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ВСТУП 

“The European Union  

expresses its deep concern…” 

 

Практично у всіх сучасних демократичних суспільствах одним із 

найважливіших політичних інститутів є парламент. Саме мова 

парламентаріїв значною мірою відображає політичну культуру суспільства. 

Тому, на наш погляд, парламентський дискурс є невід’ємною частиною 

політичного дискурсу та предметом політичної семіотики. Мова є 

найважливішим засобом взаємодії інститутів влади, який у сфері політики 

являє собою суто практичний засіб внутрішньо- і 

зовнішньоінституціональної комунікації. Мовною формою комунікації у 

парламенті є дебати, в яких повною мірою відображаються комунікативні 

стратегії мовної поведінки депутатів та різні мовні засоби, що 

використовуються для досягнення цілей інтеракції. 

В умовах демократичного суспільства, свободи слова та думок велику 

роль відіграє вміння грамотно вести полеміку, аргументувати свою промову. 

Відмінною рисою парламентської комунікації є наявність у позиції мовця 

некатегоричних, завуальованих суджень та оцінок, що багато в чому спрощує 

спілкування та сприяє дотриманню риторичних традицій. 

Антропологічний аспект мови включає поняття толерантності як засіб 

нейтралізації протиріч. Суперечності, як відомо, призводять до конфліктів. 

Толерантний спосіб зняття конфліктів протистоїть силовому способу, або 

агресивному. Для ефективності мовної взаємодії і мовець, і адресат повинні 

мати загальні уявлення про мовну норму і про її можливі варіації.  

Загалом, політичний та інституційний дискурс є сферою дослідження у 

численних роботах вітчизняних і зарубіжних мовознавців, зокрема 

присвячених культурі політичної дискусії (D. Grieswelle), специфіці 

політичного дискурсу (В.З. Дем’янков, П.О. Миронова, О.Й. Шейгал, 
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С.Б. Верещагін), мові політики і політиків (Ж.В. Асєєва, Р. Водак, S. Elspass, 

G. Klaus, G. Strauss), парламентським дебатам як мовній формі комунікації в 

пленумі (С.І. Виноградов, А.М. Баранов, Е.Г. Казакевич, Л.К. Граудіна, 

О.Л. Дмитрієва, A. Burkhardt, W. Dieckmann).  

Актуальність вивчення модерації категоричності в парламентському 

дискурсі визначається наступними факторами: 

 парламентський дискурс є одним з найважливіших видів офіційного 

спілкування, разом з тим багато його характеристик вивчено недостатньо; 

 врахування особливостей категорії категоричності/некатегоричності 

висловлювання є необхідною умовою організації ефективної взаємодії 

комунікантів як у міжнаціональному спілкуванні, так і в комунікації 

представників окремого інституту, зокрема Європейського парламенту; 

 характеристики і способи вираження модифікації категоричності в 

політичному дискурсі ще не були, за нашими даними, предметом 

спеціального лінгвістичного аналізу; 

 специфіка дискурсу дебатів Європейського парламенту вимагає 

опису з огляду на різні характеристики мови, зокрема способи модерації 

категоричності.  

В основу цього дослідження покладено наступну гіпотезу: 

висловлювання в парламентському дискурсі характеризуються різним 

ступенем категоричності, модерація категоричності висловлювання 

зумовлена відповідними цілями і виражається за допомогою адекватних 

мовних засобів залежно від конкретної мовної ситуації. 

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (код № 11БФ044-01), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України, що розробляється в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту філології Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23 

грудня 2011 року). 

Мета дослідження – охарактеризувати модерацію категоричності в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту. Досягнення поставленої мети 

передбачає розв’язання таких завдання: 

 охарактеризувати парламентські дебати як жанр, що реалізується в 

рамках суспільного політичного інституту – парламенту; 

 визначити поняття модерації категоричності та описати її роль у 

досягненні ефективного мовного впливу; 

 встановити функції модерації категоричності в парламентському 

дискурсі; 

 визначити і описати мовні та мовленнєві засоби модерації 

категоричності в парламентському дискурсі; 

 виявити лінгвокультурну специфіку модерації категоричності в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту. 

Об’єктом дослідження є дискурс парламентських дебатів як один із 

жанрів інституційного політичного дискурсу.  

Предметом дослідження виступає модерація категоричності в дискурсі 

дебатів Європейського парламенту. 

Матеріалом дослідження є понад 3500 текстових фрагментів, які було 

отримано методом суцільної вибірки із текстів стенограм дебатів 

Європейського парламенту за 2011-2015 роки, що публікуються на 

офіційному сайті http://www.europarl.europa.eu/, і які містять приклади 

модерації категоричності. Загальний обсяг проаналізованого матеріалу 

складає близько 8000 сторінок друкованого тексту. 

Теоретичною і методологічною базою дослідження є основні роботи 

вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі лінгвістики тексту та теорії 

дискурсу (А.Г. Баранов, Р. Водак, Е. Бенвеніст, Т.А. ван Дейк, В.І. Карасик, 

В.В. Красних, О.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, П. Серіо, М. Стаббс, М. Фуко, 
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М. Хеллідей, О.Й. Шейгал тощо); прагмалінгвістики (Л.В. Топка, R. Dirven, 

S. Niemeier, J. Verschueren), соціолінгвістики (P. Блакар, Г.Г. Почепцов, 

А.Д. Швейцер, Д. Болінджер), теорії міжкультурної комунікації (Ж.В. Асєєва, 

Т.Н. Астафурова, А. Вежбицька, С.Г. Тер-Мінасова). 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні 

методи дослідження: описовий, який передбачає виокремлення мовних 

одиниць та структур, властивих парламентській комунікації, з подальшим 

лінгвопрагматичним, когнітивно-дискурсивним, інтерпретаційним аналізом 

для виявлення лексико-стилістичних, структурних і функціональних 

особливостей модерації категоричності; метод суцільної вибірки, що 

допомагає окреслити матеріал дисертаційного дослідження і 

проаналізувати весь масив текстового матеріалу, представленого 

стенограмами дебатів Європейського парламенту; метод індуктивного та 

дедуктивного аналізу й синтезу – для теоретичного узагальнення даних та 

формулювання висновків щодо вживання модерації категоричності в 

парламентському дискурсі; метод кількісного аналізу – для виокремлення 

засобів модерації категоричності на морфологічному, лексичному та 

синтаксичному мовних рівнях; дискурсивний та конверсаційний аналіз, 

спрямований на вивчення лінгвопрагматичних особливостей дебатів 

Європейського парламенту.  

Наукова новизна роботи полягає у постановці раніше не вивченої 

проблеми модерації категоричності у сфері парламентського дискурсу. 

Розроблено концепцію модерації категоричності як складного лінгвістичного 

феномена, а саме: визначено комунікативну сутність, функції, мовні засоби і 

лінгвокультурну специфіку цього мовного явища. Вперше на матеріалі 

англійської мови та на основі сучасних методів, що забезпечують новизну і 

достовірність результатів, було проведено комплексний аналіз модерації 

категоричності в парламентській комунікації.  
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Отримані результати можуть бути узагальнені у наступних 

положеннях, що виносяться на захист: 

1.  Парламентський дискурс є інституційно організованим типом 

дискурсу у сфері політичної комунікації. Парламентські дебати є окремим 

жанром політичного інституційного дискурсу, що характеризується суворою 

регламентованістю; індивідуально-колективним суб’єктом і адресатом 

комунікації; формою «інтенціонального діалогу» – обміну думками з метою 

прийняття рішення чи з’ясування істини; чітко визначеним хронотопом. 

Парламентські дебати поєднують в собі законотворчість і партійно-політичну 

боротьбу, в основі якої лежить протистояння концепцій і політичних сил.  

2.  Категоричність/некатегоричність висловлювання є прагматичною 

категорією, вираження якої в діалогічній мові обумовлено національно-

культурними нормами мовної комунікації. Категорія 

категоричності/некатегоричності висловлювання тісно пов’язана з базовими 

принципами діалогічного спілкування (принципом кооперації, принципом 

ввічливості і принципом толерантності), дотримання яких є особливо 

важливим для досягнення комунікативних цілей на тлі збалансованих, 

вільних від протиріч відносин комунікантів. 

3.  Модерація є частиною парадигми комунікативних відносин, що 

являє собою інтенцію мовця, спрямовану на пом’якшення сили мовленнєвого 

акту, з метою надати таким чином висловлюванню більш поміркованого і 

менш самовпевненого, категоричного тону. Існують певні способи модерації 

категоричності, які проявляються у виділенні суб’єктивного аспекту 

висловлювання, співвіднесенні судження з дійсністю (процедура 

верифікації), а також у деінтенсифікації категоричної ознаки висловлювання. 

Ці прийоми модерації категоричності висловлювання реалізуються в мові за 

допомогою спеціальних мовних засобів.  

4.  Вживання засобів модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту спрямовано на досягнення таких цілей: 
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забезпечення сприятливих умов спілкування, підвищення значимості 

власного політичного іміджу, зняття з себе відповідальності за негативні 

явища. 

5.  Засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів Європейського 

парламенту представлено на таких мовних рівнях: морфологічному (форми 

модальних дієслів, пасивного стану та умовного способу), синтаксичному 

(риторичне питання та прохання у формі питання), лексичному 

(найважливіші з них – прислівники-деінтенсифікатори та евфемізми). 

6.  Регулювання ситуації спілкування, яка характеризується 

модерацією категоричності, слід розглядати як стратегічний процес. До 

виявлених та описаних стратегій модерації категоричності належать: 

стратегія створення двозначності (неоднозначності), стратегія створення 

навмисної невизначеності, стратегія евфемізаціі та застосування політично 

коректної лексики, стратегія псевдономінаціі, стратегія зміни 

комунікативного фокусу, стратегія мовчання та замовчування, а також 

стратегія ухилення від відповіді. 

7.  Модерація категоричності являє собою лінгвокультурну тенденцію 

в дискурсі дебатів Європейського парламенту. Під час міжкультурної 

взаємодії індивіди зазвичай прагнуть до взаєморозуміння та згоди шляхом 

досягнення компромісу між власними культурними цінностями та 

аналогічними цінностями індивіда. Мультикультурний характер спілкування 

в рамках Європейського парламенту побудовано на принципах 

толерантності, що репрезентує комунікативну стратегію кооперації і сприяє 

модерації категоричності висловлювань під час спілкування. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона робить внесок у 

вивчення сучасного англомовного парламентського дискурсу загалом, а 

також у дослідження тих мовних явищ, що мають лінгвокультурну 

специфіку. Зокрема, отримані результати можуть сприяти кращому 

розумінню феномена модерації категоричності у мовленнєвій взаємодії. 
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Практичне значення роботи полягає в можливості використовувати 

отримані дані у нормативних курсах з вивчення комунікативних стратегій та 

комунікативних практик, а також у спецкурсах з теорії дискурсу, теорії 

мовленнєвого впливу, теорії комунікації, прагматики, лінгвістики тексту та 

теорії міжкультурної комунікації. Результати дослідження можуть бути 

корисні також фахівцям у галузі зв’язків з громадськістю.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи було 

висвітлено у доповідях на міжнародній науковій конференції «Людина і 

соціум у контексті проблем сучасної філологічної освіти» (Київ, КНУ ім. 

Т. Шевченка, 5 квітня 2012 року); IX міжнародній заочній науково-

практичній конференції «Наукова дискусія: питання філології, 

мистецтвознавства та культурології» (Москва, 5 березня 2013 року); 

всеукраїнській науковій конференції «Мова, свідомість, художня творчість, 

Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, КНУ ім. 

Т. Шевченка, 11 квітня 2013 року); міжнародній науковій конференції «Мова 

і культура» імені Сергія Бураго (Київ, 24-27 червня 2013 року); VI 

міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та 

молодих науковців «Сучасні лінгвістичні та літературознавчі дослідження та 

навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації» (Житомир, 

Навчально-науковий інститут філології ЖДУ ім. І. Франка, 21 березня 2014 

року); міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні науки в 

умовах сучасних трансформаційних процесів» (Львів, 26-27 вересня 2014 

року). Положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри 

англійської філології та міжкультурної комунікації Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено 

у 11 одноосібних публікаціях, у т.ч. у 6 статтях, опублікованих у фахових 

виданнях, затверджених ВАК України, та 2 міжнародних публікаціях. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, переліку 

джерел використаної наукової та довідкової літератури, що нараховує 282 

найменування українською, російською, англійською мовами, списку 

лексикографічних джерел (18 позицій). Робота містить 2 схеми і 3 таблиці у 

тексті дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки, у т.ч. 

192 сторінки основного тексту. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, 

визначено об’єкт та предмет аналізу, окреслено мету і завдання роботи, 

розкрито її наукову новизну, теоретичну та практичну цінність, визначено 

методи дослідження, сформульовано основні положення, що виносяться на 

захист, наведено відомості про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення модерації 

категоричності в парламентській комунікації» аналізуються теоретичні 

підходи до дослідження інституційної та політичної комунікації з позицій 

політичної лінгвістики, риторики, теорії комунікації, розглядаються 

принципи організації та порядок ведення парламентських дебатів як жанру 

інституційного політичного дискурсу, розглядається категорія 

категоричності/некатегоричності висловлювання, підходи до вивчення 

модерації категоричності, її роль в ефективному мовному впливі на адресата. 

У другому розділі «Особливості модерації категоричності в дебатах 

Європейського парламенту: комунікативно-прагматичний аспект» 

розглядаються основні комунікативно-прагматичні особливості дебатів 

Європейського парламенту, аналізуються лінгвокультурні передумови 

модерації категоричності в дебатах Європейського парламенту, 

окреслюються основні способи модерації категоричності, вивчається 

комунікативний конфлікт як складова парламентських дебатів, а також 

дається класифікація основних комунікативних стратегій модерації 

категоричності в парламентському дискурсі. 
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У третьому розділі «Мовні засоби модерації категоричності в 

дебатах Європейського парламенту» дається класифікація засобів 

модерації категоричності за способом їхньої репрезентації в дискурсі 

парламентських дебатів, визначаються цілі модерації категоричності, яка 

характеризується як лінгвокультурно-поведінкова тенденція. 

У висновках узагальнюються теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи, формулюються основні висновки та окреслюються 

перспективи подальших досліджень з обраної проблематики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ МОДЕРАЦІЇ КАТЕГОРИЧНОСТІ  

В ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

1.1 Парламентська комунікація як об’єкт лінгвістичного 

дослідження 

 

Сьогодні в рамках лінгвістики розвивається новий напрямок, що вивчає 

мову інститутів і демонструє застосування прагмалінгвістичного аналізу 

тексту у конкретних сферах – релігія, політика, освіта тощо. 

Політичний та інституційний дискурс є сферою дослідження у роботах 

численних вітчизняних і зарубіжних мовознавців, зокрема присвячених 

культурі політичної дискусії [228], специфіці політичного дискурсу [75; 124; 

185; 186], мові політики і політиків [7; 68; 220; 243; 274], парламентським 

дебатам як мовній формі комунікації в пленумі [206; 217; 242; 272] . 

Особливості парламентської комунікації пов’язані, перш за все, зі 

специфічними умовами існування такого інституту демократичного 

суспільства як парламент. На думку К.-О. Апеля, мова є найважливішим 

«засобом взаємодії інститутів влади», представляючи собою «одночасно 

нормативну умову реалізації критики і виправдання», захисту власної точки 

зору [206, с. 274]. 

Європейський парламент є важливим наднаціональним органом 

Європейського Союзу зі значним обсягом повноважень, який має важелі 

впливу на процеси, що відбуваються не лише на Європейському континенті, 

а й у цілому світі. При цьому він – єдина інституція в системі органів 

Європейської унії, яка обирається безпосередньо громадянами: відповідно до 

Договору про ЄС Європейський парламент складається з представників 

народів держав, що об’єдналися у Співтовариство. Саме тому розгляд 

парламентського дискурсу в цілому та особливостей комунікації в стінах 
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Європейського парламенту відкриває, на наш погляд, широкі перспективи 

для розуміння загальних принципів функціонування політичного дискурсу. 

Термін «дискурс» (від лат. «discursus» – рух, кругообіг; бесіда, розмова) 

можна вважати одним з найбільш популярних і широко вживаних у сучасних 

гуманітарних науках, які вивчають функціонування мови – лінгвістиці, 

семіотиці, філософії, соціології тощо.  

У сучасній науковій літературі досі не існує єдності в розумінні 

дискурсу, саме тому його вживання є таким багатозначним. Конкретне 

значення терміна дискурс визначається в рамках існуючих підходів до 

вивчення мови та мовної діяльності. Фахівці в різних сферах знань 

досліджують, зокрема, дискурс персональний і інституційний, філософський 

і науковий, діловий та рекламний, політичний, релігійний і педагогічний; 

виділяють дискурс монологічний і діалогічний, письмовий та усний; 

вивчають різні властивості дискурсу.  

Дискурс є одним із центральних понять сучасної лінгвістичної теорії, 

яке давно висунулося на передній план міждисциплінарних методологічних 

пошуків і увійшло до сучасного концептуального апарату дискурс-

аналітичних досліджень. Чимало вітчизняних та зарубіжних лінгвістів 

займалися питаннями дискурсу: Н.Д. Арутюнова [12],  А.Н. Баранов [19; 20],  

В.Г. Борботько [34], С.Б. Верещагін [42], В.І. Карасик [95],  Т.В. ван Дейк 

[36; 218], Ж. Дерріда [222],  Е.Г. Казакевич [55],  К.І. Кубрякова [56],  

П. Рікер [241],  Я. Торфінг [256],  М. Фуко [218],  О.Й. Шейгал [184; 185; 186] 

та багато інших.  

Численні роботи присвячені трактуванню самого терміну «дискурс», 

розгляду співвідношення понять «дискурс» і «мова», «дискурс» і «текст» [34; 

109; 150]. У сучасній лінгвістиці ряд вчених виділяють структурні 

характеристики та типи дискурсу [46; 96; 166; 185].  

Розглядаючи термін «дискурс», П. Серіо виділяє такі його значення:  
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1)  еквівалент поняття «мова», тобто будь-яке конкретне 

висловлювання;  

2)  одиниця, яка за розмірами перевершує фразу;  

3)  вплив висловлювання на його одержувача з урахуванням ситуації 

висловлювання;  

4)  мова з позицій мовця на противагу оповіді, яка не враховує такої 

позиції;  

5)  вживання одиниць мови, їхня мовленнєва актуалізація;  

6)  бесіда як основний тип висловлювання;  

7)  соціально або ідеологічно обмежений тип висловлювання;  

8)  теоретичний конструкт, призначений для досліджень умов 

виробництва тексту [150, с. 26-27]. 

На думку В.І. Карасика, якщо дискурс являє собою процес, то текст – 

це продукт мовлення; якщо текст – це віртуальна абстрактна сутність, то 

дискурс – актуалізація цієї сутності [96]. В.В. Богданов приходить до 

висновку про видовий характер термінів «мова» і «текст» по відношенню до 

об’єднуючого їх родового поняття «дискурс» [33, с. 5-6]. Тобто, з одного 

боку, дискурс являє собою явище проміжне між мовою, спілкуванням, 

мовною поведінкою, а з іншого – фіксується текстом. 

З позиції лінгвістики мови, дискурс – це процес живого спілкування, 

який відрізняється від письмової мови, маючи різний ступінь спонтанності, 

завершеності, тематичної зв’язності. 

Так, О.Й. Шейгал під дискурсом розуміє систему комунікації, поле 

комунікативних практик, які розглядаються в реальному і потенційному 

(віртуальному аспектах), де реальний вимір – це поточна мовленнєва 

діяльність, її результати – тексти, а потенційним виміром є сукупність знаків, 

що обслуговують дану комунікацію [186, с. 42] . 
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«Словник політичної термінології» трактує дискурс як «вид мовної 

комунікації, орієнтований на обговорення й обґрунтування будь-яких 

аспектів дій, думок і висловлювань її учасників» [287, с. 233]. 

Класифікація дискурсу, виділення його типів і різновидів базується на 

протиставленні двох фундаментальних різновидів дискурсу – усного та 

письмового, в основі якого лежить канал передачі інформації. Наявність 

контакту між адресатом і адресантом, і, як наслідок, їхнє залучення у 

ситуацію спілкування, використання жестів, міміки та інших невербальних 

засобів комунікації поряд з мовними засобами, протиставляє усний дискурс 

письмовому, де відсутня видима реакція на події, відбувається навмисне 

відсторонення мовця і адресата від переданої інформації. 

Розглядаючи типи дискурсу, В.І. Карасик спирається на позиції різних 

напрямків у лінгвістиці. Так, прагмалінгвістика досліджує дискурс як 

інтерактивну діяльність учасників спілкування, встановлення і підтримання 

контакту, емоційний та інформаційний обмін, здійснення впливу один на 

одного, переплетення комунікативних стратегій і їхніх вербальних і 

невербальних втілень в практиці спілкування, визначення комунікативних 

ходів в єдності з їхнім експліцитним і імпліцитним змістом. 

Загалом дискурс розглядається як багатозначний феномен, для аналізу 

якого використовуються різноманітні підходи: 

1) З позицій психолінгвістики дискурс є цікавим для вивчення у якості 

розгортання переходу від внутрішнього коду до зовнішньої вербалізації в 

процесах породження мовлення та його інтерпретації з урахуванням 

соціально-психологічних типів мовних особистостей, рольових установок і 

приписів. 

2) Мовностилістичний аналіз дискурсу зорієнтований на виділення 

регістрів спілкування, розмежування усної і письмової мови в їхніх жанрових 

різновидах, визначення функціональних параметрів спілкування на основі 

його одиниць (характеристика функціональних стилів).  
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3) Лінгвокультурне вивчення дискурсу має на меті встановити 

специфіку спілкування в рамках певного етносу, визначити формульні моделі 

етикету і мовної поведінки в цілому. 

4) Дискурс як когнітивне явище вивчається у вигляді фреймів, 

сценаріїв, ментальних схем, когніотипів, тобто різних моделей репрезентації 

спілкування у свідомості.  

5) Соціолінгвістичний підхід до дослідження дискурсу передбачає 

аналіз учасників спілкування як представників тієї чи іншої соціальної групи 

і аналіз обставин спілкування в широкому соціокультурному контексті. На 

думку В.І. Карасика, всі підходи до вивчення дискурсу жодною мірою не 

виключають, а навпаки, доповнюють один одного, висвітлюючи настільки 

багатогранне явище з різних сторін [96]. 

6) З точки зору прагмалінгвістики об’єктом дискурсивних досліджень є 

відношення між мовними одиницями і умовами їх вживання в певному 

комунікативно-прагматичному просторі, в якому взаємодіють мовець і 

слухач. Для характеристики прагматичного простору важливі конкретні 

вказівки на місце і час їхньої мовної взаємодії, а також цілі та очікування, 

пов’язані з актом спілкування. Саме прагмалінгвістика ввела в опис мови 

акціональний аспект. 

Крім того, в рамках прагмалінгвістики існує так званий інтегративний 

підхід. В рамках такого підходу є можливість розглянути політичний аспект, 

який формує і відтворює владні відносини в суспільстві. Виділення цього 

аспекту обумовлено розумінням політики як особливої сфери соціального 

життя, пов’язаної з феноменом влади, який поширюється на всі сфери і рівні 

соціальної взаємодії. 

Проблема співвідношення «мова і влада» знайшла найбільш повне 

відображення в інституційній комунікації. На думку Р. Водак, саме в 

соціальних інститутах і інституційному дискурсі постійно відтворюються 

бар’єри влади та комунікації. Суспільна реальність в таких субсферах стає 
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очевидною, явною і, з огляду на це, ще більше піддається аналізу [279, с. 37]. 

Інституційний дискурс являє собою спілкування в рамках сформованих у 

суспільстві інститутів, тобто стійких комплексів формальних і неформальних 

правил, принципів, норм, установок, які регулюють різні сфери людської 

діяльності і організовують їх в систему ролей і статусів, що утворюють 

соціальну систему [155]. 

Ю. Дітман розрізняє вузьке і широке, «політологічне», розуміння 

терміну «інститут» і визначає його як: «громадські організації, утворені на 

основі конституції або громадського права (державні органи, установи, а 

також окремі організації, такі як партії і профспілки). Крім того, [...] певні 

процедури (напр. вибори), а в більш широкому сенсі [...] соціальні групи чи 

установи з законною та нормативною базою, такі як шлюб або школа» [219, 

с. 211]. 

У своєму есе «Теорія інституту і формування» М. Хору вважає, що 

інститути як в правовому, так і в історичному полі, утворюють категорію 

тривалості, сталості та істинності; процес їхнього формування є правовим 

фундаментом держави і суспільства. Суть конституційного порядку полягає, 

на думку автора, у створенні життєздатних інститутів [206, с. 149]. 

У той час як М. Хору в своїх міркуваннях виходить із суто політичного 

або економічного розуміння інституту як форми організації, 

Б. Малиновський та А. Гелен трактують «інститут», охоплюючи одночасно 

сфери історії та культури, які в соціальному сенсі є більш незалежними, а 

значить – більш стабільними сферами відносин людей [206, с. 157]. 

В основі будь-якого інституту, на думку дослідниці англійської 

інституційної комунікації Корнелії Ілі, неодмінно знаходяться наступні 

компоненти: 

- ідея якоїсь справи, що створюється певною групою; 

- організуюча сила, яка реалізує цю ідею; 
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-  схвалення цієї ідеї і зацікавленість ініціативної групи в її реалізації 

[236, с. 177]. 

Таким чином, найважливішим моментом в утворенні будь-якого 

інституту була і залишається основна ідея, яка в змозі зібрати навколо себе 

сили, що сприятимуть її просуванню і схваленню в суспільстві.  

На думку Р. Водак, найбільш суттєвими характеристиками інституту є 

чітко встановлені правила, ролі та ритуали. Розглядаючи в своїй праці 

характерні особливості інституційної і повсякденної комунікації, автор 

зазначає, що інституціональній комунікації властиві [46, с. 38]: 

1. Деперсоналізація або анонімність: інститути не визнають жодної 

«я»-форми і дуже рідко «ми»-форму.  

Так, наприклад, Антонія Парканова, депутат Європейського 

парламенту від Болгарії 4 лютого 2013 року під час дебатів, присвячених 

обговоренню регулювання цін на медичну продукцію постійно апелює до 

займенників we, our, all: 

“At the same time, the financial sustainability of national health-care 

systems has been put under greater pressure by the combined effect of the 

economic crisis and the ageing of our population, of which we have just spoken”. 

“We are presenting significant changes to the initial proposal...” 

“Our objective has been to strike a balance between the need to set up 

common transparency and procedural requirements while guaranteeing legal 

certainty and flexibility for competent national authorities with one principle in 

mind: accessibility and affordability of medicines for all.” (Deb. for 4 February 

2013). 

Численний мультинаціональний склад Європейського парламенту 

об’єднується єдиним поняттям «ми». 

2. Ритуалізація і формалізація: світ повсякденних понять повністю 

замінюється професійною мовою.  
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Це стосується як усної, так і письмової комунікації. Європейський 

парламент керується у своїй діяльності багатомовним тезаурусом “EuroVoc”, 

що окреслює основну лексику, яка вживається в документах Європейського 

парламенту. Так наприклад, серед лексем, зазначених у сфері «політика» 

містяться: national identity, political involvement, rights of minorities, 

sociocultural group [292]. 

3. Мілітаризм: стислість, командний тон у поєднанні з типовими 

мілітаризмами (звання, посадова ієрархія, присяга, покора, регламент).  

Будь-який учасник дебатів має рівні з іншими шанси в будь-який час 

взяти слово, однак ці шанси прямо або побічно розподіляються керівником 

бесіди за допомогою реплік президії, що організовують хід дебатів: “I give a 

word to (...)”, “I give a floor to (...)”. 

4. Раціоналізація та гармонізація: утопія та девіз всіх інститутів – 

«об’єктивність». Усе має бути підігнано під певну схему, виключення 

небажані, конфлікти придушуються або ховаються. Таким чином, 

створюється «гармонійна» картина світу, хоча, що цілком природно, 

інституціональні конфлікти мають місце бути. 

Антонія Парканова на вже зазначеному засіданні у заключній доповіді, 

не зважаючи на критику у свій бік та проблеми, які підіймалися попередніми 

промовцями, висловлює сподівання на їхню підтримку та об’єднання у 

єдиному напрямку роботи, вживаючи лексеми hope, engage, які мають 

позитивну семантику: 

“I hope that all the institutions will be willing to engage in this direction 

and that citizens and patients can count on the European Parliament to maintain 

these principles in our future decisions.” (Deb. for 4 February 2013). 

Європейський парламент як інституція продовжує бути єдиною точкою 

відліку та опори у вирішенні будь-яких питань та раціоналізації та 

гармонізації промов депутатів. 
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Навіть під час дебатів, присвячених терористичному нападу у Тунісі, 

який було скоєно 18 березня 2015 року двома невідомими бойовиками у 

військовій формі на парламент Тунісу, а потім на національний музей Бардо 

із захопленням заручників, де загинули 19 осіб, спостерігається надія на 

гармонізацію відносин між державами та заклик до підтримки, взаємного 

вирішення проблем. Зокрема, вживання сталого виразу to stand together та 

інших виразів з позитивною конотацією (look for friends, to find sb ready to 

support, never be alone) свідчить про готовність надати допомогу у скрутних 

ситуаціях та надію на встановлення дружніх відносин: 

“Our debate today is also our way of standing together with them and 

saying to all Tunisians – not only the Members of Parliament but starting with 

them – and to the rest of the world and the region, that they will never be alone, 

and that if they turn towards us to look for friends, we will be there ready to 

support them. They will always find us ready.” (Deb. for 25 March 2015). 

На думку В.І. Карасика, інституційне спілкування являє собою 

комунікацію «в своєрідних масках». Саме трафаретність спілкування 

принципово відрізняє інституціональний дискурс від персонального [95]. 

Таким чином, структура інституту визначається різними ролями її 

членів і, як правило, ієрархічна. Будь-який інститут, таким чином, є місцем 

реалізації людини не як індивідуума, а як носія певної суспільної ролі. Всі 

учасники інституційного дискурсу підрозділяються на агентів (представники 

інституту) та клієнтів (люди, які звертаються до них). До перших належать ті, 

хто грає активну роль в інституціональному спілкуванні, до других – ті, хто 

змушений звертатися до агентів і виступати в якості представників 

суспільства в цілому по відношенню до представників інституту. 

У сучасному суспільстві вітчизняними і зарубіжними дослідниками 

комунікації виділяються такі основні види інституційного дискурсу: 

політичний, дипломатичний, адміністративний, юридичний, військовий, 
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педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, 

спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний дискурс. 

Цей список може бути змінений і доповнений, оскільки суспільні 

інститути істотно відрізняються один від одного і не можуть розглядатися як 

однорідні явища, крім того, історично будь-який інститут зазнає певних змін. 

 

1.1.1 Дискурсивні особливості політичної комунікації 

 

Основною функцією політичної комунікації «є її використання як 

інструменту політичної влади» [185, с. 35]. О.Й. Шейгал виділяє наступні 

аспекти прояву інструментальної функції мови політики: 

1) здійснення соціального контролю – маніпуляція суспільною 

свідомістю; 

2) легітимізація влади – пояснення і виправдання прийнятих владою 

рішень; 

З) відтворення влади – зміцнення прихильності системі; 

4) орієнтація – створення картини політичної реальності у свідомості 

людей; 

5) створення соціальної солідарності – об’єднання людей в соціальні 

групи; 

6) створення соціальної диференціації – роз’єднання соціальних груп; 

7) агональна функція – ініціювання та вирішення соціальних 

конфліктів; 

8) акціональна функція – активізація прихильників або відволікання 

уваги; 

9) поширення інформації про стан справ у політичному співтоваристві; 

10) висунення певних питань у центр суспільної уваги; 

11) прогнозування майбутнього і роздуми про минуле. 
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Слід зазначити, що всі перераховані функції здійснюються і в 

парламентському виступі. 

В якості системоутворюючих ознак політичного дискурсу О.Й. Шейгал 

виділяє інституційність, інформативність, смислову невизначеність, 

фантомність, фідеїстичність, езотеричність, роль фактору ЗМІ, 

дистанційованість і авторитарність, театральність і динамічність. 

Політичний дискурс відноситься до інституціонального виду 

комунікації, оскільки здійснюється в рамках суспільного інституту – партії, 

уряду, парламенту тощо. О.В. Бакумова виділяє наступні варіанти 

комунікації в політичному дискурсі: інститут-інститут, представник 

інституту-представник інституту, інститут-громадяни, інститут-громадянин, 

представник інституту-громадяни, представник інституту-громадянин [185, 

с. 35]. Таким чином, у політичному дискурсі, на відміну від інших видів 

дискурсу, масовий адресат переважає над індивідуальним. 

О.Й. Шейгал зазначає, що висловлювання в політичному дискурсі 

націлені переважно на те, щоб вплинути на адресата, а тому експресивність і 

емоційність домінують над інформативністю і раціональністю, що є ще 

однією відмінною особливістю цього виду комунікації. На противагу їй, 

Є.М. Ширяєв вважає, що в парламентських виступах інформативність 

переважає над експресивністю [211, с. 16].  За результатами аналізу 

стенограм, можемо зазначити, що у дебатах Європейського парламенту 

частіше фіксується модерація категоричності, а не її підвищення, що, на наш 

погляд, пояснюється особливостями міжкультурного спілкування, а також 

специфікою комунікації в парламенті. 

До перерахованих вище функцій, на наш погляд, слід додати функції 

переконання і вуалювання неприємних фактів, які більшою мірою 

проявляються в ході парламентських дебатів, звітів перед виборцями або 

урядом.  
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У політичному дискурсі існує конфлікт двох тенденцій – до понятійної 

точності і до смислової невизначеності. З одного боку, мова політики як 

професійна мова повинна характеризуватися точністю позначень, з іншого 

боку, спостерігається наявність смислової невизначеності, яка обумовлена 

наступними семантичними і прагматичними факторами: 

- необхідність використання слів з абстрактним значенням, які 

допускають різну інтерпретацію (наприклад, обговорюючи збиток, 

нанесений громадянам, один з членів парламенту вживає вираз “а potentially 

irreducible minimum” – мовець не стверджує, що ошуканих громадян більше 

не буде, але їх число буде зведено до потенційно можливого мінімуму); 

- вживання слів зі складним значенням, труднощі із розумінням яких 

обумовлені позамовною дійсністю, тобто люди, які не мають 

безпосереднього відношення до сфери економіки чи політики, не можуть 

зрозуміти, що позначає те чи інше слово; 

- відсутність чітких семантичних меж у слів градуальної семантики: 

О.Й. Шейгал наводить шкалу «реакційний – консервативний – ліберальний – 

прогресивний – радикальний» [185, с. 53], незрозуміло, де точно 

закінчується, наприклад, консерватизм і починається лібералізм; 

- відносність позначення – вибір номінації залежить від політичної 

позиції мовця – одне і те саме політичне явище або подія одним політиком 

можуть бути названі реакційними, а іншим – ліберальними. 

Свій вклад у смислову невизначеність дискурсу дебатів Європейського 

парламенту вносять і лексико-граматичні особливості англійської мови: 

- вживання пасивних конструкцій: “However, it is clear that in setting the 

rate the Minister was influenced by the opportunities for equity investment” (Deb. 

for 29 November 2013). 

- прислівників і прикметників-деінтенсифікаторів (даунтонерів): “It is 

slightly rare for the Council to hold discussions that touch upon the internal 

situation of any of its Member States.” (Deb. for 2 July 2013). 
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- модальних дієслів: “They can appear in newspapers, on television and on 

the internet. They might appear on notice boards in shops.” (Deb. for 2 February 

2013). 

Розглядаючи причини, які спонукають політиків вдаватися до 

смислової невизначеності, О.Й. Шейгал наводить наступні аргументи: 

1) кінцева мета політика – не уточнити і роз’яснити понятійний зміст 

висловлювання, а добитися бажаної мети, отже, чим більше інтерпретацій 

допускає його мова, тим краще для оратора; 

2) невизначеність є одним з найважливіших інструментів 

маніпулювання, який лежить в основі таких стратегій, як вуалювання, 

містифікація, деперсоналізація – чим менше розуміє адресат, тим легше ним 

маніпулювати; 

3) будь-який політик, перш за все, піклується про порятунок свого 

обличчя, про те, щоб постати в найбільш вигідному світлі. Смислова 

невизначеність сприяє цьому якнайкраще – вона допомагає приховати 

невігластво, незнання, непоінформованість, перерозподілити або зняти з себе 

відповідальність; 

4) спілкування стає більш конструктивним, якщо уникати конфліктів. 

Невизначеність допомагає впоратися з цим. Крім того, навмисне 

використання неточностей у промові пов’язане також з проявом обережності; 

5) смислова невизначеність допомагає уникнути контролю за своїми 

діями [185, с. 55]. 

Фантомність також є однією із системоутворюючих ознак політичного 

дискурсу. О.Й. Шейгал вважає, що «сучасний простір політичних значень 

складається з фантомів значень, що не мають жодних «позначуваних», не 

вкорінених в жодній реальності, крім їхньої власної – світу самореферентних 

знаків» [185, с. 56]. 

Категорії фантомності і невизначеності тісно пов’язані між собою, а 

також із категорією фідеїстичності. О.Й. Шейгал вважає, «що фідеїстичність 
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виступає як умова існування політичного фантома» [185, с. 58]. 

Фідеїстичність обумовлена ірраціональністю, яка є однією з характеристик 

політичного дискурсу. Фідеїстичність спирається на підсвідомість і, отже, 

безпосередньо пов’язана з фантомністю. Політичні терміни не мають чітко 

зафіксованого значення, їхні конотації залежать від мети політичного 

висловлювання. У той же час, наділяючи термін певною конотацією, 

політики приписують абстрактним поняттям властивості матеріальних 

об’єктів, що спонукає людей сприймати абстрактні поняття як щось реально 

існуюче. Категорії невизначеності, фантомності і фідеїстичності пов’язані 

між собою. 

Таким чином, переконання в політичному дискурсі ґрунтуються, 

насамперед, на емоціях і підсвідомих реакціях, а не на логіці. Маніпулювати 

почуттями людей з метою досягнення певних політичних цілей набагато 

легше і ефективніше, ніж впливати на їхній розум. 

Езотеричність є іншою невід’ємною частиною мови політики як 

професійної підмови. Політики віртуозно володіють умінням ухилитись від 

прямої відповіді на питання. Особливість в цьому випадку полягає не в самій 

мові політики, її термінологія може бути широко відомою, а в характері 

спілкування. Езотеричність є не семантичною, а прагматичною 

характеристикою політичного дискурсу. 

Майже всю інформацію, пов’язану з політичними подіями, новими 

законопроектами тощо, адресат отримує через засоби масової інформації, які 

виконують роль посередника між політиками і народом. При цьому ЗМІ 

накладають свій відбиток на те, про що вони повідомляють. Наведена 

О.Й. Шейгал шкала співвідношення політичного дискурсу і дискурсу мас-

медіа наочно демонструє, що чим менше опосередковано виражений голос 

самого політика, тим меншою є домінанта політичного дискурсу [185, с. 26]. 

У випадку інституційного дискурсу мовець виступає як представник 

певного соціального інституту в рамках встановлених статусно-рольових і 
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ситуаційно-комунікативних норм. Як зазначає В.І. Карасик, «ознаки 

інституціональності фіксують рольові характеристики агентів і клієнтів 

інститутів, типові хронотопи, символічні дії, трафаретні жанри і мовні 

кліше» [96, с. 12]. Інституційний дискурс є статусно-орієнтованою формою 

спілкування: комуніканти постають не стільки як особистості, індивіди, 

скільки як носії певного соціального статусу. Це передбачає, що між ними 

повинні існувати ієрархічні відносини. 

Як вже зазначалося, рольова структура політичного дискурсу 

припускає розрізнення професіоналів (агентів) і непрофесіоналів (клієнтів). 

Агентами можуть виступати політичні інститути, основне завдання яких – 

встановлення і підтримання політичної влади. До них відносяться уряд, 

парламент та інші подібні інститути. Клієнтами є все населення, яке 

звертається за допомогою до цих інститутів (у тому числі, наприклад, 

виборці). Цікаво відзначити, що клієнт в політичному дискурсі – масовий 

[76]. Саме на такого клієнта орієнтована вся політична діяльність агентів. 

У певному сенсі ще однією з характеристик політичного дискурсу 

можна назвати театральність, тому всі політичні заходи (виборчі кампанії, 

публічні виступи, мітинги, дебати тощо) мають на меті здійснити певне 

(зазвичай позитивне враження) на адресата (клієнта), створити сприятливий 

імідж. Будь-який політик свідомо чи несвідомо «грає на публіку». У той же 

час він не повинен «відриватися» від своїх виборців (прихильників, 

слухачів). 

Таким чином, політичний дискурс є одним з видів інституційного 

дискурсу. У число його основних характеристик входять: інформативність, 

фантомність, фідеїстичність, езотеричність, дістанційованість, театральність і 

динамічність. Крім того, політичний дискурс володіє специфічною рольовою 

структурою і власним жанровим простором. 
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1.1.2 Парламентські дебати як жанр інституційного політичного 

дискурсу 

 

Жанр – «це літературний (від французького «genre» – рід, вид) тип 

літературного твору (роман, поема, балада тощо), що склався історично; в 

теоретичному понятті в жанрі узагальнюються характеристики більш-менш 

сталої групи творів» [284, с. 10]. 

З огляду на цілі даного дослідження, важливим є не літературознавчий, 

а комунікативно-діяльнісний підхід. Т.І. Синдєєва розглядає жанр з позиції 

існування комунікативних цілей в дискурсі. Під типом дискурсу вона розуміє 

весь клас текстів, які використовуються для досягнення певних 

комунікативних цілей в типових умовах спілкування, а під жанром – той клас 

текстів, який використовується в конкретних умовах спілкування. «Тип 

дискурсу є інваріантом по відношенню до конкретних форм свого існування, 

жанрів. Жанр, у свою чергу, виступає інваріантом текстів, що володіють 

певною комунікативною метою і використовуються в конкретних умовах 

спілкування» [158, с. 27]. 

М.Н. Куніна вважає, що жанр дискурсу «являє собою конкретизацію 

типу дискурсу», кожен тип дискурсу володіє своїм набором жанрів, які 

характеризують мову в ситуаціях спілкування [113, с. 17]. 

Таким чином, політичний дискурс має свій набір жанрів. Найбільш 

вузького визначення політичного дискурсу дотримується, зокрема, 

голландський лінгвіст Т. ван Дейк. Він вважає, що політичний дискурс – це 

клас жанрів, обмежений соціальною сферою, а саме політикою [36, с. 38].  

На думку, О.Й. Шейгал, параметрами структурування жанрового 

простору є: ступінь інституціональності, суб’єктно-адресні відносини, 

соціокультурна варіативність, подієва локалізація. За характером провідної 

інтенції розмежовують ритуальні жанри (інавгураційна промова, 

радіозвернення), орієнтаційні жанри (партійна програма, конституція) і 
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агональні жанри (передвиборчі дебати, парламентські дебати) [185, с. 268-

270]. Польову структуру жанрового простору складають жанри, які є 

прототипними для даного типу дискурсу (знаходяться в центрі структури), і 

жанри, які мають подвійну природу (знаходяться на стику різних типів 

дискурсу). Місце жанру в польовий структурі визначається відповідністю 

основній меті політичної комунікації – боротьбі за владу. З цієї точки зору 

дискурс Європейського парламенту, а саме парламентські дебати, є 

прототипним жанром, тому що комунікація відбувається всередині 

політичного інституту.  

Відповідно до шкали інституціональності, представленої О.Й. Шейгал, 

жанри політичної комунікації градуйовані від міжособистісної (приватної) 

комунікації до інституційної (публічної), що співвідноситься з поняттям 

формального/неформального спілкування. А.В. Дмитрієв, В.В. Латинов і 

А.Т. Хлоп’єв вважають, що парламентські дебати перебувають на стику між 

офіційною і неофіційною комунікацією, тому що звернені вони 

безпосередньо до опонента (приватне спілкування), а їхні результати можуть 

бути надбанням ЗМІ [76, с. 7]. Зазвичай учасники дебатів Європарламенту 

виступають як представники політичного інституту і відповідної держави-

члена ЄС, тому не можна відкидати думку Ю.М. Скребнєва, О.Й. Шейгал і 

О.М. Бакумової про те, що публічність дискусії впливає на офіційний статус 

виступу. Таким чином, дебати Європейського парламенту представляють 

максимально інституціональне спілкування. Парламентські дебати 

проводяться з метою наблизитися до істини, переконати учасників дискусії 

та справити на них необхідне враження. 

Парламентські дебати є складною мовною подією, що характеризується 

наявністю макродіалога, при цьому діалогічна форма (мова в дебатах, участь 

у дискусії) поєднується з монологічного (доповідь, перша мова члена 

парламенту). 
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З точки зору статусно-рольових характеристик учасників спілкування, 

відзначають особистісне і статусно-орієнтоване спілкування, яким відповідає 

особистісний і статусно-орієнтований дискурс. Як зазначалося вище, 

політичний дискурс відноситься до інституціонального виду комунікації, в 

якому здійснюється комунікація між інститутом і громадянином, а також між 

агентами в інститутах.  

Суб’єкт парламентського виступу – це сам політик. Його особистість, 

національний менталітет і погляди, безумовно, впливають на форму і зміст 

його промови. Але впливає і те, що оскільки за державами-членами 

зберігається контроль над їхньою зовнішньою та оборонною політикою, ЄС 

позбавлений примусової влади. Його політична система не потребує того ж 

ступеня легітимності, що й держава, чия фіскальна, соціальна, оборонна 

політика суттєво впливає на життя громадян. ЄС віддалений від легітимності, 

оскільки його режим задуманий таким чином, що політичні питання є 

фрагментованими, а його рішення – компромісами, які ґрунтуються на 

флуктуації коаліцій інтересів меншості [246, с. 150]. Звідси прагнення до 

смислової невизначеності – так наприклад, безособові речення можуть 

сприяти розпливчатості формулювань:  

“However, we also recognise that it is impossible to create a 100% risk-free 

world. The main question now is what should the nuclear future of the European 

Union be? It is a question for which there is no common answer.” (Deb. for 18 

March 2012).  

Навіть самі депутати зазначають про свою схильність до ухилення від 

конкретизації: 

“The EU does a lot but not enough. Often we do too little too late and in too 

shy a way. We are hiding behind the OSCE, UN, Red Cross and some Member 

States. We do not call things which happen by name. War is war, and terror is 

terror.” (Deb. for 14 January 2015). 
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Однак, оскільки мова політики є професійною підмовою, вона повинна 

прагнути до точності визначення, особливо в мові парламенту, де це є 

неодмінною умовою професіоналізму політичної комунікації.  У наявності – 

конфлікт двох тенденцій. Але смислова невизначеність є прагматично 

обумовленою і тому пригнічує номінативну точність як властивість 

спеціальної підмови [185, с. 52]. 

Адресат політичної промови в ході засідань Європарламенту – це 

політичні діячі, члени парламенту. Вони орієнтовані на сприйняття 

спеціальної професійної лексики і знайомі з прийомами публічного виступу. 

Але, разом з тим, вони – представники різних держав, обрані з числа 

звичайних громадян. Вони сприймають будь-який виступ суб’єктивно. Отже, 

вибір мовних засобів та конструкцій з позитивною конотацією (the right 

thing, to be confident, to be safe, to take all necessary steps, to be able to resist 

terrorist attacks) неодмінно здійснить на них необхідний вплив, допоможе 

схилити до ухвалення бажаного рішення, тобто сприятиме досягненню мети 

публічного виступу:  

“We consider this was the right thing to do. My group looks forward to the 

final report that will be presented at the European Council in June 2012, and is 

confident that all the necessary steps will be taken to ensure that our nuclear 

plants are safe and even able to resist terrorist attacks.” (Deb. for 18 March, 

2012). 

Важливим аспектом мовної діяльності є також ступінь свободи мовної 

особистості в рамках комунікативної ситуації, співвідношення 

індивідуального і загальноприйнятого в мовній поведінці всередині жанру. 

Функції парламенту як представницького органу Європейського Союзу чітко 

визначені не тільки особливостями професійної сфери, але й установчими 

документами. Тому ступінь свободи мовної особистості обмежений 

вимогами, що пред’являються до офіційної мови, професійним етикетом і 

традиціями. 
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У політичному дискурсі вся сукупність дій зводиться до мови і 

більшість подій політичного життя – події комунікативні [185, с. 264].  

Дотримуючись визначення В.Г. Гольдіна, засідання Європарламенту 

можна віднести до складних мовних подій, які мають «суспільно 

закріплений, інституціоналізований, навіть в значній мірі ритуалізованний 

характер», назва яких «цілком визначає рольової склад, відносини і 

поведінку учасників» [64, с. 27]. Кожен виступ починається зі звернення до 

Голови Європарламенту та ідентифікації власної політичної приналежності: 

 “Mr President, on behalf of the Danish Presidency of the Council it is a 

great pleasure to address this Parliament once again, this time to review the 

integration progress of Serbia.” (Deb. for 26 March 2012). 

“Mr President, Commissioners, honourable Members, there is a time for 

words and there is a time for deeds. I am very proud that today I can speak about 

concrete actions the European Council and the Council have taken recently in 

response to the dramatic loss of lives of those seeking shelter in Europe, and I am 

sure that the Commission will complement that by presenting its view.” (Deb. for 

20 May 2015).  

Диференціюючи парламентські дебати як циклічні, календарні і 

спонтанні за О.Й. Шейгал, засідання Європарламенту можна віднести до 

календарних подій, тому що вони передбачувані, плануються заздалегідь, 

варіюються відповідно до параметру часу і учасників події [185, с. 265]. 

Пленарні засідання Європарламенту зазвичай проводяться в Страсбурзі, 

засідання постійних комісій парламенту переважно в Брюсселі. 

Дискурс парламентських дебатів Європарламенту як один із жанрів 

політичного дискурсу можна визначити як «текст публічної промови в 

динаміці» [235, с. 272], що має низку специфічних характеристик. 

Головною особливістю дискурсу засідань Європарламенту є той факт, 

що він має колективного автора, тобто кожен учасник спілкування бере 

участь в його створенні за допомогою власного мовного акту (під мовним 
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актом ми розуміємо «цілеспрямовану мовленнєву дію, що здійснюється 

відповідно до принципів і правил мовної поведінки, прийнятих в даному 

суспільстві» [284, с. 412] і в даному соціальному інституті.  

У дискурсі засідань Європейського парламенту простежується певна 

послідовність і зв’язаність мовних актів: попередній акт задає контекст для 

оцінки подальшого мовного акту:  

“I am most grateful to the rapporteur, Mr. Jelko Kacin, for having outlined 

comprehensively and accurately the many achievements, as well as the challenges, 

lying ahead of Serbia.” (Deb. for 26 March 2012). 

“Mr President, this is a point of order. Irrespective of the emotions and the 

response across the Chamber with regards to these comments from Mr Weber, he 

started his speech saying: I am prepared to sacrifice a minute of my speaking time 

to speak on the British domestic general election.” (Deb. for 20 May 2015). 

Інша важлива особливість дискурсу засідань Європарламенту – його 

спрямованість на досягнення якоїсь глобальної мети, яка визначає 

прагматичні установки учасників спілкування і впливає на вибір тактик 

спілкування, які, в свою чергу, задають певну послідовність мовних актів. 

К. Ілі припускає, що дискурс парламентських слухань – це свого роду 

макротекст, що складається з мікротекстів, які характеризуються 

завершеністю, смисловою єдністю, наявністю двох типів інформації, 

емоційним забарвленням та прагматичною установкою [235, c. 287].  

Дискурс засідань Європарламенту може бути розділений на смислові 

блоки, які мають функціональні властивості і складаються з підблоків, які 

можуть бути спільними для різних виступів і виконувати роль сполучної 

ланки між мовними актами комунікантів. 

“Debates Wednesday, 8 July 2015 - Strasbourg  

1.  Opening of the sitting 

2.  Programme of activities of the Luxembourg Presidency (debate) 
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3.  Conclusions of the European Council (25-26 June 2015) and of the Euro 

Summit (7 July 2015) and the current situation in Greece (debate) 

4.  Voting time 

4.1.  Negotiations for the Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange) (vote) 

4.2. Stabilisation and Association Agreement with the former Yugoslav 

Republic of Macedonia (protocol to take account of the accession of 

Croatia) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl) (vote)…” (Deb. for 8 July 

2015). 

Р. Морган і К. Тейм зазначають, що дискурс парламентських слухань 

«повинен мати достатній емоційний потенціал, здатний утримувати увагу 

аудиторії протягом необхідного періоду часу і здатний проникати в 

структуру свідомості адресата, стаючи його невід’ємною частиною» [256, 

c. 104]. Дотримання балансу раціонального та емоційного в мові є 

риторичним прийомом, який сприяє досягненню мети, поставленої оратором. 

Дискурс парламентських слухань в силу своїх особливостей звужує діапазон 

експресивних одиниць літературної мови. Мета, яка ставилася оратором, 

найбільш успішно досягається програмуванням оцінки обговорюваних подій 

з використанням оціночної лексики з емотивним значенням. 

“Mr President, we all know what needs to be done. The extraordinary 

European Council took hesitant steps in this direction… It would be the best way 

to save lives.” (Deb. for 29 April 2015). 

Під оцінкою ми, слідом за Е.М. Вольф, розуміємо таке суб’єктивне 

ставлення до світу і його об’єктів, яке засноване на протиставленні ознак 

«добре»/«погано», при цьому суб’єкт оцінки (людина) схвалює або не 

схвалює об’єкт [48, c. 32]. Таким чином, оратор намагається створити умови, 

за яких аудиторія оцінить викладені ним факти з тієї ж позиції, що і він сам.  

К. Ілі відзначає відносну бідність експресивних засобів мови в дискурсі 

слухань, пояснюючи це спонтанністю мовних ходів комунікантів [237, 



 

 

35 

c. 260]. Але не можна стверджувати, що експресія при цьому зникає, вона 

присутня у висловлюваннях, тільки в даному випадку оратор вже переслідує 

іншу мету – пом’якшити факти, менш категорично їх оцінити, що і являє 

собою модерацію, яка буде предметом нашого дослідження в наступних 

розділах і може бути виражена певними мовними засобами – наприклад, за 

допомогою пасивних конструкцій, модальних дієслів, прислівників-

деінтесифікаторів: 

 “The case clearly shows how people can get caught.” (Deb. for 12 March 

2014). 

“May I draw the Minister’s attention to the fact that the Human Rights Act 

is being used as an excuse to close many rural magistrates courts?” (Deb. for 12 

March 2014). 

“It was a slightly risky investment, however, it was not impossible.” (Deb. 

for 12 March 2014). 

Таким чином, парламентські дебати є окремим жанром, що 

характеризуються певною специфікою в порівнянні з іншими жанрами 

політичного дискурсу: 

•  комунікація здійснюється в рамках відокремленого суспільного 

інституту – парламенту (внутрішньо-інституційна комунікація); 

•  специфіка хронотопу: жорстко фіксоване місце комунікації і 

заздалегідь визначений час (парламентські слухання відносяться до 

календарних мовних подій); 

•  парламентські дебати відносяться до складних мовних подій, що 

можуть охоплювати публічну промову політика, дискусію, звіт, протокол, 

довідку, порядок денний, голосування, оголошення тощо; 

•  парламентські дебати відносяться до агональних жанрів політичного 

дискурсу, оскільки їхню суть становить протиборство політичних опонентів; 

•  суб’єкт комунікації індивідуально-колективний: безпосередньо в 

дебатах бере участь конкретний політик, який представляє позицію своєї 
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партії чи політичного блоку; крім того, він представляє інтереси своїх 

виборців, нібито «озвучуючи їхні голоси»; 

•  адресат також є індивідуально-колективним: навіть якщо політик 

звертається в дискусії безпосередньо до конкретного члена парламенту, він 

завжди орієнтується і на непрямого адресата – всіх політиків, присутніх на 

дебатах, а також, опосередковано, на народ, який одержує інформацію про 

дебати через трансляцію чи публікацію стенограм; 

•  зміст комунікації обумовлюється актуальністю теми в політичному 

житті, а також специфікою функції парламенту як політичного інституту. 

 

1.2 Поняття модерації: визначення та підходи до лінгвістичного 

аналізу 

 

Відповідно до справедливого зауваження P.M. Блакар, акт 

спілкування – це завжди психологічний вплив. Основна мета комунікації – 

ефективний мовний вплив на сприйняття і структурування світу іншою 

людиною. Будь-яке використання мови припускає такий ефект 

структурування і впливу. Навіть якщо відправник намагається «виражатися 

об’єктивно», очевидно, що його вибір висловлювань структурує і обумовлює 

уявлення, яке отримується реципієнтом [29, с. 90-91]. 

Політичне життя з його реальною боротьбою за владу, зіткненням 

інтересів, маніпуляцією фактами і думками, дає можливість спостерігати 

цілий спектр мовленнєвих стратегій. Політичні інтереси вимагають 

позитивної самопрезентації партії, суспільно-політичної течії або 

конкретного лідера (стратегія самопрезентації), спонукання суспільних груп 

до якихось дій (імперативна стратегія), розмежування «своїх» і «чужих» 

(стратегія формування «свого кола») тощо. Однак, значна кількість 

дослідників дотримується думки, що політичну комунікацію слід розглядати 

в першу чергу з позиції категоричності/некатегоричності висловлювань, яка 
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може варіюватися в періоди загострення соціальної ситуації, а також під час 

виборчих кампаній. 

Членам Європейського парламенту, з огляду на мультинаціональний 

склад даного інституту, не властиві різкі та прямі висловлювання. Тобто, 

можна припустити, що цьому дискурсу можуть бути притаманні засоби 

модерації категоричності висловлювання. Парламентські слухання 

традиційно є еталоном дипломатії в політиці, що також має сприяти 

використанню засобів модерації категоричності.  

Явище модерації в сучасній лінгвістиці не є цілковито вивченим, тим 

не менш деякі аспекти цього феномену потрапляли у сферу досліджень таких 

зарубіжних та вітчизняних дослідників як Дж. Лакофф [249], С.Л. Сахно 

[146], І.Л. Шкот [188], С.А. Швачко [182], Е. Сепір [148], І.І. Туранський 

[177], О.М. Вольф [48], О.А. Івін [89], Т.В. Ларина [115], Т.П. Сонич [162], 

С.М. Кишко [102] тощо.  

Термін «модерація» походить від англ. «moderation» – помірність, 

стриманість, послаблення, пом’якшення, уповільнення.  

Словник “Longman Dictionary of Contemporary English” дає наступні 

визначення поняття «модерація»: 1) уникнення надлишку (напр. в їжі, 

алкоголі); 2) формальний контроль поведінки з метою утримання власних 

дій, почуттів, звичок тощо в розумних межах; 3) зниження сили, ступеню, 

швидкості тощо [294, c. 867]. 

“Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” наводить 

аналогічні тлумачення: 1) спроба уникнути надлишку або крайнощів, 

особливо в своїй поведінці або політичних переконаннях; 2) дія, направлена 

на зменшення надмірності, напруженості або сили [298, c. 680]. 

Серед мовознавців немає єдності щодо термінології в області 

дослідження категорії модерації, так і засобів її вербалізації. В рамках 

існуючих досліджень вживаються терміни «некатегоричність» [70; 116; 162; 

165], «занижена оцінка» [71], «пом’якшення» [171]. 
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Засоби вираження модерації також визначаються різними авторами по-

різному: індикатори зниження категоричності (down-toners) [259; 261], 

індикатори невпевненості (hedges) [249], щити (shields) [132, с. 98], 

прагматичні оператори зняття категоричності оцінки [165], слова 

градуальності (degree words) [214], (scale words) [253], слова сумніву 

(doubtful words) [261], сигнали компромісу (compromizers), показники 

зменшення якості (diminishers) [258] тощо. Подібне термінологічне 

різноманіття також свідчить про брак системних досліджень модерації в 

сучасній лінгвістиці. 

С.М. Кишко виділяє наступні підходи до вивчення категорії модерації: 

логіко-семантичний, функціональний, комунікативно-прагматичний, 

соціолінгвістичний та паралінгвістичний [102, с. 13]. 

1.  В рамках логіко-семантичного аспекту дослідження модерації 

згадується теорія так званих «розмитих понять» Л. Заде (fuzzy sets theory) 

[250; 282], де «fuzzy» (нечіткий) використовується по відношенню до 

категорій мови й мислення, підкреслюючи, що в повсякденній комунікації 

слова можуть мати неточні значення, і часом інтерпретуватися як 

двозначність, розмитість тощо [282]. Ця теорія «розмитих понять» знайшла 

свій розвиток у працях Дж. Лакоффа, який проаналізував градуйовану оцінку 

за допомогою методу «ступеня приналежності елемента до множинності» 

(memberhip degree) [249]. Вчений зробив висновок про те, що поняття 

природної мови мають дуже нечіткі межі, у результаті чого висловлювання 

часто бувають одночасно і нехибними, і неістинними. З огляду на це, 

Дж. Лакофф увів в лінгвістичний обіг термін «hedge», тобто слово, функція 

якого полягає в тому, щоб надавати значенню розмитості певного ступеня 

[249]. 

2.  Прагматико-семантичний аспект зосереджує свою увагу на 

синтаксичних конструкціях приблизної оцінки в англійській мові [164]. 

Ю.Є. Сорокін присвятив своє дослідження приблизності в оцінках, 
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зазначаючи, що це є типовою ознакою природної мови і необхідною умовою 

практичної комунікації, оскільки «семантика, закладена в мові,  приблизна за 

своєю природою» [164, с. 4]. На думку дослідника, приблизна оцінка 

з’являється в мовленні за наявності відповідної прагматичної настанови, коли 

мовець прагне надати своїй оцінці некатегоричний, пом’якшений характер. У 

судженнях мовець переносить свій концептуальний світ на явища й факти 

загальної картини світу і сам визначає обсяг і межі приблизності. В оцінках 

мовця «суб’єктивне й об’єктивне нерозривно пов’язані, утворюють 

континуум, де суб’єктивне наростає у зворотно пропорційному порядку 

щодо об’єктивного» [164, с. 8]. 

3.  З позицій функціонального підходу до вивчення категорії модерації, 

С.М. Кишко зазначає про дослідження апроксиматорів в сучасній англійській 

мові. Так, І.Л. Шкот використовує термін «апроксимація» у значенні 

«семантичний процес оказіональної модифікації значення слова, унаслідок 

якого виявляється часткова актуалізація мовного знака» [188, с. 4]. З огляду 

на характер модифікації значення слова в реченні, а також характер взаємодії 

компонентів словосполучення з апроксиматором, дослідник виокремлює 

п’ять семантичних типів апроксимації, що існують на рівні тексту: 

лімітувальну, ексклюзивну, адитивну, компаративну, релятивну. 

С.Л. Сахно  у своїй роботі застосовує термін «приблизна номінація» і 

визначає його як «різноманітні випадки неточного, приблизного позначення 

будь-яких об’єктів дійсності (не тільки предметів, але і якостей, 

властивостей, процесів, кількостей)» [146, с. 1]. З огляду на класичну теорію 

мовної номінації, дослідником розроблена типологія приблизних номінацій, 

в основу якої покладено дев’ять параметрів відношень між суб’єктом, 

об’єктом і предикатом номінації, що показують розмаїття відтінків і підходів 

мовця до номінації субстанцій, властивостей, процесів [146].  

Окремі аспекти проблематики модерації знайшли відображення в 

роботах, присвячених дослідженню категорії градуальності [48; 89; 148; 177; 
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200; 257] і категорії інтенсивності ознаки [118], які є особливо цікавими з 

огляду на наше дослідження.  

Низка вчених дотримується думки, що політичну комунікацію слід 

розглядати в першу чергу з позиції інтенсивності висловлювань, яка може 

варіюватися в періоди загострення соціальної ситуації, а також під час 

виборчих кампаній. Інтенсивність висловлювання визначена філологами як 

мовна категорія, існування якої обумовлено практичною метою – здійснити 

певний вплив на адресата [74; 149; 177]. 

Інтенсивність – один з істотних параметрів лінгвістичної варіативності 

мовних і мовленнєвих одиниць, який останнім часом досить часто 

обговорюється такими філологами як С.А. Швачко, В.В. Дегтярьова, 

Е.Н. Сергєєва, О.Ф. Шевченко, Г.Г. Галич, І.І. Туранський, О.О. Іванова, 

І.Г. Беручашвілі, Л.Я. Герасімова. 

Одне з перших визначень інтенсивності було дано Ш. Баллі, який 

визначав її як сукупність всіх відмінностей, що зводяться до категорії 

кількості, величини, цінності, сили тощо [18, с. 202]. Він вважав, що 

кількісна різниця дорівнює різниці в інтенсивності, і відносив її до однієї з 

«загальних» категорій, до яких ми включаємо будь-які об’єкти нашого 

сприйняття або думки. Саме до Ш. Баллі сходить тенденція до ототожнення 

понять категорії кількості і категорії інтенсивності. 

Структура функціонально-семантичного макрополя кількісності була 

докладно описана С.А. Швачко [182]. Поряд з полями нумеральності, 

одиничності і множинності дане макрополе включає в себе поле оцінки 

невизначеної кількості (тобто кількісну оцінку ознаки), що є особливо 

важливим для визначення ступеня градуювання або інтенсивності ознаки. 

Відповідно до С.А. Швачко, градуйовані значення поля невизначеної 

кількості ознаки утворюють єдиний континуум з перехідною зоною між 

полями [182, с. 30]. В.В. Дегтярьова розглядає цей континуум як шкалу 

оцінки невизначеної кількості ознаки, на протилежних кінцях якої 
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розташовуються поля невизначено великої і невизначено малої кількості [74, 

с. 13]. 

Кількісна оцінка ступеня вираженості ознаки може розглядатися як 

інтенсивність [26; 51; 177]. Такий підхід говорить про градуювання ступеня 

ознаки, а не тільки про його наявність, що раніше вважалося сутністю 

семантичної категорії інтенсивності, на думку деяких лінгвістів [183, с. 6]. 

Багато спільного між категорією оцінки і категорією інтенсивності 

знаходить О.Й. Шейгал. Категорія інтенсивності розглядається нею як 

наближена кількісна оцінка якості – окремий прояв категорії кількості [184, 

с. 6]. І.І. Калініною інтенсивність визначається як «гранична кількість 

ознаки» або «вища ступінь ознаки» [93, с. 131-137]. Л.Я. Герасімова під 

інтенсивністю розуміє прояв підсилення, що є одним з видів кількісної 

характеристики ознаки чи процесу [51, с. 17]. Г.Г. Галич визначає «загальне 

поняття градуювання якості за інтенсивністю» як «кількісну модифікацію 

прояву якостей у його носія, що встановлюється шляхом порівняння з 

деякими еталоном і шляхом відносної або абсолютної оцінки даних такого 

порівняння» [50, с. 6-7]. 

О.О. Іванова також вважає, що інтенсивність співвідноситься з мірою 

кількості, якості, мірою суб’єктивності мови [87]. При цьому вона зазначає, 

що «мовець непрямим чином дає кількісне визначення ознаки, а слухач 

сприймає це визначення» [87, с. 12]. Таким чином, з одного боку міра 

градуювання є суб’єктивною, а з іншого – підпорядковується виробленій в 

суспільстві уяві про «норму як про певний нейтральний прояв якісно 

характерної ознаки для певних об’єктів дійсності» [87, с. 12].  

Вищезазначені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що у 

вітчизняній лінгвістиці існує тенденція розглядати поняття «інтенсивність» у 

складі поняття «кількість ознаки». Отже, правомірно говорити про 

інтенсивність як про категорію градуювання і про ступінь інтенсивності 

ознаки, який, очевидно, залежить від ступеня емоційності висловлювання. 
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Проблема взаємозв’язку інтенсивності з емоційністю і експресивністю 

порушена в роботах багатьох дослідників. Так, наприклад, І.І. Туранський 

вказує, що емоційність і експресивність завжди взаємопов’язані і 

взаємозумовлені [177]. Вивчені роботи показують, що ці поняття іноді 

ототожнюються. Але деякі лінгвісти трактують їх як явища різного порядку 

[30]. Ми дотримуємося точки зору І.І. Туранського щодо цього питання і 

розглядаємо інтенсивність як міру експресивності. В даний час практично всі 

дослідники визначають інтенсивність як окрему семантичну категорію, що 

порушує питання щодо системи засобів інтенсивності. 

Як функціонально-семантична категорія, інтенсивність є сумою всіх 

засобів інтенсивності, що складається з одиниць різних мовних рівнів. 

Частину цих засобів – лексичну редуплікацію, лексико-семантичний вид, 

синтаксичний вид – досліджувала І.І. Калініна [93, с. 131-137]. Окремі засоби 

були проаналізовані Л.Я. Герасімовою (підсилювальні прислівники – чотири  

підгрупи прислівників ступеня) [51]. Функціонування прикметників в якості 

інтенсифікаторів досліджували О.Й. Шейгал [184] і І.Г. Беручашвілі [26]. 

Е.Н. Сергєєва проаналізувала засоби вираження релятивного і абсолютного 

ступеня інтенсивності якості в англійській і російській мовах. До мовних 

способів вираження інтенсивності нею були віднесені лексичні, 

морфологічні, синтаксичні та фонетичні засоби, послідовно розмежовувалися 

об’єктивні і афективні порівняння, докладно аналізувалася тенденція до 

гіперболізації інтенсивності ознаки як вираження певного настрою, 

суб’єктивного ставлення до висловлювання [149]. 

Таким чином, в лінгвістиці склалося розуміння інтенсивності як 

функціонально-семантичної категорії, яка висловлює поняття кількості, 

якості, міри, авторизації, адресації, експресивності, градуювання і володіє 

власною системою мовних засобів. 
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Категорія інтенсивності ознаки зачіпає різні мовні аспекти, проте 

необхідною умовою є наявність ознаки градуювання у мовних одиниць, що 

визначає способи вираження і ступінь інтенсивності ознаки. 

Е. Сепір використовує термін «градуювання» на позначення поняттєвої 

основи категорії кількості [148]. Д. Болінджер розглядає характеристики 

оцінки різного ступеня інтенсивності, розділяючи оцінну шкалу на 4 зони: 

зону підсилювачів (boosters), що вказують на зростання ознаки, зону 

усереднювачів (compromizers), що зміщують значення до центру, зону 

зменшувачів (diminishers), що вказують на спадання ознаки, зону 

мінімізаторів (minimizers), що відсувають значення до нижньої границі, яка 

межує із запереченням [200, с. 94]. 

Ч. Осуд, М. Майрон, В. Мей запропонували шкалу оцінки з такими 

зонами: extremely large (+3), quite large (+2), slightly large (+1), slightly small 

(-1), quite small (-2), extremely small (-3) [257, с. 41]. 

О.М. Вольф, О.А. Івін розподіляють оціночну шкалу на такі зони: good 

– bad – neither good nor bad [48, с. 128; 89, с. 24].  

Співвіднесеність інтенсивності з категорією кількості є відправним 

положенням у більшості робіт з цієї проблеми, опублікованих в останні 

десятиліття. Ми також розглядаємо інтенсивність як окремий прояв категорії 

кількості, погоджуючись з тим, що предмети, їх властивості, якості і ознаки 

розрізняються за кількісними характеристиками, а категорія інтенсивності 

покликана відображати різний ступінь прояву ознаки. Таку точку зору на 

проблему висловлюють І.І. Туранський і О.Й. Шейгал.  

О.Й. Шейгал розглядає поняття інтенсивності в широкому плані, 

розуміючи під ним «не лише відмінності в ступені прояву ознаки, але і всі 

відмінності, що зводяться до категорії кількості» [184, с. 31].  

На думку І.І. Туранського, нормою є ординарний показник (вихідний, 

нейтральний рівень інтенсивності висловлювання). Вище цього показника 

знаходиться площина суперординарного (підвищення інтенсивності 
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висловлювання), нижче – площина субординарного (зниження інтенсивності 

висловлювання), що знаходиться нижче початкового рівня. Відповідно, 

процес, який відображає рух від «ординара» вниз по шкалі інтенсивності, 

І.І. Туранський визначає як деінтенсифікацію [177, с. 31]. 

Шкала інтенсивності за І.І. Туранським:  

Зона «І» (суперординарне) 

- 

позиція ординарного - ординарний рівень інтенсивності 

- 

Зона «Д» (субординарне) 

- 

нульова відмітка 0 (відсутність комунікації) 

В.В. Дегтярьова наводить шкалу оцінки невизначеної кількості ознаки, 

яка, по суті, є шкалою інтенсивності ознаки, тому визначає зони кількості 

ознаки менше і більше норми. За В.В. Дегтярьовою, ця шкала повинна 

виглядати таким чином: дуже багато і дуже сильно - багато і сильно - більше 

і сильніше, ніж норма - норма - менше і слабкіше, ніж норма - мало і слабо - 

дуже мало і дуже слабо. 

Основною особливістю цієї шкали є її недискретність, тобто межі 

досить розмиті. Це можна пояснити великою часткою суб’єктивізму, 

присутнього в будь-якій оцінці. Тим не менш, побудова такої шкали 

обґрунтована існуванням поняття норми, яке в даному випадку визначається 

як емпірична норма «інтенсивності якості, як ступінь якості, що здається 

мовцеві на підставі його особистого і соціального досвіду найбільш 

звичайним для даного класу об’єктів-носіїв» [50, с. 6]. 

Серед робіт зарубіжних лінгвістів особливий інтерес представляє 

дослідження Р. Квірка. Він вважає, що інтенсифікатори не обмежуються 

вказівкою на підвищення інтенсивності, вони позначають точку на шкалі, яка 

може знаходитися вище або нижче по відношенню до вихідного рівня [262, 
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с. 195], тобто відносить до інтенсифікаторів і засоби підвищення, і засоби 

зниження інтенсивності. Засоби зниження інтенсифікації Р. Квірк визначає як 

понижувачі (downtoners), які, в свою чергу, поділяються на compromizers 

(kind of, sort of), diminishers (a little, slightly), minimizers (hardly, barely) 

approximators (almost, nearly). 

Шкала знижувачів за Р. Квірком може бути представлена наступним 

чином: норма - compromizers - diminishers - minimizers - approximators. 

На класифікацію Р. Квірка спираються у своїх роботах чимало 

лінгвістів, що досліджують явище інтенсивності (В.В. Дегтярьова, J. Channell 

тощо).  

Досліджуючи засоби вираження градуальності вияву ознаки, 

А.Е. Левицький виокремлює групу квантифікаторів, до яких відносяться 

модератори almost, about, enough, pretty, rather, kind of, sort of, nearly, more or 

less, у значенні яких, на його думку, сема «розмитості» накладається на сему 

«помірності», і лімітатори a little, a bit, slightly, fairly, які є свого роду 

літотою, що передає значеннєвий відтінок ослаблення вказуваної ознаки, 

стриманості, зниження категоричності тону [118, с. 89]. 

У 90-і роки минулого століття з’являється низка робіт В.Г. Байкова, де 

він висуває тезу про статус модерації як функціонально-семантичної 

категорії [15; 16; 17]. Дослідник визначає семантичний інваріант модерації як 

відмову від категоричності аксіологічних та інших якісно-кількісних оцінок, 

а його варіанти – як відтінки значення, позначаючи їх такими термінами, як 

«недооцінка», «зняття шоку», «зниження тону», «деінтенсифікація» тощо у 

межах суперкатегорії оцінки [15; 16; 17]. 

Таким чином, в даний час лінгвісти єдині в думці, що така 

характеристика інтенсивності як градуювання дає можливість побудувати 

шкалу інтенсивності, оператори якої сигналізують ступінь інтенсивності 

ознаки. Оператори шкали інтенсивності розташовуються як вище, так і 

нижче ординарного рівня – норми. Нас цікавитиме група операторів, що 
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знаходиться нижче рівня норми на шкалі інтенсивності і різною мірою 

сигналізує про кількість ознаки «менше норми».  

4.  Соціолінгвістичний аспект дослідження модерації перетинається з 

аналізом так званої «заниженої оцінки» – норми мовленнєвої поведінки, що 

культурно приписувана представникам англомовних соціумів [71; 198; 234].  

На думку У. Болла, «занижена оцінка» виявляється у ситуаціях 

зніяковілості (embarrassment), у приховуванні занепокоєння й хвилювання 

(concealing anxiety), а також з метою запобігання образі (avoiding offense) 

[198]. 

І.В. Гюббенет, розглядаючи аналізоване явище в соціолінгвістичному 

ракурсі на базі прикметників англійської мови [71; 72], зробила висновок про 

те, що використання «заниженої оцінки» характеризує головним чином 

чоловіків і (рідше) жінок віком старше 30 років, тоді як молодь, за її даними, 

зазвичай уникає недомовленості, виявляючи чітко виражену протилежну 

тенденцію, тобто тенденцію до завищеної оцінки [72, с. 77]. 

5.  Із розвитком комунікативно-прагматичної парадигми проблеми 

модерації висловлювань починають вивчатися з погляду стратегій і тактик 

адресанта: занижена оцінка – як одна з тактик вираження імплікованої 

негативної оцінки [66]; зниження категоричності – як тактика, спрямована на 

підтримку контакту й відносин солідарності між комунікантами [65; 191]; 

невпевненість (hedging) – як комунікативна стратегія, спрямована на 

пом’якшення ілокутивної сили й/або пропозиційного змісту висловлювання 

[190]; мітигація – як пом’якшення ілокутивноі сили відмови [141]. 

Так, у дослідженні О.С. Скалянчук [161] лексеми a bit, a trifle, slightly, а 

little розглядаються як димінутиви – засоби вираження негативної 

ввічливості, що модифікують ілокутивну силу мовленнєвого акту в напрямку 

її зниження. 
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На матеріалі російських та англійських діалогів Г.І. Гущина розглядає 

опозицію категорій категоричності/некатегоричності в межах поняття 

«лінгвопрагматичної категорії» [70]. 

На думку Т.В. Лариної, ознака некатегоричності є однією з 

особливостей англійського стилю фатичної комунікації, пов’язаної із 

суб’єктивністю у вираженні думки, поради й інших суджень [115]. 

Т.П. Сонич, досліджуючи прагматичні особливості таких мовленнєвих 

дій, як припущення, пропозиція, порада, прохання, запрошення, звертання, 

знайомство, прощання, залучення уваги, побажання, схвалення, доходить 

висновку, що зазначені види мовленнєвих актів мають ознаку 

некатегоричності, тобто модерованості змісту висловлення [162]. 

6.  Паралінгвістичний аспект дослідження модерації знаходить 

висвітлення в роботах Робін Т. Лакофф, у яких дослідниця звертає увагу на 

кінетичні й паралінгвістичні сигнали модерації в так званому «жіночому 

мовленні». 

7. До вищезазначених аспектів дослідження модерації також можна 

додати прагмалінгвістичний: С.М. Кишко у своїй роботі на матеріалі 

художнього дискурсу, зробила спробу змоделювати функціонально-

прагматичне макрополе модерації, що інтегрує п’ять функціонально-

прагматичних мікрополів, і прийшла до висновку, що «в англомовному 

художньому дискурсі модерація представлена системою пов’язаних між 

собою комунікативних варіантів (підсистем), а саме, мітигацією, 

стратегічною невпевненістю, недомовленістю, апроксимацією й 

девальвацією» [102, с. 169]. 

Отже, можна зробити висновок, що проблема вивчення модерації є 

актуальною для лінгвістики, що підтверджується численністю досліджень, 

присвячених аналізу її окремих аспектів. Огляд робіт з релевантної 

проблематики дозволяє дійти висновку про те, що деякі прояви цього явища 

потрапляли в поле зору мовознавців. Проте, комунікативний феномен 
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модерації не отримав поки що вичерпного опису у вітчизняній і зарубіжній 

лінгвістичній літературі. Незважаючи на зроблені різними мовознавцями 

спостереження в цій області, модерація залишається одним зі складних і 

недостатньо вивчених комунікативних явищ. При цьому особливо 

актуальним видається дослідження модерації такої ознаки як категоричність 

на матеріалі сучасної англійської мови і парламентського дискурсу.  

В нашому дослідженні ми користуватимемось сукупним терміном 

модерація, що являє собою комунікативну інтенцію мовця, яка направлена 

на пом’якшення сили мовленнєвого акту, з метою надати таким чином 

висловлюванню більш поміркованого і менш самовпевненого, категоричного 

тону. 

 

1.3 Категоричність/некатегоричність висловлювання як 

прагматична категорія 

 

Один з основоположників лінгвістичної прагматики Дж. Ліч вважав, 

що прагматика описує відносини між лінгвістичними знаками і їх 

вираженнями [252, с. 1]. У дослідженнях також відзначають наявність тісних 

зв’язків між положеннями лінгвістичної прагматики і теорією мовних актів 

[2, с. 10; 107; 169; 194; 270]. Базовими категоріями будь-якого 

комунікативного акту, від яких багато в чому залежить ефективність 

спілкування, є комунікативна мета і комунікативний намір. 

«Комунікативна мета – стратегічний результат, на який спрямовано 

комунікативний акт ...» [107, с. 11]. Дж. Остін виділив три аспекти 

висловлювання, при здійсненні яких виконуються певні «соціальні акти». 

Так, під час проголошення висловлювання («локуції») відбувається певний 

соціальний акт, наприклад, «обіцянка» («ілокуція» – те, що мовець здійснює 

за допомогою висловлювання), і в результаті мовець переконує слухача у 

своїй правоті («перлокуція» – те, чого досяг мовець за допомогою 
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висловлювання) [194, с. 101-108]; Дж. Серль назвав останній компонент 

мовного акту «комунікативним наміром» [271]. Залежно від ілокутивної 

сили висловлювання, яка згідно Дж. Серля вказує на наміри адресанта, 

виділяють різні типи висловлювань – мовних актів [157, с.170-194]. 

Послідовники вчень Дж. Остіна і Дж. Серля також виділяють 

прагматичні аспекти в теорії мовних актів. На думку К. Баха, «прагматична 

інформація» тяжіє до висловлювань і фактів, які їх оточують. Ці факти мають 

велике значення при визначенні змісту висловлювання, вираженого 

пропозицією мовця», бо «комунікативний намір – це такий намір, який 

здійснюється лише у випадку його розпізнавання» [195].  

Л. Джонсон вважає, що процес комунікації включає не пасивне, а 

скоріше активне сприйняття з боку слухача. Так, якщо між певними особами 

має відбутися змістовне спілкування, то має існувати і міжсуб’єктна угода 

про те, що означають ті чи інші слова, які зустрічаються в певному контексті 

[240].  

С. Левінсон вказує на існування експліцитно й імпліцитно виражених 

перформативів, які використовуються не тільки для опису об’єктів або 

існуючого стану речей, а скоріше для того, щоб здійснювати з ними певні дії 

[254, с. 228-229].  

К.М. Джезжолт також говорить про первинну роль намірів в 

комунікації, яка полягає в тому, щоб забезпечити референт у висловлюванні 

мовця [239, с. 211]. 

Не менш значимими в теорії мовної комунікації є такі поняття, як 

комунікативна тактика і комунікативна стратегія. Під внутрішньожанровими 

мовними стратегіями К.Ф. Сєдов розуміє різні варіанти норм мовної 

поведінки в рамках комунікативної ситуації, що об’єднуються в типи. Кожен 

мовний жанр характеризується тим чи іншим набором мовних стратегій, які 

визначають міру свободи мовної особистості [154, с. 188].  
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В.А. Туннікова вважає, що розбіжність лінгвокультурних 

комунікативних стратегій обумовлена розходженням у мовних картинах 

світу. У поняття лінгвокультурної комунікативної стратегії вона включає 

«способи породження змісту в стандартних комунікативних ситуаціях, 

специфічні для тієї чи іншої лінгвокультури» [176, с. 4]. У вузькому сенсі 

комунікативна стратегія може визначатися як тип поведінки одного з 

партнерів в ситуації діалогічного спілкування, яка співвідноситься з планом 

досягнення глобальної та локальної комунікативних цілей. Саме стратегія 

визначає вибір засобів для передачі або взяття комунікативного ходу. 

Комунікативна тактика є «сукупністю практичних ходів у 

реальному процесі мовної взаємодії, тобто комунікативна тактика, на відміну 

від комунікативної стратегії, насамперед, співвіднесена не з комунікативною 

метою, а з набором комунікативних намірів» [107, с. 11]. Практичну 

реалізацію стратегії отримують на тактичному рівні.  

К.Ф. Сєдов під внутрішньожанровими тактиками розуміє «лінійно 

поєднані в рамках жанрового взаємодії мовні акти, які дозволяють мовцеві на 

конкретному тематичному рівні змінити хід спілкування відповідно до 

ілокутивних завдань комунікації» [154, с. 195]. 

Основні методи дослідження в лінгвістичній прагматиці відображають 

вимоги антропоцентричного підходу. Антропоцентрична парадигма 

розглядає мовця і адресата як рівноправних суб’єктів спільної мовної 

діяльності, які володіють певними комунікативними намірами і прогнозують 

можливий хід мовних стратегій у відповідності з певними установками. У 

діалогічній мові важливу роль відіграє прагматичний аспект, оскільки, крім 

комунікативної функції мови, він враховує апелятивну і фатичну функції. 

Мабуть, невипадковою є актуальність в сучасному мовознавстві питань 

міжособистісного спілкування як компонента культури сучасної людини, 

діалогічного мовлення як основної форми реалізації комунікативної 

взаємодії. Сучасні дослідження тексту в області міжкультурної комунікації 
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дозволили виділити два основних напрямки: міжкультурну прагматику 

тексту і міжкультурну лінгвістику тексту.  

Всередині першого напряму виділяються контрастивна та інтерактивна 

міжкультурна прагматика. «Контрастивна прагматика займається 

порівнянням реалізації однакових мовних актів у схожих контекстах в різних 

мовах і культурах... При цьому у фокус дослідницького інтересу 

потрапляють мовні та культурні контрасти, а власне метою наукового 

пошуку в контрастивній прагматиці є відповідь на питання, що вважати 

універсальною характеристикою – самі стратегії і принципи реалізації 

мовних актів або ж тільки відповідне вживання...» [181, с. 107].  

Н.Н. Германова вважає, що подібних універсалій не існує: 

«порівняльне вивчення виявляє національно-культурну специфіку 

комунікативних стратегій і спростовує досить поширену тезу про те, що 

комунікативні стратегії є універсальними для всіх культур світу» [52, с. 64]. 

Т.В. Ларіна більш продуктивний шлях дослідження бачить не в пошуку 

універсальних рис комунікативної поведінки, а в систематизації та 

узагальненні національно-культурних особливостей комунікації через опис 

комунікативних етностилів (національних стилів комунікації) [115, с. 251]. 

Оскільки прагматична функція мови, так чи інакше, передбачає 

здійснення впливу на свідомість співрозмовника, для ефективної мовної 

взаємодії необхідно дотримуватися загальновідомих принципів 

комунікативного кодексу: принципу кооперації [67; 227] і принципу 

ввічливості [253]. Реалізації цих принципів у діалогічному спілкуванні багато 

в чому сприяє досліджуване нами явище категоричності/некатегоричності 

висловлювання, яке можна розглядати як одну з категорій лінгвістичної 

прагматики.  

Принцип кооперації, хоча і містить ряд спірних моментів, вважається 

провідним принципом мовної комунікації. Цей принцип необхідний при 

організації діалогічної взаємодії, так як він багато в чому обумовлює мовну 
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поведінку співрозмовників. Мовна поведінка є «сукупністю 

конвенціональних (що здійснюються відповідно до прийнятих правил) і 

неконвенціональних (що здійснюються за власним бажанням) мовних 

вчинків, які скоюються індивідом або групою індивідів» [107, с. 8].  

Принцип кооперації включає наступні максими: максиму повноти, 

(кількості) інформації, максиму якості інформації, максиму релевантності 

(відносини), максиму манери. Принцип кооперації в діалозі – це прагнення 

«до досягнення координації мовних дій і гармонізації інтересів сторін» [94, 

с. 9]. Співрозмовник, налаштований на співпрацю, надає партнеру право 

відповісти на висловлювання, «підкреслює наявні у адресата можливості 

виправити ситуацію, прагне пом’якшити свій комунікативний намір, 

намагається компенсувати збиток, [...] демонструє готовність до 

конструктивного обговорення проблеми» [94, с. 14]. Ініціатор діалогу, який 

ігнорує максими кооперативного спілкування, ризикує зазнати 

комунікативної невдачі. Однак слід зазначити, що головним недоліком 

кооперативного принципу є той факт, що одночасна реалізація всіх максим 

неможлива навіть в ідеальних умовах спілкування. У реальній комунікації, як 

правило, відбувається конфлікт максим і їхнє взаємовиключення. 

Принцип ввічливості також містить максими, які не завжди можна 

трактувати однозначно. Максима такту є максимою збереження 

комунікативної дистанції, однак фактор дистанції визначається нормами 

мовного етикету, прийнятими в певному соціумі. Відмінності 

комунікативних установок співрозмовників, зіткнення різних смислових 

позицій можуть стати причиною комунікативної невдачі. Некооперативна 

мовна поведінка породжує «конфліктні дискурси», які характеризуються 

наявністю антиетикетних цілей і суперечать позитивній спрямованості 

спілкування, ведуть до дестабілізації відносин співрозмовників. Конфліктне 

спілкування відрізняє вербальна агресія, негативна оцінність, прояви загрози 

«обличчю» мовця і, в першу чергу, адресата [94, с. 910].  
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Дж. Ліч зводить теорію ввічливості до шести максим: такту, згоди, 

благородства, схвалення, скромності і симпатії/співчуття, а також 

представляє їх у вигляді негативної та позитивної субмаксим [253]. Зміст цих 

максим по-різному осмислюється лінгвістами, але важливо те, що всі вони 

націлені на створення гармонійного фону спілкування, на встановлення 

сприятливих відносин зі співрозмовником.  

С.В. Неверов порівнює категорію ввічливості у спілкуванні з 

барометром близькості учасників мовного спілкування: «Це як відстань між 

автомобілями, які рухаються в одному ряду. Якщо вона занадто велика, 

необхідно підвищити швидкість (говорити простіше), а якщо занадто 

скоротилася – потрібно гальмувати. Головне – уникнути зіткнення» [127, 

с. 96]. Принцип ввічливості є одним з найважливіших принципів, які 

стабілізують розмову і сприяють успішній реалізації намірів учасників 

бесіди. 

Категорія категоричності/некатегоричності висловлювання як 

частина парадигми комунікативних відносин являє собою певний набір норм 

і правил, прийнятих в тому чи іншому соціумі, які співвідносяться з 

поняттями «негативного (індивідуального) обличчя» і «позитивного 

(суспільного) обличчя». Дані поняття вперше були вжиті І. Гофманом у 

зв’язку з комунікативною поведінкою. І. Гоффман визначає обличчя як 

«позитивну соціальну цінність», яку індивід отримує під час певного мовного 

контакту, що відбувається за відомим сценарієм: «обличчя – це образ 

особистості, виражений у формі загальноприйнятих соціальних атрибутів» 

[225, с. 5]. У прагматичних теоріях ввічливості негативне обличчя 

пов’язують з бажанням співрозмовника виступати в якості суб’єктивного 

індивіда, а позитивне обличчя пов’язано з бажанням індивіда бути частиною 

соціальної групи, дотримуватися встановлених в ній норм і правил, 

отримувати схвалення і підтримку з боку інших членів цієї групи [204, с. 63; 

281].  
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П. Браун  і С. Левінсон розробили поняття «акт, що загрожує обличчю» 

і дали визначення стратегіям «позитивної і негативної ввічливості». У 

запропонованій ними теорії збереження обличчя описується набір мовних 

стратегій і мовних засобів реалізації принципу ввічливості. Ми вважаємо, що 

некатегоричність висловлювання сприяє здійсненню комунікативних 

стратегій, спрямованих на збереження обличчя співрозмовника. 

Згадаймо, що принцип ввічливості в спілкуванні передбачає вживання 

непрямих мовних актів. На думку Дж. Серля, «в області ілокутивних 

непрямих актів найбільш плідно вивчаються спонукальні висловлювання» 

[151, с. 201]. При цьому наголошується, що недоречно висловлювати прямі 

наказові пропозиції з огляду на «прийняті вимоги ввічливості в 

мовленнєвому спілкуванні» [151]. Так, при здійсненні прохання ввічливість 

розглядається як основа для її виконання [1, с. 155]. Англомовний етикет 

віддає перевагу непрямим формам вираження висловлювань в низці сценаріїв 

(прохання, порада, запрошення тощо) [160, с. 36]. 

Категорія ввічливості реалізується відповідно до конвенціональних 

правил мовної комунікації певної нації. Дотриманню принципу ввічливості в 

англомовному спілкуванні надається достатньо велике значення. Західні 

мовні традиції передбачають обов’язкове дотримання принципів кооперації, 

ввічливості та толерантності. Британська і в цілому європейська мовна 

поведінка характеризуються негативною ввічливістю, яка проявляється у 

збереженні дистанції і ненанесенні шкоди навіть негативному обличчю 

співрозмовника.  

Відповідно до розглянутих вище принципів лінгвістичної прагматики, 

націлених на гармонізацію міжособистісного спілкування, мовцю необхідно 

пом’якшувати комунікативний намір, що може бути здійснене за допомогою 

некатегоричного висловлювання – тобто модерації категоричності. 

Категорія категоричності/некатегоричності висловлювання 

співвідноситься з принципом кооперації і принципом ввічливості у двох 
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напрямках: з одного боку, передбачається їхнє порушення (категоричність), а 

з іншого – їх виконання (некатегоричність), тобто ми можемо говорити про 

опозиційну структуру даної категорії. Так, деякі дослідники намагаються 

представити всі явища пізнаваної дійсності у вигляді опозицій або 

протиставлень [122]. Дійсно, багато явищ реального світу володіють 

бінарною структурою. На думку В.В. Іванова, «... в так званих елементарних 

(архаїчних, примітивних або первісних) суспільствах ... є символічні системи 

класифікації явищ зовнішнього світу на подвійному (бінарному) принципі 

або зводяться до останнього» [86, с. 516]. У лінгвістиці поняття опозицій 

увійшло в 20-х роках ХХ-го століття, коли представники Празької школи 

структуралізму відкрили явище фонологічних опозицій. Незабаром подібні 

протиставлення стали досліджуватися в мовній системі в цілому. 

Досліджувана нами категорія категоричності/некатегоричності 

висловлювання є відображенням філософських категорій відносної і 

абсолютної істини. Ліву частину цієї опозиції – категоричність 

висловлювання – можна тлумачити по-різному.  

1. У філософському аспекті категоричний означає «безумовний», 

«певний», «догматичний», «однозначний». У цьому випадку ми маємо 

справу з закінченою, закритою для подальшого удосконалення інформацією, 

яка недоступна для конструктивної критики і не допускає уточнень та 

альтернативних інтерпретацій. У тлумачному словнику англійської мови 

даються такі визначення: «безумовний»; «абсолютний»; «ґрунтовний», 

«чітко і ясно виражений» [289, с. 148]. У такому значенні категоричність 

висловлювання може функціонувати у сфері наукової думки, коли мова йде 

про поняття аксіоматичного характеру, універсальні істини, достовірність 

яких є загальновизнаною, або коли наявна повна, достовірна інформація, яка 

дозволяє мовним суб’єктам впевнено відстоювати свої позиції. Так, в рамках 

класичної науки, яка базувалася на філософських принципах раціоналізму з 

його абсолютизацією категорій необхідності і закону, будь-яке знання 
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представлялося як раз і назавжди дане і незмінне. Якщо ж мова йде про 

категоричне висловлювання, то воно в філософському плані містить вказівку 

на незакінченість судження, відкритість до подальшого розвитку думки, а 

значить, до подальшого розвитку дискурсу.  

Некатегоричність висловлювання може також передбачати 

неабсолютну достовірність обговорюваних фактів, неповне володіння 

інформацією, у зв’язку з чим мовний суб’єкт відчуває деяку невпевненість 

(хезитацію) [131]. Некатегоричний як протилежне поняття означає 

«неточний», «невизначений», «неоднозначний». В повсякденній розмовній 

мові на побутові теми не може існувати однозначних універсальних думок, 

бо достовірність – категорія нестійка, а об’єктивна істина завжди містить 

момент відносної достовірності. У зв’язку з цим зайва категоричність 

висловлювання часто може виступати як категорія, що суперечить логічному 

мисленню. З огляду на таку точку зору, некатегоричність висловлювання 

виступає як діалектична установка мовного суб’єкта, який вважає, що в світі 

немає нічого абсолютного і остаточного. Ми вважаємо, що дане філософське 

положення враховується лінгвістичної прагматикою. 

2. Категоричність/некатегоричність висловлювання в лінгвопрагматиці 

має інше тлумачення. З прагматичної точки зору категоричність означає 

«безкомпромісність», «безапеляційність», «надмірну впевненість у власних 

знаннях», категоричність висловлювання можна також пов’язати з поданням 

суб’єктивної думки «під маскою» знання і неприйняттям альтернативних 

думок. Категоричність властива також висловлюванням, які подаються із 

зайвою прямолінійністю. Категоричність проявляється в певних стратегіях 

переоцінки (перебільшення) характеристик об’єкта висловлювання [198; 234, 

с. 86; 98]. Категоричність висловлювання показує, що мовець вважає свою 

думку найбільш достовірною, нехтує думкою співрозмовника (Мовець 

керується принципом: «Безумовно, це так, інакше бути не може».) Таким 
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чином, категоричність у вираженні суджень є в деякому розумінні неповагою 

до думки та інтересів співрозмовника.  

Некатегоричність висловлювання висловлює «обережність», 

«передбачливість», «турботу про інтереси співрозмовника», «прагнення до 

згоди». П.П. Соніч вважає, що некатегоричність висловлювання 

«проявляється у пом’якшенні різкої характеристики, в обережності, деякій 

дистанційованості. Всі ці відтінки текстової модальності пов’язані з 

підвищенням самоконтролю, недопущенням надмірної стислості, яка може 

сприйматися як неувага, неповага до партнера… За некатегоричністю 

висловлювання може ховатися вибачення суб’єкта за можливий неприємний 

ефект від своїх слів, до яких його примушують обставини. З іншого боку, 

причиною некатегоричності може бути прагнення суб’єкта уникнути зайвої 

прямолінійності, наполегливості» [163, с. 64]. Застосування некатегоричних 

висловлювань в розмові сприяє встановленню контакту зі співрозмовником і 

свідчить про доброзичливі наміри мовця. Т.В Ларіна розглядає поняття 

«некатегоричний» серед інших особливостей англійського стилю фатичної 

комунікації і пов’язує його з суб’єктивністю при вираженні думки, поради та 

інших суджень [115, с. 260].  

Ми дотримуємося більш широкого тлумачення даного поняття і 

наступні комунікативні аспекти: дистантність (суворе дотримання 

дистанції); неімпозитивність (зведення комунікативного впливу до 

мінімуму); опосередкованість (з точки зору способу вираження 

комунікативних інтенцій); кооперативність (яскраво виражена 

орієнтованість на партнера по комунікації) [115] розглядаємо або як форми 

прояву некатегоричності, або як базові принципи, з яких дана категорія 

виходить. 

Існує ще цілий ряд обставин, від яких залежить оформлення 

висловлювання з точки зору його категоричності/некатегоричності. Ці 

обставини включають: комунікативну ситуацію, конвенціональні правила 
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мовного спілкування, спільні пресупозитивні знання, особистісні, соціальні 

та інші особливості комунікації. 

Категорія категоричності/некатегоричності висловлювання виступає як 

засіб мовного впливу, застосування якого обумовлено нормами мовного 

етикету та правилами мовної поведінки представників лінгвокультурних 

спільнот. Так, наприклад, висловлювання британців відрізняються менш 

категоричною тональністю, ніж висловлювання німців. У різних соціумах 

дані умови неоднаково впливають на зміщення в бік 

категоричності/некатегоричності висловлювання. Однак не завжди 

категоричність оцінок і суджень повинна сприйматися співрозмовниками-

іноземцями як неповага і неввічливість на їхню адресу. Тут необхідно 

згадати фактор національної приналежності, тобто феномен національного 

характеру, який накладає певні риси на способи мовної поведінки носія мови. 

Такі особливості національного характеру, як висока контактність у 

спілкуванні, емоційність та інші риси багато в чому визначають мовні 

тактики, за яких частіше використовуються категоричні висловлювання. В 

англомовній комунікації, навпаки, проявляється більш стриманий характер 

спілкування і некатегоричні висловлювання. У міжкультурній комунікації 

мовцям абсолютно необхідні певні знання про традиції комунікації різних 

культур, тобто вони повинні володіти міжкультурної компетенцією, «яку 

можна розуміти як інтеграцію мовних вчинків і позамовних знань, і яка 

включає в себе мовну і – ширше – комунікативну компетенцію, знання чужої 

культури» [128]. При цьому необхідно приділити увагу прагматичним 

вмінням, які полягають у здатності вступати в спілкування, підтримувати і 

правильно його завершувати, дотримуючись соціальних норм і правил 

мовного етикету носіїв іншої мови і культури. Відсутність таких умінь у 

різномовних співрозмовників може призвести до комунікативних невдач 

[128].  
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1.4 Роль модерації категоричності в ефективному мовному впливі 

 

Дослідженням мовного впливу займаються представники різних 

наукових дисциплін. Проблеми мовного впливу в галузі лінгвістики були 

вивчені в роботах В.З. Дем’янкова [75], О.С. Іссерс [90], A.A. Котова [111], 

І.А. Стерніна [167] тощо.  

Мовний вплив є найбільш важливою частиною комунікації, так як 

будь-яке спілкування передбачає взаємодію двох сторін, під час якої одна 

здійснює вплив, а інша – піддається впливу. Повідомляючи будь-яку 

інформацію, мовець переслідує мету викликати у співрозмовника відповідну 

реакцію. Інтерпретація висловлювання мовця адресатом вимагає 

підключення певних правил і прийомів поводження з мовними засобами 

[213], тобто «уявлень про те, в яких випадках те чи інше висловлювання 

означатиме прохання, наказ тощо, а в яких – ні...» [1, с. 152]. Іншими 

словами, мовленнєва взаємодія являє собою певний «організм», 

функціонування якого пов’язано з набором альтернатив і свободою вибору 

цих альтернатив [75, с. 139].  

На думку І.П. Сусова, будь-який акт комунікації – це мовна дія заради 

впливу мовця на слухача, заради взаємодії мовця і слухача в процесі 

предметно-практичної та теоретико-пізнавальної діяльності [169, с. 8]. 

Однак, мовленнєвий вплив нерозривно пов’язаний з мовною взаємодією, яка 

знаходить реалізацію в соціальному середовищі, тому висловлювання є 

продуктом «соціальної взаємодії, як найближчої, що визначається ситуацією 

говоріння, так і подальшої, що визначається всією сукупністю умов даного 

колективу» [47, с. 310]. 

При здійсненні мовного впливу необхідно враховувати особливості 

прагматичної категорії категоричності/некатегоричності висловлювання, 

оскільки уявлення про соціальну регламентованість і традиції застосування 

даної категорії в тій чи іншій комунікативній культурі допомагають 
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уникнути конфліктів у спілкуванні і є запорукою успішного ефективної 

взаємодії співрозмовників. 

Цілеспрямований характер мовного впливу говорить про 

орієнтованість комунікантів на певний результат спілкування 

(досягнення/недосягнення мовного наміру мовця). Успішним можна вважати 

і результат, що містить негативні наслідки для адресата, коли мета мовця 

досягається за рахунок використання імперативних форм, інвективної 

лексики при завданні образ і приниженні особистості співрозмовника (тобто 

при впливі використовуються висловлювання з категоричною тональністю). 

На думку A.A. Котова, в результаті мовного впливу у адресата може 

виникнути спотворене уявлення про об’єкти реального світу [111, с. 3]. 

Виходячи з цього, мовленнєвий вплив слід пов’язувати з ефективністю 

спілкування. Так, багато лінгвістів ефективність спілкування пов’язують з 

його якістю. Г.П. Грайс під ефективністю спілкування розуміє такий 

конвенціональний і інтенсиональний вплив на слухача, за допомогою якого 

він пізнає наміри мовця [67, с. 225]. Принцип кооперації включає, крім 

категорій якості, кількості, відношення і способу, таке поняття, як 

справедливість в спілкуванні. А.П. Егідес визначає справедливість як 

«рівність можливостей», «еквівалентний обмін» [80]. 

І.А. Стернін, розглядаючи зміст ефективного спілкування, вводить 

поняття «баланс відносин»: ефективний мовленнєвий вплив, при якому 

досягаються поставлені цілі і зберігається рівновага між учасниками 

спілкування [167]. На думку K.M. Шиліхіної, ефективне спілкування 

передбачає здійснення комунікативного наміру мовцем і вчинення певної 

комунікативної дії слухачем [187, с. 49]. 

Ефективність спілкування пов’язують також з ясністю вираження 

судження [273, с. 291]. Л. Апостель визначає мовну комунікацію як 

«соціальну взаємодію», при якій повідомляється інформація, передаються 

накази, запити і експресія у вигляді явних чи прихованих перформативів 
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[192, с. 215]. При цьому успішність вербального комунікативного акту 

залежить від певного способу вираження інформації, доведеної до реципієнта 

без втрат [129, с. 33]. 

Для ефективного мовного впливу необхідно мати уявлення про 

стратегії безконфліктного спілкування. Безконфліктна мовленнєва взаємодія 

виходить з шести максим принципу ввічливості, які вже згадувалися раніше: 

такту, великодушності, схвалення, скромності, згоди і симпатії.  

Таким чином, ефективний мовний вплив здійснюється у разі 

дотримання вимог принципів кооперації та ввічливості, проте часто в 

реальному житті неможливо слідувати всім постулатам спілкування, більше 

того, вони можуть вступати в протиріччя один з одним. Для ефективного 

безконфліктного спілкування потрібно також дотримуватися принципу 

максимального уникнення оціночності, маючи на увазі не тільки негативні 

оцінки, а й позитивні оцінки [159, с. 7], тобто тут так чи інакше необхідно 

застосовувати різні техніки модерації категоричності висловлювання. 

Порушення постулатів спілкування часто пов’язано з особливими 

цілями впливу на адресата. Однак, коли один із співрозмовників діє всупереч 

комунікативним принципам, це призводить до конфлікту в сфері 

спілкування. Агресивні тактики мовця змушують його співрозмовника до 

відповідних агресивних прийомів. Як відомо, агресія породжує агресію. А 

культура спілкування і полягає в тому, щоб навчитися не доводити 

протиріччя до рівня конфлікту. Конфлікт – крайня ступінь комунікативного 

провалу, різновид комунікативних невдач. Під комунікативною невдачею 

О.Е. Єрмакова та Е.А. Земська розуміють нездійснення намірів мовця, що 

супроводжується небажаним ефектом [81, с. 31]. 

На жаль, в сучасній комунікативній культурі тактики комунікативного 

впливу досить часто набувають характеру мовного тиску. При цьому 

відбувається вторгнення в особисту сферу співрозмовника, зневага його 

індивідуального обличчя, порушення статусних співвідношень. 
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Комунікативний тиск означає, що співрозмовник знижує статусну вагу свого 

партнера і підвищує свою. А такий дисбаланс у відносинах напевно призведе 

до конфлікту. 

У кожної національної культури існують специфічні норми мовної 

поведінки та етикету. Англійський, та загалом європейський, мовний етикет 

передбачає усунення зайвої категоричності суджень та оцінок. Для більш-

менш успішної комунікації «необхідно враховувати модель перцептивного 

типу у реципієнта – для переконання, перетягування на свій бік, роз’яснення 

складних ситуацій тощо» [130, с. 119]. 

Мовленнєва взаємодія представників англійської комунікативної 

культури характеризується прагненням до дотримання норм толерантного 

кооперативного спілкування. Так, модерація категоричності висловлювання є 

однією з основних норм ефективного мовного впливу, яка здійснюється за 

допомогою різних прийомів аргументації. Аргументацію визначають як 

різновид складного комунікативного впливу на свідомість, спрямованого на 

вирішення певної задачі за допомогою тільки мовних засобів. До складу 

цього впливу входять висловлювання (твердження, питання, заперечення, 

відхилення або прийняття доводів, а також інші способи явного чи неявного 

прояву власної думки) і зв’язування цих висловлювань в структуру (не 

завжди досягається прямолінійно, без відступів, помилок і боротьби з 

суперечливими точками зору) [245, с. 226].  

Модеруючи категоричність своїх суджень, мовець демонструє 

прихильність до співрозмовника, зацікавленість у його думці, турботу про 

його інтереси, що надає більше шансів для ефективного мовного впливу. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Співвідношення мови та влади знаходить своє відображення в 

інституційній комунікації, якій притаманні деперсоналізація і анонімність, 
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ритуалізація і формалізація, мілітаризм і раціоналізація. Структура будь-

якого інституту ієрархічна, де людина в першу чергу є носієм певної 

суспільної ролі. Яскравим прикладом політичного інституту є парламент. 

Основними характеристиками політичного дискурсу є інституційність, 

інформативність, фантомність, фідеїстичність, езотеричність, 

дистанційованість, театральність та динамічність. У політичному дискурсі 

існує конфлікт двох тенденцій – до понятійної точності і до смислової 

невизначеності. Крім того, політичний дискурс має специфічну рольову 

структуру і власний жанровий простір.  

Парламентські дебати є окремим жанром, що характеризується певною 

специфікою в порівнянні з іншими жанрами інституційного політичного 

дискурсу. Парламентські дебати – це складна мовленнєва подія, що 

характеризується специфічним хронотопом, відбувається всередині інституту 

і відноситься до агонального жанру, суб’єкт і адресат якого є індивідуально-

колективним. Зміст комунікації обумовлюється актуальністю теми в 

політичному житті, а також специфікою функції парламенту як політичного 

інституту. 

Модерація є частиною парадигми комунікативних відносин, що являє 

собою інтенцію мовця, направлену на пом’якшення сили мовленнєвого акту, 

з метою надати таким чином висловлюванню більш поміркованого і менш 

самовпевненого, категоричного тону. 

Виходячи з прагматичної сутності досліджуваної нами категорії, ми 

дали визначення компонентам, з опозиції яких складається структура 

досліджуваного явища. Так, категоричність висловлювання передає 

догматичний, безапеляційний характер висунутого судження, свідчить про 

бажання мовця домінувати у спілкуванні над співрозмовником, а під 

некатегоричністю мається на увазі «обережність», «передбачливість», 

«турбота про інтереси співрозмовника» та «прагнення до згоди». 
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Відмінності у функціонуванні даної категорії можуть бути обумовлені 

національно-культурною специфікою комунікативної поведінки. Англійська 

комунікативна поведінка відрізняється певним набором мовленнєвих 

стратегій, які тісно пов’язані з такими особливостями спілкування, як 

ввічливість, кооперативність, дистантність, опосередкованість, 

неімпозитивність і толерантність. Зазначені вимоги, яких повинні 

дотримуватися носії англійської мови, вимагають від них модерувати 

категоричність своїх висловлювань. 

Для здійснення мовленнєвого впливу слід враховувати особливості 

прагматичної категорії категоричності/некатегоричності висловлювання, 

оскільки уявлення про соціальну регламентованість і традиції застосування 

даної категорії допомагають уникнути конфліктів у спілкуванні та є 

запорукою ефективного втілення комунікативних намірів співрозмовників, 

що є особливо важливим в міжкультурній комунікації. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [54; 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРАЦІЇ КАТЕГОРИЧНОСТІ  

В ДЕБАТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ:  

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

2.1 Комунікативно-прагматичні особливості дебатів Європейського 

парламенту 

 

Прагматика як наука, що вивчає поведінку знаків у реальних процесах 

комунікації, розглядає мовну діяльність в контексті соціальної поведінки. 

Явища і об’єкти навколишнього світу можуть набувати різних значень (або 

ідентичності) в залежності від тих специфічних обставин, у які вони занурені. 

З точки зору теорії дискурсу, всі об’єкти дійсності мають дискурсний 

характер: будь-яке явище вписано в контекст, який і надає йому повноту 

змісту, тому дискурс виступає способом упорядкування реальності, 

механізмом визначення цінності (значення) як самого індивіда, так і 

предметів навколишнього світу. 

Роботи В. Дікмана [217], X. Хене [232], Г. Клан-Деліуса і Г. Шанк [268] 

в галузі дослідження парламентської комунікації послужили основою для 

характеристики дискурсу дебатів Європейського парламенту як 

комунікативної події між виступаючим з трибуни оратором і аудиторією в 

рамках суспільного інституту парламенту. Ця характеристика включає такі 

компоненти: 

1. Мета дії 

Мета парламентських дебатів – рішення політичних проблем шляхом 

наради; вторинною ж метою є вплив на громадськість. На першому рівні 

комунікація відбувається під девізом інституційного формування політичної 

волі та пошуку вирішення проблеми, на другому рівні пріоритетною є ідея 

створення особистого політичного іміджу, пошуку контакту з аудиторією і 
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передачі, а деколи і нав’язування, їй певних думок та позицій з приводу 

обговорюваних питань. Крім того, на думку В. Дікмана, головною метою 

прихованого комунікативного впливу учасників полеміки є дискредитація 

супротивника в очах аудиторії і затвердження власних позицій в тій 

інстанції, де відбувається полеміка [217, с. 41-42]. 

Так наприклад, у відповідь на обвинувачення, депутат апелює до 

виступу свого опонента, вживаючи конструкцію “you made an accusation…”, 

що несе негативну конотацію, і вдається до риторичних питань, імпліцитно 

намагаючись показати, що позиція останнього є досить хиткою і тягне за 

собою обвинувачення у брехні третіх сторін (“are you therefore saying that the 

information … are all lies?”): 

“You made an accusation that Mr Farage has made up the allegation that 

tens of thousands of ISIS and terrorists will be coming to this European continent. 

Are you therefore saying that the information from those people who have warned 

us about this, the United Nations and the UK’s own security service who have 

warned us about tens of thousands, are all lies? Are you saying that the statements 

from ISIS themselves who said they are going to send tens of thousands are all 

lies?” (Deb. for 29 April 2015). 

2. Інтенціональність і тематика 

Згідно класифікації X. Хенне, бесіда може бути 1) директивною, тобто 

носити характер вказівок, керівництва до дії; 2) наративною – розповідь про 

подію; 3) дискурсивною, в якій він виділяє приналежність до повсякденного і 

наукового дискурсу. У дискурсивних бесідах, на думку автора, обговоренню 

підлягають цінності та норми, визнані в даному суспільстві або даними 

комунікативними партнерами [232, c. 27-29]. 

Матеріал проаналізованих стенографічних звітів дозволив зробити 

висновок про те, що дебати Європейського парламенту поєднують в собі 

директивні та дискурсивні характеристики. Під час обговорення 

законопроектів депутатами, крім іншого, приймаються рішення, що 
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направляються далі в комітети і є рекомендаціями, вказівками до подальших 

дій. 

Темами дебатів є глобальні проблеми, кризові питання та трагедії, які 

відбуваються по всьому світу і зазвичай можуть виражатися такими 

лексемами як crisis, problem, tragedy. Під час їхнього обговорення часто 

робляться заклики до підтримки, або навіть до конкретних дій (Lessons must 

be learnt!, We must support…, We must assume responsibility…):  

“We all know that the European response to this crisis has been woefully 

inadequate and it shames us all. The numbers of migrants are significant, but we 

could cope. Instead, the European states have left it as a local problem for 

Southern Europe. This approach has resulted in unprecedented tragedy. Lessons 

must be learnt! We must support our colleagues in Italy and Greece, Malta, 

Cyprus and Spain. People are dying trying to reach Europe’s shores and this is 

not their problem, this is our problem and we must assume responsibility.” (Deb. 

for 29 April 2015). 

Теми порядку денного засідань Європарламенту зачіпають найбільш 

гострі та актуальні проблеми: захист навколишнього середовища, економічна 

ситуація країн, проблеми охорони здоров’я. Так, наприклад, на порядку 

денному 1-го засідання у 2013 році стояло питання – «європейські гарантії 

для молоді», які передбачають для молодих людей, що знаходяться без 

роботи більше 4 місяців, пропозицію працевлаштування або професійного 

навчання.  

3. Фіксованість теми бесіди 

X. Хенне виділяє в даному пункті аналізу три положення: нефіксована 

тема, фіксоване коло тем, спеціально фіксована тема [232, c. 27]. 

Для дебатів Європарламенту з їхньою характерною регламентованою 

структурою обов’язковою умовою є спеціальна фіксація обговорюваних тем. 

Президент або його заступники, головуючі в парламенті, в обов’язковому 

порядку затверджують перелік тем, які підлягають обговоренню на даному 
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засіданні. Так, наприклад, порядок денний засідання, що проходило 4 лютого 

2013 року, включав наступні питання:  

“-  Resumption of session and order of business 

-  Joint debate - Agriculture in outermost regions  

-  Specific measures in favour of agriculture in the smaller Aegean 

islands (Report:  Georgios Papastamkos) 

-  Specific measures for agriculture in the outermost regions of the 

Union (Report:  Gabriel Mato Adrover) 

-  Elimination and prevention of all forms of violence against women and 

girls 

-  Improving access to finance for SMEs (Report:  Philippe De Backer) 

-  One-minute speeches” (Deb. for 4 February 2013). 

4. Часовий аспект 

Виклад не прив’язаний до якогось певного часу, є позачасовим, тому в 

обговоренні або доповіді оратор торкається не тільки поточних подій, але і 

апелює до подій минулого, а також позначає майбутні перспективи. 

Так наприклад, під час обговорення проблеми тероризму, зокрема після 

нападу на редакцію газети “Charlie Hebdo”, депутати згадували 

терористичний акт на Всесвітній торговий центр і Пентагон, який відбувся 11 

вересня 2001 року у США, а також розглядали перспективи прийняття нового 

пакту по боротьбі з тероризмом: 

“In fact, what we have to do is to repeat what happened after 9/11. After 

9/11, in 2001, alongside other measures we decided on a package and created the 

European Arrest Warrant, which at that time represented a dramatic change in 

Europe because previously it had taken years to secure the extradition of a 

suspect.” (Deb. for 28 January 2015). 

“Mr President, Europe needs security which means it needs stronger 

counterterrorism actions and the new policy. It is important to avoid losing time at 
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the political stage so the idea of a pact on counterterrorism among key political 

groups in Parliament is very much expected.” (Deb. for 28 January 2015). 

5. Логіка викладу змісту 

З позачасовою характеристикою дебатів тісно пов’язана його логічна 

особливість, яка виражається в тому, що парламентські дебати відрізняються 

абстрактно-логічними зв’язками змісту, де репліки осіб, що беруть участь у 

дискусії, безпосередньо залежать від попередніх реплік партнера і 

обумовлюють форму і зміст наступних. Ця ідея знаходить своє відображення 

в таких мовних формах як «бажати висловити свою думку», «бажати 

переконати партнера», «бажати довести будь-кому що-небудь». 

Депутати часто посилаються на погляди та виступи своїх колег, які 

звучали раніше, з метою обґрунтування своєї позиції: 

“I must say that I am astonished by some of the views that have been 

expressed today. In relation to the terrible terrorist attacks in Paris, one of our 

colleagues remarked that the perpetrators were known. So what would he have 

done?” (Deb. for 28 January 2015). 

6. Ступінь публічності 

Для політичного дискурсу взагалі, і парламентського зокрема, ступінь 

публічності не має вирішального значення, оскільки політика за визначенням 

є сферою суспільного життя. Це дозволяє з упевненістю віднести 

парламентські дебати, які ще називають «подіумною дискусією», до 

публічної сфери, з її чітко структурованою організацією – можна виділити 

керівника дискусії (в даному випадку ним є Голова), учасників дискусії (в 

залежності від виду дебатів ними можуть бути члени уряду і депутати) і 

найчастіше німу публіку. У випадку парламентської комунікації аудиторія 

проявляє певну активність, використовуючи своє право на проміжні питання. 

У Європейському парламенті такі проміжні питання мають назву “blue-

card questions”: 
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“Tibor Szanyi (S&D), blue-card question. – Mr President, I listened quite 

carefully to the explanation by my colleague, but my question is rather of a general 

nature...” (Deb. for 18 May 2015). 

7. Ступінь підготовленості/спонтанності 

Підготовленість людей, що ведуть бесіду, стосується тематики 

розмови. Ступінь підготовленості доповідачів, що виступають в парламенті, 

може варіюватися між спеціально підготовленим доповідачем і досвідченим 

доповідачем з поверхневою підготовкою. Спеціальна підготовка доповідача 

свідчить про те, що він перед виступом ґрунтовно підготував свою промову, 

використовуючи при цьому довідкову літературу, інші додаткові джерела 

інформації. Це, однак, не означає, що його доповідь вже не відповідає 

вимогам усного мовлення, досвідчений політик ніколи не буде 

перетворювати свій виступ в виразне прочитання з листа заздалегідь 

підготовленої промови. 

Поверхнева підготовка є різновидом підготовленої промови і являє 

собою ситуацію, коли досвідчений політик, добре знайомий з тематикою 

дискусії, без спеціальної підготовки активно і на належному професійному 

рівні бере участь у дебатах. В даному випадку це можуть бути проміжні 

питання, а також відповіді на них, які вимагають від політика миттєвої 

спонтанної реакції. 

8. Комунікативні партнери 

Адресантами є політики, депутати та Голова (керівник дебатів), 

реципієнтом виступає пленум і громадськість через засоби масової 

інформації. 

8.1. Ситуативний контекст 

В рамках ситуативного контексту усних тестів, які відповідають 

категорії «бесіда», прийнято розрізняти ближню (face-to-face) і дальню 

комунікацію, наприклад, телефонні переговори, коли співрозмовників 

розділяє велика просторова відстань. Парламентська комунікація є 
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прикладом поєднання ближньої (комунікація в пленумі) і дальньої 

комунікації (комунікація з кінцевим адресатом дебатів – громадськістю). 

8.2. Положення комунікативних партнерів 

Основоположна дихотомія щодо положення партнерів – це бесіда «віч 

на віч» та бесіда в групах. Основоположним даний поділ є тому, що в 

особистій бесіді «віч на віч» не існує чіткої межі між адресантом та 

адресатом як людиною, до якої безпосередньо звертаються, в той час як в 

груповій бесіді даний поділ при необхідності легко здійснити. Залежно від 

комунікативної ситуації всіх учасників бесіди в групі, крім оратора, можна 

розглядати як адресатів, а можна виділити мовця, адресата і слухачів. Крім 

того, в комунікативній ситуації у великій групі, куди і відносяться 

парламентські дебати, звичайно виділяють керівника бесіди, яким у нашому 

випадку є Голова Європарламенту (Президент). 

8.3. Розподіл ролей 

Парламентські дебати – діалог рівноправних учасників. В цьому 

випадку рівноправність означає, що будь-який учасник дебатів має рівні з 

іншими шанси в будь-який час взяти слово. Однак ці шанси прямо або 

побічно розподіляються керівником бесіди, в даному випадку Президентом 

Європарламенту німецьким політиком Мартіном Шульцом. Це відбувається 

за допомогою вже згаданих вище реплік президії, організуючих хід дебатів: 

“I give a word to (...)”, “I give a floor to (...)”. 

8.4. Ступінь знайомства комунікативних партнерів 

Ступінь знайомства комунікативних партнерів може варіюватися від 

близько знайомих до незнайомих. На восьмих за рахунком виборах до 

Європейського парламенту у 2014 році був обраний 751 депутат, які 

представляють біля 500 мільйонів європейців, що мають право голосу з 28 

країн-членів Євросоюзу. Це зробило ці вибори найбільшими 

транснаціональними виборами в історії. У виборах брали участь як 

національні партії (у тому числі партії-члени європейських партій), так і 
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незалежні кандидати. Тому, залежно від партійної приналежності, участі в 

пленарних дебатах і виступів із трибуни, а також особистих контактів, 

ступінь знайомства учасників парламентської комунікації може перебувати в 

межах «знайомі» і «поверхнево обізнані». 

Таким чином, комунікативна ситуація в рамках парламентських дебатів 

відрізняється:  

- приналежністю до публічної сфери;  

- чітко структурованою організацією;  

- позачасовим характером викладу матеріалу;  

- спеціальною фіксацією тем, обговорюваних у пленумі;  

- поєднанням ближньої (комунікація в пленумі) і дальньої комунікації 

(комунікація з кінцевим адресатом дебатів – громадськістю);  

- спеціальною підготовленістю ораторів і різним ступенем їх 

знайомства. 

Монологічну та діалогічну взаємодію прийнято вважати основними 

видами дискурсу. Процес комунікації передбачає наявність адресата 

інформації і мовця, причому в разі діалогу відбувається зміна ролей обох 

комунікантів, як, наприклад, обмін невеликими репліками в побутовому 

діалозі. У даному випадку прийнято говорити про діалогічну взаємодію в 

рамках певного дискурсу, в той час як довгий ланцюг об’єднаних загальною 

темою і послідовно пов’язаних висловлювань одного з учасників спілкування 

може розглядатися як монолог.  

Однак, в рамках більш складно організованих комунікативних подій, 

таких, наприклад, як обмін думками чи дебати, подібне чітке розмежування 

дискурсу на монологічний і діалогічний не завжди є можливим, у зв’язку з 

чим виникає питання про інтерактивність даного виду комунікації. 
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2.1.1 Інтерактивність парламентських дебатів 

 

Полемічність та дискусійність, що властиві парламентській комунікації 

і є її відмінною рисою, припускають наявність декількох розбіжних точок 

зору щодо проблеми, яка обговорюється в стінах парламенту. Спілкування в 

ході сесії, робота в комітетах і уряді вимагає від депутатів і парламентаріїв 

уміння дебатувати, сперечатися, погоджуватися, висловлювати та захищати 

власну точку зору. 

Починаючи з античних часів, у розвитку риторики як мистецтва 

переконання досить чітко простежується поділ мови на діалог (діалоги 

Сократа, Платона) і монолог відповідно до числа учасників дії, до яких у 

другій половині 20 століття приєднався полілог як розмова між декількома 

особами [284, с. 381]. 

Останнім часом проблемам діалогічності промов присвячені роботи 

багатьох вітчизняних і зарубіжних дослідників: В.Г. Адмоні [5], 

М.М. Бахтіна [21], К. Брінкера [202], Т.Г. Винокура [45], Е. Гюліга [229], 

В.Д. Дєвкіна [73], К.Х. Йегера [238], X. Ребейна [263], Г.І. Рузавіна [144], 

К.А. Філіппова [179], X. Хене [232] тощо. 

У своїх працях Л.П. Якубинський підкреслював природність діалогу: 

«По суті, всіляка взаємодія людей [...] хоче бути двосторонньою, 

«діалогічною» [179, с. 207]. М.М. Бахтін вважав, що «діалог своєю 

простотою і чіткістю є класичною формою мовного спілкування» [21, с. 250]. 

Багато дослідників стверджують про відсутність монологу, вважаючи, 

що подібна форма штучна за своєю природою. Адже навіть думки людини, її 

«розмова про себе» є посланням, зверненим до псевдоадресата, під час якої 

людина, може і сама з собою, веде діалог, стверджує щось, сперечається або 

погоджується. 

Діалогічна мова складається з обміну репліками, «на мовний склад 

яких впливає безпосереднє сприйняття, що активізує роль адресата в мовній 
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діяльності адресанта» [284, с. 135]. Між адресатом і адресантом відбувається 

постійна зміна ролей, яка супроводжується спонтанністю мовних реакцій 

співрозмовників. 

Розглядаючи в своїй праці форми усної комунікації, X. Гейснер ділить 

її на: фатичну, риторичну, естетичну, терапевтичну, метакомунікативну. 

Метакомунікативна комунікація позначає повсякденне імпліцитне і 

повсякденне експліцитне, а також теоретичне експліцитне «висловлювання 

про говоріння». 

У разі терапевтичної комунікації мова йде про методи 

комунікативного усунення перешкод і невдач, що виникають при 

спілкуванні, це своєрідна комунікативна терапія і лікування боязні говоріння, 

подолання комунікативних бар’єрів. 

Говорячи про естетичну комунікацію, автор має на увазі теорію і 

практику висловлювань, що інтерпретують текст. 

Риторична комунікація охоплює «говоріння з іншими», тобто розмову, 

і «говоріння, звернене до інших», тобто мову. Така комунікація може бути 

переконуючого, критикуючого характеру, бути націленою на спільну 

діяльність і прийняття рішень. 

Фатична комунікація розуміється як весь корпус «загальної, побутової 

усної комунікації». Фатичні висловлювання відносяться до фундаменту 

«світу життя» або «повсякденного світу» [224, с. 141-218]. 

З огляду на це, цікавим є дослідження іншого вченого – З. Кадова, 

опубліковане в збірнику «Стратегії і принципи мовної комунікації». У ньому 

автором докладно розглянуті характерні особливості усної комунікації та 

запропонована класифікація її ознак. У випадку природної усної комунікації 

партнери, як правило, знаходяться в безпосередньому контакті один з одним. 

Людина, що говорить, і її слухач знаходяться в один час в одному 

приміщенні, де відбувається так звана «face-to-face-комунікація», яка 

характеризується «спільним простором сприйняття». 
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На думку автора, класифікація ознак усної комунікації є наступною: 

1.  Кількість учасників комунікації залишається доступною для огляду; 

2.  Комунікація носить акустичний характер; 

3.  За рахунок особливостей простору, в якому відбувається 

спілкування, комунікація відбувається при відносно великій кількості 

сторонніх шумів; 

4.  Оцінка партнера(ів) здійснюється на основі наявних знань, досвіду 

та особистісних ознак; 

5.  Наявність спільного простору сприйняття забезпечує мовцеві 

можливість помічати і усувати проблеми сприйняття і розуміння, що 

виникають у слухача; 

6.  Передбачено миттєвий зворотній зв’язок, а також зміну ролей; 

7.  Комунікативна активність пов’язана з особистістю мовця. За 

рахунок візуального контакту з партнером текст може бути «підігнаний» під 

реципієнта; 

8.  Прямий контакт зобов’язує до підвищеної уваги учасників 

комунікації один до одного; 

9.  Створення тексту відбувається здебільшого спонтанно і без 

підготовки; 

10. Акустичне сприйняття інформації породжує проблему, пов’язану з 

«однократністю» її подачі, створений один раз текст не може бути 

відтворений ще раз [241, с. 103]. 

Всі викладені ознаки знаходять своє відображення в ситуації 

парламентської пленарної комунікації, що дозволяє говорити про те, що 

комунікація в парламенті, безумовно, є яскравим прикладом усної 

риторичної комунікації при безпосередньому контакті сторін інтеракції. 

На відміну від США, де більшого поширення набув термін «дискусія», 

а дебати є лише його складовою частиною, в Європарламенті закріпився саме 

термін «дебати» в значенні «дебати, суперечки, обговорення якого-небудь 



 

 

76 

питання». Порядок денний засідання від 4 лютого 2013 року включає, поміж 

іншого дебати на такі теми: 

“...20.  Transparency of measures regulating the prices of medicinal 

products for human use (debate) 

 21. Recovery of European industry in the light of current difficulties 

(debate) 

 22. One-minute speeches (Rule 150) 

 23. Agenda for next sitting: see Minutes...” (Deb. for 4 February 2013). 

Як форма пошуку і обґрунтування істини, захисту власних позицій і 

позиції своєї партії, а також критики і звинувачення інших, дебати в 

парламенті володіють всіма якостями, властивими діалогу. 

Особливо наочно цей факт демонструють ситуації проміжних питань, 

спілкування з президією, що відрізняються репліцируванням, 

непідготовленістю висловлювань, миттєвою реакцією на зміну мовної 

ситуації, а також зміною ролей, коли виступаючий стає то адресатом, то 

адресантом. 

Іноді дебати в парламенті приймають форму полілогу, коли, змінюючи 

один одного, а іноді і одночасно, в розмову вступають відразу декілька 

депутатів. 

“Filip KACZMAREK (Poland): Mr. CZARNECKI appealed to us that we do 

not exaggerate. 1 million gender-based abortions… Over 20 thousand of rapes, a 

great number of girls… 

Ryszard CZARNECKI (Poland): I’ve been in a parliament with Mr. 

KACZMAREK for a number of years and what you have said is scandalous, I 

contempt all those facts more than you do, but we can’t be blind to what is going in 

Muslim countries and I would like you too understand that. 

Rainer WIELAND (Vice-President): Mr. CZARNECKI, will you get a 

question from Dr. TANNOCK? 
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Charles TANNOCK (United Kingdom): Will CZARNECKI agree to me that 

the President of India is a women, the population of India is 1.2 billion which is 

more than double size of European Union, and I’m sure there is approximately the 

same number a rapes… sadly, which is a terrible crime…Will Mr. CZARNECKI 

agree that the country with the highest rate is…South Africa?” (Deb. for 4 

February 2013). 

Діалог як форма мовного спілкування постійно зіставляється з 

монологом, тривалим усним або письмовим висловлюванням однієї особи. 

Однак певні показники діалогічної мови, особливо в жанрах публічного 

виступу – вітання, прощання, звертання, риторичні запитання – дозволяють 

говорити про розмитість кордонів між монологом і діалогом. На думку ряду 

вчених [45], в живій мові діалог і монолог нерідко переплітаються, між цими 

формами мови немає суворих меж. 

Кожен депутат, який виступає в парламенті, зацікавлений у просуванні 

та реалізації певної ініціативи. Для цього йому потрібно переконливо й 

аргументовано викласти свої доводи перед аудиторією. Такі виступи являють 

собою досить тривалі монологічні висловлювання, які В.Г. Адмоні визначає 

як «односпрямовані комунікативні мовленнєві акти» [4, с. 13]. Істотною 

ознакою такого висловлювання є його адресованість, «мовець з самого 

початку чекає відповіді, активного розуміння. Всі висловлювання будуються 

як би назустріч цій відповіді» [21, с. 275], що дозволяє розглядати дані мовні 

репліки як складову частину діалогу як ланки в полеміці в рамках 

парламентських дебатів. 

Отже, зважаючи на наявність у структурі парламентських дебатів всіх 

трьох форм розмовної мови, ми дотримуємося думки про синтез монологу, 

діалогу та полілогу та інтерактивну природу парламентського дискурсу. 

Парламентські дебати, з позиції діалогічності мовлення, розуміються 

нами слідом за М. Бахтіним як «реальний діалог», «інтенціональний діалог», 

де репліка адресанта вимагає певної вербальної або фізичної реакції адресата 
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або як «обмін думками з метою прийняття рішення чи з’ясування істини 

(make-believe discourse)» [21]. 

Реальний діалог, поряд з дебатами, представлений такими формами 

мовленнєвої діяльності, як дискусія, обмін думками, суперечка. 

 

2.1.2 Особливості мови парламентських дебатів 

 

Мова політиків часто є предметом лінгвістичного аналізу тексту. 

Найчастіше політичні діячі не мають спеціальної лінгвістичної освіти, проте 

в силу професійної діяльності саме політики, а, отже, і їх мова, перебувають 

під пильною увагою ЗМІ та громадськості. Мова парламенту і його депутатів 

являє собою не виключно професійну мову, а скоріше проміжний шар між 

загальним і професійним вживанням мови.  

Обмін думками, в тому числі і у вигляді полеміки чи суперечки, 

властивий будь-якій державі, що пропагує свободу у всіх її проявах. Багато 

державних мислителів, від Аристотеля і Монтеск’є до Поппера, які 

займалися філософсько-політичними питаннями, зазначали про 

обов’язковість суперечки у вільному, відкритому суспільстві. Суть будь-якої 

вільнодумної держави – це можливість плюралізму і гетерогенності думок у 

суспільстві, і, як наслідок, виникнення конфліктів думок. Конкурентність 

думок в демократичній державі дозволяє уникнути абсолютизації однієї ідеї і 

сприяє тому, що боротьба ідей і краща організація політики призводять до 

прийняття найбільш правильного рішення. 

Реалізація цього фундаментального для будь-якого інституту влади 

принципу проходить з урахуванням певних правил і методів ведення 

дискусії, існують єдині форми легітимності суперечки і межі полеміки. У 

зв’язку з цим виникає питання про демократичну культуру полеміки в 

рамках різних інститутів суспільства. 
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Д. Грісвеллє у своїй праці «Політична риторика: влада мови, 

громадська легітимація, інститут згоди» визначає типи мотивів, що 

сприяють удосконаленню культури ведення полеміки: 

1. Мотив етики: збереження етичних принципів і мінімальних 

стандартів. У першу чергу мається на увазі взаємна повага полемізуючих 

сторін, правильний вибір «підходу» до політичного супротивника, вміння 

слухати і чути, урахування «правил гри», коректна поведінка, уникнення 

форм дискредитації особистості тощо. 

2.  Мотив ефективності: метою є раціональні дебати та ефективність 

прийняття рішень; важливими є діловитість і об’єктивність, сила виразності, 

понятійна чіткість, розмежування інформації та оцінки; 

3.  Мотив участі: активізація політичного інтересу і готовності до 

співпраці, уникнення так званого політичного «поганого настрою»; 

4.  Мотив ідентифікації: просування ідей політичної згоди і соціальної 

тотожності, визнання політичного плюралізму; 

5.  Мотив освіти: урахування і виконання вимог аудиторії в питаннях 

логіки, емпіризму, естетики викладу, а також у відношенні мовної форми 

викладу матеріалу; 

6.  Мотив переконання: досягнення схвалення публіки шляхом 

використання багатої палітри засобів переконання, що пробуджують віру у 

реципієнта. У даному випадку мова йде про власне мету всієї промови – 

завоювання довіри і згоди публіки [228, с. 46-47]. 

При розгляді мови політики в цілому і мови парламенту зокрема, слід 

зазначити, що її фундаментальними складовими є організаційна та виробнича 

мови. До першої відносяться позначення самих інститутів влади (European 

Parliament, Council of the European Union, European Commission), їхніх 

підрозділів (Committees of the European Parliament, Delegations of the 

Parliament), завдань (foreign policy, development grants), а також посадові 

позначення (President, Commissioner, MEP). 
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Виробничу мову парламенту як політичного інституту складають 

позначення формальних практик, з якими працюють інститути влади (plenary 

sitting, agenda, motion for resolution, voting, texts adopted, minutes). 

Таким чином, мова політичних інститутів регулює формальні функції 

організацій та установ. Кожен інститут влади має свою власну внутрішню 

особливу мову, однак найважливіші складові різних інститутів є однаковими 

або схожими за своїми функціями; мова певного інституту існує незалежно 

від його безпосередніх завдань. Суть інституційного лексичного складу мови 

закладена в законодавчій базі держави, тому саме вона зумовлює розподіл на 

певні інститути. Більшість позначень закріплено в регламенті інститутів, в 

довідниках організацій та загальних інструкціях. 

Так само, мові парламенту, який є політичним інститутом, притаманні і 

організаційна, і виробнича мови, які служать для позначення:  

1)  організації роботи парламенту;  

2)  формальних процесів перебігу законодавчої діяльності. 

Крім того, парламент є місцем проведення дебатів, місцем 

виголошення промов під час парламентських нарад і дебатів, джерелом 

численних гасел і закликів, спрямованих з трибуни до громадськості. Мова 

парламентської комунікації, а конкретно його лексична складова, не є 

самостійною. Вона напряму залежить від тієї сфери діяльності, якої 

стосується обговорюване в даний час питання, тісно переплітаючи її з 

ідеологічною складовою, а також пов’язуючи  із законодавчою функцією 

парламенту.  

 

2.1.3 Інституційні ознаки парламентських дебатів 

 

В залежності від умов перебігу політичної комунікації, вона може 

реалізовуватися всередині інституціональних, напівінституціональних і 

неінституціональних рамок. 
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Неінституціональна організована політична комунікація знаходить 

своє відображення, наприклад, у промові передвиборної боротьби, коли 

відбувається спілкування з електоратом, громадянами безпосередньо, 

обмежена «участь» яких у спілкуванні реалізується за рахунок вигуків з 

місця, оплесків, проміжних питань, що впливають на хід комунікації. 

Напівінституціональною прийнято вважати політичну діяльність, яка 

добровільно підпорядковується власноруч встановленим правилам. Учасники 

комунікації, як правило, є представниками однієї партії і партійного 

об’єднання. Це може бути комунікація на загальних зборах якої-небудь 

організації або партійному з’їзді. 

Нарешті, інституціональні рамки політичної активності обумовлені 

певним інститутом, в якому протікає комунікація між політичними діячами. 

Інституційно закріплені правила визначають хід комунікації, наприклад, 

щодо розподілу виступів і відповідей, тимчасової протяжності виступів, 

наявності проміжних запитань [275, с. 26-28]. 

Дебати в парламенті є вищим проявом інституційної полемічної бесіди, 

дискусії з певної теми між членами політичного органу. 

Європейський парламент поряд з такими інституціями, як 

Європейська Комісія та Рада ЄС, є одним з ключових органів влади 

Європейського Союзу, що представляє понад 500 мільйонів громадян. 

Нинішній Європарламент як багатонаціональний постійно діючий орган, 

якому немає аналогів у світі, виконує чотири основні функції: законодавчу, 

бюджетну, контрольну та зовнішньополітичну. 

Європейський парламент є наднаціональним органом, який 

представляє інтереси громадян 28 держав-членів ЄС. Залежно від кількості 

населення кожна з країн-членів Євросоюзу має відповідну кількість депутатів 

(дані станом на 2015 рік): Австрія (18), Бельгія (21), Болгарія (17), 

Великобританія (73), Греція (21), Данія (13), Ірландія (11), Іспанія (54), Італія 

(73), Люксембург (6), Нідерланди (26), Німеччина (96), Португалія (21), 
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Румунія (32), Фінляндія (13), Франція (74), Швеція (20), Естонія (6), Кіпр (6), 

Латвія (8), Литва (11), Мальта (6), Словаччина (13), Словенія (8), Угорщина 

(21), Чехія (21), Хорватія (11). 

До недавнього часу роль Європейською парламенту у вирішенні 

спільних проблем держав-членів ЄС була досить незначною. Однак з року в 

рік держави, які входять до складу Європейського Союзу, надають йому 

дедалі більших повноважень. 

Тим не менш, компетенція Європарламенту все ще вужче, ніж у 

національних законодавчих органів більшості держав. 

Європейський парламент засідає в Страсбурзі, іншими місцями є також 

Брюссель і Люксембург. В даний час в парламенті представлено 8 фракцій, а 

також є ряд безпартійних делегатів. У своїх рідних державах парламентарії є 

членами близько 160 різних партій, які об’єдналися у фракції на 

загальноєвропейській політичній арені. Головою Європарламенту є Мартін 

Шульц. 

Темою парламентських дебатів у якості політичної проблеми, що 

підлягає вирішенню, може служити будь-який мотив або підстава/привід. 

Варто відзначити, що приводи для проведення пленарних дебатів вельми 

різноманітні. Сюди відносяться резонансні світові події, незалежні 

пропозиції, урядові заяви, запити парламенту, доповіді уряду, доповіді 

слідчих комісій, комітетів, проекти ЄС тощо. 

На думку Г. Каліводи, в контексті парламентського дискурсу 

необхідність визначення проблеми позначає і вироблення відповідної 

пропозиції щодо її вирішення – мета, яка шляхом обговорення і голосування 

призводить до певного рішення/результату. Весь риторико-аргументативний 

план парламентського дискурсу будується відповідно до прагнення привести 

партійні/фракційні позиції ораторів до поставленої мети або висновків за 

змістом проблеми. Ці основоположні моменти, що визначають всю структуру 

парламентських дебатів, можна представити у вигляді схеми (див. схему 1). 
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І. Постановка мети  

1) Мотив дебатів  

2) Визначення проблеми  

3) Мета як пропозиція для 

вирішення проблеми  

ІІ. Розробка мети 

1) Доповіді ораторів/партій 

2) Рішення  

3) Висновки за змістом  

ІІІ. Досягнення мети  

1) Результат дебатів  

 

Схема 1. Структура парламентських дебатів 

Рішення оратора тут розуміється як «за», «проти», «утримався», щоб 

позначити відповідні позиції по відношенню до поставленої мети. «За» в 

даному випадку означає необмежену підтримку, «проти» – необмежене 

несхвалення мети. «Утримався» обмежує визнання мети певними 

застереженнями. Змістовна сторона вотуму по відношенню до мети 

позначена в цій схемі як «висновок». Вона є експліцитним, а в деяких 

випадках і імпліцитним результатом партійної риторичної аргументації. В 

якості окремих ступенів всього процесу дебатів можна виділити постановку, 

розробку мети і її досягнення [242, с. 35-47].  

З огляду на тип доповіді/повідомлення слід розрізняти початкове, 

наступне за черговістю і заключне повідомлення, причому тому, хто 

відкриває дебати, відповідає, як правило, функція позначення мети і її 

обґрунтування. Разом з першим «проти» воно утворює опозиційну рамку 

дебатів, відповідно до якої потім будуються всі модифікації повідомлень 

інших ораторів. 
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Виходячи з принципів класичної риторики, до будь-якого усного тексту 

може бути застосована трифазна модель, де виділяється фазу початку, 

розробки і закінчення промови [242, с. 37]. 

Подібна структурованість мови ні в якому разі не є нав’язаною 

обов’язковою умовою, це, швидше, запропонована класична структура, яку 

оратор за своїм бажанням може варіювати. Так, багато доповідачів відразу ж 

переходять до суті питання, випускаючи зі своєї промови фазу початку і не 

роблячи до свого виступу роз’яснювальні зауваження. До можливого 

підведення уваги слухачів до самої аргументації, яка містить вказівки на 

приведення доказів, пролепсіс (передбачення) висновку як тези промови, 

примикає фаза розробки мети як головна частина мови оратора. На даному 

етапі доповідач розвиває свою точку зору щодо питання, яке обговорюється, 

чітко відокремлюючи від неї опозиційні і конкуруючі позиції. Структура 

фази розробки мети може включати обидві категорії аргументації probatio 

(доказ) і refutatio (спростування), які можуть супроводжуватися наративними 

висловлюваннями (narration). Заключна фаза є сигналом закінчення промови 

і може містити висновки, узагальнюючі зауваження та перспективи [242, 

с. 37]. 

При аналізі фази розробки мети встановлюється, яким чином автор 

висловлювання шляхом приведення доказів поступово підводить думку до 

мети дебатів, як він у ході викладу розвиває власну концепцію і резюмує своє 

рішення. 

Крім перерахованих ознак, чітка регламентованість комунікації, 

притаманна інституціональному дискурсу, знаходить своє відображення в 

структурі парламентського дискурсу, зокрема, в репліках президії, що 

організовують і направляють хід дебатів, серед яких можна виділити: 

1)  Організаційні репліки: 
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-  відкриття засідання: “If I could please ask you to take your seats, 

Ladies and Gentlemen”, “I ask you, please take your seats now”, “I would to open 

today’s meeting”; 

-  оголошення та оприлюднення порядку денного: “Welcome 

everybody. I just will remind you the first point on the agenda: …”, “The part 

session is resumed that we left on ... The minutes and the adopted texts of the 

sitting of … have been distributed. Are there objections? No. So the minutes stand 

adopted”; 

 -  переривання і закінчення засідання: “As usual, I would like to thank to 

the interpreters, the presidency staff and the sitting. Good night”, “The session is 

suspended”, “The session is closed”; 

-  оголошення наступного засідання: “The next session will take place … 

from … to…”; 

-  оприлюднення порядку денного наступного засідання. “The agenda 

includes … and is available on the website of the European Parliament”. 

Дані мовні дії Голови спрямовані на організацію роботи парламенту в 

цілому не тільки протягом дня засідання, але й визначають фронт роботи і 

коректують розпорядок засідань наступних днів. При цьому мова йде, як ми 

бачимо, про засідання в цілому, а не про дебати по окремим пунктам порядку 

денного. 

2)  Репліки, що визначають структуру дебатів під час обговорення: 

-  відкриття і закриття дебатів по одному пункту порядку денного: “I 

now call the next item:… Mr. … is the first to get the floor”, “The last item in our 

agenda is the report by …”; 

-  постановка питань: “Are there any objections?”; 

-  питання щодо бажання взяти слово: “Is there anyone else to take the 

floor….?”; 

-  фіксування результатів голосування: “Who is in favour? Who is 

against? Obstention? Adopted”, “The vote is postponed. In favour…, 
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obstentions… That is rejected. Thank you”, “I open the vote. Has everybody 

voted? I close the vote. It is adopted.”, “Colleagues, we are now moving to the 

explanation of votes”.  

3)  Репліки президії, що організовують хід дебатів: 

- прохання дотримуватися тиші/зберігати спокій: “I need you attention. I 

really need your full attention”, “Please, be seated”; 

- звернення до доповідача з метою отримання дозволу на проміжне або 

додаткове питання: “Mr…., will you get a question from Mr….?”; 

- оприлюднення заяви президії: “Since we are very late and there is a risk 

that we will not be able to go through all reports and all explanations of votes 

requested, I want to tell you in advance that to do it in half an hour, we will have 

to move some explanations of votes for after tomorrow voting”; 

- зауваження: “Please mind that…”;  

- позбавлення слова: “Mr…the time is out”. 

Отже, для усної форми комунікації в пленумі характерними є: розподіл 

ролей у парламенті, чітко закріплений порядок виступів, тимчасові 

обмеження виступів, тематичні обмеження, можливість проміжних запитань, 

зміна ораторів, вплив невербальних ситуативних ознак і співвіднесеність з 

попередніми виступами. Як вже зазначалося в першому розділі, така 

специфіка комунікації в рамках Європейського парламенту є однією з 

причин модерації категоричності висловлювань. Ще однією невід’ємною 

рисою цього політичного інституту є культурна складність. Вона 

відтворюється під впливом різних факторів, викликаючи проблеми 

міжкультурних комунікацій, міжетнічних відносин, етнічних конфліктів та 

виступає ще одним фактором модерації категоричності в цьому дискурсі.  
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2.2 Мультилінгвізм Європейського парламенту як передумова 

модерації категоричності 

 

Мультикультуралізм розглядається як політична практика, що     

реалізується в соціальній роботі щодо неконфліктного співіснування в  

одному життєвому просторі різнорідних культурних груп. Соціальна 

фасилітація такого типу стверджує повагу до відмінностей, але при цьому не 

відмовляється від пошуку універсальності. Тобто взаємодія культур 

відбувається через координацію, а не субординацію [189].  

Поняття мультилінгвізму у нашому дослідження ми слідом за групою 

Єврокомісії “High Level Group on Multilingualism” розуміємо як: 

•  співіснування різних мовних спільнот усередині однієї географічної 

або геополітичної зони або політичної спільноти;  

• здатність суспільств, інститутів, груп та індивідів регулярно 

спілкуватися більше ніж однією мовою [292].  

Варто зазначити, що належну увагу цій проблемі приділили такі вчені 

як Г. Русконі, Д. Ольсен, Ф. Пфетч, К. Янг, К. Коувеліотіс, Е. Фатчс, Р. Наут, 

К. Барнетт, А. Маурітіс ван дер Він, М. Біфулко, А. Шевцов, Г. Мернік, 

А. Астаф’єв, А. Неприцький, М. Кузьменко, В. Пасхавер тощо. 

На території Європейського Союзу співіснує безліч національних 

культур і культур етнічних меншин, і всі вони повинні розвиватися і 

виконувати свої функції. Таким чином, явище європейського 

мультілінгвізму, тобто співіснування в єдиному європейському суспільстві 

безлічі мов як атрибутів національних культур, є закономірним. 

Усі мови ЄС є робочими мовами [208]. Нормативні документи, 

законодавчі акти та документи, що являють собою значний інтерес або є 

вагомі для широкого загалу, готуються на всіх офіційних мовах 

Європейського Союзу.  
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Важливим є те, що принцип рівності мов в об’єднаній Європі не 

порушується при розширенні ЄС. У разі вступу нових держав-членів їхні 

мови отримують статус офіційних мов Євросоюзу, що використовуються при 

роботі його інститутів. Наприклад, при розширенні ЄС 1 травня 2004 року до 

числа офіційних були зараховані ще дев’ять мов [247]. 

Депутати вільні у виборі мови, якою вони спілкуються. Наприклад, під 

час дебатів від 9 жовтня 2013 року окрім англійської можна було почути 

німецьку, французьку, голландську, грецьку, шведську, італійську, 

болгарську, іспанську, боснійську, фінську, польську, румунську. І такий 

перелік мов у роботі Європейського парламенту не є вичерпним.  

Незважаючи на юридично закріплену рівноправність мов на території 

ЄС, фактично лідируючі позиції займає англійська мова. Частка французької 

та німецької мов є досить великою, але не може бути порівняна з часткою 

англійської. 

Можна передбачити, що мультикультурний характер спілкування в 

рамках інститутів ЄС буде побудований на принципах толерантності, що 

репрезентує комунікативну стратегію кооперації, і сприятиме модерації 

категоричності висловлювань під час спілкування. 

В процесі міжкультурної взаємодії індивіди прагнуть до 

взаєморозуміння і згоди шляхом досягнення компромісу між власними 

культурними цінностями з аналогічними цінностями індивіда. Вирішальною 

обставиною тут виступає визнання взаємодіючими сторонами одне одного в 

якості рівноправних учасників спілкування, відносини між якими повинні 

будуватися на принципах довіри, поваги, доброзичливості, рівності і свободи 

вибору. При цьому реалізація ними своїх інтересів і цілей припускає також 

невтручання в справи один одного і збереження самостійності. Такий тип 

взаємодії визначається в науці терміном «толерантність». 

Основу толерантності складає взаємне визнання один одного 

рівноправними учасниками процесу взаємодії, що припускає взаємну 
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зацікавленість, взаємну повагу і взаємне врахування інтересів, здатність 

жертвувати частиною власних інтересів заради суспільних благ. В такому 

випадку толерантність проявляється як позитивна міжкультурна 

компетентність, в структурі якої позитивний образ власної культури 

співіснує з позитивним ціннісним відношенням до інших культур. 

Толерантність як імператив взаємодії народів і культур ґрунтується на 

існуванні відмінностей в людському суспільстві і повазі до цих відмінностей. 

У міжкультурному спілкуванні є певні відмінності щодо меж 

допустимої емоційності. Якщо для експресивної культури ділових стосунків 

характерною є підвищена емоційність (регіони Середземномор’я, Південна 

Америка, частково США, Канада, Австралія, Східна Європа, Африка), то 

стримана культура ділових стосунків передбачає раціональні способи 

взаємодії (країни Східної та Південної Азії, Північна Європа, Німеччина, 

Велика Британія, Японія). Представників ЄС можна віднести до носіїв 

стриманої культури ділових стосунків. 

Слід відзначити, що представники експресивних (контактних) культур 

не зважають на особистісний простір партнера по спілкуванню і часто 

порушують його, що не характерно для стриманих (дистантних) культур. У 

експресивних культурах ділових відносин партнери можуть дозволити собі 

переривати монолог партнера, що у стриманих культурах є недопустимим. 

У системі крос-культурного спілкування існує також індивідуалістична 

і колективістська культури. Перша з них ґрунтується на засадах автономії 

особистості, поваги до її прав і свобод, друга – спрямована на збереження, 

постійне відтворення національних звичаїв, традицій, норм. 

Представники західноєвропейських індивідуалістичних культур 

акцентують увагу на інформації, а не на способі її донесення. Для них 

властиве лаконічне мовлення, логічно вмотивоване, послідовне, точне 

мислення. Носії колективістських культур (Схід, Азія) у спілкуванні 
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звертають увагу на контекст повідомлення, тобто надають увагу не тільки 

тому, про що йде мова, але й тому, яким чином це висловлюється. 

Європейська культура ділового спілкування не є монолітною, а поєднує 

в собі різні типи комунікативної поведінки у бізнесі – формально-ієрархічні 

та егалітарні, максимально стримані та експресивні, монохромні і поліхронні 

культури спілкування, бізнес-культури, орієнтовані на угоду, та бізнес-

культури, орієнтовані на стосунки. Попри значні відмінності, всі європейські 

культури ґрунтуються на принципах автономії особистості, гідності людини, 

толерантності, а отже, передбачають емоційно виважену інтеракцію, 

терпимість та делікатне ставлення до іншої особистості, вміння стримуватися 

у різких висловлюваннях, що є передумовою модерації категоричності в 

процесі спілкування. 

Мовлення Європейського парламенту відбувається в умовах 

міжлінгвальної комунікації – відповідно до статуту організації, всі 23 мови 

мають однаковий статус. Але англомовна комунікація заслуговує на окреме 

дослідження, оскільки цією мовою виступають не тільки носії цієї мови; 

англомовний переклад посідає важливе місце у інтерактивності депутатів.  

Як ми вже розглядали, дебати Європейського парламенту мають свої 

певні правила проведення, що виражаються у звичаї допускати проміжні 

запитання і відповідати на них, оживляючи, таким чином, полеміку і 

привносячи елемент спонтанності. З огляду на мультикультурний склад 

Європейського парламенту, перебіг комунікації може ускладнюватися тим 

чинником, що дебати можуть проходити в режимі стимул (однією мовою) – 

репліка (іншою).  

Так, наприклад, Пол Рубіг, користуючись правом blue card ставить 

питання німецькою мовою, яке синхронно перекладається на англійську: 

“Paul Rübig: My question concerns the effects of price formation on 

employment in this sector. How do you think price formation affect employment, 
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for example, of self-employed women and how price formation makes contribution 

to higher wages and salaries in this sector?” 

Несса Чайлдерс відповідає англійською: 

“Nessa Childers: That is a difficult question to answer. I would have to 

know what you expect the answer to be, in a sense. I would hope that it would not 

affect employment, but I think you have to balance that against the public health 

issues and the issues of the pricing for national government”. 

При цьому, можна зазначити, що відповідь не є однозначною. 

Очевидно, що депутат не може надати чіткої відповіді. Мовний бар’єр між 

депутатами ускладнює комунікацію між ними, що призводить до модерації 

категоричності, які в даному випадку чітко проявляються в репліках, що 

являють собою стратегію ухилення від відповіді: “that is a difficult question to 

answer”, “I would have to know what you expect the answer to be”. 

Лише 90 депутатів (Велика Британія, Ірландія та Мальта), які у 

процентному співвідношенні становлять 12%, розмовляють англійською 

мовою як рідною. Кількість депутатів, що користується англійською як 

другою мовою у своїх промовах, становить близько 23% (за приблизними 

підрахунками оскільки депутати можуть змінювати мову, на якій вони 

виступають). Кількість промов, що виголошуються на офіційних мовах ЄС і 

синхронно перекладаються на англійську, становить 65%. Матеріалом 

нашого дослідження є виключно виступи на англійській мові. 

З огляду на такий мультилінгвізм Європейського парламенту, можна 

зробити висновок, що для парламентських дебатів ЄС поняття «модерації 

категоричності» є стрижневим. Модерація категоричності на засіданнях 

необхідна для того, щоб уникнути фрагментації, хаосу та всякого роду 

конфліктів (військових, соціальних, економічних і політичних) і сприяти 

досягненню єдності, солідарності, субсидіарності, злагоди та 

співробітництва. 
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У багатьох випадках, модерація категоричності проявляється у явищі 

політичної коректності, тобто стилі мовлення, політики, поведінки, який має 

мінімізувати расові, релігійні образи тощо. Особливостями політкоректності 

є її надзвичайна запобігливість – засуджуються не просто образливі вчинки, а 

усе що потенційно може бути образливим. Також для політкоректності 

характерна неконфліктність – в разі якщо виникає вибір між кількома 

варіантами інтерпретації події, факту, вчинку обирається найменш 

образливий, навіть якщо він є менш імовірним чи навіть відверто надуманим. 

Так, наприклад: 

“Labour markets have to work with disadvantaged people and monitor, 

analyse and make recommendations to provide a supportive work environment, 

helping them to develop the skills needed to retain employment”.  

Як видно, це висловлювання успішно вуалює суть явища. Оратор 

називає безробітних «людьми, що знаходяться в невигідному становищі» 

(disadvantaged people) – це один із поширених термінів політкоректності, а 

низькооплачувану і низькокваліфіковану роботу, що пропонується 

міжнародними ринками праці – supportive work environment, що допомагає 

розвивати навички, необхідні для збереження зайнятості (the skills needed to 

retain employment).  

Але власне явище модерації категоричності не можна ототожнювати з 

явищем політичної коректності, оскільки воно є більш широким. 

Сьогодні в Європейському парламенті модерація категоричності 

виявляє свою необхідність на двох рівнях.  

По-перше, з метою вкорінення європейської інтеграції на рівні союзу, 

яка проявляється у виступах депутатів від різних країн. Це зумовлено 

етикетом, певною манерою поведінки, правилами чемності, ввічливості та 

толерантності, що прийняті в суспільстві, а саме у Європейському Союзі.  

Так, 14 січня 2013 року відбулося засідання Європарламенту, на якому 

президент Кіпру Христофіас підводив підсумки свого Головування в ЄС, 
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виступаючи на грецькій мові. Незважаючи на значну критику цієї країни 

через економічну кризу, з якої намагається вибратися Кіпр, вислови інших 

депутатів Європарламенту були доволі стриманими та значною мірою 

характеризувалися модерацією категоричності. Так, Президент Комісії Хосе 

Мануель Бароссо, виступаючи англійською мовою, у своїй промові вдається 

до певних опозицій. Він робить наголос на політичних та економічних 

викликах, які переживає Кіпр, при цьому проголошує цю країну як таку, що 

входить до Європи (вислови together we, our Union яскраво це ілюструють), і 

змогла проявити «відданість», «професіоналізм» та «ефективність» під час 

Головування в ЄС: 

 “I want to pay tribute today to Cyprus, which, as one of our smallest 

Member States, with its particular geographical location and itself facing 

important political and economic challenges these days, has proved its pro-

European commitment, professionalism and efficiency during its Council 

Presidency. Together we have reached important results during this period, and I 

am convinced that Cyprus will continue to make an important contribution to our 

Union beyond its term of Presidency”. 

Тревор Колман, депутат від Великої Британії, притримується тієї самої 

лінії модерації категоричності у своїй промові. Навіть більше, звеличуючи 

роль Кіпру у Головуванні ЄС, він бере провину на Комісію ЄС за 

спричинення економічної кризи, використовуючи ідіому “to make the best of 

something” та прикметник найвищого ступеня порівняння “toughest”. 

 “Madam President, my congratulations to the Cyprus Presidency for 

making the best of one of the toughest economic crisis to hit Europe since the 

Second World War, and my congratulations also – if that is the right word – to the 

European Commission for its instrumental role in creating that crisis”. 

По-друге, модерація категоричності проявляється серед представників 

окремих національностей, представники яких часто можуть виступати як на 

рідній так і на англійській мові.  
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Два депутати Європейського парламенту – представники опозиційних 

політичних партій Польщі Філіп Качмарек та Рішард Чарнецький вдаються 

до модерації категоричності у своїх виступах. Філіп Качмарек вдається до 

незакінчених фраз, щоб не здатися занадто вороже налаштованим. Замість 

повного заперечення висловлювань, яке може спостерігатися у репліках його 

опонента, він вживає лексему “exaggerate”, намагаючись цим трохи 

пом’якшити незгоду між ними. 

“Filip Kaczmarek (Poland): Mr. Czarnecki appealed to us that we do not 

exaggerate. 1 million gender-based abortions… Over 20 thousand of rapes, a 

great number of girls…” 

У відповідь на його репліки Рішард Чарнецький відповідає більш різко, 

але тут же вдається до модерації свого виразу, вживаючи займенник “we” та 

апелюючи до спільної мети та загальної цілі, якою вони повинні керуватися, 

що в свою чергу є виявленням дипломатичного етикету: 

“Ryszard Czarnecki (Poland): I’ve been in a parliament with Mr. 

Kaczmarek for a number of years and what you have said is scandalous, I 

contempt all those facts more than you do, but we can’t be blind to what is going 

in Muslim countries and I would like you too understand that”. 

Модерація категоричності отже, проявляється на рівні представників 

різних країн Союзу та представників окремих націй, з метою подолання 

розбіжностей та досягнення так званої «європейської ідентичності». 

Мовна проблема ускладнює проблему «європейської ідентичності». 

Якщо депутати говорять між собою англійською мовою, це не означає, що 

соціальна інтеграція відбулася між народами і європейськими націями. У 

дискурсі європейської ідентичності дуже часто зазначається, що «мову 

неможливо легко використовувати як загальний знаменник для створення 

єдиного почуття європейської ідентичності, але англійська мова цілком може 

виступати в якості робочої» [216].  
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Зважаючи на особливості англійської мови (відсутність ввічливого 

«ви», незначна кількість часток, що можуть акцентувати увагу слухача, 

демінутивних суфіксів), перехід на англійську мову дещо схематизує і 

спрощує висловлювання, що впливає на встановлення усередненого 

стандарту. 

Наразі англійська як офіційна у стінах Європарламенту є лише для 

Великої Британії, Ірландії та Мальти. Але багато депутатів також вдаються 

до використання англійської, незважаючи на правовий статус їхньої 

національної мови, саме через мультилінгвізм даного інституту.  

Так наприклад, словацький дипломат та Єврокомісар Марош Шевчович 

на тому ж засіданні, присвяченому обговоренню Головування Кіпру в ЄС 

звертається до депутатів  англійською мовою: 

 “Madam President, I think we would all agree – as was very well testified 

to in this debate – that 2012 was one of the most difficult years in European Union 

history.” 

Тим не менш, мультилінгвізм Європейських інституцій є обмеженим. І 

обмежений він саме цим поняттям «європейської ідентичності». Фактично 

розуміння того, що являє собою європейська ідентичність, зосередилося 

навколо дискурсивно сформованого образу, що створює деякий ідеальний 

концепт побудови єдиної Європи. Це означає, що весь наступний дискурс 

європейської ідентичності базується на уявленні про деяке «уявне 

співтовариство», і можливо, що цього «ми» на онтологічному рівні 

реальності не існує.  

Очевидним стає те, що не всіх включають до цієї спільноти, коли 

депутат Дерк Ян Еппінк від Німеччини починає говорити російською мовою, 

яка не має статусу офіційної. Ці слова навіть не були внесені в стенограми 

засідання, лише зазначаючи: “(The speaker spoke in Russian)”. У інших 

депутатів це також не викликало схвалення, так наприклад, пані Роза Тюн з 

Польщі зазначила:  
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“I have a question for you, Mr Eppink. Do you think, at the end of the 

Cyprus Presidency when we all agree that Cyprus has made significant progress, 

that the best way to address the President of that country is in a language that is 

not an EU language?”. 

Отже, Європейський парламент є багатомовною інституцією, що 

передусім об’єднана поняттям «європейської ідентичності». Ця ідентичність 

визначається як «ми-європейці», приналежність до спільноти, яка закладає в 

основу свого існування певні європейські цінності: свободу особистості, 

ліберальну економіку, демократичні норми права, етнокультуралізм тощо. 

Парламентські слухання традиційно є еталоном дипломатії в політиці, 

що вже передбачає використання засобів модерації категоричності. Але 

членам Європейського парламенту, з огляду на мультинаціональний склад 

даного інституту, взагалі не властиві різкі прямі висловлювання. Тобто, 

можна зробити висновок, що модерація категоричності є характерною 

ознакою цього дискурсу певною мірою завдяки мультикультурності даної 

установи. Європейська ідентичність як провідне гасло всіх інститутів 

Європейського Союзу, побудована на принципі уникнення «дефіциту 

демократії», передбачає, що ЄС повинен стати справжньою наднаціональною 

демократією, що ще більше посилює модерацію категоричності в дебатах 

Європейського парламенту. 

 

2.3 Основні прийоми модерації категоричності в парламентській 

комунікації 

 

Деякі дослідники вважають, що значна кількість актуалізаторів 

некатегоричного твердження або «свідчить про обережність, невпевненість 

автора», або говорить про те, що автор не хоче здатися безпідставно 

самовпевненим [131, с. 72]. У зв’язку з цим мовець намагається зняти з себе 

відповідальність повністю або частково, використовуючи некатегоричні 
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форми вираження, а також «залучені сили»: цитати, посилання тощо [78, с. 

138]. Аналіз теоретичних джерел дозволяє нам припустити, що існує ряд 

технік (способів) модерації категоричності ознаки висловлювання 

(зустрічається також термін прийом зменшення) [3]. 

1.  Вказівка на суб’єктивність висловлювання 

Модерації категоричності можна досягти різними способами, які 

використовуються для досягнення конкретних комунікативних цілей. Одним 

з найбільш поширених прийомів модерації категоричності є вказівка на 

суб’єктивність висловлювання.  

Вказівка на суб’єктивність висловлювання співвідноситься з 

категорією суб’єктивної модальності або модальності думки [24, с. 292; 121; 

255, с. 739]. Серед засобів вираження суб’єктивного ставлення до особистості 

адресата і його висловлювань виділяють оціночні судження, які 

відображають певні комунікативні цілі і визначають позитивне, негативне 

або непряме відношення мовних суб’єктів до подій, людей та об’єктів 

висловлювань [120, с. 92]. Зазначаючи про суб’єктивний аспект 

висловлювання, необхідно «розрізняти пряме і прагматичне значення 

висловлювання» [49, с. 15].  

До основних засобів вираження даної категорії відносяться модальні 

слова та частки, модальні дієслова та предикативи, предикати знання та 

думки, а також модальні фрази. Модальні слова і деякі прислівники, що 

мають модально-оцінне значення, передають суб’єктивне ставлення мовця до 

висловлювання і дають оцінку ситуації в цілому [88, с. 89].  

Однією з найактуальніших тем останніх дебатів є біженці із Сирії, які 

намагаються врятуватися від жорстокої громадянської війни. Основними 

питаннями для обговорення є їхній захист міжнародним співтовариством та 

надання гуманітарної допомоги. Депутати дуже обережні у своїх 

висловлюваннях. Модальність їхньої думки виражається за допомогою 

безособових речень та дієслів believe, hope: 
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“I believe that it is important that those displaced by fighting in Syria are 

effectively protected by the international community.” (Deb. for 9 October 2013). 

“If we can achieve at least these objectives, it is my sincere hope that we 

will see refugee numbers rise more slowly than predicted and hopefully they might 

even start to decrease again at some point in the not too distant future.” (Deb. for 

9 October 2013). 

Ілокутивна сила висловлювання конституювального типу може бути 

представлена у вигляді посиленого, нейтрального або пом’якшеного 

варіантів. Крайні варіанти є модифікаторами категорії 

категоричності/некатегоричності. 

Нас цікавлять прагматичні аспекти прийомів модерації категоричності 

висловлювання. Так, ми виходимо з того, що мовець, який представляє свої 

судження не як однозначні істини, більшою мірою орієнтується на адресата, 

ніж співрозмовник, в мові якого переважають категоричні висловлювання. 

Модифікатори некатегоричності в даному випадку сигналізують не стільки 

про сумніві мовця в істинності своїх суджень у зв’язку з браком інформації, 

скільки про його бажання досягти успіху в спілкуванні. 

2.  Співвіднесення висловлювання з дійсністю 

Категорія категоричності/некатегоричності висловлювання утворює 

зв’язок з категорією епістемічної модальності, оскільки в деяких аспектах 

містить оцінку достовірності висловлюваного судження. Виходячи з того 

факту, що істина завжди містить у собі момент відносного, ми можемо 

припустити, що і судження мовного суб’єкта здебільшого не є абсолютними 

істинами. Процедура верифікації висловлювання передбачає використання 

процедури співвіднесення судження з дійсністю. Висловлювання набуває 

достовірності, коли мовець ніби бере на себе відповідальність за його 

істинність [134, с. 50]. Однак і в цьому випадку вислів буде істинним лише в 

епістемічному світі мовця, а адресат може дотримуватися іншої точки зору 

[140, с. 21-23]. 
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Мовець не тільки стверджує те, що відбувається в дійсності, а може 

висловлюватися також і стосовно неможливого: стосовно того, що могло б 

статися або ледь не сталося; висловлювати свої бажання, часто 

усвідомлюючи їхню нереальність; може визначати умови, висловлювати 

припущення [126, с. 117; 106, с. 56]. Достовірність не можна віднести до 

об’єктивної дійсності, оскільки категоричне твердження може бути 

помилковим з точки зору реального стану справ [135, с. 41].  

Так наприклад, під час вже зазначених дебатів щодо ситуації в Сирії, 

депутат різко критикує позиції більшості країн ЄС, зазначаючи, що йому 

соромно за таке ставлення міжнародної спільноти до цієї трагедії. Вони 

вирішують проблему хімічної зброї, але при цьому більше ніж 100 000 осіб 

були вбиті за допомогою інших засобів, і ЄС як і раніше продовжує 

закривати очі на цю трагедію. Оратор використовує парентетичні елементи зі 

значенням ментальної діяльності I believe, I think та модальний прислівник 

maybe, які є маркерами невпевненості і сумніву: 

“I believe that the attitude of the international community towards the 

Syrian tragedy is shameful and continues to be shameful.” (Deb. for 9 October 

2013). 

 “I think that in 20 years from now history books will describe us as 

cowards and maybe cowards are what we are for the moment.” (Deb. for 9 

October 2013). 

Навіть коли мовець усвідомлює, що його оцінка досить достовірна, він 

воліє виразити її некатегоричність, дотримуючись раніше згаданих 

принципів мовної комунікації. Ми можемо припустити, що мовець 

переслідує певну мету, яка полягає в тому, щоб змусити адресата 

прислухатися до його думки, привернути його на свою сторону. Прагматика 

комунікації не обов’язково передбачає необхідність підтвердження 

отриманої інформації. Вважається, що факт ненадійності інформації, яка 

повідомляється, обов’язково повинен бути згаданий [12, с. 180; 43, с. 577]. 
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Цей спосіб модерації категоричності використовується в передбаченні 

можливих заперечень на висловлені судження або як відповідь на подібні 

заперечення. 

3.  Деінтенсифікація категоричної ознаки висловлювання 

Деінтенсифікація також досить часто застосовується як спосіб 

модерації категоричності. Деінтенсифікація передбачає зменшення ступеня 

або кількості ознаки. Зменшення, яке виражається таким способом, тут 

переслідує головну мету, яка полягає в тому, щоб знизити категоричність 

висловлювання за допомогою використання певних засобів. 

Некатегоричність висловлювання, яка досягається мовцем при 

деінтенсифікаціі, показує, що він не бажає стверджувати, що погано, а що 

добре, і не хоче представляти свою оцінку як єдину можливу.  

“I find it rather worrying that much-needed conciliation has made no 

progress.” (Deb. for 25 February 2015). 

“When I asked them what they want, and what they expect from Europe, 

they said very clearly: ‘We want to go back, but perhaps you could give us some 

training, some expertise.” (Deb. for 9 October 2013). 

Компромайзери rather (досить, кілька) та perhaps (можливо) 

зменшують ступінь критичної оцінки об’єкта висловлювання мовцем, тим 

самим надаючи можливість адресату не погодитися з ним. 

Слід зазначити, що описані нами прийоми модерації категоричності 

часто можуть бути виражені одними і тими ж засобами, які детально будуть 

досліджуватися у наступному розділі. Розширити план модерації 

категоричності висловлювання можна завдяки поєднанню декількох 

прийомів модерації. 
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2.4 Комунікативний конфлікт як складова дискурсу дебатів 

Європейського парламенту  

 

Останнім часом парламентські дебати Європейського парламенту 

стають більш напруженими, а стосунки між парламентарями все гострішими. 

Тому з лінгвістичної точки актуальним стає розгляд поняття «конфлікту» в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту та прояву модерації 

категоричності в такій комунікативній ситуації. 

Поняттям конфлікту оперують численні сфери знань – соціологія, 

психологія, педагогіка, юриспруденція, лінгвістика. Основною причиною 

цього є протиріччя і сутички, які виникають у професійній, особистій, 

побутовій сферах людського життя. 

Німецький дослідник комунікативного конфлікту Г. Шанк розглядає 

конфлікт через поняття «розбіжність» (від нім. die Diskrepanz), маючи на 

увазі розбіжність думок і вважаючи, що існуючі розбіжності є лише 

передумовою для конфлікту. Розбіжності, що існують між людьми в їхніх 

думках і судженнях, однак, зовсім не означають наявність обов’язкового 

конфлікту; для конфлікту необхідні дії – мовні або фізичні, для того, щоб 

конфлікт став відчутним для обох сторін [268, с. 25]. 

У лінгвістиці поняття «конфлікт» співвідноситься з поняттями «мовний 

конфлікт» і «конфліктний комунікативний акт», і розглядається з позиції 

учасників – адресанта і адресата, а також протиріч, які існують між ними. 

Мовний конфлікт – це стан протистояння двох сторін (учасників конфлікту), 

в процесі якого кожна зі сторін свідомо і активно діє на шкоду протилежній 

стороні, та експлікує свої дії вербальними і прагматичними засобами. 

Оскільки експлікація існуючих між комунікантами протиріч найчастіше 

відбувається на вербальному рівні, то актуальним стає вивчення мовної 

поведінки учасників конфлікту з погляду засобів і способів вираження даних 

протиріч. 
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Конфлікт розуміється як особлива комунікативна подія, що має свої 

стадії розвитку, тобто протікає за певним сценарієм. Так, Р.Х. Третьякова 

виділяє наступні фази конфліктного комунікативного акту: 

• докомунікативна фаза – назрівання конфлікту. Учасники конфлікту 

усвідомлюють протиріччя, наявні між їхніми інтересами (поглядами, 

установками, цілями тощо), починають відчувати конфліктність ситуації і 

готові вжити взаємно агресивні мовні дії; 

• комунікативна фаза – дозрівання, пік і спад конфлікту. Комуніканти 

починають діяти в своїх інтересах на шкоду іншій стороні шляхом 

застосування конфліктних мовних (лексичних, граматичних) і речових 

(конфронтаційних мовних тактик) засобів. 

• посткомунікативна фаза – вирішення конфлікту. Дана стадія 

характеризується наслідками, що випливають з попередніх стадій: небажані 

та/або несподівані мовні реакції або емоційні стани конфліктуючих сторін 

[175, с. 3]. 

На стадії назрівання конфлікту (докомунікативна фаза) відбувається 

усвідомлення суб’єктами взаємодії своїх потреб, інтересів, позицій, які 

впливають на формування цілей спілкування і визначають наміри і вибір 

стратегічних і тактичних засобів і способів взаємодії. Обидва суб’єкта 

починають відчувати конфліктність ситуації і готові здійснити мовні дії один 

проти одного. Назрівання конфлікту може продовжуватися і в 

комунікативній фазі, коли дії суб’єктів спрямовані на «розвідку» ситуації: 

виявлення позиції противника, можливостей вирішення протиріч тощо. 

Основні стадії конфлікту – дозрівання, пік і спад – відбуваються в 

комунікативній фазі. 

1) Дозрівання конфлікту характеризується тим, що в цій стадії чітко 

визначаються суперечності, відбувається їх усвідомлення, і обидві сторони 

починають діяти в своїх інтересах на шкоду іншій стороні.  
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2) Пік конфлікту визначається застосуванням найбільш конфліктних 

мовних і мовленнєвих засобів: від прямої образи до найвитонченіших 

способів приниження честі та гідності співрозмовника. 

3) Спад конфлікту характеризується мовними діями суб’єктів, 

пов’язаними з різного роду поступками один одному, частковою або повною 

згодою з протилежною стороною, зміною теми (сценарію) розмови тощо. 

Вирішення конфлікту починається в комунікативній фазі, коли 

конфліктуючі сторони приходять до якогось рішення і завершують контакт, і 

продовжується в посткомунікативній фазі у вигляді негативних або 

неадекватних емоційних реакцій, негативного психологічного стану, фіксації 

будь-яких порушень умов комунікації тощо. 

Існує два параметри, що характеризують причини і характер конфлікту. 

1. Перший параметр – безпосередні учасники конфлікту, чия поведінка 

обумовлена комплексом зовнішніх (соціальних) і внутрішніх (психологічних) 

чинників. До зовнішніх факторів, що регулюють мовну поведінку, можна 

віднести: 

- традиції і норми, що склалися в даній етнокультурної спільності, у 

професійній групі, до якої належать мовці;  

- конвенції, прийняті в даному соціумі;  

- схеми мовної поведінки, що стали соціально значущими і засвоєні 

особистістю;  

- а також виконання комунікантами соціальних ролей, що 

визначаються соціальним статусом, професією, національною 

приналежністю, освітою, віком тощо. 

До внутрішніх факторів, що визначають поведінку учасників 

конфлікту, відносяться ті, що обумовлені якостями самих суб’єктів: типом 

особистості (психологічним і комунікативним), інтересами, мотивами, 

інтенціями, установками і поглядами учасників конфлікту тощо. [173, с. 167]. 
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2. Другий параметр – мова і мовлення, які співвідносяться як явища 

зовнішнього і внутрішнього порядку. Соціальна сутність мови, її 

конвенціональна природа дозволяють розглядати мову як код, єдиний для 

суб’єктів, які говорять даною мовою, і говорити про мову як про засіб 

встановлення контакту в мовному спілкуванні. Мовлення ж – явище 

індивідуальне, яке залежить від особистості; це творчий і неповторний 

процес використання ресурсів мови. Ситуативна обумовленість, 

варіативність мовлення, з одного боку, і можливість здійснити вибір для 

вираження певного змісту, з іншого, роблять мовлення своєрідним, несхожим 

на мовлення іншої людини. Правильний вибір засобів мови, орієнтованих на 

співрозмовника, здатність адекватно передати зміст сприяє гармонізації 

спілкування. 

Тип мовного взаємодії можна визначити за його результатом. 

Результат спілкування зазвичай пов’язують з метою спілкування – з 

досягненням/недосягненням мовленнєвого наміру мовця. Залежно від того 

факту, чи досягнута комунікативна мета, виділяються два типу спілкування: 

ефективне і неефективне. 

Однак, мети можна досягти різними способами. Наприклад, мета 

спонукати співрозмовника до будь-якої дії може бути досягнута за 

допомогою мовного акту ввічливого прохання чи наказу, вираженого за 

допомогою імперативу, нанесення образи і приниження особистості 

співрозмовника.  

Так, аналізуючи дебати Європейського парламенту від 8 липня 2015 

року можна простежити, як обговорення депутатами ситуації в Греції та 

пропозиції щодо виходу з кризи демонструє ситуацію комунікативного 

конфлікту. Відмінності в політичних позиціях обговорюваного питання 

настільки істотні, що дану ситуацію можна охарактеризувати як 

конфронтаційну, протистояння сторін призводить до досить гострого 

виступу прем’єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса, що миттєво тягне за 
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собою реакцію опонентів. У той час як деякі депутати Європарламенту 

критикують його за відсутність конкретних пропозицій, інші хвалять, а деякі 

взагалі переконують вивести країну із Єврозони.  

Докомунікативною фазою є ознайомлення депутатів з даною 

ситуацією, її обговорення і формування фракціями і політичними 

об’єднаннями власної позиції, підготовка промов ораторами. 

Комунікативна фаза представлена виступом Алексіса Ціпраса, а також 

вербальними і невербальними (вигуки, сміх, оплески) реакціями на 

висловлювання іншими депутатами. 

У розвитку цієї комунікативної фази ситуації конфлікту легко 

простежити всі три етапи – дозрівання, пік і спад. 

Фаза дозрівання характеризується усвідомленням протиріч, 

відмінностей у поглядах на кризову ситуацію, яка виникла в Греції. Оратор 

словосполученням eurozone’s inability чітко і однозначно визначає позицію 

своєї країни по відношенню до курсу ЄС, вказуючи на нездатність віднайти 

довготривале рішення: 

“The Greek crisis is a manifestation of the eurozone’s inability to find a 

long lasting solution.”(Deb. for 8 July 2015). 

Крім того, він зазначає, що фінансова допомога ЄС ніколи не 

потрапляла грецькому народу, а замість цього направлялася, щоб врятувати 

банки. Це і стало причиною того, чому програми жорсткої економії не 

отримали суспільного визнання в Греції: “The simple fact is that we have to 

face and accept that the majority of the Greek people feels that they have no other 

choice other than to demand that they be given a way out of this impasse and this 

dead end” (Deb. for 8 July 2015).  

Фразами “we have to face and accept” та “they have no other choice” 

оратор досить категорично наголошує на безвихідному становищі та зневірі 

людей та метафорично намагається змодерувати своє висловлювання, 
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зазначаючи про перспективи знайти вихід з цього глухого кута (“impasse”, 

“dead end”). 

Фаза піку демонструє поступову ескалацію і досягнення вищої точки 

конфлікту. Обидві сторони, застосовуючи найбільш конфліктні вербальні та 

невербальні засоби комунікації, намагаються здійснити максимально 

негативний вплив на самооцінку опонента, на його імідж. Не відмінності в 

думках і оцінці подій, а саме висловлювання, які містять докори, 

звинувачення, критику, а часом образи, перетворюють звичайну бесіду в 

суперечку і конфлікт. 

Прем’єр-міністр Ціпрас зазначив, що Греція була перетворена на 

“austerity laboratory” (лабораторія жорсткої економії), але експеримент не 

вдався: “the experiment was not a success: poverty has soared, and so has public 

debt” (Deb. for 8 July 2015). Ця фраза несе в собі негативну конотацію по 

відношенню до дій ЄС і експліцитно висловлює звинувачення в невдалій 

політиці, через яку в країні зросла бідність, державний борг, та за яку ЄС 

доведеться нести відповідальність.  

Депутат від Німеччини Манфред Вебер виступив з критикою Ціпраса 

через відсутність пропозицій в якості основи для переговорів, застосовуючи 

протиставлення та паралельні конструкції (“You…, we…”):  

“You engage in provocation, we engage in compromise. You are looking at 

failure, we are looking for success. You don't like Europe, we love Europe” (Deb. 

for 8 July 2015).  

Це свідчить про конфронтацію між комунікантами і покликано знизити 

статус противника в очах аудиторії, підірвати його авторитет.  

“You are talking about dignity, but you are consistently not telling your 

people the truth and this is not dignified” (Deb. for 8 July 2015). Апелюючи до 

таких цінностей як гідність і правда, опонент критикує співрозмовника, і 

навіть звинувачує його в брехні. 
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Вебер зазначає, що в ЄС є п’ять країн з більш низьким рівнем життя, 

ніж Греції, і задає риторичне питання: “How can you tell those people Greece 

cannot stand more cuts?” (Deb. for 8 July 2015). 

Таке риторичне питання явно демонструє бажання показати, наскільки 

непереконливими для опонента є слова оратора, а також відмову всерйоз 

сприймати звинувачення і його позицію взагалі, але водночас виступає у 

якості модератора категоричності та відкритої конфронтації. 

Депутат від Польщі Рішард Легутко вступає в дискусію і відразу ж 

намагається примирити протилежні сторони, зазначаючи про те, що і Греція, 

і ЄС можливо припустилися певних помилок. Він починає свій виступ із 

паралельної конструкції, яка є алюзією на Шекспіра: 

“Something is rotten in Greece but something is rotten in the EU too.” 

(Deb. for 8 July 2015). 

Таким чином, він намагається зрівняти позиції опонентів, і вдається до 

метафори, порівнюючи ситуацію, яка виникла, із театральною виставою: 

“I do not know about everyone else here, but this gives me the impression of 

a pièce de théâtre that has been unfolding before our eyes; nothing really is what 

it seems.” (Deb. for 8 July 2015). 

З одного боку, греки просять про допомогу, а з іншого, намагаються 

уникнути позиції, в якій вони були б залежною стороною. У відносинах 

Греції та ЄС було проведено низку заключних раундів переговорів, але 

фінального рішення так і не було досягнуто. Категоричність своїх 

висловлювань та рішучість висловленої позиції, депутат намагається 

змодерувати риторичним питанням: 

“Who and what we are trying to save, is it the currency union, is it Greek 

society, the credibility of the government, the creditors, the reputation of Angela 

Merkel or the infallibility of the ever closer union?” (Deb. for 8 July 2015). 
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Пік конфлікту досягається під час виступу депутата від Бельгії Гая 

Верхофштадта. Свою промову він одразу ж починає досить різко, агресивно, 

майже глузуючи з прем’єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса: 

“Mr Tsipras, welcome. You can see that you do not have to be afraid of the 

European Parliament. You refused at first – I did not think that it could be true 

that such a big democrat as Mr Tsipras was afraid of a debate! – but you are 

here.”  (Deb. for 8 July 2015). 

Він відкрито заявляє про свою злість та навіть не намагається стримати 

свої емоції. Майже кожне його речення зриває шквал оплесків серед 

парламентарів: 

“I have to tell you that I am angry because you are talking about reforms, 

but we never see concrete proposals for reforms. 

(Applause) 

I am angry because we are in fact sleepwalking towards a Grexit. We have 

already been sleepwalking for five years with the help and the support – do you 

hear them? – of the people of the extreme right at the end. Not only have we been 

sleepwalking, but in recent months I have more the impression that we have been 

running towards a Grexit. But it is not you and it not us who will pay the bill. It is 

going to be the ordinary Greek citizens who are going to pay the bill of a Grexit of 

30-40%. 

(Applause)” (Deb. for 8 July 2015).  

“… And let me tell you the five things you have to do – I am even ready to 

come to Athens to discuss it with you, because I like a challenge! … 

(Applause)” (Deb. for 8 July 2015). 

Гай Верхофштадт починає відкриту конфронтацію і заявляє про те, що 

він приймає цей виклик. Він прямо заявляє про своє обурення (повторення 

лексеми angry, вживання прийменника never, конструкції I like a challenge) з 

приводу того, що не бачить конкретних пропозицій по вирішенню цієї 

проблеми. Якщо Греція завжди рухалася в напрямку виходу із Єврозони, в 
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останні місяці цей рух набув небаченої швидкості (протиставлення 

sleepwalking – running для посилення ефекту).  

В другій частині своєї промови він починає розробляти конкретний 

план дій, застосовуючи конструкцію із модальним дієсловом  “You have 

to…”.  

“… You have to transform the public banks into a private banking sector. 

You have to open the markets and the professions for young people… 

(Applause) 

… Finally, let us propose ending the privileges in your country… 

(Applause and interjections from the floor).” (Deb. for 8 July 2015).  

Його виступ отримав дуже бурхливу реакцію з боку аудиторії, досягши 

таким чином піку конфлікту, який пізніше пішов на спад. 

Фаза спаду в розглянутому нами випадку виражена досить чітко. 

Йдеться про поступки, і навіть часткову згоду з протилежного стороною. 

Грецький прем’єр-міністр Алексіс Ціпрас зазначив про проведення 

плідних дебатів, але імпліцитно наголосив на тому, що наразі зусиль та дій 

Європейського Союзу недостатньо, і він очікує на більш рішучі і виважені 

кроки з їхнього боку. 

“We saw today a fruitful debate with contrasting views, highly political but 

not in the form of state against state. The European Parliament has to play a more 

active role” (Deb. for 8 July 2015). 

За підсумками обговорення він підтвердив, що Афіни представлять 

конкретний план дій 9 липня. Депутати визнали, що Греція зробила перший 

крок до вирішення своїх проблем з кредиторами. А лідери французького 

Національного фронту, іспанської партії «Podemos» і Партії незалежності 

Сполученого Королівства висловили підтримку грецькому уряду. 

Президент Європейської комісії також висловив свою згоду, 

намагаючись змодерувати категоричність попередньої дискусії реченням 

умовного способу (If…, we…):  
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“It was a mistake to leave the negotiation table. If we hadn't broken off, we 

would have come to an agreement” (Deb. for 8 July 2015). 

Президент Ради Дональд Туск під час дебатів в Європарламенті 

закликав Європейський союз уникнути розділення, наголосивши на таких 

цінностях як єдність та закликавши не втратити свій останній шанс: 

“Today we need unity, not because unity is a beautiful idea, but because it is 

indispensable in order to take concrete decisions. Without unity on Greece we 

wake up in four days in a different Europe. This is really and truly the final wake-

up call for Greece but also for us. Our last chance” (Deb. for 8 July 2015). 

Грецький уряд має представити нові пропозиції щодо виходу з кризи та 

угоди з міжнародними кредиторами. Пан Ціпрас каже, що над цими 

пропозиціями працюють, але не розкрив деталей. Прем’єр-міністр також 

висловив впевненість, що Греція може виконати свої зобов’язання в 

інтересах Греції і Єврозони у найближчі кілька днів, і посилаючись на свою 

повагу до європейських законів, процитував Софокла: 

“There are times when the greatest law of all human laws is justice for 

human beings” (Deb. for 8 July 2015). 

Вирішенням конфлікту можна вважати завершення контакту 

конфліктуючими сторонами.  

Посткомунікативна фаза містить різного роду реакції з боку опонента 

і аудиторії, зміну їхнього психологічного стану.  

Отже, можна зробити висновок, що в силу напруженої політичної та 

економічної ситуації та пов’язаних з цим чинників, дебати Європейського 

парламенту стають все більш жвавими і бурхливими і навіть призводять до 

виникнення конфліктних ситуацій і відкритих конфронтацій між учасниками. 

Але оскільки управління конфліктом передбачає діяльність, 

спрямовану на примирення протиборчих інтересів і вироблення загального 

узгодженого рішення, то мова політиків навіть у таких напружених моментах 

повинна бути націлена на гармонізацію їхніх відносин, що у більшості 
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випадків проявляється у модерації категоричності та кооперативному 

підході.  

Кооперативна стратегія мовної поведінки відрізняється установкою 

направити сформовану конфліктну ситуацію в сприятливе русло. Метою є 

максимальна реалізація учасниками конфлікту власних інтересів 

кооперативним, «мирним» шляхом, переведення конфлікту в раціональну 

площину.  

Таким чином, комуніканти прагнуть знайти вирішення конфліктної 

ситуації при максимальній реалізації власних інтересів за допомогою певних 

стратегій, які будуть розглянуті далі. 

 

2.5 Комунікативні стратегії модерації категоричності в дебатах 

Європейського парламенту 

 

Протиріччя комунікативної інтенції мовця і конвенціонально 

обумовлених норм і приписів мовної взаємодії є головним мотивом, що 

спонукає парламентаря шукати оптимальні засоби або ресурси модерації 

висловлювання. Усвідомлення і намір вибору мовних засобів мовцем можна 

розглядати як серію рішень, що відповідають уявленню про раціональну 

модель людини [225]. Це дає можливість представлення мовної комунікації 

як стратегічного процесу [85; 91; 142; 170]. Засоби, або ресурси, комплекси 

мовних дій, що використовуються комунікантом для оптимального 

досягнення комунікативної мети, слідом за рядом авторів, назвемо 

стратегіями [85; 91; 170]. 

Стратегії як сукупність цілеспрямованих дій в моделі породження і 

розуміння дискурсу [142, с. 41] обумовлюються, насамперед, специфікою 

дискурсу, а також системою цінностей, переконань, соціальних норм і 

конвенцій, що становлять у сукупності диспозицію особистості. Вибір тієї чи 

іншої стратегії залежить від сформованих умов комунікації, від ситуації 
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спілкування, від соціально-психологічних факторів (статусу комунікантів, 

їхньої обізнаності, зацікавленості) [170]. Даний вибір здійснюється завдяки 

наявності у мовця вербальних умінь «побудови мовленнєвого ходу» [85], які 

базуються на знаннях принципів, постулатів і конвенцій спілкування, що 

становлять частину його мовної компетенції. 

Можна припустити, що модерація категоричності буде 

характеризуватися специфічним набором стратегій, орієнтованих на 

досягнення мети парламентського дискурсу, «символічного блага дискурсу» 

[97]. Таким чином, комунікативними стратегіями є мовні засоби, що 

використовуються депутатами з метою модерації категоричності 

висловлювання. 

Дослідженню різних комунікативних чи мовних стратегій присвячено 

досить великий перелік робіт. Так, прийнято розрізняти кооперативні і 

некооперативні стратегії. Кооперативні стратегії спрямовані на створення 

загального мовного простору в кооперативних епізодах або установки на 

переорієнтацію, залучення партнерів у власний мовний континуум в 

конфліктних і конфліктогенних епізодах. Отже, така стратегія прототипно 

максимально наближена до якоїсь ідеальної стратегії, що задовольняє 

вимогам аспекту соціального. Некооперативні стратегії, на думку Г. Шенка, 

характеризується порушенням однієї або кількох максим П. Грайса, а також 

правил зміни мовців, що блокує комунікативну перспективу для партнера 

тощо [268].  

 

Домінує кооперативність 

Стратегія створення двозначності (неоднозначності) 

Стратегія створення навмисної невизначеності 

Стратегія евфемізаціі та застосування політично коректної лексики 

Стратегія псевдономінаціі 

Стратегія зміни комунікативного фокусу 
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Стратегія замовчування / Стратегія мовчання 

Стратегія ухилення від відповіді 

Домінує некооперативність 

 

Схема 2. Комунікативні стратегії модерації категоричності 

 

2.5.1 Стратегія створення двозначності (неоднозначності) 

 

Двозначність можна визначити як властивість мовного знака, 

відповідно до якої знак може володіти декількома значеннями одночасно. 

При цьому знак в даному контексті можна інтерпретувати по-різному – як 

значення А чи значення В. Однак даний знак не можна інтерпретувати як 

такий, що має значення А і В одночасно [195; 252; 267]. Властивість знака 

мати два значення, але в рамках контексту інтерпретуватися тільки в одному 

з них, у Л. Вітгенштейна отримало назву «duck-rabbit effect» [252]. 

Двозначність – це природна властивість мови, яка проявляється на різних 

мовних рівнях [252]. Слід також зазначити, що в різних мовах є свій 

«потенціал» двозначності, тому специфіка використання цього засобу в 

різних мовах різна. 

Основною лінгвістичною передумовою існування явища двозначності є 

принципова невідповідність між структурою мови як системою і 

недискретною реальністю. Перетворення недискретного в дискретне в будь-

якому випадку призводить до спотворень, причому ці спотворення 

нерегулярні. Таке варіювання може сприйматися як комунікативно значуще, 

так і комунікативно незначне [19, c. 216]. В рамках нашого дослідження 

розглядається інтенціональне використання двозначності, навмисна 

неоднозначність референції, тому дане варіювання набуває статусу 

комунікативно значущого. 
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Двозначність може існувати на лексичному рівні (полісемія, омонімія 

тощо), синтаксичному рівні і рівні тексту. Так наприклад, англійське слово 

light означає як «світлий», так і «легкий» тощо. Прикладами синтаксичної 

(граматичної, структурної) двозначності можуть стати добре відомі і часто 

цитовані речення: Tibetan history teacher; Flying planes can be dangerous [195; 

252]. У кожному з цих речень можливі як мінімум два варіанти їх 

інтерпретації в залежності від того, які синтаксичні зв’язки між частинами 

речення інтерпретуються. 

Двозначність виконує регулюючу функцію, оскільки до неї вдаються в 

тих випадках, коли сторони не можуть прийти до консенсусу протягом 

переговорів [195]. Протиріччя інтересів і небажання обмежувати 

комунікативні інтереси кожного з учасників заводить переговори «в глухий 

кут». У ситуації, коли час переговорів добігає кінця, але рішення не 

прийнято, або коли здійснюється відкрита протидія в режимі бойових дій, 

використання цієї стратегії є компромісом для обох сторін. Ініціатори 

переговорів приймають формулювання, яке влаштовує обидві сторони і має 

декілька інтерпретацій, кожна з яких задовольняє ту чи іншу сторону-

учасника. В парламентському дискурсі сторони навмисно приймають таке 

формулювання, виходячи з думки про те, що «поганий мир кращий за добру 

війну». На думку Д. Пехарь, двозначність в мирних договорах збільшує їхній 

потенціал кооперативності, так як змушує сторони знову сісти за стіл 

переговорів для уточнення раніше прийнятих формулювань [260]. 

На думку фахівців, стратегія використання двозначності часто є 

єдиним засобом, який би гарантував продовження переговорів і сприяв 

прийняттю рішення, що рятує репутацію однієї зі сторін конфлікту.  

“Both sides agree that discussions between them begin immediately to settle 

the question of the return to the October 22 positions in the framework of 

agreement on the disengagement and separation of forces under the auspices of 

the UN” (Deb. for 18 November 2015). 
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Ефект використання даної стратегії полягає у тому, що ізраїльська і 

єгипетська влада могла трактувати цю синтаксичну двозначність 

діаметрально протилежними способами в залежності від того, які 

синтаксичні зв’язки між частинами положення вони визнавали вірними. 

Представники Єгипту трактували це положення як вимогу до Ізраїлю 

відвести свої збройні сили відповідно до вимоги Резолюції 334 Ради Безпеки 

ООН. Таке трактування виникало тому, що вони визнавали існування 

синтаксичного зв’язку між “return to the October 22 positions” і “under the 

auspices of the UN”. Представники Ізраїлю, проте, зрозуміли становище 

інакше – як заклик до сторін-учасників конфлікту вести переговори щодо 

питання “separation of forces” без вказівки відвести війська на позиції, 

зайняті 22 жовтня. В даному випадку їхня інтерпретація двозначного виразу 

ґрунтувалася на визнанні синтаксичного зв’язку між “discussions ... to settle 

the question” і “under the auspices of the UN”. 

Ще один приклад, який ілюструє застосування даної стратегії, взятий 

вже з дебатів щодо регулювання в сфері бізнесу. Під час засідання було 

запропоновано внести поправку в резолюцію і замінити вираз “a significant 

part” на більш влучний вислів “80%”. Пропонувалося внести зміни в 

наступне речення: “That a significant part of any surplus income over 

expenditure derived from the activities should be used as extra-budgetary income 

for specific telecommunication development projects, primarily in the least 

developed countries” (Deb. for 15 February 2015).  

Вираз “significant part” завжди викликав численні суперечки на 

засіданнях, оскільки інтерпретувався незрозуміло і двозначно. Однак, свого 

часу дана навмисна двозначність грала в тексті документа важливу роль: 

завдяки її наявності можна було інтерпретувати ключове положення 

двозначно і регулювати обсяг виділених на проекти розвитку засобів у 

відповідності з поточними інтересами. 
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Приклад двозначності знаходимо і в дебатах щодо демографічних 

проблем, де наводяться суперечливі формулювання, представлені в такій 

формі, щоб задовольняти інтереси всіх сторін-учасників. Так, двозначне 

формулювання, яке б задовольняло інтереси всіх учасників, стосується 

абортів.  

“In those circumstances where abortion is not against the law, such 

abortion should be safe” (Deb. for 4 February 2015). 

Відповідно до даного формулювання безпека абортів (а, отже, їхня 

можливість) не має значення там, де уряд знаходить аборти неприйнятними. 

Там, де аборти заборонені, домовлятися про їхню безпеку марно. На безпеці 

абортів слід наполягати там, де аборти не заборонені державою. Таким 

чином, оскільки обидві позиції (за і проти абортів) мають однакове право на 

існування, речення складено таким чином, щоб задовольняти інтереси і тих, 

хто хоче, щоб аборти були безпечними, і тих, хто не визнає законність 

абортів за винятком випадків, особливо обумовлених законодавством країни. 

Хоча такі формулювання є досить складними і не покликані задовольняти 

інтереси тих, хто не бере участі в переговорах з даного питання, проте, їхня 

роль в процесі переговорів дуже важлива. Вони формулюють поняття, які за 

обопільною згодою сторін, що приймають учасників переговорів, наділені 

множинним змістом, і це дозволяє зрушити в переговорах з «мертвої точки». 

 

2.5.2 Стратегія створення навмисної невизначеності 

 

Ефекту, подібного до того, що створюється двозначністю, можна 

досягти шляхом використанням ряду засобів невизначеної референції. Під 

референцією, слідом за О. В. Падучевою, ми розуміємо віднесеність 

актуалізованих (включених в мову) імен, іменних виразів, іменних груп або 

їхніх еквівалентів до об’єктів дійсності [134, с. 8]. Референція є категорією 

мови, тобто стосується не слів і виразів, а їхнього вживання в мові, що 
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призводить до прагматизації даної теорії. Дане положення свідчить про 

наявність зв’язку між актом референції та мовцем і його комунікативним 

наміром. У таких випадках невизначеність, що виникає в процесі 

інтерпретації адресатом висловлювання, пов’язана не з об’єктом номінації, а 

з волею номінатора. Отже, сам акт референції є суб’єктивним актом, 

обумовленим наміром мовця [120]. Низка авторів даний ефект навмисного 

або інтенціонального створення невизначеності висловлювання називає 

мовної маніпуляцією [134; 136]. 

Мова має широкі можливості для створення невизначеності. 

Приведення їхнього повного переліку не входило в завдання нашого 

дослідження, однак слід зазначити, що такі засоби є на різних мовних рівнях. 

Так, лексичними засобами створення невизначеності, зокрема, є 

використання слів з дифузійною семантикою (some, particular тощо), 

іменників широкої семантики для позначення цілком конкретних предметів і 

дій (action, thing, object замість, наприклад, war, aggression, scandal тощо), 

невизначених або вказівних займенників everybody, someone, one, anybody 

тощо, розмивання смислового змісту за допомогою генералізації (most people, 

the majority замість одиничного суб’єкта) тощо. До синтаксичних засобів слід 

віднести еліпсис, використання пасивних конструкцій замість активних 

конструкцій без вказівки на особу, яка здійснює дію тощо. В рамках даного 

дослідження нас цікавить механізм їхнього навмисного, або інтенціонального 

використання мовцем з метою модерації категоричності. Розглянемо деякі 

приклади використання даної стратегії. 

Нерідко в результаті використання даної стратегії мовцем вуалізується 

алегоричне позначення референта: 

“... Has not there been some talk of major military decisions being taken at 

this time?” 

“Naturally the subject of our joint defense will be discussed in Brussels, as it 

always is on these occasions, along with other subjects of mutual concern. But as 



 

 

118 

to decisions, any decisions will of course, be taken with the full knowledge of 

Parliament and, if necessary, parliamentary approval” (Deb. for 15 May 2015). 

Соціальний статус комуніканта (він є депутатом парламенту) 

обумовлює необхідність дотримуватися принципу кооперативності. Аспект 

індивідуального представлений прагненням мовця не розголошувати 

запитувані відомості в інтересах зовнішньої політики держави. Суб’єкт в 

силу цього повинен висловлюватися і в той же час уникати відповідальності 

за свої слова, не роблячи ніяких зізнань. Тому він приховує знання об’єкта 

референції, вуалізуючи алегоричне позначення референта за допомогою 

використання багатозначного виразу “other subjects of mutual concern”. 

У сфері суспільних відносин у таких ситуаціях нерідкими є випадки 

«вуалювання» референції як прагнення ухилитися від чіткого формулювання 

думки, і нерідко саме таким чином банальним твердженням надається 

необхідне значення. Депутат у відповідь на запитання, чи можна очікувати на 

удосконалення технічних параметрів запуску космічних шатлів в порівнянні 

з попередніми запусками, або вони залишаться колишніми, відповів:  

“I think our performance in terms of the liftoff performance and in terms of 

the orbital performance, we knew more about the envelope we were operating 

under, and we have been pretty accurate staying in that. And so I would say the 

performance has not by design drastically improved. I think we have been able to 

characterize the performance more as a function of time” (Deb. for 10 April 

2015). 

Даний фрагмент дискурсу характеризується настільки частим 

використанням іменника з широким значенням “performance”, що визначити, 

що саме є об’єктом референції у даних висловлюваннях, складно. В цілому, 

мовна діяльність суб’єкта дискурсу задовольняє вимогам соціального аспекту 

комунікації і характеризується як кооперативна, однак, мовцем навмисно 

порушується максима способу (говори ясно, коротко і послідовно), за 

рахунок чого відбувається часткова реалізація комунікативних намірів мовця 
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(прагнення до позитивної саморепрезентації: не показувати свою 

некомпетентність, створити образ результативності роботи тощо) при 

фактичній неготовності відповідати на поставлені запитання. 

 

2.5.3 Стратегія евфемізаціі та застосування політично коректної 

лексики 

 

Стратегія використання евфемізмів вважається найбільш поширеним 

прийомом у професійному дипломатичному дискурсі [44; 68]. Виходячи з 

цього, слід розглядати стратегію евфемізаціі як одну з прагматичних 

закономірностей функціонування парламентського дискурсу. Евфемізмами 

називають стилістично нейтральні слова або вирази, які вживаються замість 

синонімічної мовної одиниці, яка для мовця є непристойною, грубою або 

нетактовною, і призначені для того, щоб здійснити операцію заміни 

соціально неприпустимого позначення загальноприйнятим виразом без втрат 

загального обсягу висловлювання [118; 169]. Використання евфемізму 

направлено на применшення ступеня негативної ознаки або на зміну оцінки 

знака з негативної на позитивну або нейтральну [185, c. 196]. Основна мета, 

яку переслідують комуніканти при використанні стратегії евфемізаціі, 

полягає в прагненні уникнути комунікативних конфліктів та відчуття 

комунікативного дискомфорту у співрозмовника, тому головною функцією 

евфемізмів в мовному спілкуванні слід вважати регулятивну функцію. 

В парламентському дискурсі використання евфемізмів обумовлено, 

перш за все, прагматичними факторами, хоча важливу роль відіграють і 

соціальні чинники (прагнення до ввічливого, тактичного і делікатного 

висловлювання). 

Головним мотивом, що обумовлює використання стратегії евфемізації 

є модерація категоричності. Під час дебатів парламентарі використовують 

вирази “improper behavior”, “improper conduct” («неправильна, неналежна 
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поведінка»), “improper contacts” («невідповідні контакти»), в яких слово  

“illegal” («незаконний, протизаконний») замінюється на “improper” («не 

зовсім правильний», «неналежний»). У дебатах часто використовується ряд 

синонімічних висловів “surreptitious”, “covert”, “clandestine” («таємний»), 

які вигідно відрізняються від точного визначення “criminal” («злочинний»): 

“surreptitious American aid to the contras”, “clandestine policy toward Iran”, 

“covert activities” (Deb. for 15 July 2013). 

Засобом модерації категоричності, зниження конфліктності 

спілкування та проявом толерантності є застосування політично коректної 

лексики, під якою розуміється табуювання ряду висловлювань, здатних 

обмежити або образити адресата [13]. Для європейської культури 

табуйованими темами є расова приналежність, ставлення до меншин, релігія, 

здоров’я людини, рівень доходів, професії і навички, деталі особистого життя 

тощо. У разі необхідності обговорення табуйованих тем прийнято 

застосовувати засоби політичної коректності. 

Можна припустити, що в ситуації вимушеного обговорення 

табуйованих тем, мовець може застосовувати модерацію категоричності з 

огляду на: 1) необхідність позначити за допомогою мовних засобів 

табуйований об’єкт в ситуації спілкування; 2) прагнення уникнути 

негативного впливу на адресата, що виникає в результаті прямого іменування 

табуйованого явища, що може принизити або образити адресата. 

Засоби політичної коректності дозволяють частково задовольнити 

обидва аспекти – назвати, позначити явище і уникнути негативного впливу 

на адресата, зняти конотацію соціальної неприйнятності того чи іншого 

іменування. Так, людей із зайвою вагою називають “horizontally challenged”, 

із нестандартним ростом “vertically challenged” тощо. Найбільшу 

поширеність в сфері суспільних відносин отримали засоби політичної 

коректності, що позначають малопрестижні професії. Так, для назви професії 

мийника стекол використовують “glass maintainance engineer”, для 
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прибиральника – “garbologist”, для ліфтера – “member of the vertical 

transportation corps” тощо. 

В даний час їхнє використання вважається нормою кооперативного 

вербальної поведінки, є характерним практично для всіх видів 

інституціонального спілкування і більш детально буде розглянуто в 

наступному розділі. 

 

2.5.4 Стратегія псевдономінаціі 

 

Близькою за характером до стратегії евфемізаціі є стратегія 

псевдономінаціі, яка полягає в нейтралізації соціально маркованої опозиції 

новими, не властивими даному слову (словосполученню) конотаціями, в 

спотворенні плану змісту лексичних одиниць. Псевдономінацію можна 

назвати спробою усунення неприємного факту шляхом зміни способу його 

констатації. Ця процедура «мотивується припущенням про те, що зміна імені 

може надати нові властивості денотату, тобто нібито змінює його природу» 

[185, c. 203]. Даний процес Р. Барт назвав «імунізацією колективного 

уявного» [195, c. 278]. Дана стратегія відома також під назвою 

індефінізуючого перетворення [19; 20; 117]. 

Так, з метою нейтралізувати соціально марковану опозицію слова 

“killing” в щорічних звітах щодо дотримання прав людини в країнах світу та  

в парламентських дебатах замість нього вже давно запропоновано 

використовувати вираз “unlawful or arbitrary deprivation of life”.  

Як приклад використання стратегії псевдономінаціі для модерації 

категоричності у якості спроби примирення погляду влади на ситуацію 

зовнішнього світу та її оцінку з позиції системи суспільних цінностей, можна 

розглядати цілий ряд прагматично орієнтованих словосполучень, що 

використовуються для іменування нових видів озброєння, військових дій, 

їхніх наслідків. В оприлюднених звітах про використання нейтронної бомби 



 

 

122 

даний вид небезпечного озброєння був названий “radiation enhancement 

device” (пристрій, що збільшує рівень радіації), “an efficient nuclear weapon 

that eliminates an enemy with a minimum degree of damage to friendly territory” 

(ефективна ядерна зброя, яке усуває ворога з мінімальним збитком для 

сусідніх дружніх територій), “a very large, potentially disruptive reentry 

system” (дуже велика система, що володіє потенційною руйнівною силою), 

при цьому можлива поява мільйонів жертв у зв’язку з її використанням 

позначається як “collateral damage” замість “expected tens of millions of 

civilian dead” тощо. 

Аналогічним чином, в практику ввійшло називати отвір від кулі 

(“bullet hole”) як “ballistically induced aperture in the subcutaneous 

environment” (балістично спричинений отвір в підшкірному покриві); факт 

нападу військ першими іменується як “pre-emptive counterattack” 

(визвольний контрудар); факт потрапляння військ в засідку як “engaged the 

enemy on all sides” (залучення в військові дії з ворогом з усіх боків); відступ 

військ (“retreat”) як “backloading of augmentation personnel” (відправка 

надлишкового за чисельністю контингенту військ на батьківщину) тощо. 

Також прикладами псевдономінаціі стають вирази “protective reaction strike” 

(удар як захисна реакція,), “air support” (підтримка з повітря), “a limited 

duration protective reaction strike” (обмежений за часом удар як захисна 

реакція), які використовуються замість “bombing” тощо. 

 

2.5.5 Стратегія зміни комунікативного фокусу 

 

Основною змістовною одиницею діалогічного спілкування є 

комунікативний фокус. З позицій нашого дослідження найбільший інтерес 

представляє явище зміни комунікативного фокусу, його переміщення з однієї 

стадії в іншу мовцем для досягнення комунікативних цілей. На думку 

Т.О. Жалагіної [83], зміна комунікативного фокусу поєднана зі зміною 
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прагматичного фокусу, під яким розуміється акт вибору, виділення об’єктів 

розмови, критерієм для якого є успішність та ефективність комунікації та 

взаємодії. Найчастіше це проявляється в тому, що мовцем припиняється 

розмова або переводиться в інше русло в тих випадках, коли розмова 

приймає небажаний зворот [83]. 

Зміна комунікативного фокусу супроводжується заміною можливого 

світу: більш-менш «спільного» світу на приватний і навпаки, одного 

можливого світу на інший, наступний за першим в часі, реального світу на 

нереальний (наприклад, світ снів) або навпаки [218, c. 152]. 

“Emma McClarkin: Finally, the integrity of sport is also vital for the 

gambling industry. My ECR colleague, Ashley Fox, has also addressed this 

problem of match-fixing in his draft report on online gambling, and I also intend to 

raise this matter in the Opinion of the Committee on Culture and Education. We 

need enhanced cooperation to tackle this problem. We must all do all we can to 

protect the integrity of sport, which we all love. 

President. − Mr Batten, are you ready? I saw you running down the 

corridor. You are in very good shape! 

Gerard Batten, on behalf of the EFD Group. – Mr President, if I am in good 

shape it is not because I play football. I would happily admit that I know absolutely 

nothing about sport, but I do know a little bit about match-fixing” (Deb. for 14 

March 2015). 

Президент різко змінює тему обговорення під час дебатів, присвячених 

боротьбі з договірними матчами та корупцією у спорті, таким чином він хоче 

пом’якшити загострення дискусії та напругу, які виникли в результаті 

гострих обговорень. Герард Баттен, відповідає на цей жарт і повертається 

назад до теми обговорення, повертаючи фокус комунікації до початкової 

стадії. Спосіб, обраний комунікантом 2 (президент) для модерації 

категоричності, являє спробу перевести комунікативний фокус діалогу з 

площини можливого світу 1, що описує стан речей в сфері корумпованості 
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спорту, яка оцінювалася з позиції вірності-невірності, в площину можливого 

світу 2, в якому відбуваються події, що мають жартівливий характер. При 

цьому, обрані комунікантом 2 мовні засоби, на відміну від засобів, що 

використовуються комунікантом 1 (Емма МакКларкін), значно 

відрізняються. 

У наступному прикладі комуніканти загалом залишаються в межах 

обраної теми – гендерна нерівність у соціальних послугах, але очевидно 

змінюють напрямок обговорення з тем контрацепції і сімейного планування 

на охорону здоров’я: 

“Krisztina Morvai (NI), blue-card question. – My question is: do you or do 

you not consider it sexual discrimination that contraception and family planning is 

still considered to be the sole responsibility of women? Is it not discrimination? – 

because you were talking about discrimination in this context in another way. I 

think that it should be approached this way as well, especially for natural family 

planning or other means of contraception which can be used by men and should be 

advertised or marketed more, and that is in my view an equality issue. Do you 

agree with me?  

  Sophia in't Veld (ALDE), blue-card answer. – Mrs Morvai, I fully agree 

with you that it is a shared responsibility which is, unfortunately, not always the 

case in practice, as we know. 

But my point was that when sexual and reproductive health services are 

provided, sometimes there are restrictions which disproportionately or very one-

sidedly affect women. This is what I was arguing for: to make sure that women 

have access to the full range of services so that they have a choice. They should 

have a choice themselves, regardless of the fact that, of course, men too are 

responsible for family planning” (Deb. for 15 May 2015). 

У комунікативні наміри комуніканта 2 входить відповідь на поставлене 

питання, проте він зацікавлений у продовженні бесіди. Усвідомлюючи, що 

відсутність відповіді ставить під загрозу розвиток мовної взаємодії, 
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комунікант відповідає на поставлене питання, але пропонує для розвитку 

іншу тему, яка більш задовольняє його комунікативні інтереси. Таким чином, 

відбувається навмисне підвищення комунікативного статусу комуніканта 2 за 

допомогою переміщення комунікативної ініціативи (в даному випадку 

виявляється у виборі теми бесіди) в його бік. 

Індикатором застосування стратегії зміни комунікативного фокусу в 

подібних ситуаціях є також відповідь питанням на питання. У такому 

випадку за ініціативою мовця переміщення фокусу здійснюється за рахунок 

порушення послідовності мовних дій діалогічної взаємодії комунікативних 

ролей [119, c. 136]. У ряді випадків зміна комунікативних ролей визначається 

в ході розвитку дискурсу – наприклад, за допомогою проголошення 

ініціативної частини діалогічного єдності «питання-відповідь» призначається 

або мається на увазі наступний комунікативний внесок учасника спілкування 

– відповідь на питання. Послідовність комунікативних вкладів учасників у 

розвиток дискурсу може регулюватися інституціональними механізмами, так 

званими процедурами. Якщо особа не відповідає на запитання, це говорить 

про те, що вона імпліцитно виражає відмову робити передбачуваний в ході 

дискурсу внесок у розвиток локальної теми і висуває свою, більш відповідну 

його глобальним комунікативним інтересам, або переводить бесіду в сферу 

іншого можливого світу, наприклад: 

“Brian Simpson, author. − … What accompanying measures and initiatives 

will the Commission put forward to support tackling serious injuries, and what 

measures can specifically be put in place to help more vulnerable road users such 

as cyclists, pedestrians and young children? Can the Commission also indicate to 

us the importance of road surfaces and the lack of maintenance that is now rife in 

Member States, and what significant effect that has on road accidents?  

  Fiona Hall (ALDE), blue-card question. – Mr Simpson, … would you agree 

that there could and should have been in this document something about cyclists 

and heavy goods vehicles, with some concrete measures particularly to do with 
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lorry cab designs so that drivers can see cyclists and pedestrians nearby much 

more easily, and the need for mandatory cameras and sensors so that drivers are 

aware of all cyclists and pedestrians in the vicinity of their vehicles?” (Deb. for 12 

June 2014). 

Напрямок розвитку діалогу, що задається Брайаном Сімпсоном за 

допомогою питання, передбачає здійснення мовцем мовного внеску, 

сприяючого поповненню інформаційної лакуни. Суть питання стосується 

заходів щодо забезпечення захисту більш уразливих учасників дорожнього 

руху, таких як велосипедисти, пішоходи і маленькі діти. У сферу 

комунікативних інтересів Фіони Холл це питання не входить, проте, 

необхідність проявляти кооперативність у відносинах з іншими депутатами 

вимагає здійснення мовного внеску, що сприятиме ліквідації лакуни. 

Засобом, що дозволяє мовцеві частково задовольнити ці вимоги, є зміщення 

фокусу діалогу. Привласнюючи комунікативний пріоритет за допомогою 

постановки питання, мовець отримує можливість допускати чи не допускати 

розвиток теми діалогу в залежності від своїх комунікативних завдань.  

 

2.5.6 Стратегії мовчання та замовчування 

 

Стратегії мовчання та замовчування представляють собою порушення 

постулатів якості, а їхнє використання характеризує ситуації навмисного 

виключення деяких подій і/або об’єктів з образу ситуації. Аналіз даних 

стратегій можливий тільки із залученням широкого контексту ситуації, що 

враховує знання пресупозицій, психологічного стану персонажів, їхніх 

соціальних ролей.  

Дослідженню даних стратегій присвячено низку робіт [31; 32; 112; 117; 

142; 196]. Незважаючи на те, що стратегії мовчання та замовчування 

представляють собою різні явища, в їхній основі лежить спільний механізм. 
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Стратегія мовчання у дебатах Європейського парламенту не 

застосовується, зважаючи на обумовлену регламентованість такого дискурсу, 

але часто застосовується стратегія замовчування. 

Ситуація використання стратегії замовчування характеризується 

навмисним обривом мовцем мовного ланцюга, в результаті чого частина 

повідомлення не отримує вербального вираження. Незважаючи на формальну 

незавершеність висловлювання, інтеціональний сенс повідомлення 

актуалізується у конкретному діалогічному дискурсі повністю, оскільки зміст 

замовчування представлено у вигляді імплікатів. Імплікованість за 

допомогою замовчування передбачає обов’язкове декодування адресатом 

єдино можливого імпліката в даному прагматичному контексті з 

урахуванням глобальної теми конкретного діалогічного дискурсу, 

лінгвістичного та екстралінгвістичного параметрів спілкування. 

У ряді випадків замовчування набуває характеру нещирості, оскільки 

може являти собою порушення постулату якості або істинності. Це 

відбувається в тих випадках, коли комунікант відповідно до комунікативного 

статусу має, але не бажає інформувати адресата про деякі факти, тим самим, 

приводячи в дію механізм стратегії замовчування. У наступному фрагменті 

дискурсу в свідомості мовця проявляється необхідність дотримуватися 

«принципу кооперації» і суворо слідувати інституційній процедурі дебатів, і 

комунікативний намір мовця дотримуватися своїх інтересів в процесі мовної 

взаємодії (прагнення до позитивної саморепрезентації, нерозголошення 

даних): 

“James Nicholson (ECR), blue-card question. – Ms Dodds, I am grateful to 

you for letting me put a question. You ended on the Hague Preference, and Mr 

Hudghton earlier on referred to how long he has been in this House. I have been 

here a lot longer than he has. Ever since I have been in this House, the Hague 

Preference – would you not agree – has been the most discriminatory policy 
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against Northern Ireland fishermen that has ever been seen. The Hague Preference 

worked totally against the small fishermen.    

  Diane Dodds (NI), blue-card answer. – Mr Nicholson, thank you for your 

intervention. Yes, the Hague preference does discriminate against Northern 

Ireland’s fishermen. That resolution is 36 years old. Far from enshrining it in a 

new common fisheries policy, we should be reviewing it” (Deb. for 5 February 

2014). 

Модерація категоричності мовцем здійснюється за допомогою стратегії 

замовчування. Відповідь на поставлене питання не є брехнею, але не містить 

всієї правди про ситуацію, є лише спробою заповнити лакуну. Дайан Доддс, 

відповідаючи на запитання, виконує вимоги глобального принципу 

кооперації. Але модерація відбувається за рахунок порушення максими 

повноти інформації.  

“Gerard Batten (EFD), blue-card question. – Mr Van Orden, if in your 

report five years ago you highlighted all these problems – which were very serious 

problems then and which you now say are still very serious problems and in fact 

even worse probably than when you wrote your report – why did you then feel it 

necessary to recommend Bulgarian entry to the EU when it clearly did not fulfil 

the criteria that one would expect, the most basic criteria about rule of law and 

democracy in an entrant country?   

  Geoffrey Van Orden (ECR), blue-card answer. – I am very happy to 

answer that. The questions that were raised then are valid today, as I have now 

indicated. But the reasons why it was right for Bulgaria to accede at that time were 

absolutely correct and remain correct.  

This was at a time when Bulgaria needed to have the confidence of being 

very much part of a western club. It was at a time of growing Russian influence in 

that part of the world, when they needed economic confidence and when investors 

in Bulgaria needed to have the prospect of stability, and at a time when there were 
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extremist forces on the rise in Bulgaria that needed to be allayed” (Deb. for 6 

February 2014). 

У цьому прикладі відповідь Джефрі ван Ордена слід розглядати як 

прийом некооперативної інтерпретації [108], оскільки вона являє собою 

спробу змінити вектор інтерпретації питання і перевести розмову в інтересах 

мовця в іншу площину, перевести прагматичний фокус відповіді в площину 

іншого можливого світу. Як зазначає В.В. Богданов [32], це відбувається з 

причини потенційного нерівності в комунікативному статусі мовця і 

адресата. Іншими словами, мовець (суб’єкт дискурсу) завжди володіє 

великим комунікативним пріоритетом порівняно з адресатом. Протягом 

мовної взаємодії мовець і адресат по черзі міняють комунікативний статус, 

при цьому в активній фазі взаємодії (при володінні пріоритетом) кожен з 

комунікантів прагне підвищити свій комунікативний статус, використовуючи 

можливі в даній ситуації мовні засоби. 

Стратегія замовчування може виражатися не тільки недостатністю 

даних про референта, але й навмисним наданням мовцем нерелевантних 

даних. 

“William (The Earl of) Dartmouth (EFD), blue-card question. – Mr Duff, 

your suspicion was spot on. Do you regard Turkey’s treatment of the Kurds, that 

has been eloquently outlined by our colleagues in this Chamber, as being a 

qualification for Turkey’s membership of the European Union, or not?     

  Andrew Duff (ALDE), blue-card answer. – I certainly see a serious and 

genuine attempt to reconcile what was previously an intractable and painful 

problem” (Deb. for 6 February 2014). 

 

2.5.7 Стратегія ухилення від відповіді  

 

Ще однією стратегією, близькою за характером до стратегії зміни 

комунікативного фокусу, яка сприяє модерації категоричності, є стратегія 
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ухилення від відповіді, що також властива ситуаціям діалогічного 

спілкування. Діалог є соціальною взаємодією, що регулюється певними 

домовленостями між членами суспільства, однією з головних його 

особливостей є почерговий обмін висловлюваннями – репліками учасників 

спілкування. Наявність стереотипізованої соціально-рольової рамки 

спілкування в діалозі передбачає певний комунікативний внесок кожного з 

учасників спілкування, при цьому кожен з учасників, вступаючи у взаємодію, 

визнає спільну для них мету або напрямок діалогу, що проявляється у 

дотриманні вимог соціального аспекту взаємодії, наприклад, принципу 

кооперації.  

У ряді ситуацій передбачуваний мовний внесок одного з комунікантів 

не узгоджується з його комунікативними намірами. У такому випадку 

виникає модерація категоричності. 

Одним з різновидів даної стратегії є відкладання відповіді. Мовець 

може відчувати труднощі у виборі підходящих засобів, які б дозволяли 

частково задовольнити обидва аспекти, наприклад у зв’язку з фактором 

відсутності часу на обдумування. У такому випадку мовець може розпочати 

дії, які дозволять йому виграти час, обдумати позиції, зробити правильний 

вибір мовних засобів. 

“Ryszard Antoni Legutko (ECR), blue-card answer. – I am sorry, but I am 

absolutely unable to answer this question. It does not refer in any way whatsoever 

to what I said before” (Deb. for 2 July 2015). 

“Catherine Stihler (S&D). -  This question does not refer to the topic. So I 

simply will not answer this question” (Deb. for 10 June 2015). 

У ситуації, коли необхідність дотримання принципу кооперації 

передбачає однозначний внесок, який не узгоджується з комунікативною 

метою, яку мовець переслідує в даному комунікативних епізоді, він може 

відмовитися від мовного внеску, посилаючись на зовнішні обставини 

ситуації – відсутність часу, закінчення регламенту тощо: 
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“I think we should terminate this discussion now. If you have any further 

questions, I suggest you submit them to me in writing” (Deb. for 12 June 2015). 

“Thank you, ladies and gentlemen. I'm afraid we have run over schedule. 

Please excuse me. Any further enquiries can be directed to Michel Barnier” (Deb. 

for 12 June 2015). 

Серед розглянутих нами стратегій ця стратегія ухилення від відповіді є 

найменш кооперативною. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Європейський парламент є специфічним суб’єктом політичної 

інституційної комунікації, що характеризується певними комунікативно-

прагматичними особливостями, які сприяють модерації категоричності. 

Комунікативна ситуація в рамках парламентських дебатів відрізняється: 

приналежністю до публічної сфери; чітко структурованою організацією; 

позачасовим характером викладу матеріалу; спеціальною фіксацією тем, 

обговорюваних у пленумі; поєднанням ближньої (комунікація в пленумі) і 

дальньої комунікації (комунікація з кінцевим адресатом дебатів – 

громадськістю); спеціальною підготовленістю ораторів і різним ступенем 

їхнього знайомства. 

Комунікація в рамках Європейського парламенту приймає форму 

«інтенціонального» діалогу – тобто, обміну думками з метою прийняття 

рішення чи з’ясування істини.  

Мова парламентської комунікації напряму залежить від тієї сфери 

діяльності, якої стосується обговорюване в даний час питання, тісно 

переплітаючи її з ідеологічною складовою, а також пов’язуючи із 

законодавчою функцією парламенту. 

Виступ політика в стінах парламенту, спрямований на вирішення 

політичних проблем шляхом наради, імпліцитною метою якого є здійснення 
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впливу на громадськість, відповідає принципам риторичної побудови усного 

тексту і має фазу початку мовлення, фазу розробки і фазу закінчення 

промови. У фазі розробки оратор активно просуває власну позицію і 

переконує аудиторію у її істинності і вірності.  

Парламентські слухання традиційно є еталоном дипломатії в політиці, 

що вже передбачає використання засобів модерації категоричності. Але 

членам Європейського парламенту, з огляду на мультинаціональний склад 

даного інституту, взагалі не властиві різкі та прямі висловлювання. Тобто, 

можна зробити висновок, що модерація категоричності є характерною 

ознакою цього дискурсу і завдяки мультикультурності даної установи. 

Існують певні прийоми (способи) модерації категоричності, які 

проявляються у: 

-  виділенні суб’єктивного аспекту висловлювання; 

-  співвіднесенні судження з дійсністю (процедура верифікації);  

-  деінтенсифікаціі категоричної ознаки висловлювання.  

Дані прийоми модерації категоричності висловлювання реалізуються в 

мові за допомогою спеціальних мовних засобів.   

Останнім часом дискурс дебатів Європейського парламенту стає все 

гострішим і більш напруженим. Підставою для полеміки є політичні 

протиріччя, спроби вирішення яких можуть призводити до зіткнення думок. 

Парламентська комунікація з її боротьбою за владу, а також за схвалення і 

підтримку громадськості, із зіткненням інтересів окремих політиків, 

маніпуляцією фактами, все частіше набуває форми конфліктної ситуації. У 

ситуації конфлікту опоненти дотримуються різних комунікативних стратегій 

як специфічних способів мовленнєвої поведінки, але у більшості випадків 

переважає кооперативний підхід з метою спрямувати сформовану 

конфліктну ситуацію у сприятливе русло. Отже, дискурсу дебатів 

Європейського парламенту навіть в умовах конфлікту притаманна модерація 

категоричності висловлювань, оскільки комуніканти прагнуть знайти 
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вирішення конфліктної ситуації з метою максимальної реалізації власних 

інтересів. 

Регулювання ситуації, яка характеризується модерацією 

категоричності, слід розглядати як стратегічний процес. До розглянутих 

стратегій модерації висловлювання слід віднести: 

-  стратегію створення двозначності (неоднозначності); 

-  стратегію створення навмисної невизначеності;  

-  стратегію евфемізаціі та застосування політично коректної 

лексики; 

-  стратегію псевдономінаціі; 

-  стратегію зміни комунікативного фокусу; 

-  стратегію мовчання та замовчування; 

-  стратегію ухилення від відповіді. 

Стратегія, яка обирається і використовується мовцем для модерації 

категоричності, обумовлюється відповідними аспектами комунікації. 

Потенціал кооперативності перерахованих вище стратегій зменшується від 

першої до останньої. Стратегію з найбільшим потенціалом кооперативності – 

стратегію зміни комунікативного фокусу – слід віднести до найбільш 

«інституціональних» засобів модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту. Її використання є нормою кооперативної 

вербальної поведінки. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [54; 55; 58; 

60]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

РОЗДІЛ 3 

МОВНІ ЗАСОБИ МОДЕРАЦІЇ КАТЕГОРИЧНОСТІ 

В ДЕБАТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 

 

Модерація категоричності представлена на всіх мовних рівнях: 

фонемному (на письмі – графічному), морфемному, лексемному, рівні 

словосполучення, речення та тексту. Модерація категоричності – це процес, 

зворотний посиленню. Засоби модерації знаходяться в площині, 

розташованій нижче початкового, нейтрального рівня. Як показав аналіз 

прикладів, модерація категоричності в дискурсі Європарламенту також 

спостерігається на мовних рівнях, що простежуються в усному виступі. 

Фонемний рівень. Відомо, що висновок щодо категоричності усної 

мови роблять з огляду на гучність і силу голосу, інтонацію вимовлених фраз. 

Відхилення від ординарного рівня інтонаційного контуру, зміна модуляцій 

голосу, проголошення окремих звуків, темпу мови, паузація є показниками 

підвищення або зниження категоричності висловлювання. Підвищення 

голосу свідчить про позицію вище норми, пониження – про позицію між 

ординарним і нульовим рівнем [177, с. 53], тобто про модерацію 

категоричності. 

Графічна репрезентація модерації категоричності зовнішньої форми 

повідомлення може бути представлена редуплікацією, триплікацією, 

неординарним написанням слова, словосполучення або їхніх окремих частин, 

написання речення курсивом або великими літерами. 

Ми мали можливість працювати зі стенограмами засідань 

Європейського парламенту, представленими в мережі Internet на сайті: 

http://www.europarl.europa.eu/. Ці звіти є письмовим документальним 

свідченням і не передають фонетичних особливостей мови членів 

парламенту, отже, ми не можемо в повній мірі судити про те, чи 

використовуються в їхніх виступах фонетичні засоби модерації 
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категоричності, тому їхнє вивчення не входило в завдання нашого 

дослідження. 

Морфологічні засоби модерації категоричності включають форми 

модальних дієслів, форми умовного способу і пасивного стану. 

На лексичному рівні спостерігається «внутрішній» процес зниження 

категоричності: прирощення значення не виходить за рамки лексичної 

одиниці і не представлено додатковими елементами мови [177, с. 53]. До 

лексичних засобів модерації категоричності можна віднести іменники, 

прикметники, прислівники-деінтенсифікатори, а також евфемізми і 

політично коректну лексику. 

На синтаксичному рівні можна виділити питальні конструкції, 

риторичні запитання. 

 

3.1 Морфологічні засоби модерації категоричності 

3.1.1 Модальні дієслова 

 

Серед морфологічних засобів модерації категоричності висловлювання 

одне з найважливіших місць займають модальні дієслова. Як відомо, на 

відміну від інших дієслів, модальні дієслова позначають не дію, а ставлення 

до дії або стану, позначеного смисловим дієсловом у формі інфінітива, і 

передають абстрактні модальні значення необхідності, доцільності, 

бажаності, ймовірності, подиву, сумніву тощо. 

А.А. Матвєєв вважає, що ... «Модальні слова ... вводять різну ступінь 

впевненості автора в істинності речення та можуть виступати як засоби 

неприйняття ‘епістемічної запоруки’» [121]. Модальні слова додають той 

смисловий відтінок, який оратор надає всьому реченню. Коли мовець 

використовує в своїй промові такі конструкції, він керується причинами 

комунікативно-прагматичного характеру: прагненням дистанціюватися від 

того, що відбувається, дією етикетних обмежень [123, с. 349; 106, с. 59]. 
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Модерація категоричності висловлювання не передбачає, на наш 

погляд, позбавлення його емоційності. К. Ілі відзначає відносну бідність 

експресивних засобів мови в дискурсі слухань, пояснюючи це спонтанністю 

мовних ходів комунікантів [235, с. 260]. Але не можна стверджувати, що 

експресія при цьому зникає, вона присутня у висловлюванні, тільки в даному 

випадку оратор вже переслідує іншу мету – пом’якшити факти, менш 

категорично їх оцінювати, що і являє собою модерацію категоричності 

висловлювання. 

Безсумнівно, що засобом модерації категоричності висловлювання, 

передачі значень невизначеності, ухилення, в силу особливостей своєї 

семантики служать не всі, а лише деякі модальні дієслова. Аналіз засідань 

Європейського парламенту свідчить, що в цій функції виступають дієслова 

may (might), can (could), will (would), should.  

У політичному дискурсі мова використовується як засіб маніпуляції 

суспільною свідомістю, засіб формування погляду на дійсність, що є 

вигідним для політиків, і загальновживані форми набувають специфічних 

функцій. 

Дієслово may виражає не реальну можливість і здатність, а лише думку 

про можливість, припущення можливості. Одним з найбільш частотних 

значень may є значення дозволу, тобто можливості вчинення дії. Однак в 

досліджуваному дискурсі часто дана етикетна формула використовується для 

вираження модерації категоричності, а саме нейтралізації іронії і докору, 

коли форма прохання та її зміст суперечать один одному: “May I remind you 

that we are answering for European Union policy?” (Deb. for 25 June 2014). 

В даному випадку оратор не потребує дозволу, він фактично дорікає 

депутатам Європарламенту в тому, що вони не знають своїх обов’язків, 

оскільки обговорювана проблема якраз і відноситься до сфери їхніх 

повноважень, і за допомогою модального дієслова may нейтралізує 

категоричність свого вислову. 
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У парламентському дискурсі особливо чітко проявляється відмінність 

категоричності значення may і might. У проаналізованих матеріалів форма 

might вкрай рідко використовується як форма минулого часу may, зазвичай 

вона поступається меті пом’якшити категоричність висловлювання, тим 

самим ще більше пом’якшуючи сумнів, припущення випадкової можливості:  

“It might be boring for someone, but it is a fact of life for millions of 

citizens, which we came into politics to change.” (Deb. for 10 April 2012). 

Протиставлення, на основі якого будується висловлювання, 

організоване на різних рівнях. Оратор делікатно припускає, що можливо 

деяких не цікавить обговорення проблеми, що є важливою для мільйонів 

громадян, і він нібито і не вірить у таку можливість. Іронічний ефект 

посилюється не тільки протиставленням понять boring і a fact of life, 

кількісним протиставленням – хтось і мільйони співгромадян, але і формами 

might – у першому реченні та дієслова to be дійсного способу в другому.  

Особливості парламентського дискурсу та правила етикету не 

дозволяють використовувати прямі запитання, які розцінюються як 

неприпустима різкість і грубість. “May I draw your attention to the fact that the 

Human Rights Act is being used as an excuse to close many rural magistrates 

courts?” (Deb. for 14 March 2014). 

У формі ввічливого питання модерація категоричності проявляється у 

пом’якшенні докору за те, що закон про права людини використовується як 

привід для закриття сільських судів-магістратів, які зазвичай розглядають 

дрібні незначні справи, і це фактично веде до порушення прав людини, які 

закон повинен захищати. 

У поєднанні з перфектною формою інфінітива форма might епістемічна 

функція модального дієслова поступається модеративній, наприклад:  

“It might have been possible to argue that, because the option could not be 

exercised on that date, a nil charge should arise under the law.” (Deb. for 11 May 

2014). 
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У наведеному прикладі модерація категоричності, що передана 

семантикою might, посилена не тільки формою перфектного інфінітива, але і 

предикативом possible. У всьому реченні немає жодного чітко 

сформульованого твердження, форми модальних дієслів could і should, що 

також невпевненість і сумнів, надають всьому речення протилежний зміст. 

Таким чином, дієслово may (might) з огляду на свої граматичні 

характеристики часто використовується як засіб парламентського етикету, 

коректності та ввічливості з необхідністю передати своє ставлення у 

найбільш розмитій, невизначеній формі і в той же час зберегти емоційну 

складову, яка відіграє важливу роль в будь-якому виступі політика. З усіх 

модальних дієслів воно найменш категоричне і виражає найбільший сумнів у 

вірогідності того чи іншого факту. Загальний кількісний аналіз показав, що 

частка модальних дієслів  may (might) з функцією модерації категоричності 

висловлювання становить 32%. 

Модальне дієслово саn може виражати прохання (в питальних 

реченнях), дозвіл, здивування. Аналіз свідчить, що в якості засобу модерації 

категоричності частіше використовується форма could, яка, як і might, 

використовується не стільки для передачі значення минулого часу, скільки 

для модерації категоричності висловлювання, що проявляється у позначенні 

меншої міри можливості, ймовірності.  

“... But pharmaceutical companies could do more together, through their 

association ...” (Deb. for 5 Feb. 2012). 

Депутат дорікає фармацевтичним компаніям в роз’єднаності дій. Докір 

звучить згладжено, він висловлений у формі припущення, з яким можна 

погоджуватися, а можна і не погоджуватися. Заміна форми could на саn 

відразу змінить тональність речення, зробить його категоричним. 

“The government could have done something sensible. They could have 

waited for the first of the quinquennial reviews, which has been under way since 
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last October ... They could have considered the review, done a proper job...” 

(Deb. for 11 May 2015). 

Обурення діями національного уряду підкреслено паралельними 

конструкціями could + перфектний інфінітив. Однак дана форма позбавлена 

категоричності, яка стає очевидною при заміні спожитих конструкцій 

негативною формою дієслів – не зробили (have not done), не дочекалися (have 

not waited), не розглянули (have not considered). Використовуючи дане 

формулювання оратор ніби залишає уряду можливість для виправдання, що, 

безсумнівно, знижує ступінь категоричності висунутого звинувачення. 

Вживання could в умовних реченнях фактично веде до заперечення 

істинності твердження. 

“The letter indicates that boats could be quite useful if they came at the 

right time of year, because aquatic plants need stirring up from time to time.” 

(Deb.for 4 April 2014). 

В цілому, частотність вживання форм can/could трохи менше, ніж 

вживаність may/might, і становить 28%. 

Необхідність дотримання етикетних норм не знімає основної задачі 

тексту політичного дискурсу – переконати слухачів прийняти точку зору 

відправника. 

Аналіз прикладів показує, що дієслово should в основному 

використовується для вираження поради. 

“We should bear in mind that the measure is to deal with an avoidance 

mechanism in the tax system whereby those working through personal services 

companies were paying tax and national insuranse at the rate of 21 per cent.” 

(Deb. for 29 March 2012). 

Іноді ефект модерації категоричності може бути посилений за рахунок 

використання декількох модальних дієслів. 

“They may have made commitments in respect of investing in the health 

service, but I should point out that, unless they can match our investment in 
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tackling smuggling... they will not have the impact on health and on saving lives 

that is needed.” (Deb. for 10 April 2015). У висловлюванні вжито відразу три 

модальних дієслова – may, should, can. 

Всі разом і кожен окремо вони створюють ефект модерації 

категоричності. Депутат Європарламенту виступає проти дій національного 

уряду, але при цьому, щоб знизити категоричність свого виступу, вживає 

модальні дієслова. Дієслово should має тут значення «слід», член парламенту 

тим самим вказує на те, що його слова – не тільки особисте бажання або 

думка, існують обставини, які змушують його зробити це зауваження. 

Загальне процентне співвідношення вживання модального дієслова should 

складає 23%. 

Відомо, що дієслово will в основному своєму значенні виражає 

волевиявлення, бажання. Ці семантичні компоненти суперечать можливості 

використовувати його для модерації категоричності висловлювання. Тим не 

менш, в стенограмах засідань парламенту воно зустрічається в цій функції 

досить часто – заміна імператива на оптатив дозволяє зберегти обличчя 

запрошеного до слова у разі його небажання вступати у дискусію. Голова, 

запрошуючи членів парламенту висловитися, часто використовує вираз If 

he/she will: “If he will make a statement about the future of the lay magistracy” 

(Deb. for 30 Jan. 2012). 

У даному випадку за допомогою дієслова will реалізується модерація 

категоричності висловлювання, що проявляється за допомогою принципу 

ввічливості, якого дотримується парламентська традиція – з повагою 

ставитися до всіх, кому надається слово. 

Дієслово would передає припущення, сумнів у тому, що може (або не 

може) статися і знижує категоричність висловлювання.  

“I wouldn’t expect any magistrates courts closures to arise directly as a 

result of the Human Rights Act ...” (Deb. for 30 Jan 2012).  
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“They would also have regularised the position of potential recruits who 

handle firearms during the assessment of their fitness for service ...” (Deb. for 11 

May 2012). 

“It would make it unlawful for somebody to require advanced payment for 

information relating to outworkingpropasals .... It would ban the promotion and 

advertising of bogus schemes ...” (Deb. for 2 Feb 2012). 

Тим не менш, аналіз показує, що застосування дієслів will (would) у 

якості маркерів модерації категоричності є найменш вживаним і становить 

17%. 

Таким чином, в дискурсі парламентських слухань всі інші значення 

модальних дієслів у адресному вживанні та у коментарях до виступів  

поступаються такій функцїі модальних дієслів як модерація категоричності 

висловлювання. Зокрема, такі модальні дієслова як дієслова may (might) 

(32%), can (could) (28%), will (would) (17%), should (23%) у відповідному 

процентному співвідношенні використовуються як засіб модерації 

категоричності у вираженні парламентського етикету, коректності та 

ввічливості з необхідністю передати своє ставлення у найбільш розмитій, 

невизначеній формі.  

 

3.1.2 Пасивний стан 

 

Д. Болінджер зазначає, що для поняття істини важливою є 

характеристика соціального контексту, яка відображає намір поділитися тим, 

що людина думає, знає або хоче висловити [200, с. 30-31]. Ця характеристика 

знаходить відображення у виборі слів і граматичних конструкцій [200, с. 30-

31]. 

Граматична категорія стану дієслова виражає різну спрямованість дії 

по відношенню до носія дії, яким може бути як особа або предмет, що чинить 

дію, так і особа або предмет, на яких дія спрямована. Пасивний стан 
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позначає, що дія спрямована на предмет ззовні. Наприклад: “I think one-and-

a-half million people are reported to be injured every year on EU roads, with 300 

000 of those reported to be seriously injured.” (Deb. for 1 July 2013). 

“This update results from a review of the latest scientific evidence regarding 

a large range of chemicals, including those identified by Parliament when the 

Environmental Quality Standards Directive was adopted in 2008.” (Deb. for 1 

July 2013). 

Форми пасиву зазвичай утворюються за допомогою допоміжного 

дієслова to be, проте в цій функції можуть виступати й інші дієслова: to 

become, to get, to remain тощо, при цьому, як пише Г.А. Вейхман, в сучасній 

англійській мові дієслово to get використовується все ширше, особливо коли 

потрібно підкреслити процес дії, а не його результат [40, с. 150].  

Існує низка обмежень на вживання пасиву, які можуть бути 

смисловими, структурними, стилістичними. Не усі дієслова можуть 

вживаються в пасиві. Так, в пасивних формах не вживаються неперехідні 

дієслова, а також деякі перехідні дієслова зі значенням не дії, а стану, 

наприклад, to have – мати тощо. Пасивні конструкції не часто вживаються в 

усній розмовній мові, перевага їм віддається в науковій прозі, у мові 

офіційних документів. 

Аналіз протоколів засідань Європейського парламенту показує, що 

пасивні конструкції вживаються тут досить часто. Вони служать економним 

засобом вираження думки, особливо в тих випадках, коли виконавець дії 

неважливий. Однак, здатність пасиву винести агента дії за рамки речення або 

перемістити його на менш значиму позицію в кінці речення, відвернути увагу 

слухачів від виконавця дії, робить його важливим засобом зниження 

модерації категоричності, маніпулювання свідомістю аудиторії. 

Брайан Сімпсон на засіданні, присвяченому безпеці доріг у ЄЄ, 

зазначає: 
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“… There is no doubt that specific measures and initiatives can best be 

tailored and adapted at national and local level…” (Deb. for 1 July 2013). 

Не називаючи джерело інформації, депутат уникає небезпеки почути 

питання “By whom? Who is responsible?”, оскільки відповідь може мати 

неприємні наслідки. 

Аналіз показує, що найбільш частотної є форма Indefinite Passive, хоча 

форми Continuous і Perfect також уживані. 

“… are being asked to do ever more?” (Deb. for 1 July 2013). 

“... They were being given facilities to carry out the necessary cost-benefit 

analysis and then choose the most effective ways to reduce injuries.” (Deb. for 1 

July 2013).  

“This has been included to a certain degree in our proposal for the 

amendment of the Weights and Dimensions Directive.” (Deb. for 1 July 2013).  

“Do you understand that throughout the country there are fears ... that 

information has been hidden?” (Deb. for 1 July 2013). 

Форми пасиву в дослідженому матеріалі в більшості випадків 

формуються за допомогою дієслова to be, проте інші дієслова – to get, to 

become, to remain також зустрічаються у функції допоміжних. Їхнє вживання 

підкреслює процес, дію, на відміну від стану. 

“The case clearly shows how people can get injured.” (Deb. for 1 July 

2013). 

Згадуючи доповідь з безпеки дорожнього руху ще за 2011 рік, 

відповідно до цілей ЄС, депутат пом’якшує відповідальність, яку можуть 

понести посадовці, і зміщує акцент на пріоритет скорочення числа аварій на 

дорогах до 2020 року. 

“... We continue to look carefully at the engagements in which we should 

become involved.” (Deb. for 1 July 2013). 

Форма пасиву, утвореного за допомогою дієслова to become, надає дії 

знеособленого характеру, ніби вона відбувається поза зусиль уряду, що 
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посилено семантикою дієслова to involve – залучати. Використання 

модального дієслова should підкреслює вкрай малу ймовірність таких подій. 

У дослідженому матеріалі можна виділити три основні типи 

використання пасивного стану:  

1.  із вилученням вказівки на агента дії;  

2.  із зазначенням агента дії;  

3.  у поєднаннях модальних та інших дієслів з пасивним інфінітивом. 

Переносячи увагу слухача на об’єкт дії, пасивні конструкції не 

називають суб’єкт. Такі конструкції володіють великим прагматичним 

потенціалом, висловлюючи нібито об’єктивне, неупереджене ставлення до 

фактів дійсності, які відбуваються незалежно від власної волі. 

“It was claimed that the serious injuries would be addressed correctly.” 

(Deb. for 1 July 2013).  

“Parliament requested not only that the Commission came up with a 

common definition quickly but that, once established, an ambitious target would be 

set for cutting down on serious injuries in road accidents.” (Deb. for 1 July 2013). 

У даних реченнях форми пасиву мають різних агентів. Йдеться про 

національні, регіональні та місцеві влади, які мають ввести в дію конкретні 

заходи, направлені на вирішення проблем, з якими люди стикаються на 

дорогах, проте агент ніде не називається, і це надає реченню абстрагованого, 

пом’якшеного змісту. 

“I think it is time that we were told, with clarity and precision, exactly what 

was stated…” (Deb. for 1 July 2013). 

Депутат Янез Поточник звертається з вимогою дати роз’яснення щодо 

доповіді стосовно забруднення питної води, а зокрема речовин, які є 

пріоритетними для держав-членів, і безсумнівно, ці роз’яснення мають бути 

представлені Головою, проте невизначене формулювання не називає агента 

дії, пом’якшує різкість вимоги. 
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Дуже часто агент дії представлений у реченні, проте його переміщення 

в слабку позицію в кінці речення і виведення об’єкта дії в сильну позицію на 

початку речення дозволяє змінити прагматичний потенціал висловлювання. 

“Firstly, the need to establish preliminary programmes of measures for the 

new priority substances and to address the risk which is posed by the three 

pharmaceutical substances.” (Deb. for 1 July 2013). 

Використання пасивних конструкцій представляється досить зручним 

прийомом для модерації категоричності при передачі неприємної або 

недостовірної інформації. Цей прийом неоціненний, коли в центрі уваги 

знаходиться не вказівка на конкретних осіб або урядові органи, а результат 

їхній дій, він дозволяє подавати інформацію як якесь об’єктивне свідчення, 

неупереджене судження. 

“However, the three pharmaceutical substances, on the basis of strong 

scientific evidence, including on the priorities substances list have been placed on 

the first watchlist.” (Deb. for 1 July 2013).  

“But I regret that, in the face of existing and clear scientific evidence, those 

substances will not be put directly on the priority list.” (Deb. for 1 July 2013). 

Йдеться про регулярний моніторинг забруднюючих речовин у всіх 

державах-членах. Це дійсно важливо, оскільки низка таких речовин є 

високотоксичними, і певні заходи повинні бути прийняті для приведення 

концентрації до безпечного рівня або поетапної відмови від викидів у воду 

цих забруднювачів, але ухилення від точного визначення агента модерує 

відповідальність тих чи інших органів ЄС. 

Дуже широко в текстах парламентських протоколів представлено 

сполучення модальних дієслів і пасивних форм інфінітива, які також 

сприяють модерації категоричності і знімають акцент з агента дії. 

“Some measures will have to be taken to bring concentrations down to safe 

levels or to phase out emissions to water of those pollutants.” (Deb. for 1 July 

2013). 
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Форма пасиву залишає відкритою відповідь на питання, від кого ж 

залежить вжиття цих заходів по зниженню концентрації забруднювачів у 

воді.  

Також часто вживаються сполучення з інфінітивом у формі пасиву. 

“These arrangements are not anticipated to be used in the context of 

enforcing water systems of the member states.” (Deb. for 1 July 2013). 

Вживання декількох форм пасиву в межах одного речення, звичайно, 

перевищує звичайну частотність вживання пасиву. Тут цілком свідомо 

уникається згадка про організації, які відповідають за певні домовленості у 

покращенні роботи очисних систем у країнах-членах. 

Таким чином, форми пасивного стану використовуються в текстах 

парламентських слухань з певним прагматичним завданням: виводячи за 

рамки речення виконавця дії, або переміщуючи його в більш слабку позицію 

в кінці речення, вони дозволяють модерувати категоричність висловлювання, 

зміщувати його акцент. 

 

3.1.3 Умовний спосіб 

 

Будь-яке висловлювання може сприйматися як повідомлення, що 

відповідає або суперечить дійсності. Категорія, що виражає відношення 

змісту висловлювання до дійсності, визначається як спосіб.  

Питання щодо категорії способу в англійській мові викликає 

суперечки. У роботах різних вчених зустрічається від 2 до 16 форм даної 

категорії. У сучасній практичній граматиці (Н.А. Кобріна, Г.А. Вейхман 

тощо) прийнято виділяти три види способу: дійсний, наказовий, умовний. 

Для вираження реальності дії використовується дійсний спосіб (the Indicative 

Mood), для вираження спонукання до дії – наказовий спосіб (the Imperative 

Mood), для вираження гіпотетичності – умовний спосіб (the Subjunctive 

Mood).  
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Як зазначає Г.А. Вейхман, відмінність між відповіддю з використанням 

дієслова дійсного способу і дієслова умовного способу полягає в тому, що 

останнє свідчить про невпевненість співрозмовника. Відповідно до 

спостережень Г.А. Вейхмана, в англійській мові існує тенденція віддавати 

перевагу умовному способу при офіційно-діловому спілкуванні. Вживання 

умовного способу дозволяє зробити висловлювання більш стриманим і менш 

емоційним. 

У теоретичних дослідженнях лінгвісти не прийшли до єдиної точки 

зору з приводу остаточного числа способів, що пояснюється декількома 

причинами: різницею в розумінні самого терміну «спосіб» – до уваги 

приймаються або особливості утворення форм, без урахування значення, або 

тільки значення; крім того, серед форм способу зустрічаються омонімічні 

форми, особливу складність представляє розмежування аналітичних форм 

категорії способу і вільних словосполучень. 

Незважаючи на істотні відмінності в точках зору на це питання, в 

даний час в лінгвістиці прийнято єдину думку розглядати умовний спосіб, 

що позначає нереальність дії, як опозицію дійсному способу, що виражає 

реальність і можливість дії. Цей момент видається важливим для даного 

дослідження, тому що дозволяє стверджувати, що однією з цілей 

використання умовного способу в мові є прагнення уникнути прямого 

твердження і знизити категоричність висловлювання. 

Існують аналітичні і синтетичні форми умовного способу. Аналітичні 

форми утворюються за допомогою дієслів should і would + infinitive, 

синтетичні форми – шляхом зміни форми дієслова (до них відносяться 

Present і Past Subjunctive). При цьому всі форми умовного способу 

висловлюють нереальну гіпотетичну дію і служать для вираження 

можливості, бажаності чи нереальності дії. 

У даній роботі, услід за багатьма вітчизняними граматистами, ми 

виділяємо 4 випадки вживання умовного способу: Subjunctive I, Subjunctive II, 
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Conditional Mood, Suppositional Mood на підставі ряду формальних і 

семантичних ознак.  

Subjunctive I характеризує дію проблематичну, але не таку, що не 

протирічить дійсності. У протоколах парламентських слухань Subjunctive I 

зустрічається досить рідко: “...nominations for the position be opened 

immediately and be submitted to the Commission...” (Deb. for 18 July 2013).  

Subjunctive I є синонімічною формою для Suppositional Mood. Вона 

також вживається для позначення сумнівної, проблематичної, але необхідної, 

бажаної дії, що не суперечить дійсності.  

“...should the rapid reaction force be required in future, it will significantly 

reduce the time needed.” (Deb. for 18 July 2013).   

 На відміну від Subjunctive I і Suppositional Mood, Subjunctive II і 

Conditional Mood позначають дії, які суперечать дійсності.  

Subjunctive II має форми двох часів, теперішнього і минулого, які 

омонімічні формам Past Indefinite і Past Perfect індикатива відповідно. 

Різниця спостерігається лише у формі Subjunctive II теперішнього часу 

дієслова to be, що має форму were для однини і множини.     

Conditional Mood утворюється за допомогою допоміжних дієслів 

should/would і інфінітива. Indefinite та Continuous Infinitive використовуються 

для утворення форм, що відносяться до теперішнього і майбутнього, а Perfect 

Infinitive – для утворення форм, що відносяться до минулого. Conditional 

Mood вживається в простих реченнях і головних реченнях складнопідрядних 

речень для позначення дій, що суперечать реальності з огляду на відсутність 

умов, що роблять їх можливими. 

“It would be appropriate to replace trucks because many obligations for 

heavy-duty vehicles do not apply to them…” (Deb. for 1 July 2013). 

Відповідаючи на питання щодо реєстраційних документів на 

комерційний транспорт, депутат фактично не надає жодної відповіді, 
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повідомляючи, що було б доцільним не розглядати конкретні питання, а 

докорінно змінити систему оформлення документів на такий транспорт.   

Subjunctive II і Conditional Mood трохи відрізняються за характером 

нереальності дії. Для Conditional Mood ця нереальність є залежною, 

обумовленою наявністю або відсутністю умов, сформульованих у 

підрядному реченні. Нереальність Subjunctive II не є залежною.  

Форми умовного способу, що передають різні відтінки невпевненості, 

ймовірності, бажаності, можливості широко представлені в текстах 

протоколів парламентських слухань. Вони слугують дієвим засобом 

модерації категоричності висловлювань.  

Союз if завжди додає підрядному реченню модальність можливості. 

Умовна конструкція не просто повідомляє про часову або причинну 

залежність між подіями, але й обмежує виконання дії певними умовами. При 

цьому передбачається, що в існуванні першої події мовець невпевнений, а 

друга вважається безсумнівною, лише коли безсумнівна перша. 

“If that were the case, we would all have been voting for it. It simply was 

not the case that it was incontrovertible.” (Deb. for 1 July 2013). 

“If aviation or our railways had the accident figures that road transport has, 

there would be a public outcry.” (Deb. for 1 July 2013). 

Така кількість авіа та залізничних аварій викликали б суспільний 

резонанс, однак категоричність такої оцінки знімається вмістом першої 

частини речення; підрядне речення представляє таку можливість 

малоймовірною. 

“If we close the borders and send everyone back, it would mean that we 

take leave of our most fundamental values as Europeans. It would also mean 

acting in clear violation of our legal obligations.” (Deb. for 9 September 2015). 

Обговорюючи проблему із сирійськими біженцями, які масово 

мігрують до Європи, депутат повідомляє, що закриття кордонів покладе край 
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європейським цінностям та зобов’язанням. Форма умовного способу 

представляє ситуацію не певною, можливою. 

Досить часто вживаються умовні речення, в яких у підрядному реченні 

використано дійсний спосіб, а в головному – умовний, при цьому значення 

припущення, висловлене в головному реченні, комбінується з модальним, 

роблячи все речення досить невизначеним. 

“We note that good safety standards across Europe are to be addressed. The 

inspections need to be targeted on heavy goods vehicles and not vans if the report 

data is confirmed, and if not, the overwhole inspections would be carried out.” 

(Deb. 1 July 2013). 

У семантиці дієслів to order, to suggest, to demand, to imply, to 

recommend, які Р. Квірк і співавтори називають “mandative” [Quirk, 1982: 50], 

більшою чи меншою мірою представлена сема волевиявлення. Форма 

умовного способу в підрядному додатку представляє дане волевиявлення як 

можливе, допустиме, але не обов’язкове. 

“The Committee recommends that we should be encouraging our leisure 

and tourism industries, not penalising them.” (Deb. for 1 July 2013). 

“We always have to look at both sides of the question and determine firstly 

how much it would cost to remedy and secondly how much it would cost not to 

remedy. I can guarantee you that, if we do not remedy such problems, the next cost 

review in five to 10 years’ time and impact assessments will show that not 

remedying them will cost even more. So we would have even more reasons not to 

adopt that kind of solution.” (Deb. for 1 July 2013). 

Обговорюючи нові законопроекти стосовно водоочисних технологій, 

парламентарії намагаються запобігти можливих збитків. У той же час 

необхідно зважати і на будь-які переваги таких реформ. Учасники дискусії 

дуже обережні у своїх висловлюваннях, тому що проблема постала під час 

обговорення досить гостро, звідси – вживання форм умовного способу, які 

якнайкраще підходять для висловлення своєї думки в подібній ситуації. 
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У формах умовного способу також часто зустрічається дієслово should. 

“During our discussions we considered all the details which could be left for 

Member States and what should be tackled at European level.” (Deb. for 1 July 

2013). 

У даному випадку ефект модерації категоричності висловлювання 

подвоюється завдяки використанню пасивного стану. Виступаючий дає 

пораду дуже м’яко. 

Дієслово should може також виражати подив і здивування. 

“Furthermore, why should we be forced to impose this new system on an industry 

that is already heavily under strain as a result of excessive taxing and incredibly 

high fuel prices?” (Deb. for 1 July 2013). 

Представник від Великобританії дивується і обурюється через те, що в 

їхній країні вже є процедура для перевірки безпеки дорожнього 

транспортного засобу. І ця процедура до сьогоднішнього дня працювала 

відмінно. Отже, чому вони повинні будуть змушені замінити, або принаймні 

змінити існуючу, ефективну і надійну систему на ту, що нав’язує їм ЄС?  

Такт і традиції парламентаризму не дозволяють членам парламенту 

робити прямі посилання на себе або свою позицію з якогось питання, тому у 

виступах досить часто зустрічається фраза I should like to: 

“Madam President, I should like to thank the honourable Members very 

much for their comments” (Deb. for 1 July 2013). 

У дискусії щодо якості води в державах-членах ЄС депутати 

використовують формулювання, що дозволяють їм висловити свою думку 

ненав’язливо, непрямо. 

“For that reason, I should like to make a clear distinction between those 

who deserve our solidarity because they flee from war and persecution, and those 

who might have genuine feelings about seeking a better future but should not 

abuse the asylum system to attain that goal..” (Deb. for 9 September 2015). 
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Дієслово should може передавати значення бажаності дії, поради, 

морального зобов’язання, можливості виконання дії.  

“My recommendation is, as we discussed in the previous topic, that the best 

practice should be exchanged and the best measures should be brought in across 

Europe to guarantee safety on our roads.” (Deb. for 1 July 2013). 

Заперечення у висловлюванні передбачає деяку різкість і прямоту, тому 

виступаючі намагаються пом’якшити подібний факт, використовуючи форми 

умовного способу і непряме заперечення – за допомогою прийменників 

without, out of: “Making such a change would be out of order in any other 

parliamentary business.” (Deb. for 1 July 2013).  

Зберігаючи зовні ствердну структуру, такі речення являються по суті 

негативними. Засудження запропонованих змін звучить пом’якшено, зсув 

позиції заперечення з дієслова на предикатив згладжує гостроту негативної 

оцінки. 

Таким чином, аналіз стенограм засідань Європейського парламенту 

показав, що серед морфологічних засобів модерації категоричності в 

дискурсі парламентських слухань найбільш поширеними є модальні дієслова, 

форми пасивного стану та форми умовного способу. Дані кількісного аналізу 

наведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1. 

Морфологічні засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту 

 

№ Граматична форма Кількість % 

1. Модальні дієслова 1528 64 

2. Пасивний стан 621 26 

3. Умовний спосіб 239 10 

Всього 2388 100 
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3.2 Синтаксичні засоби модерації категоричності 

 

Риторичне питання розглядається в лінгвістиці (особливо у 

стилістиці) як транспозиція зворотного напрямку. Таке питання націлено на 

слухача з метою підтвердження його розуміння. Функція риторичного 

запитання – привернути увагу. Саме питання підказує відповідь, завдяки його 

допомозі слухач втягується в дискусію, йому дається можливість самому 

зробити висновок. І.В. Арнольд зазначає, що риторичне питання 

зустрічається у всіх стилях мови, маючи в кожному з них свою специфічну 

функцію [8, с. 167]. 

Риторичне запитання, як один з найпопулярніших ораторських 

прийомів, не могло не знайти своє місце у виступах членів Європейського 

парламенту. Воно відрізняється від інших типів питань метою свого 

висловлювання – виступаючий не чекає відповіді на своє питання, він 

стверджує який-небудь факт, подаючи його у формі запитання. Такий 

прийом дає ефект модерації категоричності висловлювання, дозволяє 

уникнути прямоти і різкості, що властива твердженням. 

“We have done our work, but what will happen on Monday? Will we see 

opt-outs? Will we see dilution? Will we see the blame game on Monday? Or will 

we see a reaction to the biggest refugee crisis since the Second World War? The 

European Union is its Member States and it is its people. Let us not fail...” (Deb. 

for 9 September 2015). 

Як видно з прикладу, промовець не потребує будь-якої нової 

інформації, він швидше констатує факт, сам відповідає на поставлене 

питання. Риторичне питання завжди емоційно забарвлено і є дієвим засобом 

залучення уваги слухача. У парламентських дебатах часто беруть участь 

відразу кілька членів парламенту, але традиції і регламент не дозволяють, як 

це, наприклад, прийнято у Верховній Раді, викрикувати з місця або 

переривати виступаючого під час його промови. Тому політик може 
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відповісти на поставлені опонентом питання тільки по закінченню промови 

останнього. Чи є питання риторичним, часто визначає контекст. 

“In some respects I would say that ‘God helps him that helps himself’, but 

that does not take away the fact that there are vulnerable road users – the cyclists 

– and we should do anything we can do to help them. But of course Members 

opposite, whose seats are now radically empty, will probably tell you: the cost, the 

cost, the cost! Well, what is the cost of a life?” (Deb. for 12 July 2015).  

Попередній оратор у своєму виступі звернув увагу на те, що потрібно 

вжити деяких конкретних заходів по відношенню до вразливих учасників 

дорожнього руху, таких як велосипедисти. У своїй відповіді він 

погоджується з тим, що це є одним з пріоритетних питань, наголошуючи на 

тому, що опоненти таки є, і не усі підтримують ці ініціативи. Риторичне 

питання в даному випадку служить для того, щоб уточнити позицію 

співрозмовника і привернути увагу аудиторії до цієї позиції, перш ніж 

опозиція висловить свою думку. 

Дуже часто, задаючи риторичне питання, виступаючий намагається 

уникнути будь-якого тиску на слухачів, даючи їм можливість самим 

прийняти рішення. 

“We have proposed eCall – which is not only the eCall itself but a huge 

system dealing with how the medical service should be linked to this call. The call 

system will be there; but who will take this call and in which language? How are 

we to address this? This is now also designed as a complete system, and I think 

that it will be received positively by Member States.” (Deb. for 1 July 2013). 

Цій же меті служить і кілька риторичних запитань, вжитих послідовно 

в одному контексті.  

“So, why should we in the UK be forced to replace, or at the very least 

modify our existing, perfectly effective and reliable system by one imposed on us by 

the EU? Furthermore, why should we be forced to impose this new system on an 
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industry that is already heavily under strain as a result of excessive taxing and 

incredibly high fuel prices?” (Deb. for 1 July 2013). 

Іншим синтаксичним засобом модерації категоричності є прохання у 

формі питання. Високий рівень культури і підкреслена ввічливість по 

відношенню до колег – невід’ємні риси комунікації Європейського 

парламенту. Але в дискурсі парламентських слухань реалізується і основна 

функція політичного дискурсу – боротьба за владу. Тому, неминуче 

виникають суперечності між членами різних партій і політичних організацій. 

У подібних випадках напруга ефективно знімається ввічливими проханнями-

питаннями, які є одним із способів реалізації принципу ввічливості в 

дискурсі парламентських слухань. 

“May I support this point of view…?” (Deb. for 1 July 2013). 

“Can we get back to the facts?” (Deb. for 1 July 2013). 

Безумовно, ні в тому, ні в іншому випадку виступаючі не потребують 

дозволу, вони як би попереджають про те, що збираються висловити свою 

думку, яка, можливо, не співпаде з думкою аудиторії. 

Побажання колегам з приводу їхньої діяльності або зауваження на їхню 

адресу також зазвичай висловлюються у формі ввічливого прохання.  

“Can the Commission also indicate to us the importance of road surfaces 

and the lack of maintenance that is now rife in Member States, and what 

significant effect that has on road accidents?” (Deb. for 1 July 2013). 

“Can I ask the Commission when it will set a target to reduce serious 

injuries by 2020 and – equally important – how will it make sure that Member 

States are working towards that target?” (Deb. for 1 July 2013). 

У подібного роду проханнях використовуються модальні дієслова, які, 

як уже зазначалося, знижують категоричність висловлювання. 

Будь-який докір може розглядатися як посягання на права і утиск 

демократичних свобод. Але реальна необхідність змушує відстоювати свою 

точку зору і в суперечці з членами уряду. Такі питання дають можливість 
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одночасно висловити своє ставлення до висловлювання опонента і не 

образити його.  

“Mr Simpson, you mentioned the fact that we needed some concrete 

measures in relation to vulnerable road users. Would you agree that there could 

and should have been in this document something about cyclists and heavy goods 

vehicles, with some concrete measures particularly to do with lorry cab designs so 

that drivers can see cyclists and pedestrians nearby much more easily, and the 

need for mandatory cameras and sensors so that drivers are aware of all cyclists 

and pedestrians in the vicinity of their vehicles?” (Deb. for 2 July 2013). 

Подібне питання може бути звернене і до Комісії в цілому. 

“What accompanying measures and initiatives will the Commission put 

forward to support tackling serious injuries, and what measures can specifically be 

put in place to help more vulnerable road users such as cyclists, pedestrians and 

young children?” (Deb. for 2 July 2013). 

Таким чином, синтаксичний рівень засобів модерації категоричності в 

дискурсі парламентських засідань представлений конструкціями, в яких 

опосередковано реалізуються: а) мовні акти констатації (риторичне питання), 

б) мовні акти ввічливого прохання (таблиця 3.2.). 

 

Таблиця 3.2. 

Синтаксичні засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту 

 

№ Синтаксична конструкція Кількість % 

1. Риторичне питання 391 71 

2. Ввічливе прохання у формі питання 160 29 

Всього 551 100 
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3.3 Лексичні засоби модерації категоричності 

 

Прислівники-деінтенсифікатори (даунтонери), за нашими даними, є 

найчисельнішою групою лексичних засобів модерації категоричності. Вони 

становлять близько 30% всіх використовуваних засобів даного рівня. 

Основною функцією всіх прислівників-деінтенсифікаторов є модерація 

ознаки у значенні прикметника або дієслова, що стоїть в препозиції або 

постпозиції. 

“Madam President, good-quality water is a priority for us all, but we have 

to be realistic enough about what we can achieve and the timeframe in which we 

should be achieving it.” (Deb. for 2 July 2013). 

“To conclude, the British Conservatives will not support the reports as they 

currently stand as some of the proposals are, unfortunately, still ill-conceived and 

unacceptable” (Deb. for 2 July 2013). 

Від основного значення прислівника залежить ступінь модерації 

категоричності. Спираючись на класифікацію Р. Квірка [262, с. 199-200] і 

дослідження В.В. Дегтярьової [74, с. 95-98], можна визначити ступінь 

модерації категоричності прислівників таким чином: 

1. На шкалі ближче до ординарного рівня в зоні «менше і слабше 

норми» знаходяться прислівники-компромайзери. До їхнього числа 

відносяться такі прислівники, як enough, merely, simply, relatively тощо. 

“Yes, maybe in the past we were not vigilant enough, maybe in the past we 

did not consider that we should speak out, but we are learning. It is a learning 

process and we have criticised fundamental rights violations in other countries 

too.” (Deb. for 2 July 2013). 

“It simply was not the case that it was incontrovertible.” (Deb. for 12 July 

2015). 
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“I fail to understand how we can continue to be so complacent about these 

figures: there seems to be simply an unacceptable complacency when it comes to 

road safety.” (Deb. for 12 July 2015). 

“In this context, the Commission merely stresses the need to follow future 

appointments to strategic posts: a process which is open, transparent and based on 

the merits of the candidates has to be put in place.” (Deb. for 2 July 2013). 

“Unfortunately, on all these issues and debates, the Commission was 

relatively weak, if not absent, as if the Treaty and its Article 2 were just 

recommendations.” (Deb. for 2 July 2013). 

Enough має таке значення: “used for saying that an amount is as much as 

you need” [297, с. 459]. Merely використовується, щоб підкреслити, що що-

небудь не має особливого значення (“used for emphasizing that something is 

small or unimportant”) або акцентувати, що запропоноване не є таким вже 

поганим (“used for emphasizing that something is not as bad, severe, or important 

as someone thinks it is”) [297, с. 893]. Simply має значення: “used for 

emphasizing that what you are saying is nothing more than what you say it is”, “in 

a way that is not complicated or confusing” [297, с. 1332]. Relatively означає “in 

comparison with a similar thing, person, group etc.” [297, с. 1192]. Як видно з 

вищезазначеного, компромайзери мають мету знівелювати пряме значення 

слова, якого вони стосуються, знизити категоричність висловлювання. 

2. Зона «мало і слабо» маркована прислівниками-дімінішерами 

slightly, somewhat, a little. 

“It is slightly rare for the Council to hold discussions that touch upon the 

internal situation of any of its Member States.” (Deb. for 2 July 2013). 

“Because to us what is going on looks somewhat strange, very like post-

colonial bullying…” (Deb. for 3 July 2013). 

“... so perhaps such predictions were a little exaggerated” (Deb. for 3 July 

2013). 
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Slightly означає “not very much, only a little” [297, с. 1345]. Somewhat 

означає “to some degree but not to a large degree” [297, с. 1364]. “A little is used 

for emphasizing that an amount is small, but greater than you might expect” [297, 

с. 835]. Таким чином, ця група прислівників-даунтонерів вказує на значну 

модерацію категоричності висловлювань, але не на максимальне зменшення 

ступеня значення, що можна сказати про мінімайзери. 

3. Прислівники-мінімайзери знаходяться в зоні «дуже мало і дуже 

слабо», найближче до нульового показника шкали інтенсивності (тобто на 

рівні повної відсутності комунікації). Серед цієї підгрупи найбільш 

поширений прислівник least. 

“... And the people who can least afford to do so ...” (Deb. for 3 July 2013). 

Основні значення цього прислівника наступні: “used for referring to a 

smaller amount than any other amount, or the smallest amount possible; used for 

emphasizing how small something is, especially when it is so small that it almost 

does not exist; used for emphasizing that a particular problem or smaller or less 

important than other problem” [297, с. 811]. Таким чином, прислівник least, як 

і інші мінімайзери сигналізує про найбільшу модерацію категоричності. 

4. Прислівники-апроксиматори також досить значно модерують 

ознаку. Вони знаходяться на шкалі інтенсивності найближче до нижньої межі 

зони «дуже мало і дуже слабо». 

“They nearly found 1 billion pounds of expenditure ...” (Deb. for 3 July 

2013). 

“To my mind, the basic problem in Bulgaria is that we are faced with a last-

minute attempt from the old nomenklatura and their successors – both in the 

almost unreformed Socialist Party and in some oligarchic structures, and 

supported by Russian interests – to turn the tide before the judiciary and other 

state institutions can finally establish themselves independently and in accordance 

with the constitution.” (Deb. for 3 July 2013). 



 

 

160 

Основне значення прислівника almost – “nearly but not completely”, а 

nearly – “almost or near to a particular amount of time, money, people or things” 

[297, с. 38; 297, с. 946]. Таким чином, апроксиматори служать для вираження 

приблизності значення дієслова, прикметника або іншого прислівника і 

висловлюють мінімальний ступінь модерації категоричності. 

У прикметників-деінтенсифікаторів ефект модерації категоричності 

висловлювання досягається за допомогою використання їхнього лексичного 

значення. Подібні прикметники вносять в мову невизначеність. 

“As I have said, it is a certain trade mark of the European Union to have 

high standards of road safety, aviation safety, passenger rights and all these 

issues.” (Deb. for 3 July 2013).   

Використання невизначених прикметників допомагає уникнути 

категоричності, значно модерує висловлювання.  

У деяких випадках парламентарі дозволяють собі висловити 

несхвалення або деяке презирство по відношенню до дій певних організацій. 

Але подібні висловлювання ніколи не звучать різко: 

“So-called animal rights protesters are at best misguided, and, frankly, 

many of them are evil, both in their intention and their actions.” (Deb. for 3 July 

2013). 

“The Commission has also taken note of the fact that the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe decided, on 25 June 2013, not to launch a so-

called monitoring procedure against Hungary.” (Deb. for 3 July 2013).  

Прикметник so-called – «так звані» використовується в даному 

контексті у своєму основному значенні: “used for showing that you think a 

word used for describing something is not suitable” [297, с. 1358]. Виступаючий 

вказує на те, що назва, яку носить ця організація, мабуть, не відповідає її 

цілям і завданням. Але ця заява завуальована і не сприймається як 

звинувачення або докір. У наступному прикладі, so-called вживається по 
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відношенню до процедури моніторингу за ситуацією в Угорщині, яка 

викликала значне обурення. 

Функцію смислової невизначеності з успіхом виконують і займенники, 

які широко використовуються у дискурсі парламентських засідань. 

“Finally, we are often reproached for applying double standards. There is 

some truth in that.” (Deb. for 3 July 2013). 

За допомогою невизначених прикметників часто пом’якшується не 

тільки іменник, до якого вони належать, а й увесь вираз в цілому. 

“Some people here have the luxury of coming from a country where 

democracy and justice have evolved over centuries.” (Deb. for 3 July 2013). 

Іменник luxury показує досить іронічне ставлення до тих, хто не цінує 

справедливість і демократію, що протягом століть панує у власних державах, 

але конкретний адресат звинувачення відсутній, таким чином модеруючи 

дане висловлювання. 

“Some Members may trivialise road safety but, armpits or not, I am glad to 

say that – thankfully – the majority of my committee take it far more seriously.” 

(Deb. for 3 July 2013). 

Тут також проявляється значно змодероване ставлення до тих, хто не 

приділяє достатнього значення реформам в сфері безпеки дорожнього руху. 

“So we support this, and I hope that this goes some way to meeting some of 

the concerns Mr Weber set out initially.” (Deb. for 3 July 2013). 

В останньому прикладі оратор намагається виправдати механізм 

моніторингу ЄС, який було запропоновано Комісією по відношенню до 

Угорщини, і який викликав певне обурення серед окремих представників. 

Використання в одному реченні двох невизначених прикметників істотно 

сприяє модерації категоричності висловлювання. У іншому випадку (якби 

були названі конкретні переваги даного механізму), звинувачення опозиції 

могли б прозвучати більш серйозно і сам виступаючий повинен був би 

призвести неспростовні докази зазначених фактів. 
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Д. Ченнелл у монографії “Vague Language” вказує, що займенник some, 

який вона відносить до квантифікаторів невизначеності, за своєю 

семантикою нейтральний, але з прагматичної точки зору може 

використовуватися в різних цілях [211, с. 114]. У будь-якому випадку він 

висловлює приблизну кількість чого-небудь або використовується в значенні 

«деякі з». Як показав проведений аналіз, займенник some і його похідні в 

дискурсі парламентських слухань використовуються в основному з метою 

модерації категоричності висловлювання і збільшення його смислової 

невизначеності. Some не дає точного уявлення про кількість і суб’єктів дії, 

але вказує на них.  

“We believe that there are some existing initiatives which could help in this 

endeavour.” (Deb. for 14 August 2015). 

У тій же функції використовується і займенник several.  

“…as President Barroso has recalled, the Commission has on several 

occasions expressed concerns directly with the Hungarian authorities about the 

conformity of the Hungarian laws, both with Union law and with the rule-of-law 

principle.” (Deb. for 4 July 2013). 

Автор висловлювання не має на меті ввести опонента в оману, швидше 

за все він просто не пам’ятає точну кількість разів, коли Комісія 

висловлювала з цього приводу занепокоєння, і не називає її, щоб не нести 

відповідальності за спотворення фактів. 

Невизначена кількість може бути також виражена іменником a number. 

 “This is really important since a number of these substances are very 

persistent and bio-accumulative, toxic or highly toxic or suspected endocrine 

disrupters.” (Deb. for 14 August 2015). 

Даний іменник має значення “more than a few but not many” [MED: 

970]. Виступаючий визнає, що деякі з цих речовин є небезпечними та 

токсичними, але зважаючи на важливість цієї інформації і відповідальність за 

це, не називає прямо їхні назви. 
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“We also feel that we need to share with each other the experiences we are 

gaining from a number of initiatives that are already ongoing. These initiatives 

include, first of all, the European Union Justice Scoreboard.” (Deb. for 4 July 

2013). 

У першому реченні політик не переслідує якоїсь особливої мети, 

скоріше це просто звичний мовний зворот, прийнятий у рамках офіційного 

спілкування. У другому реченні він м’яко дає зрозуміти, що не всі ініціативи 

потребують подальшого обміну досвідом. Таким чином, іменник a number 

збільшує невизначеність, і завжди сприяє модерації категоричності 

висловлювання. 

Іменник a number є цілком звичайним для офіційної мови і часто 

використовується в дискурсі парламентських слухань.  

“However, a number of changes introduced in the Commission’s proposal 

during the first reading deliberations require the Commission to make declarations 

on three issues.” (Deb. for 4 July 2013). 

Таким чином, використання квантифікаторов невизначеності – 

прикметників, займенників, іменників – виконує безсумнівну прагматичну 

функцію. У тексті парламентських засідань збільшення смислової 

невизначеності висловлювання служить засобом його модерації, зниження 

категоричності. 

Важливу роль у політичному дискурсі взагалі і в текстах 

парламентських дебатів Європейського парламенту відіграють евфемізми. 

О.Й. Шейгал не вважає евфемістичність власною характеристикою 

слова і розглядає евфемістичні заміни як особливі способи і стратегії 

використання слова [185, с. 212]. Однак, суть цього явище – непряме 

найменування небажаного денотата. Отже, евфемія так чи інакше пов’язана з 

лексичним значенням і правомірно віднести евфемізми до розряду лексичних 

засобів модерації категоричності висловлювання. 
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Мета використання засобів модерації категоричності висловлювання в 

політичному дискурсі – приглушити, пом’якшити неприємні факти, 

прикрасити дійсний стан справ. Аналіз текстів політичних виступів показує, 

що евфемізми якнайкраще сприяють досягненню цієї мети. 

На відміну від неевфемістічної лексики, евфемізми надзвичайно 

чутливі до суспільної оцінки тих чи інших явищ. Для процесу евфемізаціі 

характерні наступні моменти: 

1) оцінка мовцем предмета мовлення як такого, чиє пряме позначення 

може бути кваліфіковано (у даному соціальному середовищі або конкретним 

адресатом) як грубість, різкість, непристойність тощо; 

2) підбір мовцем таких позначень, які не тільки пом’якшують спосіб 

вираження, знижують категоричності висловлювання, але й маскують, 

вуалюють суть явища; 

3) залежність вживання евфемізму від контексту і від умов мови: чим 

жорсткішим є соціальний контроль мовної ситуації і самоконтроль мовця за 

власною мовою, тим більш вірогідною є поява евфемізмів і навпаки. 

Все вищезазначене знаходить своє відображення в дискурсі 

парламентських слухань. Але другий фактор евфемізаціі, на наш погляд, є 

провідним у дискурсі засідань Європейського парламенту. 

“It is the role of any Parliament to discuss matters of topical interest and in 

particular those issues where it has specific concerns” (Deb. for 2 July 2013). 

У даному виступі йде мова про ситуацію в Болгарії, пов’язану з 

багатотисячними вуличними протестами, що були спровоковані рішенням 

уряду призначити медіамагната Деляна Пеевскі новим главою національної 

служби безпеки. Незважаючи на те, що зазвичай, Європарламент не 

розглядає на своїх засіданнях питання внутрішньої політки країн-членів, ця 

ситуація викликала дуже великий резонанс, але парламентарі розуміють, що 

в стінах парламенту відкрито називати такі дії непристойними абсолютно 

недоречно, тому вдаються до евфемізаціі і модераціїї категоричності 
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висловлювань, обмежуючись постійно лише лексемою concern у різних 

словосполученнях і сталих виразах по відношенню до вкрай важливої 

ситуації в Болгарії, що свідчить про бюрократизм та корумпованість влади. 

“This is an issue which I know has given grounds for concern across this 

Parliament.” (Deb. for 2 July 2013). 

“On that occasion, the President indicated that developments have raised 

concerns not only for the Commission but, most importantly within Bulgarian 

society as well.” (Deb. for 2 July 2013). 

“They also indicate the depth of concern in Bulgarian society about the rule 

of law.” (Deb. for 2 July 2013). 

Взагалі, потрібно окремо зазначити, що словосполучення “deep/extreme 

concern” є досить типовим виразом ЄС для позначення найвищого ступеня 

занепокоєння і стурбованості. 

“The Council is deeply concerned by the continuing large-scale arrival of 

migrants, in particular in Italian waters.” (Deb. for 13 January 2015)  

“I feel extremely concerned about the rapid escalation of the conflict and 

about the attitude and actions of separatists and of Russia.” (Deb. for 10 February 

2015) 

Словник “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” дає 

наступні визначення “concern”:  

1. noun 

1) відношення, стосунок 

2) занепокоєння, тривога;  

3) участь, інтерес, турбота 

4) важливість, значення 

5) концерн, підприємство, фірма 

2. verb  

1) стосуватися, мати відношення 

2) (oneself with) цікавитися, займатися 
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3) турбувати, хвилювати, непокоїти, тривожити 

У дебатах Європейського парламенту “concern” вживається у значенні 

тривоги і занепокоєння, при чому як показує аналіз стенограм, лише під час 

обговорення найгостріших і найактуальніших тем, таких як конфлікт між 

Туреччиною та Кіпром, ситуація у Колишній Югославській Республіці 

Македонії, Венесуелі, Україні, проблема торгівлі людьми, тероризму та 

порушення основоположних прав людини, де очевидно депутати не бажають 

напряму висловлювати свою позицію чи брати на себе відповідальність, і 

модерують таким чином свою доповідь, лише вказуючи на своє занепокоєння 

тією чи іншою ситуацією. 

“The police raids and the detention of a number of journalists and media 

representatives in Turkey in December 2014, on which this House also issued a 

resolution expressing its concerns, call into question respect for media freedom, 

which is a core principle of democracy.” (Deb. for 20 May 2015) 

В залежності від контексту, іменник “concern” може поєднуватись із 

прикметниками для позначення гостроти питання на даний момент або 

розгортання ситуації: 

“This does not mean reducing our policy to the lowest common 

denominator. Quite the contrary – it means pursuing a comprehensive approach, 

responding to immediate concerns but with strategic patience and vision.” (Deb. 

for 9 June 2015) 

“Surprisingly or not, the UN Secretary-General drew our attention to the 

growing concerns related to radicalisation, which is very relevant to the 

discussion we are about to have.” (Deb. for 27 May 2015) 

“This was a very important piece of legislation to respond to the increasing 

concern about terrorist or politically motivated cyber-attacks against information 

systems, which form part of the critical infrastructure of Member States or of the 

Union.”  (Deb. for 27 May 2015) 
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“I would recall that on 24 October 2014 the European Council expressed 

serious concern about the tension in the eastern Mediterranean. It urged Turkey to 

respect the sovereignty of Cyprus over its territorial sea and the sovereign rights 

of Cyprus in its exclusive economic zone.”  (Deb. for 20 May 2015)  

“The Council has been following with great concern developments in the 

Syrian crisis and is aware of the potential challenges to Member States of 

increasing migratory pressure from nationals fleeing from Syria.” (Deb. for 9 

October 2013). 

“Reports of killings directed specifically at them, reports of some jihadist 

rebel groups forcing conversion to Islam, should be of grave concern to this 

House.” (Deb. for 9 October 2013). 

Також “concern” може вживатися у сталих виразах і 

словосполученнях: to allay smb’s concern about smth; to arouse concern; to be 

of much concern to smb; to cause concern; to display/to express (one’s) concern 

about smth; to fuel concerns about smth; to give (rise to) concern; to raise 

concern; to share with smb concern about smth; to show (one’s) concern about 

smth; to spell out one’s concerns; to trigger concern; to voice (one’s) concern 

about smth. 

“Fourthly, the reforms in the very areas which have caused concern – the 

judiciary, the media, electoral practices, civil society – have already been part of 

progress reports, action plans and the high-level accession dialogue...” (Deb. for 

20 May 2015) 

 “We have already conveyed our concern about the multiplication of violent 

incidents in the country.” (Deb. for 25 February 2015) 

 “The Council remains fully aware of and concerned by this dangerous 

phenomenon that poses a threat to European security and public order.” (Deb. for 

20 May 2015) 

Можна зробити висновок, що лексема “concern” виступає модератором 

категоричності висловлювань, оскільки вживається у дебатах стосовно 
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найгостріших питань, і несе в собі крайню ступінь занепокоєння та 

збентеження, а у багатьох випадках імпліцитно вказує на засудження та 

незгоду. 

Часто, на думку політиків, факти є настільки кричущими, що їхнє 

пряме позначення не виявляється можливим, інакше буде завдано удару по 

репутації всього парламенту чи Європейського Союзу, які допустили 

існування подібних явищ у соціальному житті. 

“The key to resolving the economic and social situation, as well as to 

achieving real democracy, lies with the working-class poor and young people in 

Bulgaria.” (Deb. for 2 July 2013). 

“We will firmly support further reactions in each and every case of 

systematic fundamental rights breaches or non-respect of the rule of law.” (Deb. 

for 2 July 2013). 

Евфемізм real democracy вживається для того, щоб знизити 

категоричність висловлювання, і по суті уникнути того, що в Болгарії 

демократія як така просто відсутня, а breaches і non-respect – замість 

позначення грубих порушень закону та корумпованості країни. 

Природно, що самоконтроль мовця під час виступу в парламенті дуже 

жорсткий. Оратор розуміє, що несе відповідальність за свої слова, які будуть 

не тільки зафіксовані в стенограмі засідання і стануть доступними мільйонам 

людей, але, можливо, будуть процитовані і в засобах масової інформації. 

Тому всі виступаючі підходять до вибору мовних засобів дуже обережно. 

Цей факт можна відзначити як характерну рису цього парламентського 

дискурсу, обумовлену мультинаціональним складом інституції і високим 

рівнем культури.  

Серед загальних цілей евфемізаціі відзначають прагнення уникнути 

комунікативних конфліктів, вуалювання справи, уникнення поширення 

деяких фактів, не призначених для повідомлення адресату. Як випливає з 
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наведених прикладів, спільні цілі характерні і для дискурсу парламентських 

слухань. 

Евфемістичні перейменування, на думку О.Й. Шейгал, утворюють 

компроміс між семантикою і прагматикою. За характером семантичних 

перетворень і результатом смислового ефекту розмежовуються два типи 

замін: 1) заміна без збільшення смислової невизначеності і 2) заміна, що 

збільшує смислову невизначеність. Другий тип значно частіше 

використовується у дискурсі парламентських слухань. 

Збільшення смислової невизначеності може бути викликано 

семантичною редукцією і модерацією категоричності констатації факту. 

“After a detailed analysis of the fourth amendment to the Hungarian 

Fundamental Law, the Commission identified three issues where compatibility 

with European Union law is at stake.” (Deb. for 3 July 2013). 

Йдеться про ситуацію в Угорщині, зокрема, про постійні і значні зміни 

до Конституції, із загальною тенденцією до концентрації влади за більшістю 

і урядом. Це не лише загрожує відносинам Угорщини та ЄС, це повністю 

протирічить принципам і цінностям Європейського Союзу. Таким чином, 

відбувається звуження смислової структури.  

Модерація категоричності констатації факту, за О.Й. Шейгал, може 

бути досягнута кількома способами [211, с. 213]. 

1.  Описовий перифраз (circumlocution)  

Значення розподіляється на кілька слів, а розгорнутий перифраз 

звучить не так категорично, як однослівне найменування. 

“We will firmly support further reactions in each and every case of 

systematic fundamental rights breaches or non-respect of the rule of law.” (Deb. 

for 2 July 2013). 

Виступаючий вживає вираз «постійні порушення прав та неповага до 

верховенства права» замість визначення «правопорушення». Таким чином, 



 

 

170 

перифраз послаблює ступінь впливу висловлювання, концентрацію його 

значення. 

2.  Градація, що звужує обсяг референції: 

а)  применшення ступеню ознаки 

“Unfortunately, on all these issues and debates, the Commission was rather 

weak, if not absent, as if the Treaty and its Article 2 were just recommendations” 

(Deb. for 3 July 2013). 

У першому випадку ступінь повноти ознаки зменшується за рахунок 

використання прислівника-деінтенсифікатора rather, у другому – за рахунок 

заперечення. 

б)  применшення масштабів негативного за допомогою звуження 

обсягу значення 

“When they came back they refused to give any information to Parliament 

or to the media on what exactly they did and then they blame Hungary for having 

… too few checks and balances, too little transparency.” (Deb. for 3 July 2013). 

Обвинувачення на адресу Угорщини звучать менш категорично за 

допомогою too few, too little. 

Таким чином, у політичному дискурсі широко використовуються різні 

форми евфемістичних замін, які сприяють модерації категоричності 

висловлювання, відходу від прямої оцінки подій і зняттю відповідальності з 

мовця. 

Тенденція до вживання політично коректної лексики, на думку 

С.Г. Тер-Мінасової, виникла більше 20 років тому, у зв’язку з повстанням 

проти расизму [173, с. 215]. 

Суть явища політичної коректності зводиться до виключення з ужитку 

лексики, яку можна вважати образливою. Англійською мовою як мовою 

світового спілкування користуються люди різних рас і національностей, цим 

пояснюється виникнення даної тенденції саме в англійській мові.  
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Термін «політична» заперечується деякими лінгвістами, зокрема 

С.Г. Тер-Мінасовою [173], яка вважає, що згадка про політику ніяк не 

пов’язана з істинною турботою про людину, а саме це – основа даної 

тенденції. Однак, термін міцно увійшов до вжитку, а сама ідеологія 

політичної коректності набуває все більше прихильників, рух досяг 

міжнародного розмаху. 

В силу деяких мультинаціональних особливостей, про які вже 

згадувалося, промови членів Європейського парламенту досить стримані. 

Прагнення не образити іншу людину закріплено у свідомості. Очевидно тому 

в цьому дискурсі зустрічається так багато висловів політичної коректності. 

Вживання політично коректної лексики мотивується базовими культурними 

концептами: 

1)  оберігати достоїнство індивіда і його права; 

2)  уникати зайвої емоційності у виразах, які можуть зачепити 

співрозмовника; 

3)  зберігати комфортне середовище спілкування. 

Таким чином, існування явища політичної коректності цілком 

виправдано і в дискурсі парламентських слухань. 

Виділяють кілька груп політично коректної лексики [13; 173], яка: 

1)  пом’якшує вікову дискримінацію; 

2)  згладжує відмінності у рівні добробуту; 

3)  піднімає престиж деяких професій; 

4)  пом’якшує расову дискримінацію; 

5)  виключає дискримінацію за статевою ознакою; 

6)  приховує фізичні дефекти, проблеми, пов’язані зі здоров’ям 

людини; 

7 ) відволікає увагу від негативних подій соціального життя; 

8 ) приховує страх перед незрозумілими явищами природи. 
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У проаналізованому корпусі текстів дискурсу парламентських слухань 

містяться приклади практично з усіх наведених вище груп політично 

коректної лексики. 

“We have heard much in this Parliament about the dire situation of young 

people without employment.” (Deb. For 14 August 2015). 

Виступаючий прагне уникнути дискримінації за ознакою 

працевлаштування. 

“We heard about those providing and receiving care: many of them informal 

carers, many becoming a vulnerable group in themselves.” (Deb. For 14 August 

2015). 

“People with disabilities told us that not only are some places going back to 

old models of institutional care rather than supporting independent living, but the 

levels of hate crime against people with disabilities are rising as they are 

increasingly viewed as burdens.” (Deb. For 14 August 2015). 

“Mr President, the Commission is grateful for this House’s support for the 

creation of a Fund for European Aid to the Most Deprived.” (Deb. For 26 May 

2015). 

Політично коректна лексика фактично є одним з способів евфемізаціі. 

У наведеному вище прикладі виступаючий використовує вираз «уразливі 

групи населення» та «люди з обмеженими можливостями» по відношенню до 

недієздатних осіб.  

Отже, явище політкоректності існує в дискурсі парламентських 

слухань Європейського парламенту. Політкоректність тісно пов’язана з 

евфемією і, на нашу думку, є одним із способів прояву останньої. 

Кількість лексичних засобів модерації категоричності висловлювання в 

дискурсі парламентських слухань, як показує наше дослідження, є досить 

великою. Результати кількісного аналізу наведені в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3. 

Лексичні засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту 

 

№ Лексична одиниця Кількість % 

1. Прислівники-деінтенсифікатори 560 23 

2. Прикметники 413 17 

3. Іменники 316 13 

4. Займенники 243 10 

5. Евфемізми 535 22 

6. Політкоректна лексика 365 15 

Всього 2432 100 

 

3.4 Цілі модерації категоричності в дебатах Європейського 

парламенту 

 

У розділі I зазначалося, що характерною особливістю дискурсу 

парламентських слухань є наявність глобальної мети. Мультикультурні 

передумови та особливості офіційного спілкування обумовлюють наявність 

модерації категоричності в мові членів Європейського парламенту. При 

цьому кожен з виступаючих переслідує свою мету, використовує модерацію 

категоричності висловлювань, щоб здійснити певний вплив на аудиторію, 

сформувати необхідну оцінку. 

Аналіз стенограм засідань Європейського парламенту показав, що 

парламентарі можуть переслідувати декілька цілей модерації категоричності 

в залежності від ситуації і прогнозованого ефекту. Серед цих цілей: відхід від 

прямої оцінки подій і пом’якшення неприємних фактів, приховування 

скоєних неправових дій і аморальних вчинків, порятунок репутації політика 

чи політичної організації, перерозподіл відповідальності, дотримання 
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дипломатичного етикету, створення іміджу «гнучкого політика», завоювання 

підтримки тощо. 

Вищезгадані цілі можуть бути об’єднані в три групи: ухилення від 

відповідальності; позитивна репрезентація політика/його партії/країни; 

етикетизація процесу спілкування. 

1. Ухилення від відповідальності 

Відхід від прямої оцінки подій, пом’якшення неприємних фактів, 

зняття із себе відповідальності можна розглядати як основну мету модерації 

категоричності і не тільки в політичному дискурсі. 

Як зазначалося вище, політичні діячі дуже обережні у своїх оцінках і 

судженнях, вони дбають насамперед про те, щоб бути «зрозумілими» [193], 

звідси і невизначеність у висловлюваннях. 

“It is based on the social investment approach to health and long-term care 

– something the Commission should remember...” (Deb. For 13 May 2014). 

“The Irish Government considers that there is some value in continuing the 

treaty.” (Deb. For 13 May 2014). 

Вживання таких деінтенсифікаторів категоричності як some, something 

дозволяє оратору ухилитися від прямої оцінки і тим самим завуалювати свою 

позицію з даного питання. 

Іншим прикладом може служити опущення вказівки на агента в 

пасивних конструкціях. Як показує аналіз стенограм Європейського 

парламенту, цей прийом досить популярний серед парламентаріїв. 

“There are things that can be done to reduce the gaps, to reduce the 

barriers in terms of access to care.” (Deb. For 4 July 2013). 

Пасивні конструкції переносять увагу слухача на об’єкт дії, в той час як 

суб’єкт залишається невідомим. Пасивні конструкції володіють великим 

прагматичним потенціалом, тому що висловлюють неупереджене ставлення 

до фактів дійсності. Промовець ніби відсторонюється від відповідальності за 
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своє твердження. Вживання пасивної конструкції гарантує відсутність 

подальших питань і уточнень. 

“Two Commission legislative proposals on precursors are also being 

negotiated to strengthen control on trade in precursors, whether the trade is with 

countries outside or inside the EU.” (Deb. For 10 July 2014). 

“This legislation must be properly implemented and applied by 2015.” 

(Deb. For 10 July 2014). 

Навіть якщо виконавець дії відомий, використання пасивної 

конструкції істотно знижує категоричність висловлювання: 

“It is a disgraceful phenomenon that must be addressed by the European 

Public Prosecutor…” (Deb. For 10 July 2014). 

“Yes, there is money there from the Cohesion Fund, not as much as many of 

us would have liked, but again that political choice was made by our national 

governments, and indeed some in Parliament, but we ought to make sure that this 

money is spent effectively and to the maximum.” (Deb. For 10 July 2014). 

Таким чином, використання пасивних конструкцій є досить зручним 

прийомом для передачі різного роду сумнівної інформації. 

Необхідно відзначити, що вживання подібних засобів модерації 

категоричності спричинено не бажанням приховати істину, а скоріше 

старанно засвоєним правилом риторики – в офіційній мові не прийнято 

посилатися на себе. У такому випадку використовуються пасивні конструкції 

з незаповненою позицією агента. Цей прийом є неоціненним для політичного 

дискурсу в тих випадках, коли в центрі уваги знаходиться не вказівка на 

конкретних людей (або владу), а результати діяльності. Таким чином, можна 

нічого не стверджувати від свого обличчя, а подавати інформацію як 

констатацію факту або неупереджене судження. 

Часто під час дебатів політики змушені відповідати на звинувачення і 

пояснювати неприємні для них факти чи події, які мали місце. 
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“I am not sure what speech you were listening to but I did not say that. 

What I said was that in Bulgaria we have what is effectively the wrong person 

nominated to a very important anti-corruption post, the State Agency for National 

Security, plus a reorganisation of that agency which does not help in the fight 

against organised crime. That is what I said.” (Deb. for 3 July 2013). 

Якщо для підтвердження модерації категоричності за допомогою 

морфологічних, синтаксичних або лексичних засобів у більшості випадків 

досить було розглянути тільки фрагмент виступу одного оратора, то, 

досліджуючи цілі модерації категоричності, важко обійтися без загального 

контексту виступу. 

“Krisztina Morvai (NI), blue-card question. – Mr President, we know, Mr 

Tavares, from your Hungarian report that you are an expert on transparency. 

With this expertise, how satisfied are you with this report’s message on corruption 

within the European Union institutions? 

In other words, has this report covered sufficiently the well-known 

corruption that goes on within the institutions of the European Union, as 

suggested, for example, by this week’s Bilderberg Group meeting? To what extent 

are you happy with the system of checks and balances within the European Union, 

and how does it prevent corruption within the European Union?     

  Rui Tavares (Verts/ALE), blue-card answer. – Thank you for your question, 

Ms Morvai. Corruption within the institutions of the Union is indeed a 

phenomenon, for example in the linkage between the institutions of the Union and 

the funds which are awarded to national governments and then sometimes feed in 

to the financing of national parties. It is a disgraceful phenomenon that must be 

addressed by the European Public Prosecutor of which Commissioner Malmström 

spoke, which will have as the first item on its mandate to fight fraud concerning the 

budget of the Union. This has to be complemented, of course, by a strong edifice of 

civil rights and guarantees.  
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We have seen from the experience of OLAF that sometimes you have very 

strong tools for fighting corruption but that these are not framed by a good legal 

basis in respect of civil rights and freedoms. There is much to be done in that area 

in the future.” (Deb. for 12 July 2013). 

Кристіна Морвай напряму звертається до члена парламенту Руї 

Тавареса, апелюючи особисто до його досвіду і вживаючи декілька разів 

займенник you. Руї Таварес, відповідаючи на питання, ухиляється від 

відповідальності, так і не надаючи своєї власної оцінки цьому питанню, він 

посилається на визначення явища корупції, роблячи акцент на загальновідомі 

явища. Він вживає пасивні конструкції, уникаючи агента дії, і закінчує свою 

відповідь дуже загальною фразою про те, що «багато чого ще має бути 

зроблено в цій сфері». Мета досягнута – за допомогою модерації 

категоричності виступаючий ухилився від прямої оцінки подій. 

О.Й. Шейгал справедливо зазначає, що загалом найбільший суспільний 

осуд викликає насильницька смерть. Обговорюючи страту організатора атаки 

на парламент в Індії Мохаммеда Афзала Гуру, парламентарі наголошують на 

позиції ЄС по відношенню до смертної кари, але роблять коментар про те, що 

«до сих пір» країни Азії не прийняли до сих пір мораторію на насильницьку 

смерть, бажаючи цим зняти з себе відповідальність: 

“The Liberals and Democrats always strongly oppose the death penalty 

wherever it is and in whatever circumstances, and the European Union also takes 

that view. Still too many countries, particularly in the region of southern Asia, 

either do not have a moratorium on the death penalty or are crumbling around the 

edges about this issue.” (Deb. for 23 May 2013). 

Політичні діячі всіляко уникають брати на себе відповідальність за 

прийняття будь-яких рішень. 

“In the United Kingdom, as you know, we have been promised but denied in 

reality a referendum for many years. I can only speak for the United Kingdom, 

but I would argue that there is no democratic remit for this and therefore you 
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cannot push a common fiscal policy through. If you ask the people on the streets of 

Rome or Madrid, or Lisbon or Athens, I think you will get your answer.” (Deb. for 

22 May 2013). 

Відповідаючи на питання, депутат зазначає, що каже лише від імені 

своєї країни – Великої Британії. Категоричність висловлювання знижує 

умовне речення “If…, I think you will…”. 

Іноді політикам необхідно заручитися підтримкою своїх колег, щоб 

послатися на них і спільно відповідати за прийняте рішення. 

“Ms Goulard referred to the fragmented nature of country-specific 

recommendations. I would like to stress that, in fact, we are also making a 

country-specific recommendation to the euro area, for reasons that are quite 

obvious. There are significant economic spillovers and a particularly strong 

interdependence between the Member States of the euro area.” (Deb. for 22 May 

2014). 

“Mr Giegold referred to the discussions in Council. I agree that we expect 

the Council now to discuss the ex ante coordination of major economic reforms 

and related financial solidarity mechanisms, and then subsequently to provide its 

input, hopefully positive and constructive.” (Deb. for 22 May 2014). 

Категоричність висловлювань знижується безособовою конструкцією 

“there are…”. Крім того, він заручається підтримкою попередніх ораторів, 

що надає його твердженням вагомість. 

2. Позитивна репрезентація політика/партії/країни у ЄС 

Шкода репутації політика чи країни може бути нанесена при 

необхідності оприлюднити факти, принизливі для нього чи престижу країни. 

“To the Liberals as well as the Tories I say it is utter hypocrisy for the 

British Government to say it opposes this aid on the grounds that this is a matter 

for national governments and not Europe, when it has no intention whatsoever of 

addressing that matter. In Britain, all the major brands and retailers including 

Tesco, Sainsbury and Asda have committed to Fareshare that no good food is 
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wasted. Britain’s Government should not be allowed to waste this opportunity to 

match them by helping feed the most hungry ...” (Deb. for 11 June 2014). 

Річард Ховітт, який є представником Великої Британії в ЄС, 

намагається позитивно саморепрезентувати себе у відповідь на закиди інших 

країн стосовно розподілу продовольчої допомоги в рамках програми 

“Fareshare”. Він звертається до опозиційних сил Британії – Лібералів і Торі, 

наголошуючи на необхідності вирішення цього питання на рівні Європи, 

наголошуючи на ролі ЄС, вживаючи вираз waste this opportunity і апелюючи 

до найуразливіших верств населення the most hungry. 

У Європейському парламенті відносно рідко трапляється, що хтось з 

членів не приходить на зустріч з депутатами. 

“Madam President, I am reading this statement on behalf of the 

Commission. I am here today instead of Vice-President Reding, who is 

unavoidably absent.” (Deb. for 11 June 2014). 

Слід зазначити, що відсутність на засіданні може розцінюватися як 

неповага до парламенту, тому пояснення, принесені політиком від імені 

відсутнього Віце-президента можна розцінити як порятунок його репутації в 

очах членів парламенту. Член Комісії Тоніо Борг використовує прислівник-

деінтенсифікатор unavoidably, який допомагає представити ситуацію як таку, 

що не залежить від власної волі зазначених осіб. 

На засіданнях обговорювалася стурбованість Європейської комісії 

стосовно нещодавніх повідомлень у ЗМІ, що влада Сполучених Штатів має 

доступ та обробляє у значних масштабах дані громадян Європейського 

Союзу за допомогою великих онлайн-провайдерів. З іншого, боку США 

представляється як найближчий союзник ЄС. Звідси прагнення створити 

імідж «гнучкого політика». Опозиційність модерується за допомогою 

опозиції “best friend/closest ally – foreigner”. 

“On the special relationship, I have heard nearly all colleagues here refer to 

the special relationship with our best friends and closest ally, the United States. 
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Well I do not know if Members listened to the statement by President Obama when 

he was addressing the American audience who were worried. He said: do not 

worry, we are not spying on you as citizens, we are only spying on foreigners! 

Foreigners, so that is us; that is European citizens! So what kind of a special 

relationship is that?” (Deb. for 11 June 2014). 

Останнім часом в парламенті часто розглядається проблема відносин 

ЄС з іншими країнами. Ця співпраця має як прихильників, так і 

супротивників. Деякі члени парламенту налаштовані на діалог, інші – ні. 

Тому державний діяч намагається показати, що бере до уваги точки зору 

обох сторін. 

“In Bulgaria we have what is effectively the wrong person nominated to a 

very important anti-corruption post, plus a reorganisation of the agency that does 

not help the fight against organised crime. The security organisation has been 

empowered with operational and repressive police functions, which risks creating 

a mixture of police and intelligence powers that has no counterpart in the EU.  

It risks hampering the good progress made by Bulgaria in the framework of 

the Cooperation and Verification Mechanism, which is the reporting process that 

particularly focuses on the fight against corruption and organised crime.” (Deb. 

for 11 June 2014). 

У своєму виступі Клод Мораес зважає на позитивні кроки та прогрес, 

зроблений Болгарією відповідно до механізму контролю рівня корупції в 

країні, але зазначає, що призначення корумпованих осіб на такі високі посади 

викликає занепокоєння і ставить під ризик подальший розвиток демократії, 

вживаючи безособове речення “It risks hampering the good progress”). 

Завоювання підтримки виборців – основне завдання будь-якого 

депутата, від цього залежить його майбутня кар’єра і доля в політиці. Знаючи 

проблеми, що хвилюють населення в даний час, член парламенту 

намагається акцентувати їх під час дебатів. При цьому, оратор застосовує 

пасивний стан та політично коректну лексику: 
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“We need to ensure that victims are protected whenever they travel or move 

to another Member State. Our vote today has to be guided by one key principle – 

to make the system work efficiently for victims and to guarantee their protection by 

the Union.” (Deb. for 22 May 2015). 

“Promoting effective gender equality in the European Union is and will 

continue to be a priority of the Commission. As the rapporteur underlined – and 

we would like to agree – national equality bodies play an important role in this, 

and the Commission can reassure Parliament that it will monitor properly and 

accurately the situation of the equality bodies across Europe.” (Deb. for 15 April 

2015). 

Парламентарі всіляко намагаються показати свою турботу про 

виборців і висловити патріотичні почуття. 

Слід зазначити, що всі виступи, в яких піднімаються питання охорони 

здоров’я (Deb. for 22 May 2015), мало захищених верств населення (Deb. for 

10 June  2014), податків (Deb. for 12 April 2013), гендерної рівності (Deb. for 

15 April 2015), транспорту (Deb. for 2 July 2013) тощо сповнені турботи про 

простих громадян. Кожен парламентар вважає своїм обов’язком відзначити 

саме те, що, на його думку, необхідно для населення. 

Таким чином, у дискурсі парламентських слухань реалізуються такі 

цілі як: відхід від прямої оцінки подій і пом’якшення неприємних фактів, 

приховування скоєних неправових дій і аморальних дій, порятунок репутації 

політика чи політичної організації, перерозподіл відповідальності, 

дотримання дипломатичного етикету, створення іміджу «гнучкого політика», 

завоювання підтримки виборців.  

Для реалізації цих цілей залучаються морфологічні, лексичні та 

синтаксичні засоби модерації категоричності висловлювання. 

3. Етикетизація процесу спілкування 

Члени Європейського парламенту – справжні дипломати. Вони завжди 

прагнуть зберегти комфортні умови для спілкування, не образити інших. 
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Тому дотримання дипломатичного етикету для них – невід’ємна риса 

комунікації. Майже кожен виступ починається з подяки попередньому 

оратору, навіть якщо їм була висловлена критика. Якщо член парламенту 

збирається не погодитися з попереднім виступаючим, він обов’язково згадає 

про те, що поважає його точку зору і цінує його погляди. 

“Madam President, I would firstly like to thank everybody for their 

contribution to this very substantive debate. Let me start by saying that I agree 

with those such as Mr Gauzès, Ms Ferreira, Mr Giegold and Mr Klute who have 

stressed the importance of the social dimension of the European Union as the 

essential element of the European social market economy and of the Economic and 

Monetary Union. We are going to discuss that in the next debate under the next 

agenda item.” (Deb. for 22 May 2015). 

“Mr President, let me first thank the Members very much for their very 

pertinent questions.” (Deb. for 22 May 2015). 

“I appreciate your point about Western leaders’ attitudes to those 

dictatorships. Can you recall when the British Queen, for example, shook the hand 

of Ceausescu?” (Deb. for 22 May 2015). 

Як зазначалося вище, модерація категоричності в дискурсі 

парламентських слухань обумовлена не тільки традиціями парламентаризму, 

але й мультикультурними особливостями. Таким чином, правомірно 

розглядати модерацію категоричності і як культурно-поведінкову тенденцію, 

яка реалізується як стратегія ввічливості. 

Ввічливість – частина дипломатичного етикету. Всі виступаючі члени 

парламенту підкреслено ввічливі один з одним. Це, насамперед, виражається 

у зверненнях політиків один до одного:  

“Madam President, as the previous speaker, Ms Gomes, has so eloquently 

demonstrated…”  (Deb. for 22 May 2015). 

Високий ступінь ввічливості обумовлений ще й тим, що оратори 

звертаються не до аудиторії або безпосередньо до опонента, а до спікера. 
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Така дистантність автоматично виключає можливість грубих і різких 

висловлювань, тим більше, що спікер має широкі права і безжально зупиняє 

будь-які спроби порушення етикету. 

Перш, ніж висловити свою точку зору, оратор погоджується або не 

погоджується з попереднім виступаючим:  

“Madam President, I completely share the concerns which have been 

raised by all the political groups here.” (Deb. for 11 June 2014). 

Виступаючі з повагою ставляться до думки інших і відзначають це у 

своїх виступах. 

“Let me first warmly and sincerely thank the rapporteur, Mrs Ries, for her 

excellent work on this file, as well as the shadow rapporteurs and all the Members 

who participated in the discussions. We should not forget also the role played by 

the Council, and in particular the Polish, Danish, Cyprus and Irish Presidencies.” 

(Deb. for 11 June 2014). 

Можна стверджувати, що практично весь арсенал засобів модерації 

категоричності, про які йшлося вище, використовується для реалізації 

принципу ввічливості. Всі ці засоби сприяють прояву поваги до 

співрозмовника, з їх допомогою оратор уникає категоричності у 

висловлюваннях, тим самим не ображаючи опонента. 

Відправною точкою в нашому дослідженні послужив той факт, що 

зважаючи на мультикультурний склад парламенту депутати зазвичай 

проявляють стриманість, що і обумовлює вживання засобів модерації 

категоричності. 

Парламентарі високо цінують здатність приймати невдачі без видимого 

невдоволення, вміння зберігати спокій, не показуючи справжніх почуттів. Ці 

якості сприймаються як типові для даного дискурсу. Парламентські дебати – 

це завжди боротьба думок, відстоювання своєї точки зору. Володіти собою в 

такій ситуації – найцінніша якість політика. Тому модерація, на наш погляд, 

є одним з основоположних понять в дискурсі парламентських слухань. 
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Аналіз дискурсу дозволяє виділити як семантичні, так і прагматичні 

характеристики модерації категоричності. На граматичному рівні, як уже 

зазначалося, її існування проявляється обмеженим числом неперехідних 

дієслів, що виражають емоції, багато з яких при цьому несуть негативну 

конотацію і іноді вживаються в іронічному сенсі. 

Для вираження емоцій і почуттів можуть використовуватися 

прикметники. 

“During the negotiations, some delicate point arose regarding rules on 

gluten-free foods.” (Deb. for 11 June 2014). 

Використання невизначених прикметників і займенників сприяє тому, 

що мова політика звучить в цьому випадку більш стримано. 

Прояву модерації категоричності також сприяють модальні дієслова та 

форми умовного стану, конструкції пасивного стану допомагають перенести 

відповідальність на когось іншого, тим самим висловитися більш 

невизначено і стримано. 

Схильність до стриманості у прояві емоцій і модерації категоричності 

спостерігається і на лексичному рівні. Для вираження негативних і 

позитивних емоцій англійці вдаються зазвичай до прислівників-

деінтенсифікаторів: “That simply is not good enough”,  “I must gently correct 

his figures” , “We can approach the debate a little more rationally» . 

Таким чином, модерація категоричності для дискурсу Європейського 

парламенту – це культурно-поведінкова тенденція, що знаходить своє 

відображення в мові. У дискурсі парламентських слухань стриманість 

дозволяє завуалювати явні цілі висловлювання, демонструє високий 

професіоналізм політика, вміння виробити правильну тактику відповідно до 

правил мовної поведінки, що прийнята в даному суспільстві і в даному 

соціальному інституті. Модерація передбачає використання засобів зниження 

категоричності висловлювання, що створює перлокутивний ефект, тобто 

зміни в емоційному стані, поглядах і оцінках адресата. Стриманість впливає 



 

 

185 

на відносини між учасниками комунікації, формуючи соціально-етичну 

сторону мови, моделює ситуацію спілкування. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Засоби модерації категоричності часто використовуються в дискурсі 

парламентських засідань, їхній діапазон досить широкий, вони представлені 

на кількох мовних рівнях: морфологічному, синтаксичному, лексичному. 

Морфологічні засоби модерації категоричності включають форми 

модальних дієслів, форми пасивного стану та умовного способу. Проведений 

нами аналіз стенограм свідчить, що в даній функції використовуються не всі 

модальні дієслова, а насамперед may (might) (32%), can (could) (28%), will 

(would) (17%), should (23%), при цьому форми з might, could, would 

характеризують нижчий рівень категоричності, ніж may, can, will відповідно. 

Вони використовуються для реалізації принципу ввічливості, надають 

значення сумніву, невпевненості, невизначеності.  

Досить часто використовуються пасивні конструкції, які дозволяють 

вивести агента дії за рамки висловлювання, і таким чином відвернути від них 

увагу. Вони володіють великим прагматичним потенціалом, представляючи 

дію, яка нібито відбувається незалежно від волі оратора. Пасивний стан в 

матеріалі дослідження представлений 3 основними типами:  1) із вилученням 

вказівки на агента дії; 2) із зазначенням агента дії; 3) у поєднаннях 

модальних та інших дієслів з пасивним інфінітивом. 

Форми модальних дієслів поряд з формами умовного способу, які 

передають різні відтінки сумніву, невпевненості, припущення, бажаності, 

можна віднести до таких, що певною мірою спричинені мультилінгвізмом 

даної установи, з метою прагнення уникнути категоричності, прямої оцінки. 

Різні форми умовного способу широко представлені у текстах 
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парламентських слухань. Найчастіше вживаються форми Subjunctive II і 

Conditional Mood. 

Кількісний аналіз показав, що серед морфологічних засобів модерації 

категоричності висловлювання форми модальні дієслова складають 64%, 

форми пасивного стану – 26%, умовний спосіб – 10%. 

Синтаксичні засоби модерації категоричності представлено за 

допомогою риторичних питань або питальних конструкцій, а також 

стереотипних клішованих виразів. Риторичне питання є одним із 

найпопулярніших прийомів ораторського мистецтва. Вживаючи твердження 

у формі питання, оратор уникає прямоти і різкості, які властиві твердженням, 

таким чином, пом’якшуючи його. Висловлювання пом’якшується ще 

більшою мірою, коли риторичне питання представлено в негативній формі. 

Досить часто вживаються прохання, представлені у формі питання. 

Загалом, такі питання є типовими для англійського мовлення. У матеріалі 

дослідження вони, як правило, слугують засобом вираження іронії. 

Синтаксичні засоби модерації категоричності розподілено таким чином: на 

частку риторичних питань доводиться 71%, а ввічливих прохань – 29%. 

До лексичних засобів модерації належать прислівники-

деінтенсифікатори (або даунтонери), квантифікатори невизначеності: 

іменники, прикметники, займенники зі значенням невизначеності, евфемізми 

і політично коректна лексика. Прислівники-деінтенсифікатори є 

найчисельнішою групою засобів даного рівня – 23%. Прагматичний ефект 

вживання слів невизначеною семантики досягається за рахунок розмивання 

конкретного змісту поєднаних з ними одиниць, що веде до зниження 

визначеності і, отже, модерації категоричності. У цій групі прикметники 

складають 17%, іменники – 13%, займенники – 13%. 

Важливу роль у політичному дискурсі взагалі, і у тексті 

парламентських дебатів зокрема, відіграють евфемізми, призначені 

приховати неприємний зміст, прикрасити дійсний стан справ. Евфемістичне 
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перейменування представлено в основному замінами зі збільшенням 

смислової невизначеності. На частку евфемізмів доводиться 22%. 

Політкоректна лексика, яка фактично є одним із способів евфемізаціі, також 

знайшла відображення в матеріалі дослідження і склала 15% серед засобів 

даного рівня. 

Засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів Європейського 

парламенту використовуються ораторами для досягнення різних цілей, серед 

яких слід зазначити такі: відхід від прямої оцінки подій, пом’якшення 

неприємних фактів, приховування скоєних неправових дій, порятунок 

репутації політика чи політичної організації, перерозподіл відповідальності, 

дотримання дипломатичного етикету, створення іміджу гнучкого політика, 

завоювання підтримки виборців тощо, які можна об’єднати в 3 основні 

групи: ухилення від відповідальності, позитивна репрезентація 

політика/партії/країни в ЄС, етикетизація процесу спілкування. Модерація 

висловлювання може розглядатися як культурно-поведінкова тенденція, за 

допомогою якої реалізується принцип ввічливості і концепт 

мультикультурності. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях [53; 56; 57; 

61; 62; 63]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Процес формування різних інститутів, у тому числі й політичних, 

утворює основу будь-якої держави і суспільства. У зв’язку з цим, цілком 

закономірним є інтерес мовознавців до існування та функціонування 

дискурсу в рамках даних суспільних інститутів. 

Політика як особлива форма соціального життя, пов’язана з феноменом 

влади, поширюється на всі сфери і рівні соціальної взаємодії. Дебати в 

парламенті є відображенням політичної культури суспільства, що робить 

мовлення парламентаріїв привабливим з точки зору лінгвістичного аналізу. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що 

парламентські дебати можуть вважатися одним із жанрів інституційного 

політичного дискурсу, тому його характеристики відповідають наступним 

параметрам структурування жанрового простору політичного дискурсу: 

інституційність, наявність суб’єктно-адресних відносин, підпорядкування 

змісту і форми професійній меті, соціокультурна диференціація і 

диференціація за подієвою локалізацією. При цьому дискурс парламентських 

дебатів має свою специфіку. 

Парламентські дебати поєднують в собі законотворчість і партійно-

політичну боротьбу; в її основі лежить протистояння концепцій і політичних 

сил. Конкурентність думок дозволяє уникнути абсолютизації однієї ідеї і 

сприяє досягненню основної мети – прийняттю найбільш правильного 

рішення. Вторинною, імпліцитною метою є створення особистого 

політичного іміджу, здійснення впливу на громадськість, а часто і 

нав’язування їй певних думок і позицій. Таким чином, парламентські дебати 

характеризуються подвійною адресованістю комунікації, а також 

спеціальною фіксацією тем, що підлягають обговоренню. Виклад змісту є 

позачасовим – зачіпає події сьогодення, апелює до подій минулого і 

окреслює майбутні перспективи. Дебати у парламенті поєднують в собі 
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директивні і дискурсивні характеристики. Це мовна взаємодія, де мовлення 

має характер вказівок, зауважень, керівництва до дії, а також обговорюються 

цінності і норми, визнані в даному суспільстві. Ступінь підготовленості 

ораторів може варіюватися від спеціально підготовленої доповіді до виступу 

із поверхневою підготовкою. 

Тенденція до стриманості у прояві емоцій, збереження комфортних 

умов спілкування, побоювання образити співрозмовника сприяють модерації 

категоричності висловлювання, в той же час традиції парламентаризму та 

особливості офіційного спілкування вимагають дотримання норм мовного 

етикету, що, в свою чергу, також визначає вибір мовних засобів.  

З огляду на постулювання сучасною комунікативно-функціональною 

лінгвістикою важливості виокремлення та вивчення категорій, що 

відбивають системність мовленнєвої діяльності та дискурсу, модерація 

розглядається як комунікативно-прагматична категорія, категорійний зміст 

якої становить комунікативна інтенція стриманості (тобто помірності, 

коректності й такту у висловленні думок, оцінок, емоцій тощо), що 

притаманна представникам англомовних спільнот як етно-соціо-культурно 

обумовлена особливість їхньої мовленнєвої поведінки. 

У роботі встановлено, що існує зв’язок між основними положеннями 

лінгвістичної прагматики і категорією категоричності/некатегоричності. На 

нашу думку, категорія категоричності/некатегоричності висловлювання є 

похідним явищем застосування принципів кооперації та ввічливості. Крім 

зазначених принципів, у спілкуванні необхідно дотримуватися принципів 

толерантності. У нашій роботі представлено визначення складових 

компонентів досліджуваної категорії з прагматичної точки зору. Так, 

категоричність означає «догматичність», «безапеляційність», «надмірну 

впевненість у власних знаннях»; під некатегоричністю мається на увазі 

«обережність», «передбачливість», «турбота про інтереси співрозмовника», 

«прагнення до згоди». 
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Говорячи про категоричність/некатегоричність висловлювання як 

засоби досягнення гармонійного компонента діалогу, не можна обійтися без 

знання таких явищ, як культура мови, мовний етикет і мовна поведінка. 

Кожна культура виробляє власні норми мовної взаємодії. Для культури мови 

діалогічне спілкування є суттєвим об’єктом, оскільки саме в діалозі найбільш 

органічно і природно втілюється комунікативна функція мови. Уподобання у 

вживанні певних стратегій комунікації і відповідних їм мовних засобів 

можна пояснити лінгвокультурними особливостями мовної поведінки. Під 

лінгвокультурною специфікою мови розуміється сукупність особливостей 

мовних засобів однієї мови (порівняно з іншими мовами), які обумовлені 

своєрідним соціально-історичним буттям певного лінгвокультурного 

мовного співтовариства.  

У західноєвропейській ідеології значна увага приділяється проблемам 

окремої особистості, її інтересам. Так, в європейських традиціях мовного 

етикету і мовної поведінки виділяються стратегії збереження обличчя 

співрозмовника, що виражається у пом’якшенні комунікативного наміру та 

модерації категоричності висловлювання. Комунікація в рамках 

європейських інститутів проявляється у стриманості й обережності суджень, 

у бажанні уникнути суперечностей у спілкуванні. З огляду на вказані 

лінгвокультурні особливості, в дискурсі парламентських слухань 

спостерігається переважання засобів модерації категоричності.  

Існують певні прийоми (способи) модерації категоричності, які 

проявляються у виділенні суб’єктивного аспекту висловлювання, 

співвіднесенні судження з дійсністю (процедура верифікації) і 

деінтенсифікаціі категоричної ознаки висловлювання. Дані прийоми 

модерації категоричності висловлювання реалізуються в мові за допомогою 

спеціальних мовних засобів. 

Аналіз стенограм дебатів Європейського парламенту показав, що 

останнім часом дискурс дебатів стає все гострішим і більш напруженим. 
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Парламентська комунікація з її боротьбою за владу, а також за схвалення і 

підтримку громадськості, із зіткненням інтересів окремих політиків, 

маніпуляцією фактами все частіше приймає форму конфліктної ситуації. У 

ситуації конфлікту опоненти дотримуються різних комунікативних стратегій 

як специфічних способів мовної поведінки, але у більшості випадків 

переважає кооперативний підхід з метою направити сформовану конфліктну 

ситуацію у сприятливе русло.  

До розглянутих стратегій модерації висловлювання слід віднести: 

стратегію створення двозначності (неоднозначності), стратегію створення 

навмисної невизначеності, стратегію евфемізаціі та застосування політично 

коректної лексики, стратегію псевдономінаціі, стратегію зміни 

комунікативного фокусу, стратегію мовчання та замовчування, стратегію 

ухилення від відповіді. 

Стратегія, яка обирається і використовується мовцем для модерації 

категоричності, обумовлюється відповідними аспектами комунікації. 

Потенціал кооперативності перерахованих вище стратегій зменшується від 

першої до останньої. Стратегію з найбільшим потенціалом кооперативності – 

стратегію зміни комунікативного фокусу – слід віднести до найбільш 

«інституціональних» засобів модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту. Її використання є нормою кооперативної 

вербальної поведінки. 

Модерацію категоричності було встановлено на кількох мовних рівнях: 

морфологічному, синтаксичному та лексичному. Серед морфологічних 

засобів зниження категоричності висловлювання слід зазначити модальні 

дієслова, форми умовного способу і форми пасивного стану. До 

синтаксичних засобів належать риторичні питання та ввічливі прохання у 

формі питання. Група лексичних засобів виявилася найбільш численною: 

прислівники і прикметники-даунтонери, невизначені займенники, іменники, 

евфемізми і політично коректна лексика.  
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Політики, які використовують у своїх виступах засоби модерації 

категоричності, керуються наступними цілями: відхід від прямої оцінки 

подій і пом’якшення неприємних фактів, приховування скоєних неправових 

дій та аморальних вчинків, порятунок репутації політика чи політичної 

організації, перерозподіл відповідальності, дотримання мовного етикету, 

створення іміджу «гнучкого політика», завоювання підтримки виборців. 

Отже, дослідження показало, що модерація категоричності має низку 

характерних семантичних і прагматичних характеристик, використовується з 

метою здійснення певного впливу на аудиторію, обумовлена 

лінгвокультурною специфікою і представлена на морфологічному, 

синтаксичному та лексичному мовних рівнях.  

У рамках одного дисертаційного дослідження неможливо здійснити 

докладний аналіз усіх питань, пов’язаних з вираженням модерації 

категоричності в політичному дискурсі. У зв’язку з цим, перспективним є 

проведення подальшого дослідження функціонування засобів модерації 

категоричності в інших жанрах політичного дискурсу, що може сприяти 

з’ясуванню того, чи є модерація категоричності універсальною 

характеристикою політичного дискурсу чи окремою особливістю дискурсу 

дебатів Європейського парламенту. 
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