

культурі та послуговуватися ти / ты або в значенні «дитячого», або в значенні 

«молодіжного контркультурного». На нашу думку, це результат тривалої 
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комунікативної асиметрії, один із найвиразніших маркерів якої – дихотомія ти – 

Ви / ты – Вы звертань. Вона отримала міцний конотативний потенціал: для 

молоді – швидше негативний, ніж позитивний, адже базувалася на антонімічності 

сем „повага до старших‟ та „неповага до молодших‟.  

Вихід може полягати в розумінні займенника ти / ты як маркера 

приєднання до дитячої (молодіжної) субкультури, а займенника Ви / Вы – як 

засобу долучення до дорослої субкультури. Вибір займенника повинен залежати 

не від віку співрозмовника, а від лінгвосоціокультурних характеристик 

мовленнєвої ситуації – від того, якій субкультурі належать ролі, що їх виконують 

обидва комуніканти. Так, у неформальному спілкуванні вихователя й маленького 

вихованця в процесі гри прийнятним для обох буде використання займенника 

ти / ты. Ти / ты дитини до 12 – 14 років, звернене до старшого друга, так само, 

як і ти / ты дошкільняти у спілкуванні з дорослим, змушеним пристосовувати 

стиль свого мовлення до дитячого рівня сприйняття, будуть ознакою комунікації 

за правилами дитячої / юнацької субкультури. За таких умов у його семантиці 

актуалізується сема „неформальне спілкування з адресатом‟.  

Встановлена таким чином симетричність у вживанні займенників 

укр.  ти / рос. ты та укр. Ви /рос.Вы нівелює їхнє ейджистське забарвлення й 

призведе до втрати конотативних сем: з одного боку – „вищий статус 

адресата‟, з іншого – „неповага до молодших‟ [Черненко 2010c]. Це той шлях 

розвитку мови, який може позбавити її одного із засобів вираження 

дискримінаційного ціннісного концепту [МОЛОДШИЙ Pl neg]. 

 

5.1.5.  Види мови ворожнечі за типом дискримінованого об’єкта. 

Лексико-фразеологічні та граматичні засоби вербалізації 

дискримінаційних ціннісних концептів (укр. жирний, бабера / рос. узкоглазые, 

хохол), комунікативні дискримінаційні стратегії утворюють так звану мову 

ворожнечі. На підставі аналізу українськомовних та російськомовних текстів 

українських Інтернет-ЗМІ 2000-х років вдалося виокремити декілька типів мови 

ворожнечі відповідно до соціальних груп, проти яких вона спрямована.   
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Базований на досвіді Європи, Закон України 5207-17 від 30.05.2014 р. про 

Засади запобігання та протидії дискримінації в Україні забороняє необґрунтоване 

обмеження прав і свобод осіб «за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, 

мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або 

припущеними» [Закон 2014]. Не всі види дискримінації з цього переліку набули в 

Україні статусу об‟єкта лінгвістичного дослідження як вияви мови ворожнечі. 

Найбільш вивченими є сексизми, що їх досліджували А. Волобуєва [Гендерні 

ресурси 2012], Л. Ставицька [Ставицька 2005], О. Тараненко [Тараненко 2005] та 

ін. Окремо вивчають також мову ворожнечі, спрямовану проти національних 

меншин, але переважно медіа-фахівці. Вони не стільки цікавляться репертуаром і 

структурою цієї мови, скільки, на основі вже існуючих описів, фіксують її 

наявність чи відсутність у текстах [Горбачова 2008; ІРС 2013] та ін. Як мовну 

форму націоналістичного екстремізму досліджували мову ворожнечі в Російській 

Федерації [Галяшина 2006]. Гомофобному дискурсу ненависті присвятив 

дисертаційне дослідження С. Колосов [Колосов 2004].  

Водночас тексти масової комунікації в Україні початку ХХІ  ст. подають 

мовознавцям достатньо мовного матеріалу для виокремлення типів мови 

ворожнечі, які відповідають майже всім видам дискримінації, переліченим у 

Законі України про Засади запобігання та протидії дискримінації [Закон 2014]. 

Деякі різновиди мають давню історію і вже закріплені в системі мови, інші – лише 

формуються й функціонують у вигляді оказіоналізмів чи текстових 

висловлювань. У лексико-фразеологічній системі української мови та сучасному 

масмедійному й розмовному Інтернет-мовленні залежно від об‟єкта стигматизації 

наявні такі види мови ворожнечі: сексизми, расизми, ейджизми, лукізми, 

ейблізми, менталізми, класизми, локалізми, матримоніалізми [Черненко 2015а]. 

Мова ворожнечі, спрямована проти жінок, – мізогінічні сексизми, є наразі 

найбільш дослідженою. Попри тривалу історію встановлення ґендерного 

рівноправ‟я, зокрема мовного, до цього часу більшість стандартних форм 
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офіційних документів в Україні на позначення працівниць-жінок передбачають 

вживання іменників загального роду, омонімічних формам чоловічого: професор, 

викладач, аспірант, здобувач, а не професорка, викладачка, аспірантка тощо. Це 

явище в українській мові окреслив О. Тараненко, назвавши його 

андроцентризмом [Тараненко 2005]. Не масово, але зустрічаються дискурсивні 

сексизми: укр. «Захистили тварин, захистимо й жінок», – А. Мартинюк 

(Засідання Верховної ради. 08.09.2005). До них належить створення дилеми, 

згідно з якою жінка може бути або жіночною і підлеглою чоловіку, або розумною 

та успішною, але з поганим характером. Наприклад, назва рецензії на фільм 

«Д / ф “Франкфуртська кухня”: винахід для сучасної жінки», укр. (UΛ. 

27.04.2014) передбачає закріплення кухарських домашніх обов‟язків винятково за 

жінкою.   

Останнім часом починають ширитися сексизми, спрямовані проти 

чоловіків, – мізандризми: укр., рос. баба, метаф., рос. мужлан, укр. «Всі чоловіки 

сволочі. Кто НЕ сволочі – з тими нудно!» (Zemlemer 16.06.2010) та ін.  

До сексизмів відносять і вияви гомофобії – упереджень проти людей із 

квір-, гомо- та бісексуальністю. Частково вони представлені в мові відповідними 

номінаціями з принизливою конотацією (гомік, голубий тощо). Частково – у 

мовленні: укр. «…європейські країни та США вважають, що гомосексуалізм це 

не хвороба, а один із різновидів кохання. Просто жах, як можна хворобу 

називати коханням. – Лікувати їх потрібно. – Електрошоком? – Я думаю, що це 

теж непоганий варіант» (Філософія і релігієзнавство. 29.05.2013). 

Інший тип мови ворожнечі – вияви націоналістичного шовінізму, назвемо 

їх расизмами. Лексико-фразеологічна система української мови має низку 

усталених ксенофобських найменувань, серед яких відомі хохол, москаль, кацап, 

жид, негритос та ін. У сучасному розмовному мовленні поширеними є вияви 

упереджень проти китайців: укр. «Всі на одне лице», «Це мабуть вже помийка 

навіть для Китаю» (Майдан. 10.07.2003).  

Різновидом расизмів є вербальні вияви лінгвоциду: збиткування над 

певною мовою (укр. собача мова; рос. на мове). З іншого боку, не можна не 
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звернути увагу на функціонування мовних виявів українофобії (рос. вышивата, 

свидомиты). Вони, за поодинокими винятками, є переважно російськомовними 

(рос. «А что такое украинский дух? Жрать сало с горилкой и нихера не делать?» 

(Харьков. Форум. 16.03.2013)), тому встановлення громадянства їхніх авторів 

часто утруднене, і щоразу слід з‟ясовувати, чи належать такі зразки мови 

ворожнечі мовному простору України, чи є іноземною інформаційною інвазією. 

Закоріненими в мовну систему, але недостатньо відрефлексованими є вже 

згадувані ейджизми – вікові упередження щодо людей молодшого (едальтизм) чи 

старшого віку (геронтофобія) [Черненко 2012с; 2014b]. Взаємини між 

поколіннями, старшими й молодшими, батьками й дітьми містять також і 

конфлікти, часто замішані на ейджизмі – дискримінації за віком: молодших, 

зазвичай дітей, або старших – переважно літніх людей. В останньому випадку 

маємо справу з геронтофобією. Цей термін підкреслює страх перед старістю як 

одну з причин упередженого ставлення до старших. Синонімічний термін 

джейнізм (фр. jeunismе) своєю внутрішньою формою акцентує увагу на 

привілейованому становищі молодших. Чи є таким становище молоді в Україні, 

на разі під питанням, тому вибір було зроблено на користь терміна геронтофобія. 

Лексико-фразеологічна система української мови містить ейджизми: рос. старая 

карга, молоко на губах не обсохло; укр. стариган, бабера та ін. У живому 

мовленні фіксуємо висловлювання на кшталт: укр. «Забери в бабусі паспорт!» 

(заклик до позбавлення громадянських прав) (Gazeta.ua. 23.11.2013). Жоден 

керівник не буде звертатися на зборах до неуважних співробітників так само, як 

дорослі часто звертаються до галасливих дітей: рос. «Закрыли рты!», укр. 

«Замовкніть!» тощо. Протягом останнього десятиріччя з‟явилася низка 

узагальнюючих праць, присвячених цій проблемі [Смелзер 2004; Микляева 2009], 

а також публікації, у яких висвітлюють окремі її аспекти [Гидденс 1999, с. 426–

429; Cuddy,  Norton,  Fiske 2005; Kite, Stockdale, Whitle 2005], зокрема 

літературознавчі [Kneis 2013] й мовознавчі [Nussbaum,  Pitts,  Huber 2005; Суховій 

2004]. Однак, хоча ейджизм – це найпоширеніша форма дискримінації, адже 

стосується кожного, можна стверджувати, що вона водночас лишається однією з 
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найменш досліджених, якщо зіставити рівень її вивченості зі ступенем 

розробленості проблем расизму, класової нерівності та сексизму. Така ситуація 

склалася, імовірно, тому, що чим поширенішим є упередження, тим складніше 

відокремити його від норми.  

Лукізми в мові є виявом упередженого ставлення до людей, чиї зовнішні 

дані відрізняються від загальноприйнятих (змінних) уявлень про красу. На 

означення нестандартної зовнішності в українській мові є цілий арсенал 

номінацій та зразків народної «мудрості»: укр. носатий, цибатий, миршавий, 

потвора, жінка без дупи, як село без церкви; рос. жирный, каланча та чимало 

інших [Мосейчук, Журавська 2015; Черненко 2016]. У сучасному мовленні 

фіксуємо не так багато лукізмів. У фокусі негативної оцінки лукізмів часто 

опиняється повнота, яка інколи асоціюється з політиками та чиновниками 

радянської формації: укр. «Я навіть не зважаю на ноги, гріх над таким сміятися» 

(Рагу.Лі. 27.08.2010); укр. «Якими би кльовими не були українські письменники, з 

високими думками та ідеалами, усе одно з‟явиться пузатий чоловік та зробить 

все по-своєму» (Open.ua. 8.04.2013). 

Ейблізми – це мовні вияви упереджень до людей з обмеженими фізичними 

можливостями та психічними хворобами. У лексико-фразеологічній системі 

української мови наявні ейблізми на кшталт: криворукий, калічний, безрукий та ін. 

У сучасному дискурсі українських масмедіа вдалося зафіксувати лише поодинокі 

непрямі ейблізми – метафоричні вживання найменувань фізичних недоліків: укр. 

сліпий, глухий / рос. слепой, глухой – на позначення людей неуважних чи байдужих 

(укр. «…ти шо сліпа, чи ти не бачиш, шо в тебе за спиною прям роман кращої 

подружки»  (ask.fm.  01.02.2017)). 

Менталізми, спрямовані проти людей із недостатньо високим, на погляд 

мовця, коефіцієнтом інтелекту: укр. ідіот, дебіл, не гальмуй, тупий / рос. идиот, 

дебил, тормоз, тупой тощо: рос. «А че эти дебилы не расходятся?» (Дурдом. 

03.12.2013). До менталізмів зараховуємо й висловлювання т. зв. грама-наці – тих, 

хто формує своє ставлення до оточуючих залежно від рівня їхньої грамотності: 

укр. «Азаров або не хоче вивчити мову, або не може. Якщо правильним є друге 
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твердження, то така людина не здатна ні на що через свою недолугість» 

(Українські новини. 09.02.2011). Менталізмом, який вказує на обмежене критичне 

мислення, можна вважати оказіоналізм зомбі на позначення політичних 

опонентів, котрі не сприймають твоїх аргументів.  

Тема соціальної нерівності після розпаду СРСР втратила популярність. 

Тривалий період панування ідеологічних настанов марксизму-ленінізму в 

радянському мовознавстві став фактором своєрідної ідіосинкразії до «лівої» 

ідеології серед більшості науковців. За дотепним зауваженням С. Жижека, згадки 

про марксизм і класові суперечності в сучасній науці сприймають як 

«політнекоректність» [Жижек 2009]. Між тим, виявилося, що соціальні питання, 

зокрема класові конфлікти, не втратили своєї актуальності. До того ж вони 

можуть вивчатися із залученням лінгвістичних методів, що дає змогу розкрити 

дискурсивні аспекти цих проблем. Зразком таких розвідок є опис комунікативної 

культури різних верств населення, яка відбиває різницю в соціальному статусі 

мовців [Карасик 1992]; теорія, а також критика теорії зв‟язку між рівнем мовної 

компетенції, соціальним статусом та інтелектуальним розвитком особистості 

[Gilany 2008]. Д. Мейнард стверджує, що лінгвістичний аналіз релевантних 

інтеракцій сприяє глибшому розумінню таких соціальних явищ, як безхатність, 

сексизм, расизм, мобінг та ін. [Maynard 1988]. Посилення лібералізму в економіці 

та її кризовий стан сприяв загостренню класової боротьби й збільшенню кількості 

класизмів у мовленні сучасної України. Класизмами ми називаємо не лише мовні 

засоби негативної оцінки груп певного майнового стану (укр. чернь, плебс, бидло, 

бомжі / рос. чернь, плебс, быдломасса, бомжара – з одного боку, укр. 

Золотоунітазні  / рос. толстопузы, зажрались – з іншого), але й стигматизацію 

певних професій (укр. бюрократ, тупий боксер, торгаш / рос. м‟ясник (про 

лікаря), училка, торгаш). Прикметним є поширення фразеологізованого виразу 

«Якщо ти такий розумний, то чому бідний?», укр. (форум УП. Не датовано). Тут 

разом із приписуванням соціально незабезпеченим верствам таких рис, як лінощі, 

п‟янство та ін., наявна легітимізація упослідження цієї групи. Інші приклади: укр. 

«А ти як хотів, все життя ваньку валяти і щоб у тебе все було? Комунізм давно 
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минув, пора за 24 роки це усвідомити, хочеш їсти, працюй» (УП. 6.03.2015); рос. 

«Путин считает себя арийцем голубой крови, а украинцы для него – плебс, 

биомасса для черной работы на российских заводах» (0629.com.ua. 13.07.2014); 

рос. «…ещѐ одно поколение выращенное при социалистических и патриотических 

идеалах вымрет, останется в основе нищая, трусливая быдломасса, которую 

можно будет скупать по 100 гривен на выборах как пирожки» (Цензор.нет. 

10.12.12); рос. «Как вы достали пивохлебы! На алкоголь и сигареты у вас всегда 

есть, а на проезд нету» (Коментарі до: Marmeladova 2015). 

Локалізми – мовні засоби вираження упередження до мешканців певної 

місцевості чи населеного пункту – межують із класизмами та менталізмами. 

Зазвичай ідеться про опозицію «престижний – непрестижний», яка активізує 

протиставлення за рівнем доходів, освіти, культури. В Україні поширеними були 

й досі залишаються актуальними дихотомії «село – місто»: укр. село і люди, 

«…так ти тупе і нічого не зрозумів, а чому? тому що тупе село» (ZIK. 

4.02.2012); «провінція – столиця»: укр. «Як добре, що дівчина з іваничівського 

району знайшла відповідь та доносить людям» (Cлово Волині. 10.02.2012); 

«спальні райони – середмістя». У Києві останнє протиставлення виявляється у 

створенні образу елітного Печерська, Липок (див. актуалізацію сем „престижний‟, 

„комфортний‟, „дорогий‟ у сполученнях оболонські липки, ірпінські липки, укр.) та 

асоційованою з нижчими соціальними верствами Троєщиною: укр. «“…фото 

сорокарічної інтелектуалки” – та чи є зараз такі? … як не озирнусь кругом – 

одна “троєщина” у всіх сенсах» (УП, 11.09.2013); рос. «Девушку из села вывести 

можно. Село из девушки – никогда. Это вам каждый львовянин скажет» 

(Главком. 09.11.2015). 

Матримоніалізми – термін, який ми пропонуємо для позначення виявів у 

мові та мовленні упереджень щодо родинного статусу. В Україні та Росії за цією 

ознакою об‟єктом упосліджень традиційно ставали діти з родин з одним 

батьком / матір‟ю (зневажливе укр./рос. байстрюк, ярлик безбатченко (укр.)   як 

пояснення поганої поведінки дитини), а також одинаки старшого віку (укр. бірюк, 

синя панчоха / рос. синий чулок, старая дева) чи батьки-одинаки: укр. «… про 
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розлучених жінок з дітьми… хлопцеві будуть капати “ой, та вона з причепом, та 

нашо тобі така, ти ж ще такий молодий”» (Сімейка. 10.03.2011); укр. «...ще 

таку штуку замітив, що ходить така легенда ніби дівчата після ~23 років, якщо 

не вийдуть заміж, то вважається, що життя втрачене» (IPS Community. 

06.2008.2008). 

 Кожен із існуючих різновидів мови ворожнечі (сексизми, ейджизми, 

расизми, класизми, локалізми, ейблізми, менталізми, лукізми) мають як 

специфічні, так і універсальні комунікативні дискримінаційні стратегії та 

засоби вербалізації відповідних дискримінаційних ціннісних концептів. Однак 

аксіологічна структура останніх буде являти собою ту саму типову пропозицію, 

де об‟єктом оцінки виступають різні ідентичнісні властивості:  

[ЖІНКА Pl neg] / [ЧОЛОВІК Pl pos]; [ЖІНКА Pl pos] / [ЧОЛОВІК Pl neg ]; 

[ЛІТНІЙ Pl neg] / [МОЛОДИЙ / ДИТИНА Pl neg] / [ДОРОСЛИЙ Pl pos]; 

[НАЦІОНАЛЬНІСТЬ-1 Pl neg] / [НАЦІОНАЛЬНІСТЬ-1 Pl pos]; 

[БАГАТИЙ Pl neg] / [БІДНИЙ Pl pos]; [БАГАТИЙ Pl pos] / [БІДНИЙ Pl neg ]; 

[МІСТЯНИН Pl neg] / [СЕЛЯНИН Pl pos]; [МЕШКАНЕЦЬ ЦЕНТРУ МІСТА 

(СТОЛИЦІ) Pl pos] / [МЕШКАНЕЦЬ ОКОЛИЦІ МІСТА (ПЕРИФЕРІЇ)  Pl neg ]; 

[З ФІЗИЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ Pl neg] / [БЕЗ ФІЗИЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ Pl pos];  

[НЕ-РОЗУМНИЙ Pl neg] / [РОЗУМНИЙ Pl pos]; 

[НЕ-ГАРНИЙ Pl neg] / [ГАРНИЙ Pl pos]. 

 

5.2. Дискурсивні засоби аксіологічного конструювання української та 

російської ідентичності 

 

Розкриття механізмів аксіологічного конструювання ідентичності, зокрема 

засобів негативації ідентичності: мови ворожнечі, комунікативних 

дискримінаційних стратегій, дискримінаційних ціннісних концептів, – усе це 

потрапляє до кола інтересів критичного дискурс-аналізу та ширше – методів 

деконструкції, що передбачають руйнування стереотипів, усталених поглядів, 
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упереджень у процесі створення текстів та їх інтерпретації [Гаспаров 1996a; Сillia, 

Reisigl, Wodak 1999].  Це той випадок, коли вчені, відмовляючись приймати 

«існуючі репрезентації соціального світу як належне, тим самим підважують їх» 

[Discourses of war and peace 2013, с. 16].   

 Однак ускладнення може викликати вже сама необхідність розпізнати 

вияви дискримінаційних ціннісних концептів та відповідних комунікативних 

стратегій, оскільки часто вони є прихованими: «Цінність завжди пов‟язана з 

певним затіненням принципу, котрий її обґрунтовує й підтримує» [Рикер 1995, 

с. 34]. Семантичний аналіз у багатьох випадках дає змогу побачити в мовній 

семантиці приховані настанови, які можуть впливати на ціннісні орієнтири й 

норми поведінки мовців. Візьмемо для прикладу твердження Р. Джекендоффа про 

те, що до членів іншої, ніж наша власна група, зазвичай ставляться з меншою 

повагою, ніж до членів своєї групи. У цій фразі можна вбачати невідрефлексоване 

автором відчуття високого соціального статусу його власної спільноти 

(громадянин США, білий чоловік, професор університету, забезпечений, без 

суттєвих фізичних вад). Між тим, порівняння у ставленні громадян Україні до 

громадян країн ЄС і до своїх власних співвітчизників може дати зворотній ефект 

[Jаckendoff 2001, с. 386]. «Лінгвістичний егоцентризм панівної культури створює 

в її носіїв ілюзію безетнічності чи надетнічності», – пише Б. Ажнюк [Ажнюк 

1999, с. 22]. У Ю. Апресяна знаходимо аналіз російських лексем грубить, дерзить 

та хамить, де різниця в семантиці трьох дієслів на позначення зневажливого 

звернення до співрозмовника встановлюється на підставі типу міжстатусних 

взаємин між суб‟єктом та об‟єктом названої дії. У підсумку виявилося, що жодна 

з названих лексем не може позначати ситуацію, коли об‟єктом неповаги виступає 

особа, молодша за віком [Апресян 1996, с. 144]. Такі випадки залишаються 

немаркованими – «непоміченими» системою мови, а відтак і її носіями. Це 

яскравий приклад того, як за допомогою мовознавчого апарату стає можливим 

оприявнення прихованих дискримінаційних настанов, що дає змогу соціуму 

усвідомити їх. 
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Аксіологізація – це один з етапів конструювання уявлення про  

ідентичність як особливого концепту, а відтак і приклад того, що концепт, 

передовсім ціннісний концепт, це не застигла форма в свідомості, а рухливе, 

динамічне утворення. Як предикативна структура, концепт є моделлю типового 

руху думки інтерпретатора, що спирається коли на реалії зовнішнього чи 

внутрішнього світу, а коли – на семіотичні факти, мовні засоби формування чи 

актуалізації ціннісного смислу. І як динамічне утворення, він, за словами 

Л. Касьяна, «не просто описує свій об‟єкт, але й створює його» [Касьян 2010]. 

Виявлення засобів конструювання ідентичності набуває актуальності для 

спільнот на етапах становлення чи кардинальних змін. До таких спільнот сьогодні 

належить українська. Довкола шляхів розвитку її ідентичності (зокрема як 

політичної, етнічної чи мовно-культурної нації) точаться активні дискусії [Гнатюк 

2005; Коростеліна 2005; Рябчук 2000; Шпорлюк 1998; Яворська 2008]. Проблеми 

української ідентичності, її збереження в умовах еміграції досліджував Б. Ажнюк 

[Ажнюк 1999]. Після кількасотрічного етапу колонізації для України актуальна 

деконструкція тих мовних засобів, за допомогою яких розхитувалася її унікальна 

ідентичність і формувалася «імперська», «малоросійська». Вже наприкінці ХХ – 

початку ХХІ ст. автори, які друкувалися у мас-медіа часів Незалежності, 

доклалися до конструювання неоколоніального образу української національної 

ідентичності. З іншого боку, створювалися актиколоніальний та постколоніальний 

дискурси, в яких відбувалося конструювання традиційної чи модерної української 

ідентичності, неабсорбованої ідентичністю російською, малоросійською чи 

радянською.  

Цікаву для деконструкції дихотомію з цієї точки зору являють твори двох 

публіцистів, чиї складні ідентичнісні структури віддзеркалюють одна одну, що 

робить дослідження їхніх текстів у зіставленні ще більш привабливим. Це твори 

російськомовного українця за національністю Олеся Бузини [Черненко 2013а] та 

українськомовного росіянина за національністю Юрія Макарова.  

Їхні публіцистичні тексти можна представити у вигляді аксіологічної 

структури – своєрідної гіперпропозиції з оцінним предикатом, об‟єктом якої є 
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національна ідентичність. Термін гіперпропозиція ми пропонуємо за аналогією до 

терміна гіпертекст, щоби позначити судження, яке в різний спосіб вербалізується 

автором, а може, і декількома авторами, у різних текстах.  

О. Бузина розрізняє українську й західноукраїнську, вона ж галицька, 

ідентичність (Бузина. Україна не Галичина). Він називає галичан «…очередным 

этническим мутантом – маленьким очаровательным народцем, обожающим при 

первых же признаках опасности прятаться, подобно легендарным хоббитам, в 

схронах, и причудливо соединившим в своей психике черты как русских, так и 

поляков» (Бузина. Україна не Галичина). Пропозиціями «Україна не Галичина» та 

«Галичани – не українці» автор виносить за межі екстенсіоналу «українці» 

частину ознак, що сьогодні позиціонуються як ідентифікаційно значущі, 

починаючи від західноукраїнського субстрату лексичного складу мови, 

закінчуючи важливими фрагментами культурно-історичної пам‟яті: наприклад, 

бій Січових стрільців у складі військ Австро-Угорської імперії з військами 

Російської імперії на горі Маківка під час Першої світової війни, партизанські дії 

УПА та ін. Ознаки, відкинуті автором на підставі їхньої начебто неукраїнськості 

(бо галицькі), – одні з тих, які уможливлюють протиставлення українців іншим 

націям. Їхня анігіляція призводить до редукції, спрощення структури української 

ідентичності.  

Для редукування української ідентичності й вилучення з екстенсіоналу 

поняття «український» важливих позитивно оцінюваних культурно-історичних 

ознак, О. Бузина використовує також комунікативну стратегію звинувачення в 

брехні, предикуючи цим ознакам оператор «неістинності»: «О ее <блестящей 

родословной > достоверности никто не заботится», «Рисуя наших пращуров 

безобидными добрячками <…> отечественные историки крепко грешат против 

истины» (О. Бузина. Тайная история); «...это грубая подтасовка, не имеющая 

ничего общего с реальностью» (про особливе місце Галичини в становленні ідеї 

української незалежності) (О. Бузина. Украина – не Галичина). 

Тій самій меті – редукувати й поставити під сумнів істинність існування 

ідентичності – слугують пропозиції, у яких зроблено спробу дисоціювати етнонім 
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українці та його носіїв і звузити екстенсіонал топоніма Україна: «...украинцы из 

села, еще не знавшие, что они «украинцы» и называвшие себя просто русинами» 

(О. Бузина. Украина – не Галичина); «Ни Киевское, ни Черниговское княжества, 

ни даже Волынь к ней <Украине> в XVI столетии не относились. Это была 

просто узенькая полоска земли на рубеже с Диким Полем» (О. Бузина. Украина – 

не Галичина). 

Коли заперечити факт існування позитивного явища неможливо, 

О. Бузина: 

- вдається до енантіосемічних перетворень оцінного значення з 

позитивного на негативний, зміщуючи фокус уваги на негативні ознаки явищ і 

постатей, чию позитивну роль у становленні української ідентичності можна 

вважати загальновизнаною: «Так был ли он «создателем Галицко-Волынской 

державы»? Нет и еще раз нет! Он был баламутом, бравым воякой и кровавым 

узурпатором, захватившим Галич только благодаря иностранной поддержке» 

(про Романа Галицького – О. Бузина. Тайная история Украины-Руси);  «...Иван 

Франко. Это он написал «Каменяр» и «Борислав сміється», которыми нас 

травили в детстве» (О. Бузина. Украина – не Галичина); «В конце XVI века, не в 

силах вместить и прокормить новую казачью элиту, прожорливую и наглую, 

Запорожье взорвалось серией восстаний» (О. Бузина. Тайная история);  

- знижує інтенсивність позитивної оцінки, применшуючи значущість 

явища: «...библиотека, в которой вряд ли было больше нескольких десятков 

томов» (про бібліотеку Ярослава Мудрого – О. Бузина. Тайная история); «...был 

он просто большим, разросшимся, но все-таки селом. Даже мегаселом, если 

хотите, но никак не городом» (про Майданецьке поселення, іменоване 

протомістом – О. Бузина. Тайная история). 

В останньому випадку присутня аксіологічна анахронічність – зміщення 

хронологічної точки відліку при оцінюванні об‟єкта: кілька десятків томів – 

незначна кількість для сучасності, але не для часів Ярослава Мудрого; 2 тисячі 

будинків Майданецького поселення навіть сьогодні могли би утворити невеличке 

містечко, не кажучи вже про часи, коли вони будувалися.   
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Анахронічність, спостережена при встановленні часової координати для 

оцінки, виявляє себе й у номінаціях діячів минулого за допомогою оцінно 

забарвлених лексем, що виникли в новітню добу: «сепаратист хренов» (про 

Данила Галицького), «Умей эти защитники Земли Русской писать, то в графе 

«род занятий» они могли бы с чистой совестью вывести: «рэкет, торговля 

награбленным» (про воїнів князя Святослава); «небесный покровитель наемных 

киллеров» (про Ярослава Мудрого) (О. Бузина. Тайная история). Цей прийом 

працює на десакралізацію канонічних для української історії фігур князів Давньої 

Русі.  

Негативізації О. Бузина піддає не лише постаті й події, пов‟язані з історією 

становлення й утвердження української незалежності, але й ті з них, що належать 

періоду Київської Русі. Тож об‟єктом негативної оцінки виступає не тільки 

українська, але й східнослов‟янська ідентичність: «...древние славяне даже 

горшка своего не изобрели, а только по-обезьяньи «слямзили» его римский 

провинциальный вариант» (про горщики з Черняхівських поселень); «Все бы 

хорошо, не обожай славянские князьки драться еще и между собой» (О. Бузина. 

Тайная история). 

Позитивний або нейтральний знак оцінки О. Бузина предикує об‟єкту 

«східнослов‟янська ідентичність», лише коли він має ознаку «єдність»: «До 

монгольского нашествия все восточные славяне были друг для друга “своїми” 

<…> Все исповедовали православие с сильными пережитками язычества. Все 

пели одни и те же былины киевского цикла об Илье Муромце и Добрыне 

Никитиче» (О. Бузина. Тайная история). Так само, розповідаючи про українців 

доби Російської (радянської) імперії, О. Бузина позитивно характеризує не 

українців, яким вдалося досягти успіху, а переваги інтернаціональної єдності, що 

панувала в Російській імперії й надавала широкі можливості для самореалізації: 

«Успехи в Петербурге долгое время отвлекали нас от проблем местного 

самоуправления. Полтавчанин фельдмаршал Паскевич берет во главе русской 

армии Варшаву и дружит с Николаем I» (О. Бузина. Тайная история);  «Жизнь 

под скипетром Романовых была так комфортна <…> что от скуки и безделья 
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можно было породить любую идею – даже полетов в космос, которую обосновал 

подавшийся в народовольцы малоросс-революционер Кибальчич» (О. Бузина. 

Україна – не Галичина). При цьому він використовує фігуру замовчування: 

вилучає зі складу пропозиції «Українець у Російській імперії – успішний» 

обставину умови (русифікація). Обставина часу й місця (Російська імперія), 

отримуючи логічний наголос, перетворюється на обставину причини: «Жизнь под 

скипетром Романовых была так комфортна», «Успехи в Петербурге».  

Оцінка українців, які не відзначилися на службі метрополії, або ж 

українців та України новітньої доби – стабільно негативна: «Украина – 

провинциальная страна с нищими олигархами» (О. Бузина. Тайная история); 

«Сама же она <…> не отличалась ни красотой, ни богатством – обычная, 

засидевшаяся в девках барышня, каких полно было в многодетных семьях 

тогдашней Малороссии» (О. Бузина. Украина не Галичина); «...наши люди в массе 

своей ценят не образование, а бумажку, удостоверяющую, что оно у них якобы 

есть» (О. Бузина. Мрак просвещения). 

Отже, О. Бузина послідовно негативує та редукує українську ідентичність. 

Одночасно він здійснює дискредитацію східнослов‟янського етносу. 

Cправедливість вимагає виокремити два типи контекстів, у яких з‟являються 

позитивні оцінки України. У першому випадку – на адресу центрально-східної 

України в протиставленні до Галичини («…слово это <наразі – Г.Ч.> польское – 

символизирующее искажение украинского языка на Галичине под польским 

гнетом. Великая Украина, проникнутая казацким духом, его не знала. И знать не 

хочет» – (О. Бузина. Зараза «наразі»). У другому – оптимістичні футурологічні 

оцінки українців майбутнього: «Да, количество народа падает. Зато растет 

качество. И когда оно достигнет оптимального состояния, популяция снова 

начнет размножаться. Но уже действительно «новыми» украинцами» 

(О. Бузина. Проблема номер один); «…мы – потомки Киевской Руси и Великой 

Победы <…> уверен, что Украину ждет блестящее будущее» (О. Бузина. 

Двадцатый год независимости). 

369

http://www.segodnya.ua/ukraine/jushchenko-pozhalovalcja-chto-na-kharkovshchine-malo-pamjatnikov-zhertvam-holodomora.html
http://www.buzina.org/culture/671-problema-nomer-odin.html
http://www.buzina.org/politics/483-2010-12-30-08-04-05.html
http://www.buzina.org/politics/483-2010-12-30-08-04-05.html


Позитивно оцінюваною ідентичністю в текстах автора є також російська 

ідентичність як політична (российская – не русская), однак лише та, що 

ототожнює себе з імперською. Самодостатня, готова до розриву з українським 

складником, російська ідентичність викликає негативну оцінку: «У этих 

завистливых микробов нет идеологии <…> Все, что они могут – это повторять 

заезженные лозунги о «маленькой уютной европейской России» (О. Бузина. 

Провал антипутинского марша). 

 Послідово позитивно О. Бузина оцінює російськомовних українців, чию 

ідентичність у його баченні можна було би пойменувати «російськомовний 

український інтелігент». Власне, з останнім ототожнює себе й автор, свідомо 

структуруючи наратив саме з цієї точки зору: «…главе киевской 

Горадминистрации Александру Попову было направлено письмо от киевской 

интеллигенции <…> Подписался под ним и я» (О. Бузина. Киевским улицам 

киевские названия). 

Якщо зважати на здійснений аналіз, то закономірно було би припустити, 

що автор дистанціюється від української ідентичності й ототожнює себе з 

російською (імперською) інтелігенцією. Це він декларує експліцитно: «...я 

принимаю его <галичанина> любовь к его предкам и готов уважать ее. Но 

только в том случае, если он поймет и примет мою любовь к моим дедам в 

русской форме. И ко мне самому, в молодости эту форму носившему и 

отрекаться от себя не собирающемуся» (О. Бузина. Украина – не Галичина). Ці 

слова – яскрава ілюстрація до твердження О. Забужко про те, що ті з 

колонізованих українців, які не хотіли відчувати себе підневільними, мали один 

вихід – іти служити на користь метрополії [Забужко 2001].  

Не зупиняючись детальніше на феномені самозречення й ворожого 

ставлення до тих одноплемінників, які його уникли, цікаво було б простежити, 

наскільки послідовний О. Бузина в утвердженні своєї неукраїнської ідентичності. 

Для цього достатньо розглянути, які етноніми вживає автор у сполученні з 

займенниками ми, я, наш і які займенники з етнонімом українці та похідними. У 

результаті вимальовуються такі моделі. 
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Я [РОССИЯНИН Pl pos] «Я = россиянин, и это хорошо» – неприйняття 

української ідентичності + позитивна самооцінка: «...если он поймет и примет 

мою любовь к моим дедам в русской форме. И ко мне самому, в молодости эту 

форму носившему и отрекаться от себя не собирающемуся» (О. Бузина. Украина 

– не Галичина). 

Я [НЕ-УКРАИНЕЦ Pl pos] ← [УКРАИНЕЦ Pl neg]  «Я – не украинец 

<імпліцитно: и это – хорошо ← украинцы – плохие>» – неприйняття української 

ідентичності + позитивна самооцінка: «Украинцы так долго жаловались на то, 

что великие народы мешают им <не нам – Г.Ч.> строить собственную хату, 

что Всевышний сжалился и предоставил им такую возможность. Но в 

результате все равно получился не новый Версаль, а мазанка» (О. Бузина. 

Оборотни в вышиванках). 

Я [УКРАИНЕЦ Pl neg] «Я = украинец, и это плохо» – прийняття української 

ідентичності + негативна самооцінка: «Мне же думается – как все-таки 

неприхотливы были наши предки! Даже типичная половецкая девка, гадящая 

прямо не отходя от воза, казалась им «красной» (О. Бузина. Тайная история); 

«...наши люди в массе своей ценят не образование, а бумажку» (О. Бузина. Мрак 

просвещения). 

Я [УКРАИНЕЦ]  «Я = украинец (без конотацій)» – прийняття української 

ідентичності + нейтральна самооцінка: «Я не исключаю даже того, что кто-то 

из моих предков в далеком прошлом мог быть галичанином. Перечитывая 

документы из Львовского государственного исторического архива, 

опубликованные в книге «Соціальна боротьба в місті Львові в XVI – XVIII ст.» 

(Видавництво Львівського університету, 1961), я, к своему изумлению, наткнулся 

на 117-й странице на дело некоего Симона Будзины – типографа, имевшего в 

далеком 1604 году конфликт с львовским епископом Гедеоном Балабаном. В 

следующий раз фамилия Бузина всплыла в истории в казачьем Зборовском 

реестре 1649 года – в Иваньковской сотне Уманского полка» (О. Бузина. Украина 

– не Галичина). 
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Я [НЕ-ЗАПАДНЫЙ УКРАИНЕЦ Pl pos] «Я = не западный украинец, и это 

хорошо» – прийняття редукованої української ідентичності + позитивна 

самооцінка: «Стране (а значит, и всем нам, ибо мы, уверен, от нее себя не 

отделяем, раз не уехали, а остались) снова нужно искать себя <…> Но мы – 

потомки Киевской Руси и Великой Победы. Нас не в «схроне» долали, и мы не 

собираемся по лесам прятаться <імпліцитна пропозиція – “ми не галичани” – 

Г.Ч.>. Я уверен, что Украину ждет блестящее будущее» (О. Бузина. Двадцатый 

год независимости). 

Розмаїття моделей демонструє нестабільність авторської 

самоідентифікації. І хоча трапляються пропозиції, які фіксують прийняття 

автором своєї української тожсамості й навіть позитивну самооцінку на цьому 

ґрунті, прийнята ідентичність є редукованою. З неї вилучено західноукраїнський 

або ж такий, що його не було санкціоновано за часів Імперії, субстрат.  

Розбалансованість ідентичності й утрата координації між різними її 

складниками, а також негативне ставлення до такої неконгруентності знаходить 

образне вираження за посередництва концепту НУДОТА. Описуючи випадок, 

коли йому зателефонували із СБУ й спитали, чому він не любить Україну, 

О. Бузина зізнається, що «просто и вежливо отправил звонившего туда, откуда 

он появился, заметив, что не собираюсь разговаривать с бывшим кагэбэшником 

о любви к Украине. Впервые в жизни меня действительно тошнило. Я готов 

уважать офицера КГБ, если он был настоящим офицером. Я готов также 

уважать офицера СБУ, а не притворяющегося таковым. Но не могу даже 

беседовать с мутантом – полукагебешником-полуэсбэушником» (О. Бузина. 

Оборотни в вышиванках). Однак, як показав дискурсивний аксіологічний аналіз 

текстів самого О. Бузини, його ідентичність так само роздвоєна, як і в офіцера, що 

йому телефонував.  Концепт НУДОТА виринає в цьому фрагменті зовсім 

невипадково. У творах сучасних українських письменників зустрічаємо 

непоодинокі випадки, де акт блювоти фігурує  як символ очищення від образ і 

страхів колонізованого суб‟єкта [Черненко 2008а]. Нудота О. Бузини може бути 

потрактована як символ відчуття власної неконгруентності (українці ми чи вони?), 
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яке актуалізувалося дзвінком із СБУ. Однак усвідомлення-очищення не відбулося. 

Рефлексія була призупинена, а відчуття нудоти – спроектоване на того, хто 

дзвонив. 

Аналіз текстів О. Бузини виявляє ще одну закономірність. Велика кількість 

розглянутих аксіологічних структур побудовані як репліки діалогу – 

аксіологічного конфлікту. Зазвичай це заперечення певних, уже кимось раніше 

декларованих якостей, їхньої позитивної оцінки.  

І дійсно, конструювання національної ідентичності в сучасній Україні 

підтверджує аксіологічну стохастичність і дає приклади різних точок зору на її 

зміст. Альтернативою текстам Бузини, у яких він здійснював послідовні спроби 

негативації української аксіологічної ідентичності, можуть слугувати тексти, у 

яких, навпаки, відбувається негативація російської імперської культури, 

радянської спільноти й позитивація культури власне української. Прикладом 

таких текстів є публіцистична творчість Юрія Макарова – постійного автора 

колонки в газеті «Тиждень». Таке зіставлення може бути цікаве тим, що, на 

противагу українцю за походженням О. Бузині, Ю. Макаров є етнічним 

росіянином. Тексти його авторства дали змогу виокремити різні зразки 

аксіологічного конструювання.  

Анігіляцію, заперечення існування (у межах концептуальної картини світу 

мовця) російської ідентичності знаходимо у такому прикладі: «Я пропоную 

вдавати, ніби Росії не існує»; Тому годі думати про білу мавпу <…> Забудьте 

про неї на якийсь час. Вдайте, що її немає»; «Забудьте, писав я задовго до 

перших залпів мінометів і перших десантів «зелених чоловічків», припиніть 

озиратись, опустіть залізну завісу у своїй свідомості!» (Ю. Макаров. Відпусти). 

В одному ряду з таким запереченням стоїть заперечення значущості 

ціннісного концепту РОСІЯ та пов‟язаних із  ним концептів: «Коли на кожному 

кроці чуєш про закручування гайок, демагогію, підступність, хамство усередині 

російської держави, подекуди виникає враження своєрідної абстиненції. Невже 

немає більше тем для розмови? <…> Навіщо така акцентуація? Звичка чи 

травма?»; «“Зацикленість” на Росії – продовження давньої залежності від 
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метрополії. Ця залежність уже давно не тільки шкідлива, а й смішна» 

(Ю. Макаров. Відпусти). 

Сюди ж можемо віднести намагання дисоціювати власну (українську) та 

російську ідентичність: «…доведеться <…> перестати вірити в те, що “Пушкін 

– наше всьо”. Не все й не наше»; «Усвідомити нарешті карикатурність позиції, 

коли столиця чужої, ворожої держави досі залишається “культурним шлюзом”, 

крізь який ми погоджуємося отримувати інформацію з великого світу. Звісно ж, 

із розставленими по дорозі акцентами» (Ю. Макаров. Відпусти); «…що робить у 

нас вулиця Дмітрія Маміна-Сібіряка? Чому не Діккенса, не Стендаля, не 

Фолкнера? Не уральського казкаря Бажова? А – увага! – Єрмака, розбійника й 

«підкорювача» Сибіру?! Повна маячня…» (Ю. Макаров. Сплячі тіні імперії); «… 

культивувати знання, навички, компетенції, креатив і викорінювати рештки 

рабства. Зокрема, позбуватися тіней. А як ви хотіли?» (Ю. Макаров. Сплячі тіні 

імперії). 

Відмовляючись визнавати концепт РОСІЯ частиною українського 

культурного та політичного дискурсу, Ю. Макаров однак приймає його 

негативний варіант – узагальнений образ агресивної російської ідентичності:  

«…Росії не існує не як пекельного монстра, цілісної потуги, скрині Пандори, що 

регулярно вивергає із себе аморальних потвор та системи залпового вогню – 

спробуй тут не помітити!», «Мені відповідали <…> як можна переривати 

культурні зв‟язки?! Авжеж, культурні. 152-міліметрові» (Ю. Макаров. 

Відпусти); «І щойно «брати» почали неоголошену війну, типовою стала ситуація, 

добре описана в Толстого, коли другорядна героїня «Війни і миру» пише подрузі: 

«Я вам пишу по-русски, мой добрый друг <…> потому что я имею ненависть ко 

всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать» (Ю. Макаров. 

Відпусти); «Я, етнічний росіянин, слідом за своєю дружиною вважаю за 

умовчуванням кожного по той бік лінії зіткнення поганим москалем, доки не буде 

доведено протилежне» (Ю. Макаров. Презумпція москаля). 

Негативну оцінку російська імперська ідентичність отримує також за 

критеріями НЕ-РОЗУМ, НЕ-КОРИСТЬ тощо: «Кремль у цілковитій відповідності 
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зі своєю природою експортував власну модель: дурнів і дороги, точніше їхню 

відсутність»; «Мало хто пам‟ятає, що після Другої світової одним із 

найкрутіших інфраструктурних проектів був газогін Дашава – Москва й у 

столиці СРСР готували щі на українському газі. Потім, коли його висмоктали, 

наших фахівців централізовано кинули на освоєння сибірських родовищ, ту трубу 

почали використовувати, з дозволу сказати, у реверсному напрямку, й вона стала 

частиною експортного газопроводу Уренгой – Ужгород, а ми на десятиліття 

дістали додаткову залежність – це так, для прикладу», «Але найстрашніший 

спадок – це, власне, людський вимір. Моральне розбещення, брак кваліфікованих 

кадрів, особливо інтелектуалів і менеджерів, яких столиця висмоктувала, немов 

пилососом, натомість посилаючи сюди тупих держиморд і селекціонуючи серед 

місцевих колаборантів найогидніших за своїми душевними якостями» 

(Ю. Макаров. Сплячі тіні імперії). 

Заміна позитивного оцінного знака на негативний відбувається, коли 

йдеться про такий атрибут, як культурні здобутки Росії: «…якщо кінцевим 

пунктом нібито блискучої культури Толстого, Чєхова, Пастернака стала 

нинішня естетична безодня зразка Дмітрія Кісєльова, то ціна їй ламаний шеляг»  

(Ю. Макаров. Відпусти).  

Як і О.Бузина, Ю. Макаров використовує прийоми редукції ідентичності, 

тільки не шляхом вилучення географічних та культурних регіонів, а завдяки 

окремим письменницьким постатям, які він виводить із кола представників 

негативно оцінюваної російської спільноти: «Припустімо, проти площі Толстого 

не маю нічого, і не лише тому, що серед іншого написав «Хаджі-Мурат», 

найвиразніший антиімперський маніфест, а просто тому, що Толстой належить 

цілому людству й мені зокрема, і жодна сіра чекістська миша не має влади його в 

мене забрати. З Пушкіним трохи складніше, але гаразд, припустімо, тим більше 

що вже звикли…» (Ю. Макаров. Сплячі тіні імперії); «…ціна їй <російській 

культурній матриці – Г.Ч.> ламаний шеляг. Увага: не Толстому й не Пастернаку, 

а культурній матриці, у межах якої, завдяки якій (а може, всупереч якій) вони 

відбулися» (Ю. Макаров. Відпусти). 
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Діалогічність та інкорпорованість у контекст аксіологічного конфлікту 

довкола російської імперської ідентичності та її місця в системі ідентичності 

української, засвідчують приклади, у яких Ю. Макаров спростовує істинність 

тверджень про позитивну роль Російської імперії та СРСР у розвитку України: 

«… Під прапором примарного братерства вони спершу захопили народи, які були 

вже майже звільнилися від ординського патронату, потім забрали їхнє майно, 

потім фізично – голодом і кулями – знищили найвільніших, потім решту 

спрямували на будівництво безглуздих пірамід (“індустріалізація”), потім кинули 

в пожежу світової війни, потім знову спокусили “світлим майбутнім”, потім 

остаточно деморалізували безчассям “застою”» (Ю. Макаров. Психоаналіз по-

українськи); «Радянська імперія завжди була орієнтована на висмоктування 

підлеглих територій, а безгосподарність – то вже подробиці менталітету 

конкретного загарбника»; «Україні немає за що дякувати доброму цареві: ні за 

промисловість (одна гігантська фабрика з виробництва бомб і ракет), ні за 

енергетику (разом зі смердючим смогом і затопленими безцінними землями), ні за 

освіту з медициною, які тепер незрозуміло як реформувати, ні тим більше за 

катастрофу села… Про мільйонні жертви терору взагалі мовчу» (Ю. Макаров. 

Сплячі тіні імперії). 

Оскільки СРСР був продовженням російської імперії, то закономірною є 

присутність у цих текстах негативної оцінки радянської ідентичності: «Але 

головне, що вона <комуністична влада – Г.Ч.> зробила, – це відчинила дверцята 

найпотаємніших, найтемніших куточків людської душі, звільнила демонів, які 

ховаються в кожній людській істоті»; «це не означає, що вона вільна від травм 

більшовицького минулого. Їй, як і всім нам, доведеться ще довго долати спокуси 

жахливого спрощення реальності й пролетарський несмак, побутове 

двоєдумство й бажання будь-що принизити ситуативного опонента» 

(Ю. Макаров. Психоаналіз по-українськи). 

Однак, попри визнання зв‟язку української й радянської ідентичності, 

власне українську ідентичність Ю. Макаров, на відміну від О. Бузини, оцінює 

позитивно: «…ознаки сучасного українця, якими ми зараз пишаємося: 
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патріотизм, жертовність, бажання грати за правилами й покращувати 

життя, не з радянського минулого» (Ю. Макаров. Психоаналіз по-українськи). 

Моделі національної самоідентифікації Ю. Макарова виглядають так:   

Я [РОСІЯНИН] Я росіянин, і це не добре, ні погано:  Прийняття власної 

російської етнічної та мовної ідентичності + нульовий знак оцінки: «Я, 

російськомовний росіянин (запевняю вас, без тіні неврозу із цього приводу), весь 

час пропоную вдавати, ніби Росії не існує» (Ю. Макаров. Відпусти). 

Я [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА Pl neg] Я радянська людина, і це погано: 

прийняття радянської ідентичності + негативна самооцінка: «Найстрашніше, що 

я сам час від часу ловлю себе на проявах, від яких хочеться розбити люстро: 

спокуса насильства, агресії, зневаги, свавілля…» (Ю. Макаров. Психоаналіз по-

українськи). 

Поряд із ними варто виокремити негативну оцінку процесу зміни 

національної самоідентифікації, актуальної для імперій (приклад того ж 

О. Бузини): Він – змінив українську ідентичність на російську імперську, і це 

погано – [УКРАЇНЕЦЬ → РОСІЯНИН Pl neg]. Наприклад: «Наш колись 

талановитий земляк Едуард Савенко на псевдо Лімонов задовго до того, як 

остаточно скурвився» (Ю. Макаров. Відпусти). 

Отже, при конструюванні національної ідентичності активно 

використовують аксіологічні структури, у яких певній національній ідентичності 

не лише предиковано позитивний чи негативний оцінний знак за допомогою 

різних, у тому числі маніпулятивних прийомів, але також здійснено спробу 

елімінації окремих компонентів відповідного ідентичнісного концепту або 

заперечення його існування в цілому. Так само  вживаними виявилися аксіологічні 

структури, вербалізовані за допомогою оцінних висловлювань першої особи, в 

яких автори оцінювали самі себе позитивно чи негативно залежно від того, з 

якою національною ідентичністю вони себе в тому чи тому випадку 

ототожнювали.  
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5.3. Деконструкція дискримінаційних ціннісних концептів 

 

5.3.1. Деконструкція дискримінаційних ціннісних концептів через 

оприявнення мотивів їх формування 

Загальна тенденція розвитку людства демонструє рух у напрямку 

толерантності, глобалізації, відкритості, тож є підстави оптимістично оцінювати 

зміни в розумінні ідентичності та її деаксіологізації. З посиленням відчуття 

безпеки мають послаблюватися ксенофобські настрої й потреба в збереженні своєї 

ідентичнісної структури сталою та непорушною. Такі тенденції підкріплюються 

на рівні дискурсу процесами розхитування й руйнування дискримінаційних 

ціннісних концептів. Така деконструкція дискримінаційних ціннісних концептів 

можлива завдяки спростуванню або послабленню предикативного зв‟язку між 

ідентичнісним атрибутом та знаком оцінки шляхом оприявнення мотивів 

формування такого зв‟язку, оприявнення способів змішування дискримінаційних 

концептів з недискримінаційними, а також шляхом спростування їхньої 

структури. 

Методи лінгвістичного аналізу вербалізованих аксіологічних пропозиційних 

структур із метою виявлення особливостей ціннісної системи мовця та його 

намірів упливати на ціннісну систему адресата можна назвати методом 

лінгводеконструкції. 

М. Бутиріна [Бутиріна 2008; Бутиріна 2007] пропонує дві моделі 

переосмислення соціальних стереотипів, які ми називаємо дискримінаційними 

ціннісними концептами. Інверсійна зводиться до зміни знака: те, що оцінювалося 

погано, починає оцінюватися добре й навпаки (див. трансформацію стереотипної 

опозиції «соціалістичне – капіталістичне»  до й після розпаду СРСР). Медіаційна 

модель передбачає підвищення поінформованості щодо витоків стереотипу й 

зіставлення стереотипного уявлення з дійсністю заради доведення його хибності. 

Наприклад, для спростування етностереотипу потрібно поширювати знання про 

певну культуру, надавати можливості для спілкування з її представниками, 

досліджувати історію виникнення стереотипу тощо. Тільки експлікація мотивів, на 
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підставі яких суспільство приймає дискримінаційні цінності, дає можливість 

дискутувати з ними та спростовувати їх. Продемонструємо це на прикладі виявів 

едальтизму, тобто дискримінаційного ціннісного концепту [МОЛОДШИЙ Pl neg], 

простеживши окремі етапи формування цього типу предикації – негативного 

оцінного знака атрибута [МОЛОДШИЙ]. 

Часи європейської античності та середньовіччя залишили нам різноманітні 

свідчення привілейованого становища старших по відношенню до молодших на 

рівні практичних норм і текстових пресупозицій. Зокрема, про виховання 

середньовічного лорда дослідники цієї епохи пишуть: «Його дорадниками були 

інші чоловіки, що формували ієрархію, у якій молодший підпорядковувався 

старшому» [Aries, Duby 1993, с. 68]. У культурі, підвалини якої закладалися в 

епоху античності, інакше бути не могло. Адже навіть найдемократичніші 

давньогрецькі філософи не були позбавлені упередженості щодо молоді: 

«Мудрець буде любити й молодих людей, котрі зовнішністю своєю виявляють 

вроджену схильність до доброчесності» (так говорять Зенон у “Державі”, Хрисіпп 

в 1-й книзі “Про життя” й Аполлідор в “Етиці”)» [Диоген Лаэртский 1979, с. 308]. 

Впадає в око те, що про доброчесність молодих людей ідеться швидше як про 

виняток («і молодих людей»), аніж як про звичну річ. Зустрічаємо й заяви, де 

відверто декларується підлегле місце молоді відносно старших: «Молоді, говорив 

він <Деметрій Фалерський – Г.Ч.>, удома повинні мати сором перед батьками, на 

вулиці – перед зустрічними, а на самоті – самі перед собою» [там само, с. 229]; 

«Нічого немає непристойнішого від  гордині, – говорив Зенон, – а в молодих 

людях особливо» [там само, с. 276]. У цих висловлюваннях наявна виразна 

асиметричність у вимогах: молоді належить поважати старших («мати сором» 

перед ними). Гординю оцінюють негативно, проте знову ж таки – молодих людей, 

що її виявляють, засуджують суворіше, ніж старших.  

Однак, уже в наш час у країнах Західної Європи ситуація дещо змінилася. 

Тепер «соціальні норми зобов‟язують із повагою ставитися до усіх, незалежно від 

віку чи статусу. Проголошено рівність усіх членів суспільства, старші не наділені 

особливою владою. Учитель не критикує учня у присутності усього класу; старші 
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за віком та статусом допускають звернення до них на ім‟я» [Ларина 2004, с. 290]. 

Доводиться визнати, що сьогодні едальтизм більшою мірою притаманний 

східнослов‟янській мовнокультурній традиції, аніж західноєвропейській. 

Недаремно опитування, проведене серед росіян та англійців щодо того, які 

асоціації викликає концепт «ввічливість», показало, що в росіян, на відміну від 

англійців, він пов‟язаний із необхідністю виявляти особливу повагу до старших 

(поступатися місцем, не перебивати тощо). «Такий погляд є доволі зрозумілим 

для культури, яку характеризує певна вертикальна дистанція (статусна чи 

дистанція влади)», – зазначає автор дослідження [Ларина 2004, с. 290]. 

Зауважимо, що Україна в силу історичних обставин тривалий час входила в поле 

тяжіння культури Російської імперії, культури, де, на думку соціологів, довго 

панувала геронтократія (влада людей старшого віку).  

За цих умов відбулося закономірне звуження бенефіціантів ціннісного 

концепту [ПОВАГА Pl pos] до [ПОВАГА до старших Pl pos]. Така трансформація змогла 

відбутися, оскільки ця цінність – одна з тих, які належать до ідеальних, проте не 

завжди інтеріоризованих норм. Того, хто ставиться до нас із повагою, ми 

оцінюємо позитивно, однак не завжди вважаємо себе зобов‟язаними так само 

ставитися до інших людей. Якщо суб‟єкт уособлює певну соціальну групу, може 

відбутися не просто ситуативне звуження цінності (Петро хоче, щоб на роботі 

його поважали, але забуває з повагою ставитися до оточуючих), а деформація 

ціннісного концепту в цілому. У цьому разі з кола бенефіціантів ціннісного 

концепту [ПОВАГА Pl pos] виключено молодших [Черненко 2009f].  

Отже, з лінгвістичної точки зору ейджизм можна розглядати як реалізацію 

на різних рівнях мови й у мовленні дискримінаційного ціннісного концепту [НЕ-

ПОВАГА до молодших] або [НЕ-ПОВАГА до старших].  

Інколи причиною поважати старших називають традиції або сам факт того, 

що вони старші. Приклади такої аргументації, як було продемонстровано вище, 

дають оповіданнях А. Кримського «Батьківське право» та «Перші дебюти одного 

радикала». Аналіз показав, що відповідями на питання «Чому потрібно слухати 

старших?» були зазвичай такі: «Навіщо Вам це знати?», «Так треба», «Так Бог 
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велів», «Я тебе годую...» (детальніше див. [Черненко 2006b]). Відмова від 

аргументації, на нашу думку, пояснюється «наївним» аксіологічним 

абсолютизмом, який укорінений в об‟єктивістських поглядах на онтологію 

цінностей.  

Деконструкція цінності [МОЛОДШИЙ Pl neg] мала би полягати у 

встановленні аргументів, на підставі яких відбувається звуження кола 

бенефіціантів концепту [ПОВАГА Pl pos] до старших людей. Ці аргументи тим чи 

іншим чином предикують суб‟єкту «старший за віком» позитивні властивості, не 

притаманні дітям і молоді. Серед таких властивостей у різних джерелах 

називають передусім розум. Прерогативу мати зрілий інтелект віддають старшим 

уже згадувані античні мудреці: «Чіплятися за життя властиво немовляті, а не 

людині зрілого розуму» [Платон 1986, с. 415]; «В молодості, казав він <Біон – 

Г.Ч.>, можна вирізнятися мужністю, а в старості  потрібне зріле розуміння» 

[Диоген Лаэртский 1979, с. 199]. 

Українські та російські прислів‟я також доводять пріоритетне право 

старших на повагу на підставі їхнього розуму, порівняно з нерозсудливістю, 

нерозумністю молодших. Цікаво, що деякі з них, за спостереженням 

І. Голубовської, мають «позавікові» еквіваленти в англійській мові. Порівн.: 

«Cooks are not to be taught in their own kitchen» = «Яйца курицу не учат» (наведені 

як еквіваленти у виданні «1340 английских пословиц и поговорок с русскими 

эквивалентами»); «It is a silly fish that is caught twice with the same bait» = 

«Старого горобця на полові не обдуриш» (наведені як еквіваленти у виданні 

«Favourite English Proverbs and Sаyings») [Голубовська 2004b, с. 69].  

У сучасному мас-медійному дискурсі так само знаходимо висловлювання з 

пропозиційними структурами, де суб‟єкт «молодь» отримує негативну, а суб‟єкт 

«старший (літня людина)» – позитивну оцінку за цим критерієм: рос. 

«Пенсионеры рассуждают здраво» (ВВ. 9.09.2003, с. 5); рос. «Напомните, 

пожалуйста, моим соседям <…>, в какое время суток можно включать музыку 

на полную мощность, а в какое не стоит. Семья эта молодая, мирные 

переговоры ни к чему не приводят» (Сегодня. 11.09.2004, с. 2). Тут імператив 
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напомните містить імпліцитну інформацію про негативну оцінку об‟єкта (того, 

кому слід нагадати) за критерієм РОЗУМ, оскільки пам‟ять є ознакою інтелекту.  

Водночас є підстави вважати, що за негативними оцінками за критерієм 

[РОЗУМ Pl neg] приховано іншу, глибшу дихотомію. Ж. Бодріяр  переконує у тому, 

що сприйняття дорослими (а формування аксіологічної картини світу – це 

прерогатива дорослих) дітей багато в чому визначають категорії «свій – чужий». 

Діти, молодші – це Інші. Проти них, твердить Ж. Бодріяр, так само як проти 

тварин і божевільних, сексуальних менших і неєвропейських рас, спрямовувалася 

«логіка дискримінації». Про зрушення в царині прав «чужих», він говорить так: 

«Їх було поховано під мовчанням, сьогодні їх ховають під словом, під 

«відмінним» словом, звісно ж, але під лозунгом «відмінності», як колись під 

лозунгом унікальності Розуму, – не слід впадати в оману, – виступає той самий 

порядок. Імперіалізм Розуму, Неоімперіалізм відмінності» [Бодріяр 2004, с. 195]. 

Отже, на думку Ж. Бодріяра, відсутність інтелекту, схожого на «наш», – ось, що 

спонукає пересічних громадян до дискримінації названих упосліджених. Ми 

перестаємо ставитися вороже до Інших, а значить починаємо співчувати їм, коли 

отримуємо можливість залучити до своєї системи як щось маргінальне, як 

підтвердження її правил через винятки. Повага виявляється тією цінністю, яку в 

суворих дихотомічних відношеннях «свій – чужий» традиціоналістської культури 

сприймають як неподільну: якщо ми поважаємо їх, вони не поважають нас. І 

навпаки – ми не маємо потреби поважати тих, хто поважає нас.  

Описуючи характер нетерпимості до «іншого», С. Колосов так 

характеризує роль жорстких дихотомій: «... прийняти іншого значить любити 

його. Не прийняти – означає ненавидіти. Виключена можливість нейтрального, 

терпимого ставлення» [Колосов 2004, с. 12], тобто, додамо від себе, ставлення 

власне поважного. Ще раніше Р. Абельсон написав: «Той, хто пізнає, або той, з 

ким він себе ототожнює, виявляється тим чи тим чином асоційованим з успішним 

результатом, коли противник чи антипатичний діяч асоціюється з украй 

негативним результатом, мало не з повним і безумовним знищенням» [Абельсон 

1987, с. 374].  
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Тож жорсткість у відстоюванні права на ексклюзивну повагу 

опозитивними соціальними групами можна пояснити розумінням цієї цінності як 

цінності з обмеженим колом бенефіціантів. Таке обмеження провокує 

необхідність звузити коло бенефіціантів за рахунок окремих соціальних груп, для 

яких формується конструкт ідентичності, яка негідна поваги.    

 

5.3.2. Деконструкція дискримінаційних ціннісних концептів через 

оприявнення змішування з недискримінаційними концептами   

Розгляд історії формування дискримінаційних ціннісних концептів 

показує, що окремі ціннісні концепти можуть відігравати вирішальну роль у 

системі дискурсивної аргументації для закріплення предикативного зв‟язку між 

ідентичністю як оцінюваною властивістю й знаком оцінки. Зокрема, для 

дискримінаційного концепту [МОЛОДШИЙ Pl neg] таким виявився негативний 

ціннісний концепт [НЕ-РОЗУМ Pl neg]. Можна говорити про змішування, або 

блендінг двох концептів – [НЕ-РОЗУМ Pl neg] і [МОЛОДИЙ]. На рівні семантичної 

синтагматики процес концептуального блендінгу відображено аксіологічним 

узгодженням вербалізаторів відповідних концептів. Результатом його стала поява 

негативного аксіологічного компонента в лексичних одиницях на позначення 

концепта [МОЛОДИЙ Pl neg].    

Детальніше роль блендінгу у формуванні дискримінаційних ціннісних 

концептів продемонструємо на прикладі ейджизму, але вже протилежного ґатунку 

– геронтофобії, в основі якої – дискримінаційний ціннісний концепт 

[ЛІТНІЙ Pl neg]. З явищем геронтофобії пов‟язано виключення літніх людей із  

кола бенефіціантів цінності ПОВАГА – [ПОВАГА нелітні люди Pl pos] [Черненко 

2009b]. 

Діапазон виявів дискримінації літніх людей широкий: від турботливих, 

здавалося б, зауважень «У вашому віці вже не…» до обмежень у 

працевлаштуванні [Перминов 2010; Щербань, Колоколова 2011; Яценко 2007; 

Cuddy 2005; Macleod 1983] і геронтоциду [Brogden 2001]. У первісних 

суспільствах він був відвертим. У сучасному соціумі йдеться про так зване 
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«прискорення смерті» – через неналежний догляд, неякісну медичну допомогу, 

недостатнє харчування [Brogden 2001; Овраменко 2013].  

Мовні та мовленнєві форми геронтофобії різноманітні. Це й лексико-

фразеологічні негативно оцінні засоби (укр. старе, що мале; як з літ, то й з 

розуму / рос. старая карга, на ладан дышит), і певні комунікативні стратегії, 

зокрема ігнорування: наприклад, коли в громадських місцях молодші люди 

демонстративно не підтримують розмову з літніми людьми, які хочуть із  ними 

поспілкуватися. Це лише один із виявів соціального виключення, жертвами якого 

стають люди похилого віку [Cuddy 2005]. Звертає на себе увагу переважання 

літературних літніх персонажів серед негативних героїв (починаючи з 

фольклорних Баби Яги, Кащика Невмирущого, злої мачухи) і вкрай мала їхня 

кількість серед протагоністів.   

В Україні геронтофобія мала свою специфіку через ефект подвійного тиску 

на упосліджених, що відбувається зазвичай у колонізованих країнах (а іноді й 

потрійного, якщо це дитина-дівчинка в підкореній країні або – за радянських часів 

– українськомовна бабуся-пенсіонерка із села) [Green 2011; Ludden 2005; Spivak 

1988]. У такій ситуації жертва з легкістю переходить на позицію агресора й 

навпаки. Відомою ілюстрацією цієї тези в українському контексті може бути 

«Катерина» (1838 – 1839) Т. Шевченка. Прийнято вважати, що Катерина – жертва 

передовсім російського солдата, який її збезчестив. Непоміченим лишається той 

факт, що безхатченками й жебраками вона та її син стали з волі батьків 

(колонізованих субальтернів-селян), які прогнали її разом із немовлям із дому.   

По-друге, одним із чинників геронтофобії є своєрідна відтермінована 

реакція на едальтизм: це ніби відповідь молодшого покоління за неповажне – 

колись – ставлення до них із боку старших. Для України, де родинний едальтизм, 

що включав авторитарний стиль виховання (включно з фізичними покараннями) 

та безумовну владу старших, це довгий час залишалося актуальним. Г. Співак 

вважає, що консервуванню національних традицій, зокрема дискримінаційних, які 

за інших умов розхитувалися би зсередини й відійшли б у минуле раніше, сприяє 
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колонізація, яка загрожує національній самобутності. Таке консервування – вияв 

інстинкту національного самозбереження [Spivak 1988, с. 93–94].  

Іншою особливістю геронтофобії в сучасній Україні є її схрещення з 

антирадянською ідеологією, оскільки літні люди в Україні – це водночас люди, 

народжені в СРСР. Ця демографічна особливість породжує іншу – дискурсивну, а 

саме: формування тенденції використовувати ідеологічний конфлікт та 

антирадянську риторику як виправдання для ейджизму, у цьому разі 

спрямованого проти літніх людей.     

Для того, щоб схрещення геронтофобської та антирадянської риторики 

стало можливим, повинна відбутися інтеграція концептів [РАДЯНСЬКИЙ Pl neg] 

та ЛІТНІЙ. Таку інтеграцію: 1) уможливлюють спільні семантичні компоненти 

цих концептів, 2) формують і закріплюють дискурсивні структури ототожнення, 

3) підтримують екстралінгвальні чинники – соціологічні опитування, які свідчать 

про те, що дійсно, саме серед літніх людей найбільша частка прихильників партій, 

чия ідеологія, принаймні декларативно, близька до радянської [Стратієвський 

2012]. Те, що старше покоління більше, ніж молодше, ностальгує за Радянським 

союзом, підтвердило також опитування, проведене 2014 року соціологічною 

групою Рейтинг [Ностальгія за СРСР 2014].  

Сам прикметник радянський від початку є відносним (на кшталт залізний 

чи середньовічний) і виражає негативну чи позитивну оцінку лише в контекстах, 

наприклад: укр. «У радянський час не спустошував кишеню проїзд на будь-якому 

виді транспорту» (Фраза.UA. 9.12.2011). І навпаки: укр. «Корінь проблеми – 

радянське виховання» (UA.Модна. 23.01.2015); укр. «Радянський раб живе у 

культурному вакуумі» (День. 19.02.1999) та інші. У пострадянській Україні 

спостерігаємо тенденцію до поляризації – розведення таких контекстів по різних 

текстах. У одних концепту РАДЯНСЬКИЙ постійно предикується негативна 

оцінка. В інших – позитивна. Поступово для читачів першої групи текстів цей 

концепт вже й поза контекстом набуває позитивної оцінки, а для читачів другої 

групи текстів – негативної. Так формуються два конфліктні ідеологічні дискурси 

– прорадянський і антирадянський, а прикметник радянський починає слугувати 
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вербалізації двох протилежних за знаком субконцептів: [РАДЯНСЬКИЙ Pl pos] і 

[РАДЯНСЬКИЙ Pl neg], що по суті вже є стереотипами, а не повнозначними, 

аксіологічно амбівалентними концептами [Черненко 2015с].  

Аналіз українських мас-медіа, зокрема Інтернет-форумів та чатів, дає 

підстави вважати, що стигматизований субконцепт-стереотип РАДЯНСЬКА 

ЛЮДИНА складається з таких семантичних ознак: 1) НЕ-СВОБОДА: укр. «“Ці 

діти вже ніколи не будуть рабами!” – натхненно мовив один з місцевих 

політичних лідерів. Совками, – додав подумки я» (Прочерк. 27.02.2014); 2) 

НЕРОЗУМНІСТЬ: рос. «“Совок” не блещет умом» (From.ua.com. 15.04.2013); 3) 

ЖАДІБНІСТЬ: укр. «Вона (совкова людина – Г.Ч.) байдужа до всього, крім свого 

шлунка» (День. 17.02.1999); 4) НЕ-ПРАЦЬОВИТІСТЬ: укр. «…чимало 

пострадянських людей досі сприймають роботу як тягар» (Тиждень. UA. 

30.06.2012); 5) АГРЕСИВНІСТЬ: укр. «То наші брати Cлов'яни били своїх Cлов'ян. 

Позор і стид, совок вонючий» (УП.28.04.2014); 6) НЕ-ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 

укр. «…страх зробити вибір і нести за нього свідому відповідальність» 

(Фраза.UA. 9.12.2011); 7) ІДЕОЛОГІЗОВАНІСТЬ: рос. «Советскому человеку 

присуща чрезмерная идеологизированность» (Комментарии. 25.04.2014); 8) НЕ-

ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: укр. «Людина, яка похмеляється тричі на день» 

(День. 17.02.1999); 9) НЕ-РОДИННІ ЦІННОСТІ: укр. «На зміну щирої любові 

до мами й тата приходила агресивно нав‟язана любов до партії та дідуся 

Леніна» (UA Modna 17.03.2014); 10) НЕ-ПАТРІОТИЧНІСТЬ (специфічне для 

України): укр.  «“совки” тягнуть чужу землю до себе додому в Росію» (Радіо 

«Свобода». 17.01.2014).  

Щодо концепту ЛІТНІЙ (за віком), то тут теж слід пам‟ятати, що йдеться 

не про концепт як такий, а про його негативно оцінний варіант, який функціонує в 

геронтофобському дискурсі. Це – стереотип, у структурі якого ознака «літній» 

містить не лише поняттєве ядро, але також негативний оцінний знак – стигму. Він 

має негативну аксіологічну валентність і активно сполучується з негативно 

оцінними ознаками, серед яких: 1) НЕРОЗУМНІСТЬ: див., наприклад, прислів‟я 

(укр) як з літ, то й з розуму; старе, що мале; фразеологізм  (рос.) старческий 

386

http://www.uamodna.com/articles/pysankove-materynstvo-vid-ua-modna/


маразм; 2) НЕПРАЦЬОВИТІСТЬ: рос. «Старики упорно не хотят ничего 

делать.  Старый препод думает о том, как поскорее смыться на дачу» 

(Национальный авиационный университет. 13.08.2012); 3) АВТОРИТАРНІСТЬ 

(конверсив до СВОБОДА): укр. «На старість у людей помітно псується не 

тільки здоров'я, але й характер. Заощадливість переростає у скупість <…> 

наполегливість – у впертість, бажання вчитися – у зарозуміле всезнайство» 

(Галицький кореспондент. 08.03.2012); 4) ЖАДІБНІСТЬ: укр. «Пенсіонери 

голосують за пайку» (Hvylyna. Live Journal. 18.09.2010); 5) НЕЗДОРОВ‟Я: див., 

наприклад, фразеологізми (укр.) з нього сиплеться пісок, час на кладовище / рос. 

дышит на ладан. 

Порівняння списків ознак, які складають семантику стигматизованих 

концептів [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА Pl neg] й [ЛІТНІЙ Pl neg], показує, що перший 

(РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА) практично поглинає другий (ЛІТНІЙ).  

У дискурсі така інтеграція виявляє себе завдяки контекстам, де відповідні 

концепти в той чи той спосіб ототожнюють: рос. «Бабушки и дедушки, усиленно, 

ностальгирующие по совку» (Belyi_64. Live Journal. 26.01.2014); укр. «Совєцкім 

нині ніхто себе не називає. Хіба що жебраки-пенсіонери» (Радіо 

Свобода.17.01.2014.); укр. «Багато тих, хто сумує за СРСР, – пенсіонери» 

(Погляд. 14.09.2013. UR); укр. «старий комунізм», «старі совки» (24. Телеканал 

новин 16. 03.2014). Лексема совок і словосполучення старі совки, укр. / рос. 

совок, старые совки – найпоширеніші номінації стигматизованого комбінованого 

концепту [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ Pl neg].  

У результаті такої концептуальної інтеграції негативна оцінка радянської 

літньої людини в антирадянському дискурсі стає більш інтенсивною, оскільки її 

об‟єкти визнають «винними» не лише  в тому, що вони старші за віком, але й у 

тому, що вони мають «погану» радянську ментальність. Наявність негативного 

комбінованого стереотипу [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ Pl neg] в 

когнітивних структурах особистості стає основою формування дискримінаційних 

стереотипів її поведінки у відношенні до літніх людей, народжених у СРСР. Сюди 

ж входять і дискримінаційні комунікативні стратегії, спрямовані проти 
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РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ ЛІТНЬОГО ВІКУ: 1) пряма вербальна агресія: рос. 

«Совковая гниль!» (Heshilao. Live Journal. 13.08.2014); 2) звинувачення в існуючих 

суспільно-політичних проблемах: рос. Теперь вот пришла очередь праправнуков 

платить по счетам совков (Радіо Свобода. 17.01.2014.); рос. А как же куча 

ностальгирующих пенсюков? Из-за них (и только из-за них) в стране сейчас война 

и оккупация (DOU. 15.10.2014); 3) декларація думки цих людей як неважливої: 

рос. «На такое обращение даже неудобно серьѐзно реагировать. Я так понимаю, 

средний возраст подписантов 80 + / - 10» (Хартыя 97. 21.02.2014); 4) заклики до 

вигнання, ізоляції, депортації: рос. «…ностальгирующее по СССР старичьѐ <…> 

гнать в шею этих путинских крышей» (Хартыя 97. 21.02.2014); 5) погрози й 

побажання позбавлення громадянських прав, а саме права голосу на виборах: укр. 

«Всі, хто жив при комуняках мають бути позбавлені виборчого права задля 

безпеки України; Всі, хто народився після 1917 року – мають бути позбавлені 

виборчого права» (Чи мають моральне право обирати та бути обраними? Форуми 

Майдану. 17.11.2017);  6) прямі й непрямі побажання швидкої смерті: рос. «Пока 

не вымрет нынешнее поколение управленцев (а это в основном люди 50+, 

которые начали делать карьеру еще при совке и заражены советской 

ментальностью), мы так и будем жить в УССР», «Граждане расслабтесь и 

рассматривайте кончину совка. Осталось недолго» (Радіо Свобода. 17.01.2014).  

Ці дискримінаційні висловлювання, спрямовані проти людей літнього віку, 

стають можливими завдяки інтеграції концептів [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА Pl neg] й 

[ЛІТНІЙ Pl neg]. Вона забезпечує ідеологічне «алібі» для геронтофобії тих мовців, 

хто в іншому разі не дозволив би собі цього.  

В результаті блендингу антирадянських настанов із геронтофобськими 

відбувається зміщення акценту з радянської системи цінностей із її плюсами та 

мінусами на суб‟єктів – літніх людей, народжених у СРСР, яким автоматично, за 

фактом їхніх демографічних характеристик, приписують усі негативно оцінні 

ознаки, пов‟язані з радянською ідеологією. Як наслідок, об‟єктом негативної 

оцінки стає ціла соціально-демографічна група, а тим часом цінності радянської 

системи, частина яких заслуговує на переосмислення, не потрапляють в  поле 
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дискусії та аналізу. Замість деконструкції відбувається дискримінація й – тією чи 

іншою мірою – відтворення відповідних аксіологічних домінант вже серед 

наступних поколінь.    

Якщо мас-медіа є загальновизнаним транслятором стереотипів, то від 

художньої літератури можна було би очікувати їхньої деконструкції. Адже в 

художній літературі, на думку С. Філюшкіної [Филюшкина 2005], стереотипи 

ретранслюють переважно другорядні автори. В іншому разі можна виявити 

переосмислення стереотипів, двозначні інтерпретації, і тоді вже йдеться не про 

стереотип, а про повноцінний художній образ, який є ширшим за стереотип 

[Дзядевич 2004, с. 95–96] і втілює семантично повнозначний, аксіологічно 

амбівалентний концепт. Т. Семашко, навпаки, стверджує, що художня література 

відіграє роль фіксатора стереотипів [Семашко 2014, с. 356]. І в непересічних 

авторів інколи натрапляємо на стереотипних персонажів, як-от екзотизований 

китаєць Ходя в романі «Чорний ворон» (2009) Віктора Шкляра (національний 

стереотип) чи радянський п‟яниця-тракторист у «Самотність у мережі» (2001) 

Януша Вишневського (соціальний стереотип). Розглянемо з цього погляду два 

тексти сучасної української літератури, у яких актуалізовано концепт 

[РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ  Pl neg]: повість Ю. Макарова «За 

чверть десята» (2013) та роман С. Жадана «Депеш Мод» (2007).  

Повість «За чверть десята» оприявлює той факт, що рано чи пізно 

більшість населення сучасної України, за винятком народжених після 1991 р., має 

перейти до складу відповідної соціальної групи. Такий перехід і змальовано в 

повісті. Головний герой Микола Павлович – це літня людина, що прожила своє 

життя в СРСР.  Він виходить на пенсію й старіє. Ситуацію ускладнює те, що 

стереотип [РАДЯНСЬКА ЛІТНЯ ЛЮДИНА Pl neg] є частиною його власної 

концептуальної картини світу. Про це свідчать наявність у його переважно 

внутрішньому мовленні негативних оцінок радянського минулого, інших літніх 

людей, сурядність ознаки літній вік з різноманітними негативними атрибутами. 

Концепт [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ Pl neg] актуалізується в тексті 

в різний спосіб: «Хіба ми старі баби, щоби вірити в прокльони» (с. 5); «Поки мив 
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посуд, упіймав себе на думці: а раптом просто починаються старечі відхилення в 

психіці? Що це – маразм, галюцинації?» (с. 8); «… ледь відчутні вікові зміни 

характеру почав у собі віднедавна помічати. Дратівливості додалося, 

запальності, навіть гнівливості» (с. 10); «Він і є радянська людина, одне слово: 

совок» (с. 11); «Він спостерігав у старих, доки сам не почав старіти, дивну 

емоційну глухість, але то частина загальної, можна сказати, деградації» (с. 31). 

Зустрічаємо тут і різноманітні дискримінаційні комунікативні стратегії: «… його 

виперли з кафедри на пенсію, залишили жалюгідну погодинку», «його погнали на 

пенсію» (с. 18) – дискримінація на ринку праці; «років через десять, коли зовсім 

спорохніє, перебратися до чудово облаштованого, люксусового американського 

інтернату для старих, себто до богадільні» (с. 18); «…що там робити? Пити 

каву в кріслі-гойдалці з видом на Імпайр Стейт Билдинґ і чекати, доки дозрієш до 

богадільні?» (с. 206) – цитація закликів до вигнання та ізоляції. 

У повісті «За чверть десята» спостерігаємо своєрідну когнітивну драму, що 

розгортається у свідомості носія негативного стереотипу [РАДЯНСЬКА 

ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ Pl neg], коли він сам починає належати до відповідної 

соціальної групи. Однак замість того, щоб відмовитися від стереотипу зовсім, 

герой шукає підтверджень своєї невідповідності йому у зовнішньому світі. 

Призначення закоханої студентки Насті – створити ілюзію неналежності 

головного героя до стигматизованої групи, його винятковості. Головний герой 

відмовляється від тієї єдиної стратегії, яка могла би позбавити його частини 

переживань, пов‟язаних із необхідністю переходити в статус РАДЯНСЬКА 

ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО ВІКУ, – а саме виключити зі своєї картини світу цей 

негативний стереотип як такий. 

Герой роману «Депеш Мод» (2004) Сергія Жадана – молода людина, яка 

намагається уявити себе в старості, відтворюючи той самий набір ознак: «Коли я 

стану дорослим і мені буде 64, я обов‟язково згадаю всю цю тягомотину, хоча би 

для того, аби з‟ясувати, чи і я перетворився на таку малорухому худобу» <НЕ-

ЗДОРОВ‟Я; дискримінаційна комунікативна стратегія прямої вербальної агресії, 

заперечення належності до класу людей – Г.Ч.>, яка тільки й може <НЕ-
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ПРАЦЬОВИТІСТЬ> що пережовувати нікелевими щелепами <НЕ-ЗДОРОВ‟Я> 

запаси хавки <ПРИМАТ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ як гіперонім НЕ-

ЩЕДРОСТІ>, приготовані на довгу полярну зиму» (Жадан. Депеш Мод, с. 59–60).  

У контексті цілого роману це також і міркування автора про те, чи зможе 

він у свої 64 роки вислизнути з пастки стереотипу [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА 

ЛІТНЬОГО ВІКУ Pl neg]? Своїм питанням він намагається змоделювати ситуацію, 

що в ній опинився Микола Павлович: зустріч із власним упередженням і 

прийняття цього дискримінаційного ціннісного концепту як автостереотипу.   

Отже, інтеграція концептів ЛІТНЯ ЛЮДИНА й РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА з 

одночасною їхньою негативацією, тобто редукцією до негативного стереотипу, 

уможливлює ситуацію, коли за лаштунками ідеологічного конфлікту між 

пострадянським і радянським поколіннями України приховують геронтофобію: 

упереджене ставлення до літніх людей. Це – актуальний для пострадянської 

України приклад маскування дискримінаційних настанов, які суперечать 

декларативним етичним принципам суспільства, але є фактично існуючими 

нормами. 

 

5.3.3. Деконструкція дискримінаційних ціннісних концептів шляхом 

спростування їхньої структури 

Деконструкція дискримінаційних ціннісних концептів, або соціальних 

стереотипів, через їхню експлікацію та оприявнення мотивів формування – це 

прерогатива насамперед наукового дискурсу. Серед чинників, що ускладнюють 

цей процес, дослідники називають необхідність докладати «значних когнітивних 

зусиль» [Бутиріна 2008], які можуть наражатися на фізичні та фінансові 

обмеження [Шерман 2008, с. 24]. Наприклад, щоб довести хибність стереотипу 

про меншу працездатність жінок порівняно з чоловіками, знадобилося провести 

низку наукових експериментів [Ильин 2007, с. 65]. Однак існують також 

когнітивні моделі руйнування дискримінаційного ціннісного концепту, які 

полягають у різних способах заперечення зв‟язку між елементами його структури, 

що можуть реалізовуватися пересічними мовцями-нефахівцями.  

391



Руйнування негативного стереотипу, за даними психологічних 

експериментів [Brauer, Er-rafiy at all 2012; Crocker, Weber 1983], найуспішніше 

відбувається зовсім не тоді, коли його носієві пропонується прямо протилежний 

позитивний стереотип. Переконати тих, хто впевнений, що всі літні люди, 

народжені в СРСР, погані, доводячи їм, що, навпаки, усі літні люди, народжені в 

СРСР, хороші, доволі складно. Для цього потрібно, як мінімум, обмежити доступ 

до альтернативних джерел інформації. В умовах свободи слова стереотипне 

негативне уявлення про певну соціальну групу ефективніше змінювати, доводячи, 

що вона складається з різних людей із  різними якостями. Це – когнітивна модель 

руйнування стереотипу, яку Дж. Крокер та Р. Вебер назвали бухгалтерською 

(bookkeeping) [Crocker, Weber 1983]. Можливо тому, що вона потребує чисельних 

різноманітних тверджень за схемою: представник Х групи N має риси Х1 (позитивна) 

та Х2 (негативна); представник У цієї групи має рису У1 (позитивна) та У2 (негативна) і т. д. Ці 

твердження складаються в єдиний підсумок – судження «Члени групи N різні» 

(порівн. із менш переконливим судженням «Члени цієї групи хороші»). Модель є 

дисперсною за своєю суттю, тож може відповідно й називатися.  

Наприклад, у розглянутій повісті «За чверть десята» Ю. Макарова можна 

знайти ознаки такої дисперсної, або бухгалтерської моделі руйнування 

стереотипу. Адже не всі ознаки концепту [РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЛІТНЬОГО 

ВІКУ Pl neg] релевантні для головного героя: він залишається в хорошій 

спортивній і професійній формі. Так заперечується зв‟язок концепту [ЛІТНІЙ] з 

концептами [НЕ-ЗДОРОВ‟Я Pl neg] і [НЕ-ПРАЦЬОВИТІСТЬ Pl neg]. Керований 

почуттями, Микола Павлович навіть готовий витратити більшу частину своїх 

збережень «на чорний день», щоб купити подарунок для закоханої в нього 

студентки Насті, до якої в нього виникають романтичні почуття (заперечення 

зв‟язку концептів [ЛІТНІЙ] та [НЕ-ЩЕДРІСТЬ Pl neg]). Вимальовується образ 

представника радянських літніх людей, який не має низки негативних ознак, що 

стереотипно приписують відповідному концепту.  

Деякі негативні ознаки, які входять до концепту [ЛІТНЯ ЛЮДИНА Pl neg], 

деконструюють через експлікацію каузативних зв‟язків. Микола Павлович стає 
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економнішим із віком тому, що зіткнувся із ситуацією відсутності грошей на 

лікування, коли його дружина захворіла на рак і померла (с. 120–121). Отже, [НЕ-

ЩЕДРІСТЬ Pl neg] (ЕКОНОМНІСТЬ – як оцінно нейтральний варіант) не є 

природною ознакою літнього віку, а якщо й виникає, то буває викликана 

об‟єктивними обставинами – більшою ймовірністю тяжких захворювань, що 

потребують значних фінансових витрат при меншій соціальній забезпеченості.    

Щодо ознак, специфічних саме для радянської, а не просто літньої людини, 

то частину з них також декларативно заперечено. Микола Павлович із  відразою 

згадує ідеологічну атрибутику. У тексті ніщо не вказує на його прислужництво 

перед керівництвом чи нездоровий спосіб життя. Наголошено на українській мові 

Миколи Павловича й усвідомлення ним факту русифікації України (с. 167) 

(заперечення зв‟язку концептів [ЛІТНІЙ] та [НЕ-ПАТРІОТИЗМ Pl neg]). Проте 

водночас один за одним його вчинки виявляють НЕ-СВОБОДУ героя: відмова 

оприлюднити статтю про русифікацію, відмова від дружби з колегою, який хоче 

емігрувати з СРСР, відмова висловлювати вголос невдоволення. З іншого боку, 

також відмова – але вже від співробітництва з КДБ (c. 192–195).  

На хронічний алкоголізм ([НЕ-ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ Pl neg]) 

страждає його колега, не страждаючи при цьому відсутністю САМОСТІЙНОСТІ. 

Він провадить із Миколою Павловичем розмови на антирадянську тему й планує 

виїжджати за кордон (с. 177–179). Однак, це йому не вдається. Фінал його життя – 

алкоголізм і праця вантажником після інститутської кафедри – ставить також 

питання про те, чи можна безумовно предикувати негативний оцінний знак 

концепту [НЕ-СВОБОДА Pl neg], коли йдеться про конформістські дії Миколи 

Павловича за тих обставин (с. 128, 170). 

Предикуючи суб‟єкту – герою повісті Миколі Павловичу – частину 

негативно оцінних атрибутів, пов‟язаних зі стереотипом [РАДЯНСЬКА ЛІТНЯ 

ЛЮДИНА Pl neg], а частину таких атрибутів заперечуючи, автор розхитує цей 

стереотип, реалізуючи при цьому «бухгалтерську» модель руйнування 

стереотипів.  

393



Відповідальність за формування упереджень до людей певного віку лежить 

почасти на письменництві та ЗМІ. Але вони з таким самим успіхом можуть 

створювати позитивний образ різних вікових категорій, наприклад: укр. «У віці 90 

з лишком років занурювалася <Лені Ріфеншталь – Г.Ч.> з аквалангом та фото- 

чи кінокамерою під воду та проводила зйомки» (УМ. 11.09.2003, c. 2) –  тут 

спостерігаємо коатрибутивність концептів [ЛІТНІЙ] і [ЗДОРОВ‟Я Pl pos]; укр. 

«Може було краще вкласти ці фрази в уста молодого і перспективного 

Хомутинника?» (21.05.05); укр. «Писала вірші, напевне, людина молода, 

романтична і надзвичайно віддана Україні» (УМ. 9.09.05, c. 8) – у двох останніх 

прикладах фіксуємо коатрибутивність концептів [МОЛОДИЙ] та позитивних 

ціннісних концептів [РОЗВИТОК Pl pos] і [ПАТРІОТИЗМ P1 pos].  

Найлегше заперечувати соціальні стереотипи на етапі формування. У цій 

ситуації зберігається можливість вступати в дискусію з тими, хто ці концепти 

транслює. Багатий мовний матеріал для дослідження опору стереотипним 

твердженням знаходимо, як уже зазначалося, на Інтернет-форумах, що вочевидь 

пов‟язано з їхнім інтерактивним характером. За нашими спостереженнями, таким, 

що формується, можна вважати негативний стереотип чоловіка в 

східнослов‟янській лінгвокультурі. 

Підставою експресивної негативної оцінки чоловіків найчастіше стають 

такі їхні властивості, як непристосованість до родинного життя й гармонійних 

стосунків із жінкою через лінощі та безвідповідальність. При цьому 

вербалізуються такі негативні концепти: [НЕ-ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Pl neg], [НЕ-

ЛЮБОВ Pl neg], [НЕ-ПОВАГА Pl neg], [НЕ-СМІЛИВІСТЬ Pl neg]. Наприклад: рос. 

«Почему же представители мужского рода своих обещаний не исполняют» 

(Тулей Р. Не датовано); укр. «Хлопці – це найгірше створіння на землі, яке нікого 

не любить, не поважає і відноситься до дівчат, як до іграшки» (Другий потік. 

Форум. 28.11.2007); рос. «Мужчины стали другими – боящимися 

ответственности. Как командовать – здесь все мастаки, а как помочь жене – 

здесь мужчины и не видно. Ещѐ может и спрячется за жену» (Lady.tochka.net. 

29.11.2009). Вважати ці висловлювання виявом процесу негативної 
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стереотипізації, а не особистою позицією окремих жінок, дозволяє 

повторюваність думок про інфантильність та безвідповідальність сучасних 

чоловіків у мас-медійному й науковому просторі [Агеєва 2001; Забужко 2001; 

Становище чоловіків в Україні 2009; Chernenko 2015 та ін.]. 

Оцінна пропозиція, що лежить в основі мовних реалізацій негативного 

андростереотипу, включає такі компоненти: суб‟єкт оцінки  – Я (жінка); предикат 

думки – вважаю, що; об‟єкт оцінки – клас «чоловіки», або усі чоловіки; предикат 

оцінки: денотативний компонент (оцінюваний атрибут – критерій оцінки) – 

безвідповідальні (ліниві, егоїстичні), конотативний компонент – знак негативної  

оцінки Pl neg. 

Схематично це виглядає так: 

S Pr думки [Усі Obj  [Atr Pl neg]] 

 Протидія стереотипізації може здійснюватися через опір на рівні дискурсу 

(термін Н. Купіної) [Купина 1999]. Він полягає в розхитуванні зв‟язків між 

різними компонентами цієї структури шляхом їхнього заперечення. 

 

Заперечення на рівні суб‟єкта оцінки полягає в дискредитації адресанта, 

який створює або відтворює стереотип (надалі – стереотипізатор). Верифікатор 

(той, хто спростовує стереотип) стверджує, що погані вчинки чоловіків щодо 

жінок обумовлені поведінкою самих жінок узагалі або конкретної жінки-

стереотипізатора. У першому випадку маємо приклад інверсійної трансформації 

стереотипу. Відповіддю на негативну оцінку чоловіків стає негативна оцінка 

жінок: укр. «... можливо проблема у вас самих?» (Tereveni. 16.06.2006); укр. «І 

дівчата є такі, що аж мені страшно» (Tereveni. 16.06.2006); укр. «мабуть ми 

достойні одне одного» (Tereveni. 16.06.2006). 

Зобразимо схематично: 

S1 Pr думки [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ [S1 Pl neg] [Усі Obj  [Atr Pl neg]] 

 

Заперечення на рівні предиката думки: ставиться під сумнів щирість або ж 

конгруентність стереотипізатора. Висловлюється припущення про те, що його 
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твердження – результат стороннього впливу. Так робиться спроба зруйнувати 

предикативний зв‟язок я + вважаю: рос. «кароч менше сматрєть тєлєвізію, і 

асобєнно сєріал “бальзакавскій возраст ілі все мужики сво”, то всьо тєлєвізія!» 

(Tereveni. 16.06.2006); укр. «Ця думка спричинена стереотипами типу “всі 

чоловіки сво...”» (Другий потік. Форум. 28.11.2007); укр. «Всі дівчата (жінки) 

кажуть, що всі мужики – сво... і ка..., але все одно шукають принца. Нонсенс, но 

факт» (Tereveni. 16.06.2006).  

Схематично це виглядатиме так: 

S1 Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2 ⌐ Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] 

 

Заперечення на рівні об‟єкта оцінки (усі чоловіки). Заперечення 

верифікатора може стосуватися як узагальнюючого квантора (укр.: «Ні, не всі 

чоловіки сво... Факт, що багато, але не всі!!!» (Tereveni. 16.06.2006), так і власне 

об‟єкта, правильність віднесення якого до класу чоловіків ставлять під сумнів: 

укр. «Якщо ж він вилежується на канапі, на кожне прохання допомогти заявляє, 

що він не зобов‟язаний, бо то не чоловіча робота, то то просто не мужчина. То 

цапидло» (Український центр. Форум. 09.01.2007). 

Схематично: 

S1 Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2 Pr думки  [⌐Усі Obj  [Atr Pl neg]]  

S1 Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2 Pr думки  [Усі ⌐ Obj  [Atr Pl neg]]  

 

Заперечення на рівні денотативного компонента предиката оцінки – 

підстави оцінки (безвідповідальні, егоїстичні тощо): наводяться приклади інших 

якостей, притаманних чоловікам (укр.: «В нас – справжні хлопці, які часто 

думають, як більше угодити дівчині, ніж про свої власні інтереси» (Другий потік. 

Форум. 28.11.2007)). 

Зобразимо схематично: 

S1 Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2 Pr думки  [Усі Obj ⌐ [Atr Pl neg]]  
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Заперечення на рівні конотативного компонента предиката оцінки 

(оцінного знака): заперечується предикативний зв‟язок оцінюваний атрибут  + 

знак оцінки погано [Atr Pl neg], тобто ставиться під сумнів обов‟язковість 

негативної оцінки об‟єкта з такими властивостями: укр. «Даєш по гриві – ти 

тиран, даєш рай на землі – придурок. Так де правда?» (Український центр. 

09.01.2007); рос. «А если просто разлюбил, он тоже сво...чь?» (Tereveni. 

16.06.2006). 

Схематично: 

S1 Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2 Pr думки  [Усі Obj  [Atr ⌐Pl neg]]. 

Введення обмежувальних темпоральних операторів – такий спосіб 

мовленнєвого опору, який може застосовуватися до різних компонентів оцінної 

структури: укр. «Коли жінка каже, що всі чоловіки – сво..., – насправді має на 

увазі одного. Але потім проходить час, лікує ранки і змінює переконання»  

(Gorodok.Lviv. Форум. 15.09.2007) – рівень предиката думки, яка набуває статусу 

події і, вважає верифікатор, матиме свій кінець; «И мужчины становятся сво..., 

когда с ними плохо обращались» (Tereveni. 16.06.2006) – рівень підстави оцінки й 

фіксація її відносності через підрядне часу. 

Схематично: 

 

S1 Pr думки  [Усі Obj  [Atr Pl neg]] ↔ S2 Pr думки  [Obj  [Atr за певних обcтавин Pl neg]]  

Здійснений аналіз прикладів мовленнєвого опору негативній 

андростереотипізації показав доцільність систематизації засобів такого опору 

відповідно до компонентів оцінної пропозиції, яка лежить в основі  

трансльованого стереотипу. Оцінність стереотипу не робить його непорушною 

семантичною структурою, яку неможливо зруйнувати лише за допомогою 

логічних аргументів.   
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5 

 

Теорія ціннісних концептів як згорнутої оцінної структури зі змінним 

конотативним і навіть подеколи денотативним значенням є зручним 

інструментарієм для дослідження цілого кола явищ, пов‟язаних із 

конструктивістськими уявленнями про колективну ідентичність. По-перше, будь-

яка спільнота прагне витворити для своїх членів, наскільки це можливо, єдину 

систему цінностей. За певних умов ця система може набувати статусу 

ідеологічної системи. Такими умовами є обмеження доступу до інформації, яка 

містить інші системи цінностей, і усвідомлення того, що можливі інші ціннісні 

орієнтири та оцінки дійсності. Таке обмеження можна назвати обмеженням 

аксіологічної стохастичності.  

Спільнота, а отже й належність до неї, може стати об‟єктом оцінки. Це 

можливо при генералізації оцінної структури. Вона відбувається двома шляхами. 

Добре знаним є механізм додавання до оцінної структури оператора узагальнення. 

Його дискурсивними маркерами слугують займенники усі  укр./все рос., весь 

укр./весь рос. тощо, а також позначення особи через її соціальну чи демографічну 

належність. Ці засоби генералізації можна доповнити ще одним. Він полягає у 

спрощенні оцінної структури завдяки вилученню з неї процесуальної ознаки 

(найменування дії), через яку представник тієї чи іншої спільноти, власне, і стає 

об‟єктом оцінки. У такий спосіб редукція сприяє тому, що критерієм оцінки 

починає виступати не ціннісний концепт, за допомогою якого може бути 

категоризована ця дія, а сам агент. А оскільки індивід як такий не може посідати 

позицію критерію оцінки, таким критерієм стають його ідентичнісні риси: мовна, 

етнічна, соціальна (соціальний статус, професія, місце проживання), фізична 

(привабливість, особливі потреби), демографічна (вік, стать, родинний статус).  

Утворені таким чином концепти мають предикативну структуру, у якій 

поєднано ідентичнісні риси, що характеризують належність до тієї чи іншої 

спільноти, та знак оцінки. Ціннісні концепти, у яких об‟єктом, що йому 

предикується знак оцінки, виступає спільнота, є основою для формування 
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упереджень щодо цієї спільноти та виявлення дискримінаційних дій по 

відношенню до неї. Тому такі концепти ми називаємо дискримінаційними 

ціннісними концептами.  

При обмеженні аксіологічної стохастичності, коли такий концепт 

актуалізується регулярно з негативним знаком, формуються стійкі упередження 

щодо певних спільнот.  

Ці упередження можуть виявляти себе в дії у вигляді актів дискримінації. 

У разі, якщо дискримінація виявляє себе у вигляді мовної дії, ми говоримо про  

комунікативні стратегії дискримінації, до яких належать: 1) пряма вербальна 

агресія, дифамація (пейоративи, обсценна лексика, засоби дегуманізації); 

2) звинувачення в існуючих суспільно-політичних проблемах; 3) декларація 

думки цих людей як неважливої; 4) заклики до вигнання, ізоляції, депортації; 

5) погрози й побажання позбавлення громадянських прав, зокрема права голосу 

на виборах; 6) економічна дискримінація: погрози й побажання погіршення 

матеріального рівня життя; 7) трудова дискримінація на ринку праці: заклики не 

приймати на роботу, звільняти, обмеження, зазначені в оголошеннях про вакансії; 

8) прямі й непрямі побажання швидкої смерті. 

Мовні засоби вираження дискримінаційних ціннісних концептів та 

комунікативні стратегії дискримінації отримали назву «мова ворожнечі». 

За типом спільноти, проти якої спрямована дискримінація, у мові 

ворожнечі українсько-  та російськомовного дискурсу на сьогодні виділяють 

широко досліджені сексизми й етніцизми. Менше уваги дослідники приділяють 

ейджизмам, лукізмам, мові ворожнечі, спрямованій проти інтелектуально 

відмінних людей та людей із фізичними особливостями. Набувають актуальності 

дослідження мови ворожнечі проти демографічних груп, чий родинний статус не 

відповідає традиційним уявленням спільноти про норму: самітників, зокрема 

самотніх матерів, дітей без одного чи двох батьків. У пострадянський період не 

обговорювалися, але залишалися актуальними вияви мови ворожнечі проти 

певних соціальних класів. До цього типу мови ворожнечі наближаються 

локалізми (вияви упередження до людей певного місця проживання). 
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У разі системного вияву мови ворожнечі проти спільнот із певною 

ідентичністю, а також її регулярного застосування в текстах ідеологічного 

спрямування якогось автора, можна говорити про аксіологічне конструювання 

ідентичності. Воно свідчить про намагання сформувати стале позитивне чи 

негативне ставлення до певного типу ідентичності.  

Серед засобів аксіологічного конструювання ідентичності виділяємо 

комунікативні стратегії дискримінації та мовно-когнітивні цінніснотвірні моделі, 

засоби аксіологічного обмеження аксіологічної стохастичності, а також 

комунікативні стратегії дискримінації. До цих загальних цінніснотвірних засобів 

можна додати також специфічну для української та російської мов дихотомію 

звертання на «ти – Ви». Її асиметричне вживання в комунікації є маркером 

вищого чи нижчого статусу адресата.  

Ця асиметрична опозиція широко вживається як засіб дискримінації за 

віком. Обмеження кола адресатів займенника «ти» дітьми до 14 років 

зафіксовано у словниках.  

Історія розвитку цієї дихотомії, передовсім у західноєвропейських країнах, 

свідчить про те, що загальні процеси демократизації суспільств сприяють 

вирівнюванню асиметрії, зокрема завдяки збільшенню кола адресатів звертання 

на «Ви». Ця тенденція потребує узгодження зі східнослов‟янською традицією 

вживання «ти» до маленьких дітей.   

З огляду на аналіз семантики займенників другої особи однини, контекстів 

вживання, а також особливостей етикету та комунікативних норм, пануючих в 

Україні та Росії, можна спрогнозувати ймовірність демократизації вживання цих 

займенників через поширене звертання «Ви» до дітей підліткового віку й 

старших, та дозволу від дорослих звертатися до них на «ти» для дітей молодшого 

віку.  

Критичне налаштування й підготовленість читача дає можливість йому 

подолати обмеження аксіологічної стохастичності, накладені мовцем 

(контролюючою особою) на інтерпретаційну діяльність, як і у випадку із 

формуванням та трансляцією дискримінаційних ціннісних настанов.  
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Оприявнення та підважування дискримінаційних ціннісних концептів – 

завдання, яке може бути здійснене за допомогою методу аксіологічної 

лінгводеконструкції. Він ґрунтується на структуралістській парадигмі й у 

лінгвістиці є основою критичного дискурс-аналізу. Деконструкція 

дискримінаційних ціннісних настанов здійснюється перш за все шляхом 

оприявнення засобів їх створення, зокрема мотивів формування предикативного 

зв‟язку між ідентичністю як властивістю й знаком оцінки – тієї аргументації, яка 

цей зв‟язок пояснює й обґрунтовує.       

У роботі продемонстровано, як формуються ейджистські дискримінаційні 

концепти зі структурою [Молодий Pl neg], [Літній Pl neg]. Критерієм оцінки 

виступає ознака РОЗУМНИЙ, причому негативно оцінюються за цим критерієм і 

молоді, і старі. Аргументація подається у формі мовно-когнітивних ціннісних 

моделей, переважно коатрибутивної і каузативної. 

При утворенні дискримінаційних ціннісних концептів відбувається 

трансформація з ціннісним концептом ПОВАГА/УВАЖЕНИЕ. Звужується коло 

його бенефіціантів завдяки вилученню з їхнього числа молоді чи дітей, або літніх 

людей.  

З-поміж способів утворення дискримінаційних ціннісних концептів, які 

виявляють себе в процесі деконструкції, – змішування з іншими 

недискримінаційними концептами. Таке змішування забезпечує приховування 

дискримінаційного характеру концептів, створюючи ілюзію оцінки за іншими 

критеріями. У російськомовних та українськомовних ЗМІ України таке 

змішування в 2014 – 2018 рр. відбувається між концептами ЛІТНІЙ і 

РАДЯНСЬКИЙ укр. (ПОЖИЛОЙ и СОВЕТСКИЙ рос.). Негативна оцінка 

предикується на позір стереотипізованому концепту РАДЯНСЬКИЙ 

укр. /СОВЕТСКИЙ рос., але разом із ним, завдяки сурядності, контекстуальному 

сусідству, цей самий знак предикується й концепту ЛІТНІЙ укр./ПОЖИЛОЙ рос.      

Оприявнення засобів формування дискримінаційних ціннісних концептів із 

застосуванням методу лінгводеконструкції потребує певних фахових 
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компетентностей, зокрема володіння навичками контекстуального та 

концептуального аналізу, а також  певних історико-культурних знань.  

Водночас існує низка комунікативних стратегій деконструкції 

дискримінаційних ціннісних концептів, які можуть використовувати мовці без 

спеціальної фахової підготовки під час діалогу в разі спроб співрозмовника 

предикувати ідентичності оцінний знак. 

Ці стратегії є формами мовного опору щодо створення тих чи тих 

соціальних стереотипів. Їхня суть у розхитуванні зв‟язків між різними 

компонентами структури дискримінаційного ціннісного концепту. Таке 

розхитування може відбуватися шляхом заперечення на рівні суб‟єкта оцінки 

(дискредитація адресанта), на рівні предиката думки (ставиться під сумнів її 

щирість), на рівні об‟єкта (заперечення узагальнюючого оператора або 

правильності здійсненої категоризації – віднесеності певного класу об‟єктів до 

визначеної соціальної групи), заперечення денотативного компонента предиката 

оцінки (наводяться інші, відмінні від поданих мовцем, ознаки оцінюваного 

об‟єкта), заперечення на рівні конотативного компонента предикативного 

значення (ставиться під сумнів обов‟язковість негативної оцінки об‟єкта з такими 

властивостями).  

Усі вони можуть бути застосовані для формування різних типів мови 

ворожнечі.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Розкриття когнітивних та прагматичних аспектів формування й 

функціонування аксіологічних пропозиційних структур у мас-медійному дискурсі 

української та російської мов є актуальним, оскільки дає ключі до глибшого 

розуміння цілої низки сучасних мовознавчих питань, серед яких: конструювання 

ідентичності, мови ворожнечі, мовленнєвих засобів ідеологічного впливу на 

свідомість та багато ін. Окрім того, на початку ХХІ сторіччя в країнах 

колишнього СРСР, зокрема в Україні, цінності та їх трансформації вимагають 

посиленої дослідницької уваги з огляду на кризову соціально-політичну та 

ідеологічну ситуацію. 

Аксіологічні смисли, виражені в дискурсі експліцитно чи імпліцитно, 

запропоновано розглядати як аксіологічні пропозиційні структури. Аксіологічна 

пропозиційна структура – це структура аксіологічного пропозиційного фрейму, 

що відображає результати аксіологічної категоризації людиною світу, розгорнута 

у вигляді предикатно-актантної структури, яка обов‟язково містить оцінюваний 

атрибут і знак оцінки й може бути вербалізована. Типи аксіологічних 

пропозиційних структур: ціннісний концепт, мовна оцінка, мовно-когнітивна 

цінніснотвірна модель, дискримінаційний ціннісний концепт. Структура базової 

аксіологічної пропозиції складається із суб‟єкта думки, предиката думки, об‟єкта 

оцінки, предиката оцінки, який у свою чергу містить оцінний атрибут та оцінний 

знак:  S  – Prдумки [Oоцінки Prоцінки [Atrоцінки Pl pos /neg]]. 

2. У роботі було розроблено методи опису та статус цінностей як об‟єкта 

лінгвістичного дослідження в когнітивному та прагматичному аспектах. Цього 

статусу вони набувають у ролі ціннісних концептів. Зробити такий висновок 

дозволив аналіз різних теорій природи цінностей. Їх можна поділити на три групи. 

Об‟єктивістські теорії виходять з існування цінностей як реальних об‟єктів, що 

існують незалежно від людської свідомості (П. Абеляр, М. Гартман, М. Шеллер). 

Ознаки ренесансу такого погляду на цінності бачимо в окремих неотеологічних 

ідеях, що зустрічаються у працях деяких сучасних російських 
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лінгвокультурологів (С. Воркачов, Н. Арутюнян, Л. Байрамова). Суб‟єктно-

соціальний підхід тлумачить цінності як результат концептуалізації дійсності 

суб‟єктом у категоріях ДОБРЕ/ПОГАНО. Їхня об‟єктивність у цьому випадку 

зумовлена схожістю мисленнєвих процесів у різних людей. В основу суб‟єктно-

персональної концепції цінностей лягло усвідомлення залежності процесів 

категоризації дійсності від індивідуального досвіду суб‟єкта, який завжди є 

унікальним. Воно ж дало поштовх до становлення деконструктивістської 

парадигми в гуманітаристиці та критичного дискурс-аналізу в лінгвістиці, які 

мають на меті оприявнення відносності та змінності поширюваних через так 

званий дискурс влади оцінок і цінностей. Суб‟єктно-соціальна та суб‟єктно-

персональна теорії діалектично доповнюють одна одну, оскільки висвітлюють з 

різних боків одне й те саме явище – аксіологічну категоризацію людиною світу. 

Оптимальним методологічним підходом, який забезпечив виконання поставлених 

завдань, виявилося поєднання суб‟єктно-соціального та суб‟єктно-персонального 

розуміння цінностей з акцентом на останньому.  

Задля встановлення лінгвістичного термінологічного статусу цінностей 

обґрунтовано вибір терміна концепт на позначення результатів аксіологічної 

категоризації людиною світу. На відміну від поняття, термін концепт передбачає 

культурно-історичну та суб‟єктивно-психологічну зумовленість, а також 

принципову можливість бути сконструйованим під упливом контекстів уживання, 

що, окрім усього іншого, робить його здатним до викривленого відображення 

світу. Аналіз уживання обох термінів у радянській та пострадянській 

гуманітаристиці дає підстави вважати термін поняття пов‟язаним із теорією 

відображення в парадигмі діалектичного матеріалізму. Термін концепт увійшов 

до українського та російського мовознавства разом із працями американських 

когнітологів. Він виступає в ролі своєрідного прецедентного тексту по 

відношенню до цих праць, актуалізуючи відповідні теоретичні засади при його 

використанні в наукових розвідках. За терміном поняття доцільно зберегти 

функцію конвенціалізованого інваріантного семантичного компонента концептів, 

який забезпечує взаєморозуміння між членами мовної спільноти. 
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Встановлено, що за своїм походженням усі концепти є ціннісними, 

оскільки об‟єктом концептуалізації стає лише те, що потрапляє до сфери інтересів 

суб‟єкта. Однак із часом ціннісний компонент частини концептів може 

втрачатися, що позбавляє терміносполучення ціннісний концепт тавтологічності. 

Відрізнити ціннісні концепти можна за їхніми синтагматичними властивостями: у 

поєднанні із предикатами оцінки вони утворюють або тривіальні пропозиції (при 

аксіологічному узгодженні  значень) – «здоров‟я – це добре», або контрадикторні 

аномалії, що потребують додаткових пояснень (при аксіологічній 

розузгодженості), – «здоров‟я – це погано».   

3. Схарактеризовано оптимальні способи систематизації ціннісних 

концептів. Вона може здійснюватися на основі  ієрархічної системи категорій 

Е. Рош. При цьому важливим є розрізнення об‟єкта оцінки та його атрибута. 

Ієрархічні рівні ціннісних концептів формуються залежно від того, яке значення є 

домінантним у семантичній структурі концепту. У концептах конкретно-

предметного, ординатного рівня домінує денотативне значення й референція до 

об‟єкта. У концептах базового рівня домінує сигніфікатне значення й референція 

до оцінюваного атрибута. У концептах абстрактного, суперординатного рівня 

домінує конотативне значення й референція до внутрішнього світу людини – її 

ставлення до оцінюваного атрибута та об‟єкта. Ядром ієрархічної системи 

ціннісних концептів є базові концепти.  

Визначено причини, різновиди та роль дослідницького суб‟єктивізму в 

процесі тематичної класифікації цінностей різними науковцями. Практичним 

виходом із ситуації множення класифікацій ціннісних концептів буде 

використання в якості tertium comparationis визнаних та широковживаних 

класифікацій, наприклад систем цінностей Ш. Шварца та А. Маслоу.  

Виокремлено 49 актуалізованих ціннісних концептів за результатами 

аналізу українсько- та російськомовних ЗМІ за 2001-2018 рр.: АЛЬТРУЇЗМ, 

ВИЗНАННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, УПЕВНЕНІСТЬ, ГІДНІСТЬ, 

ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОБРОБУТ, ДОБРОТА, 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ, ЕМОЦІЙНІСТЬ, ЕНТУЗІАЗМ, ЗАДОВОЛЕННЯ, 
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ЗАКОННІСТЬ, ЗДОРОВ‟Я, ІСТИННІСТЬ, КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, 

КОНФОРМНІСТЬ, КОРИСНІСТЬ, КРАСА, КРЕАТИВНІСТЬ, ЛЮБОВ, 

МОЛОДІСТЬ, МОРАЛЬНІСТЬ, НАЛЕЖНІСТЬ, ОСВІТА, ПАТРІОТИЗМ, 

ПОВАГА, ПОСЛІДОВНІСТЬ, ПОТЕНЦІАЛ, ПРАГМАТИЗМ, 

ПРАЦЬОВИТІСТЬ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ, РЕЛІГІЙНІСТЬ, 

РОДИНА, РОЗВИТОК, РОЗУМ, СВОЄЧАСНІСТЬ, СИЛА, СКРОМНІСТЬ, 

СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ 

ЖИТТЯ, УСПІХ, ЧЕСНІСТЬ, ЩЕДРІСТЬ, ЯКІСТЬ. 

4. Розкрито онтологію й описано структури ціннісного концепту та мовної 

оцінки як варіанти реалізації пропозиційного оцінного фрейму. Встановлено, що 

ціннісний концепт є результатом аксіологічної категоризації людиною 

зовнішнього й внутрішнього світу, а мовна оцінка – відображає процес такої 

категоризації.   

Мінімальне ядро структури ціннісного концепту складають два 

компоненти: 1) денотативний – співвідносний із певним об‟єктом чи його 

атрибутом у зовнішньому світі, 2) конотативний – знак оцінки, співвідносний із 

внутрішнім ставленням людини до певного об‟єкта та його атрибута. Ці 

компоненти пов‟язані між собою предикативним зв‟язком, де знак оцінки відіграє 

роль аксіологічного предиката. Окрім того, до структури ціннісного концепту 

входять, але не завжди бувають виражені вербально: суб‟єкт думки, який 

встановлює предикативний зв‟язок між оцінюваним об‟єктом та знаком оцінки; 

аргументи на користь  такої предикації; суб‟єкт користі – бенефіціант, обставини 

часу, простору та інші.  

Доведено ізоморфність структур ціннісного концепту та мовної оцінки. 

Обидві втілюють пропозиційний оцінний фрейм, який можна представити такою 

схемою: Subject Pr думки [Object Pl pos/neg]. Різниця між ними полягає у тому, що: 1) 

у структурі ціннісного концепту на місці об‟єкта оцінки буде присутній 

оцінюваний атрибут, а роль предиката відіграватиме знак оцінки; 2) у структурі 

мовної оцінки об‟єкт оцінки представлено двома компонентами – власне об‟єкт, 

якому предикують оцінюваний атрибут, і атрибут, якому предикують знак оцінки. 
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Отже, структура мовної оцінки виявляється поліпредикативною і містить у 

компресованому вигляді структуру ціннісного концепту. Ціннісний концепт у 

складі мовної оцінки відіграє роль оцінного предиката, а власне оцінюваний 

атрибут – роль критерію оцінки. 

5. Розкрито механізми впливу мовної оцінки на систему цінностей 

адресата. Потужний перлокутивний потенціал мовної оцінки реалізується за 

кількома векторами, співвідносними із компонентами оцінної структури. Мовна 

оцінка може створювати ефект довіри між мовцем та адресатом і зближення їхніх 

внутрішніх світів (вектор «предикат думки). Прагматичні максими накладають 

чимало обмежень на вживання оцінних висловлювань, подолання яких свідчить 

про близькість комунікантів. Мовна оцінка може змінювати ставлення до 

оцінюваного об‟єкта завдяки засобам експресії та аргументації. У разі, якщо від 

початку оцінки мовця й адресата не збігаються, оцінка може впливати на 

ставлення адресата до самого мовця (вектор «суб‟єкт оцінки»). Оскільки 

повторюваність визнана одним із ефективних засобів впливу на свідомість, висока 

частотність оцінок об‟єкта за одним і тим самим критерієм створює уявлення про 

цей критерій як про цінність. Так відбувається аксіологічне підлаштування мовця 

та адресата, узгодження їхніх оцінних фреймів (вектор «предикат оцінки»). 

6. Розкрито механізми формування, актуалізації чи девальвації ціннісних 

концептів. На них можуть впливати реалії зовнішнього світу, а може – інформація 

про світ, яка надходить до адресата за посередництва семіотичних систем – 

текстів, що містять специфічні аксіологічні структури. Зміни в аксіологічному 

сегменті концептуальної системи суб‟єкта відбуваються також під упливом 

мовних засобів – специфічних аксіологічних структур. Ці структури – семантичні 

синтагми, тобто сполучення значень, у результаті інтерпретації яких реципієнт 

може отримати умовивід про наявність чи відсутність предикативного зв‟язку між 

атрибутом і знаком оцінки. Схему, яка включає пропозиційну структуру таких 

семантичних синтагм та способи її тлумачення, ми називаємо мовно-когнітивною 

цінніснотвірною моделлю, що за своєю суттю належить до категорії динамічних 

інтерпретаційних моделей.  
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За результатами аналізу українсько- та російськомовних мас-медійних 

текстів 2001-2018 рр. виокремлено шість цінніснотвірних мовно-когнітивних  

моделей і дві субмоделі, в основі кожної з яких лежить модифікація пропозиції 

Якщо [Х], то  [Atr Pl pos/neg]. Якщо розглядати ціннісний концепт як згорнуту 

оцінку, то цінніснотвірні моделі становлять систему аргументації такої оцінки. 

Вони поділяються на раціональні, що спираються на причиново-наслідкові 

зв‟язки (каузативна й телеологічна моделі), та на ірраціональні (маніпулятивні), в 

основі яких – зв‟язок норми з оцінкою (деонтологічна модель та її спонукальна й 

кваліфікативна субмоделі), асоціації за суміжністю (коатрибутивна модель), 

вплив думки авторитетних особистостей (релятивна модель), експресивний 

потенціал мовних одиниць (експлікаційна модель).  

7. Доведено стохастичний (імовірнісний) характер зв‟язку між оцінюваним 

об‟єктом (атрибутом) та знаком оцінки, а отже стохастичність аксіологічних 

пропозиційних структур – мовних оцінок, ціннісних концептів, мовно-

когнітивних цінніснотвірних можелей. Як уплине та чи та аксіологічна структура 

на адресата в кожному окремому випадку залежить від багатьох чинників: його 

інтелектуальних здібностей і спроможності зробити потрібний умовивід, 

особистих ціннісних уподобань, ставлення до мовця та деяких психоемоційних 

особливостей, зокрема ступеня ригідності й критичності сприйняття. Одна й та 

сама сутність може оцінюватися різними суб‟єктами по-різному в різний час і за 

різних обставин, одні й ті самі мовні структури можуть впливати, а можуть не 

впливати чи впливати по-різному на аксіологічну складову концептуальної 

системи різних адресатів. Це дає підстави презентувати мовно-когнітивні 

цінніснотвірні моделі у вигляді парадигми ймовірних – у межах певного 

діапазону – варіантів тлумачення.  

8. Схарактеризовано аксіологічний конфлікт як результат імовірнісного 

характеру предикативного зв‟язку між об‟єктом (атрибутом) та знаком оцінки. 

Аксіологічні конфлікти знаходять своє відображення в текстах у вигляді 

дискурсивних проекцій. Дискурсивних – тому, що їх можна інтерпретувати лише 

в культурно-історичному контексті та з урахуванням екстралінгвальних чинників. 
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Такі проекції є вербальними моделями суперечностей між аксіологічними 

структурами (оцінками, ціннісними концептами), за допомогою яких різні 

суб‟єкти здійснюють категоризацію одних і тих самих фрагментів дійсності. 

Визначено різновиди дискурсивних проекцій аксіологічного конфлікту. Це 

можуть бути суперечності: 1) між тим, як суб‟єкти розуміють сутність 

обговорюваного об‟єкта, що корелює із денотативним значенням; 2) способом 

тематичної класифікації цього значення – тим, до якого ціннісного концепту 

базового рівня суб‟єкти здійснюють категоризацію; 3) між оцінками (позитивною, 

негативною або взагалі ніякою), предикованими об‟єкту чи атрибуту різними 

суб‟єктами; 4) ступенем інтенсивності знака оцінки, тобто значущістю ціннісного 

концепту в системі цінностей суб‟єктів;  5) між колом бенефіціантів, охоплених 

цінністю; 6) між думками суб‟єктів про те, яким об‟єктам можна предикувати 

оцінювану властивість.    

З‟ясовано, що в українському та російському мовленні для розв‟язання 

аксіологічних конфліктів застосовують три основні стратегії: кооперативну, 

уникання та силову. Кооперативні стратегії означають так зване аксіологічне 

вирівнювання концептуальних систем комунікантів шляхом: 1) включення до 

кола бенефіціантів цінності представників обох сторін конфлікту; 2) 

зосередження фокусу уваги на денотативному компоненті ціннісного концепту 

задля раціоналізації дискусії; 3) рекатегоризації цінності – віднесення об‟єкта 

суперечки до ціннісної категорії, про яку сторони конфлікту мають спільну 

думку; 4) зміни фокусу уваги суб‟єктів конфлікту й зосередження її на третій 

цінності, яка не викликає суперечок. 

Стратегія уникання при розв‟язанні аксіологічного конфлікту полягає у  

вилученні з певного кола текстів мовних оцінок та ціннісних концептів, що 

суперечать інтересам мовця або осіб, які його контролюють. Так діє цензура й 

створюються аксіологічно конгруентні ідеологічні системи. 

Розкрито механізми дискурсивного аксіологічного рамкування як вияву 

силової стратегії розв‟язання аксіологічного конфлікту й конструювання мовцем 

контексту, що спрямовує інтерпретацію аксіологічних структур у вигідному для 
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нього напрямі. Аксіологічне конструювання може виноситися за межі 

інтерпретованого тексту: у передмову, твори літературної аналітики, підручники 

тощо. Конструювати акіологічну рамку безспосередньо в тексті можна за 

допомогою мовної агресії, опрозорення контекстів думки, дезінформації. Ці та 

інші дискурсивні засоби створюють контекст, який спонукає адресата оцінювати 

ті чи ті об‟єкти або атрибути в певний спосіб: мовна агресія стає на заваді 

відвертому висловленню думок; опрозорення контексту думки формує уявлення 

про неприйнятність певної оцінки подій; дезінформація позбавляє можливості 

отримати адекватне уявлення про об‟єкт та його атрибути. Силова стратегія 

розв‟язання конфлікту так само, як стратегія уникання, спрямована на обмеження 

аксіологічної стохастичності концептуальних систем адресатів.  

9. Описано мовні засоби аксіологічного конструювання ідентичності, коли 

об‟єктом оцінки стає спільнота (національна, мовна, соціальна) або ідентичнісні 

атрибути (вік, стать, зовнішність тощо). Предикування оцінного знака 

ідентичнісним атрибутам у межах мовної оцінки або за допомогою 

цінніснотвірних моделей тотожне утворенню соціальних стереотипів. Такі 

стереотипи можна назвати дискримінаційними ціннісними концептами, адже у 

поведінці мовця вони втілюються у вигляді мови ворожнечі: лексико-

фразеологічних та граматичних засобах вираження оцінного ставлення до 

упосліджених спільнот, у дискримінаційних комунікативних стратегіях.   

Запропоновано метод аксіологічної лінгводеконструкції дискримінаційних 

ціннісних концептів, що охоплює різні способи спростування або послаблення 

предикативного зв‟язку між ідентичнісним атрибутом та знаком оцінки. Це 

можливо завдяки оприявненню: 1) мотивів формування дискримінаційного 

ціннісного концепту, що дозволяє їх спростувати; 2) способів маскування 

дискримінаційних ціннісних концептів шляхом їхнього змішування з концептами 

недискримінаційними; 3) дисперсній, «бухгалтерській» моделі спростування 

соціальних стереотипів, яка полягає в тому, що певна ідентичність оцінюється не 

лише добре чи погано, а пов‟язується з різними знаками оцінки.  
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Виявлено й змодельовано способи аксіологічної лінгводеконструкції 

дискримінаційного ціннісного концепту також у результаті заперечення різних 

елементів та зв‟язків у його структурі: 1) заперечення  оператора генералізації, 

тобто відмова поширювати оцінку властивостей індивідуума на всю спільноту, до 

якої він належить; 2) заперечення денотативного компонента ціннісного 

концепту, тобто незгода з тим, що оцінювана властивість притаманна 

представникам цієї спільноти; 3) заперечення на рівні предиката думки, що 

означає недовіру до мовця; 4) заперечення на рівні суб‟єкта думки, що знаходить 

вираження у дискредитації мовця, який транслює чи формує дискримінаційні 

ціннісні концепти.  

10. Отже, у дисертації розроблено й запропоновано уніфікований 

лінгвістичний метод аксіологічного динамічного моделювання, тобто 

моделювання процесів та результатів оцінної категоризації у вигляді аксіологічної 

пропозиційної структури, варіантів її реалізації та можливих способів 

інтерпретації. Цей метод дає можливість описати різнопланові явища 

українського та російського мас-медійного дискурсу, в основі яких лежить оцінна 

категоризація дійсності: аксіологічне конструювання ідентичності, мову 

ворожнечі, комунікативні дискримінаційні стратегії, дискримінаційні ціннісні 

концепти та їх деконструкцію, ціннісні конфлікти й стратегії їх розв‟язання, 

формування ідеологічних систем і аксіологічне рамкування. Усі ці феномени є або 

результатами аксіологічної категоризації дійсності, або  засобами, що впливають 

на цю категоризацію, або спробами чинити спротив такому впливу. Аналіз 

вербалізованих аксіологічних пропозиційних структур дає можливість визначити 

закономірності їхнього функціонування та роль мови й мовлення у їхньому 

формуванні. 

Матеріал науково-методичної та художньої літератури дає підстави 

зробити припущення про універсальний характер спостережених закономірностей 

та моделей і висловити гіпотезу про їхню належність мовній системі. 

Перспективи подальшого дослідження розглянутих проблем лежать у 

площині розширення сфери застосування методу аксіологічного динамічного 
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моделювання та аксіологічної лінгводеконструкції із залученням матеріалу інших 

типів дискурсу, а також інших мов, у тому числі в зіставному аспекті. Так, 

доцільним видається порівняти частотність та особливості описаних 

аксіологічних пропозиційних структур різного типу в російській та українській 

мовах. Плідним може виявитися перевірка перлокутивного потенціалу цих 

структур за допомогою психологічних та психолінгвістичних експериментів.    
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199. http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/bukovinci_ne_nadto_sumujut_

za_radjans_kim_sojuzom 

200. https://day.kyiv.ua/uk/article/panorama-dnya/zapitannya-dnya-198 

201. https://dou.ua/forums/topic/11322/ 

202. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=682788 

203. https://www.education.ua/universities/100/  
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zhenshchine-semya-somnevayutsya-muzhchiny/  

206. Male Culture in Attitudes toward Women. 

http://misto.ridne.net/viewthread.php?tid=7898  

207. Newsland. https://newsland.com/community/25/content/prichina-

khrenovoi-zhizni-ne-v-plokhom-pravitelstve-a-v-soznanii-obyvatelia/780161 

208. Posydenky.lvivport.com. 

http://posydenky.lvivport.com/archive/index.php/t-24602.html  

209. Relationships. 

http://clubbing.in.ua/forum/showthread.php?t=213&page=1  

210. Tereveni – Tereveni. 

http://www.tereveni.org.ua/forum/lofiversion/index.php/t5394-0.html 
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211. 1 канал 
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212. «1+1» 

213. 5 канал 

214. Громадське 

215. Інтер 

216. Тоніс 

217. ТРК «Україна» 

218. ТРК «Київ» 

219. ТСН 

220. УТ-1  

221. ICTV 

Радіоресурси 

222. 1-й канал радіо 

223. Радио «Эхо Москвы» 

224. Радіо «Довіра-ФМ» 

225. Радіо «Ера» 

226. Радіо Свобода 

227. Українське радіо. 1-й канал  

 

Кіноресурси 

228. «За двумя зайцами» (1961, реж. Віктор Іванов, Кіностудія ім. 

О. П. Довженка) 

229. «Поцілунок перед смертю» (1991, США, реж. Д. Дирда; пер. з англ.) 
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безпосередня участь). 

15. ІІ Міжнародна наукова конференція «Російська мова та 
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вербальної комунікації: мова й суспільство. До 110-річчя з дня народження 
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22. VIІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми 
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23. І Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. 

Граматика і поетика української мови» (Київ, 21-22 лютого 2006 р., 

безпосередня участь). 

24. VI Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. 

Граматика і поетика української мови» (Київ, 9-10 листопада 2011 р., 

безпосередня участь).  
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25. V Міжнародна науково-практична  конференція, присвячена 

Європейському Дню Мов (Луганськ, 25–27 вересня 2008 р., безпосередня 

участь).  

26. Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна 

комунікація в сучасному соціумі» (Київ, 22 жовтня 2008 р., безпосередня 

участь).  

27. Міжнародна наукова конференція до 120-річчя від дня 

народження академіка М. Калиновича «Рецепція наукової спадщини 

академіка М. Я. Калиновича у сучасній філології» (Київ, 17 березня 2009 р., 

безпосередня участь).  

28. IV Міжнародна конференція «Російська мова: система й 

функціонування» (Мінськ, Білорусь, 5-6 травня 2009 р., безпосередня 

участь).  

29. VI Міжнародні Севастопольські Кирило-Мефодіївські читання 

(Севастополь, 9-13 вересня 2010 р., безпосередня участь).  

30. І Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція «Діалог 

мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 27–29 жовтня 

2010 р., заочна участь). 

31. II Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція «Діалог 

мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 3–6 листопада 

2011 р., заочна участь). 

32. III Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 1–4 

листопада 2012 р., заочна участь). 

33. IV Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 29 січня 

2013 р., заочна участь). 

34.  V Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен, Німеччина, 30 

жовтня – 1 листопада 2014 р., заочна участь). 
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35. Міжнародна наукова конференція «Думка й слово: традиції 

О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-річчя О.Потебні)» (Київ, 21 

жовтня 2010 р., безпосередня участь).  

36. Міжнародна наукова конференція до 80-річчя від дня 

народження проф. С. В. Семчинського (Київ, 19-20 травня 2011 р., 

безпосередня участь).  

37. Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 жовтня 2012 р., 

безпосередня участь).  

38. Міжнародна наукова конференція «Проблема мовної 

особистості: лінгвістика та лінгводидактика» (Київ, 16-17 листопада 2012 р., 

безпосередня участь). 

39. ІІ Міжнародна наукова конференція «Світ мови – світ у мові» 

(Київ, 5-7 грудня 2012 р., безпосередня участь).  

40. Міжнародний симпозіум з мови і комунікації (Ерзрум, 

Туреччина, 10-13 червня 2012 р., безпосередня участь).  

41. Подіум: відкрита лекція (за результатами Міжнародної науково-

практичної Iнтернет-конференції «Діалог мов – діалог культур. Україна і 

світ») (Мюнхен, Німеччина, 29 січня 2013 р., безпосередня участь).  

42. Міжнародна наукова конференція «Батьки і діти: ґенераційний 

фактор і можливості постколоніальних студій в літературах Центрально-

Східної Європи і Балкан» (Київ, 15-16 травня 2014 р., безпосередня участь). 

43.  Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 10 жовтня 2014 р., безпосередня 

участь).  

44. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 р., безпосередня 

участь). 
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Всеукраїнські конференції 

45.  Всеукраїнська наукова конференція «Дискурс у комунікаційних 

системах» (Київ, 20-21 лютого 2004 р., безпосередня участь). 

46.  Всеукраїнська наукова конференція «Семіотика 

культури / тексту в етнонаціональних картинах світу» (Київ, 14 квітня 

2004 р., безпосередня участь).  

47.  Всеукраїнська наукова конференція «Україна: людина, 

суспільство, природа» (Київ, 23–27 січня 2006 р., безпосередня участь).  
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 ДОДАТОК В. 

СЛОВНИК ТЕРМІНОПОНЯТЬ,  

ВИКОРИСТАНИХ У ДОСЛІДЖЕННІ 

 

АКСІОЛОГІЧНА (ОЦІННА) КАТЕГОРИЗАЦІЯ – категоризація 

зовнішнього чи внутрішнього, дійсного чи можливого світу в категоріях 

ДОБРЕ / ПОГАНО. 

АКСІОЛОГІЧНА СТОХАСТИЧНІСТЬ – імовірнісний і змінний характер 

зв‟язку між оцінюваним атрибутом та оцінним знаком [Atr Pl pos/neg], що залежить 

від суб‟єкта, часу, місця та інших обставин процесу аксіологічної категоризації. 

АКСІОЛОГІЧНЕ ВИРІВНЮВАННЯ – узгодження аксіологічних   

пропозиційних структур, що презентують різну аксіологічну категоризацію світу 

суб‟єктами шляхом застосування дискурсивних стратегій розв‟язання 

аксіологічних конфліктів. 

АКСІОЛОГІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ – формування 

ціннісного концепту, денотативним компонентом якого виступає ідентичнісна 

належність. 

АКСІОЛОГІЗАЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ – див. аксіологічне конструювання 

ідентичності. 

АКСІОЛОГІЧНЕ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНЕ РАМКУВАННЯ – використання 

мовних засобів обмеження аксіологічної стохастичності з тим, щоби адресат 

здійснив аксіологічну категоризацію реалій дійсного чи можливого світу у 

певний заданий спосіб. 

АКСІОЛОГІЧНА ПРОПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА – пропозиція, яка 

відображає результати аксіологічної категоризації людиною світу, розгорнута у 

вигляді предикатно-актантної структури, що обов‟язково містить оцінюваний 

атрибут і знак оцінки та може бути вербалізована. Типи аксіологічних 

пропозиційних структур: ціннісний концепт, мовна оцінка, мовно-когнітивна 

цінніснотвірна модель, дискримінаційний ціннісний концепт. Структура базової 

аксіологічної пропозиції складається із суб‟єкта думки, предиката думки, об‟єкта 
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оцінки, предиката оцінки, який, у свою чергу, містить оцінний атрибут та оцінний 

знак:  S  – Prдумки [Oоцінки Prоцінки [Atrоцінки Pl pos /neg]]. 

АКСІОЛОГІЧНЕ ПІДЛАШТУВАННЯ – підлаштування мовця під систему 

цінностей адресата в результаті вживання ним у мовленні вербалізаторів  

ціннісних концептів, які займають вищі ієрархічні позиції в цій системі. 

АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНФЛІКТ – вияв стохастичності аксіологічних 

пропозиційних структур; неузгодженість між пропозиційними структурами 

фреймів, за допомогою яких відбувається аксіологічна категоризація певної 

ситуації різними суб‟єктами, які по-різному оцінюють той самий об‟єкт чи його 

атрибути. 

ГРАДАЦІЯ ЦІННІСНИХ КОНЦЕПТІВ – процес інтенсифікації чи 

деінтенсифікації ціннісних концептів відносно один одного на основі мовно-

когнітивної цінніснотвірної моделі шляхом включення до її структури двох і 

більше ціннісних концептів, які за об‟єктивним чи суб‟єктивним критерієм 

порівнюються між собою. В результаті такої градації за ступенем значущості 

формується ієрархічна система ціннісних концептів.  

ДЕКОНСТРУКЦІЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ ЦІННІСНИХ КОНЦЕПТІВ – 

спростування або послаблення предикативного зв‟язку між ідентичнісним 

атрибутом та знаком оцінки. Це можливо завдяки оприявненню мотивів  

формування такого зв‟язку, оприявнення змішування дискримінаційних концептів 

з недискримінаційними шляхом спростування їхньої структури. 

ДИСКРИМІНАЦІЙНИЙ ЦІННІСНИЙ КОНЦЕПТ – ціннісний концепт, у 

якому знак оцінки предикується об‟єкту, що ним виступає спільнота або 

ідентичнісна, тобто незмінна чи важко змінювана властивість (вікова, гендерна, 

національна тощо ознака). Дискримінаційні ціннісні концепти є основою для 

формування упереджень та виявлення дискримінаційних дій (див. соціальний 

стереотип). 

ДИСКУРСИВНІ ПРОЕКЦІЇ АКСІОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ –  

вербальна експлікація суперечностей між: (1) різними оцінками одного об‟єкта; 

(2) приписуванням одного ціннісного атрибута різним суб‟єктам; (3) визначенням 
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різних бенефіціантів для одних і тих самих ціннісних концептів; (4) різним 

розумінням денотативного значення ціннісного концепту; (5) між різними 

способами категоризації концептів від субординатного рівня до базового; (6) між 

різними уявленнями мовців про ступінь значущості тих чи тих концептів. 

ІДЕОЛОГІЧНА СИСТЕМА – аксіологічно конгруентна семантична 

система, протиставлена іншим системам, зокрема на рівні аксіологічних значень. 

КОАТРИБУТИ – атрибути, що підпорядковані одному об‟єкту, а на рівні 

поверхневих семантичних структур можуть бути поєднані відношеннями 

єднальними, протиставлення, допустивості. 

КОМУНІКАТИВНА МІМІКРІЯ – різнорівневе відтворення особливостей 

мови співрозмовника з метою завоювати його довіру, бути зрозумілим і впливати 

на нього. 

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ – вияви мовленнєвої 

поведінки, мотивованої дискримінаційними ціннісними концептами, 

інтегрованими до системи цінностей суб‟єкта. 

КОНЦЕПТ – результат категоризації суб‟єктом зовнішнього чи 

внутрішнього, дійсного чи можливого світу у повноті логічних, емоційних, 

оцінних, асоціативних та образних компонентів, що формується й змінюється з 

урахуванням індивідуального досвіду суб‟єкта категоризації й може бути  

сконструйованим на основі семіотичних систем. 

МЕТОД АКСІОЛОГІЧНОГО ДИНАМІЧНОГО  МОДЕЛЮВАННЯ –   

метод моделювання процесів та результатів оцінної категоризації у вигляді 

аксіологічної пропозиційної структури, її варіантів реалізації та можливих 

способів інтерпретації. 

МЕТОД АКСІОЛОГІЧНОЇ ЛІНГВОДЕКОНСТРУКЦІЇ – процедура 

розхитування й оприявнення за допомогою методів лінгвістичного аналізу 

вербалізованих аксіологічних пропозиційних структур із метою виявлення 

особливостей ціннісної системи мовця та його намірів упливати на ціннісну 

систему адресата.  
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МОВНА ОЦІНКА – вербалізована аксіологічна пропозиційна структура, 

яка відображає процес аксіологічної категоризації суб‟єктом світу. Структура 

мовної оцінки тотожна структурі базової аксіологічної пропозиції.   

МОВНО-КОГНІТИВНІ ЦІННІСНОТВІРНІ МОДЕЛІ – вербалізована 

аксіологічна пропозиційна структура, у процесі інтерпретації якої адресатом у 

його концептуальній системі може сформуватися, актуалізуватися або 

девальвуватися ціннісний концепт; семіотичний конструкт реальності, яка може 

бути осмислена в категоріях ДОБРЕ / ПОГАНО. Типи мовно-когнітивних 

цінніснотвірних моделей: 

- каузативна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, між актантами якої встановлено причиновий зв‟язок, 

при цьому оцінний знак предикується атрибуту, співвіднесеному з антецедентом. 

Інтерпретація цієї структури спонукає адресата предикувати концепту в позиції 

антецедента оцінний знак;  

- телеологічна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, у якій ціннісний концепт займає позицію мети й у 

процесі інтерпретації якої адресата спонукають предикувати оцінний знак 

концепту, що займає позицію інструментального актанта (засіб досягнення мети); 

- деонтологічна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура з предикатом деонтологічної модальності, що спонукає 

адресата предикувати оцінний знак концепту, який посідає по відношенню до 

цього предиката позицію об‟єкта;  

- спонукальна мовно-когнітивна цінніснотвірна субмодель – аксіологічна 

пропозиційна структура, яка дає змогу адресату встановити предикативний 

зв‟язок між оцінним знаком та ціннісним концептом, що займає позицію об‟єкта 

прагнення; різновид деонтологічної моделі; 

- кваліфікативна мовно-когнітивна цінніснотвірна субмодель –  

аксіологічна пропозиційна структура, яка заснована на пресупозиційному 

уявленні про те, що володіння необхідним кваліфікативним атрибутом – це добре, 

а неволодіння – погано, і дозволяє робити висновок про позитивно чи негативно 
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оцінний характер концепту, який займає позицію кваліфікатора; різновид 

деонтологічної моделі; 

- релятивна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, у якій експліковано оцінне ставлення авторитетного 

суб‟єкта до атрибуту, що посідає об‟єктну позицію, а відтак, адресата спонукають 

до предикування оцінного знака відповідному концепту; 

- коатрибутивна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, інтерпретуючи яку, адресат, відкритий маніпулятивним 

упливам, за логікою генералізації може предикувати той самий знак 

коатрибутивним компонентам, пов‟язаним єднальними відношеннями, і 

протилежні знаки – коатрибутивним компонентам, пов‟язаним відношеннями 

протиставлення чи допустовості; 

- експлікаційна мовно-когнітивна цінніснотвірна модель – аксіологічна 

пропозиційна структура, де знак оцінки має обов‟язковий вербалізований 

експонент.  

НЕГАТИВНИЙ ЦІННІСНИЙ КОНЦЕПТ – концепт, структура якого 

містить негативний знак оцінки. 

ОБ‟ЄКТИВІСТСЬКІ ТЕОРІЇ ПРИРОДИ ЦІННОСТЕЙ – теорії, які 

передбачають існування цінностей у реальному світі, незалежно від усвідомлення 

суб‟єктом. 

ОБМЕЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОСТІ – некооперативна 

стратегія розв‟язання аксіологічного конфлікту, яка полягає у створенні 

аксіологічно конгруентної системи в результаті того, що мовець не включає до 

тексту небажані для нього ціннісні концепти й мовні оцінки (стратегія уникання) 

або спрямовує процес інтерпретації в потрібному напрямі засобами аксіологічного 

рамкування (силова стратегія). 

ОПРОЗОРЕННЯ КОНТЕКСТІВ ДУМКИ – засіб обмеження аксіологічної 

стохастичності, який полягає у спробі додати до значення предикатів думки сему 

інтенційності, помістивши відповідне дієслово в деонтологічну модальну рамку, 
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яку можна назвати також прескриптивною – такою, що зобов‟язує суб‟єкта до 

виконання певних ментальних дій. 

ОЦІННЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ – висловлювання, у якому вербалізовано 

аксіологічну пропозиційну структуру мовної оцінки. 

 ОЦІННИЙ ПРОПОЗИЦІЙНИЙ ФРЕЙМ – когнітивна модель ситуації, у 

якій відбувається аксіологічна категоризація суб‟єктом світу, презентована у 

вигляді пропозиційної структури. Обов‟язковими компонентами такої моделі 

будуть предикат думки, суб‟єкт оцінки, об‟єкт – оцінюваний атрибут, оцінний 

знак. Серед факультативних терміналів – сірконстанти часу й місця, бенефіціант – 

суб‟єкт користі.   

ОЦІНКА – процес аксіологічної категоризації світу суб‟єктом. 

ПОНЯТТЯ – результат абстрагуючої діяльності людини, за яким 

традиційно закріплено конвенціалізований комплекс ознак, що його поділяють 

більшість представників певної мовно-культурної спільноти. Обсяг поняття за 

необхідністю вужчий, ніж обсяг кожного з концептів. Поняття можна вважати 

тим суб‟єктно-соціальним феноменом, який забезпечує можливість порозуміння 

між членами однієї спільноти.   

РЕКАТЕГОРИЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ КОНЦЕПТІВ – така категоризація 

конфліктогенних ціннісних концептів, що дає змогу кваліфікувати їх як 

несуперечливі одна одній цінності й віднести об‟єкт суперечки до ціннісної 

категорії, про яку сторони конфлікту мають спільну думку; 

СЕМАНТИЧНА СИНТАГМА – специфічне типове сполучення значень, 

яке можна кваліфікувати як омовлену презентацію фреймової структури. 

СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ – система ціннісних концептів, ієрархічно 

організованих за ступенем значущості, абстрактості та тематично, яка є частиною 

концептуальної системи суб‟єкта.   

СОЦІАЛЬНИЙ СТЕРЕОТИП – генералізоване сприйняття спільноти, 

належність до якої неможливо або важко змінити без розрізнення її окремих 

членів, котрі можуть і не мати тих ознак, на підставі яких їхню спільноту 
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характеризують негативно чи позитивно (див. дискримінаційний ціннісний 

концепт).  

СТРАТЕГІЇ РОЗВ‟ЯЗАННЯ АКСІОЛОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ – 

кооперативні стратегії розв‟язання аксіологічного конфлікту й аксіологічного 

вирівнювання, які полягають у досягненні порозуміння щодо 

наявності / відсутності предикативного зв‟язку [Atr Pl] шляхом: (1) розширення 

кола бенефіціантів із включенням до нього обох конфліктуючих сторін; (2) 

рекатегоризації, тобто такої категоризації конфліктогенних ціннісних концептів, 

що дає змогу кваліфікувати їх як несуперечливі одна одній цінності; (3) зміщенні 

фокусу уваги від двох конфліктогенних ціннісних концептів до третього; (4) 

зміщенні фокусу уваги від оцінного знака до змісту денотативного значення.  

СУБ‟ЄКТНО-СОЦІАЛЬНІ ТЕОРІЇ ПРИРОДИ ЦІННОСТЕЙ – теорії 

цінностей, які декларують аксіологічну нейтральність об‟єктивної дійсності й 

універсальні властивості свідомості, що надає можливості для створення спільних 

для всіх цінностей. Такі погляди на природу цінностей стають підставою для 

окремих, переважно правлячих, соціальних груп та особистостей здійснювати 

вплив на ціннісні системи інших людей. 

СУБ‟ЄКТНО-ПЕРСОНАЛЬНІ ТЕОРІЇ ПРИРОДИ ЦІННОСТЕЙ – це 

релятивістські концепції, згідно з якими певна особистість за певних обставин 

категоризує певні сутності чи властивості як ціннісні на основі суб‟єктивних 

відчуттів – сенсорних та емоційних, – і набутого у минулому досвіду. Цей досвід 

може бути як емпіричним (здобутим у практичній діяльності), так і семіотичним 

(вибудованим на основі прочитаних та почутих текстів). 

ЦІННІСНА СИСТЕМА – див. система цінностей. 

ЦІННІСНИЙ КОНЦЕПТ – результат аксіологічної категоризації людиною 

зовнішнього чи внутрішнього, реального чи можливого світу, що має  

актуалізований аксіологічний компонент. У концептів, які не належать до 

ціннісних, аксіологічний компонент «стертий» і актуалізується або створюється 

лише в контекстах певного типу. Структура ціннісного концепту моделюється за 

допомогою оцінного пропозиційного фрейму, базовий обов‟язковий мінімум 
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структури якого складається із компонентів: S Pr думки [Atr Pl], де суб‟єкт думки й 

предикат думки імпліковано. Найчастіше вербалізується в межах оцінного 

висловлювання в позиції критерія оцінки. За ступенем абстракції при ієрархічній 

систематизації ціннісні концепти поділяються на: 

- ціннісні концепти суперординатного рівня – найвищого рівня абстракції, 

представлені концептами [ДОБРЕ] / [ПОГАНО], які презентують  оцінні відчуття 

чи думки людини щодо певних фрагментів реальності. Вербалізатори наближені до 

дейктичних знаків: хороший – кращий – найкращий, добре  – краще – найкраще,  

добро; хороший – поганий – найгірший, погано – гірше – найгірше,  зло. 

Сигніфікат цих лексем фактично тотожний конотату; 

- ціннісні концепти базового рівня – атрибутивні концепти-властивості, у 

структурі яких представлено компоненти, співвіднесені як із зовнішнім 

об‟єктивним (оцінюваний атрибут), так і з внутрішнім суб‟єктивним (оцінний 

знак) світами. Вербалізується, як правило, за допомогою прикметників, 

прислівників або абстрактних іменників, що мають переважно сигніфікативне 

значення, поєднане з конотативним (розумний – розумно – розум, добрий – добре – 

доброта); 

- концепти субординатного рівня – конкретно-предметні концепти, 

вербалізовані переважно лексемами з домінантним денотативним компонентом на 

позначення предметів, явищ чи ситуацій, що слугують задоволенню різних потреб 

особистості й викликають у неї позитивні чи негативні емоції або інтелектуальні 

реакції: хліб, одяг, піч, енцефалітний кліщ, хвороба, аварія та ін.  
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