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Павліченко Л.В.  Сучасний англомовний дискурс досудового 

слідства: комунікативно-прагматичний аспект. – Кваліфікаційна робота 

на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України, Київський національний університет імені Тараса 

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

 

Дисертацію присвячено комплексному лінгвістичному аналізу 

комунікативно-прагматичних особливостей сучасного англомовного 

дискурсу досудового слідства. Інтегративна методика дослідження 

комунікативно-рольових, формально-прагматичних і стратегічно-

тактичних параметрів англомовного дискурсу досудового слідства 

ґрунтується на поєднанні конверcаційно-аналітичних, актомовленнєвих, 

лінгвостилістичних та інших методів з урахуванням результатів 

юридичних досліджень. 

У першому розділі на основі узагальнення лінгвістичних підходів до 

вивчення дискурсу в сучасному мовознавсті і в англістиці, зокрема, було 

запропоновано  комплексне робоче визначення дискурсу досудового 

слідства як підвиду юридичного дискурсу, що виокремлюється на основі 

конститутивних характеристик і їхніх варіативних реалізацій залежно від 

процесуального статусу допитуваних.  

Конститутивними ознаками дискурсу досудового слідства, що 

забезпечують його статус як окремого підвиду досудового дискурсу є: 

глобальна інституційна мета і похідні від неї цілі; статусно-рольовий 
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розподіл комунікантів; тип соціокомунікативних відносин між учасниками 

допиту; специфіка хронотопу; стереотипні власне лінгвістичні і 

прагмалінгвістичні особливості; інституційна форма проведення допиту як 

діалогічного спілкування з наративними включеннями.   

У другому розділі на основі аналізу комунікативно-прагматичної 

специфіки дискурсу досудового слідства було виявлено певні 

закономірності в розподілі, взаємоузгодженні і зміні комунікативних ролей 

учасників як основного чиннику впливу на змістові і формально-

структурні характеристики допиту. 

Виявлені статусно-інституційні, статусно-категорійні, категорійні і 

оперативні ролі слідчого і допитуваного, які утворюють корелятивні 

зв’язки, забезпечуючи розвиток допиту за тим чи іншим сценарієм. 

Статусно-інституційна пара ролей «слідчий – допитуваний» відзначена 

асиметричними і ієрархічними відношеннями з комунікативним 

домінуванням слідчого як представника інституту, наділеного 

інституційними повноваженнями. Рольовими варіантами статусно-

інституційних ролей є статусно-категорійні ролі слідчого: «дізнавач», 

«захисник прав допитуваного», «захисник закону», «викривач неправдивих 

свідчень».  

Залежно під сценарію допиту і перебігу локальних інтеракцій 

статусно-категорійні ролі слідчого комбінуються з відповідними ролями 

допитуваного: «той, хто співпрацює зі слідством», «той, хто перешкоджає 

слідству», «готовий торгуватися / йти на поступки».  

Статусно-категорійні ролі реалізуються в категорійних і оперативних 

рольових варіантах.  Оперативні варіанти статусно-категорійних і 

категорійних ролей реалізують тактики слідчого і допитуваного у 

локальних інтеракціях, і, певною мірою, віддзеркалюють особистості 

учасників допиту за психологічними або іншими ознаками.  

У дисертаційній роботі ідентифіковано спільні характеристики для 

ролей, що є преференційними і непреференційними  для розвитку 



4 

 

 

 

інтеракцій в дискурсі досудового слідства. Преференційні ролі відзначені 

дотриманням кооперативних максим, використанням засобів позитивної, 

негативної ввічливості, а також стратегії bald on-record (директиви у формі 

наказового способу і прямі запитання в інституційному середовищі не 

сприймаються як «загрозливі» для «обличчя» допитуваного).  

У непреференційних ролях слідчий залучає конверсаційні імплікатури,  

пресупозиції як засоби маніпуляції, порушує максими кооперації, комбінує 

акти «загрози» «обличчю» допитуваного (у формі наказового способу, 

прямих запитань, інвективних мовленнєвих актів з іллокуцією 

дискредитації адресата) з засобами компенсації «загрозливих» актів за 

допомогою лексичної мітігації, дієслів умовного способу, 

політемпоральністі, що у поєднанні з синтаксично-стилістичними 

прийомами полісіндетону, апозіопезису, повторів, паралелізму, еліпсису є 

виявом емоційного напруження під час висловлення непреференційного 

мовленнєвого ходу.  

Непреференційні ролі допитуваного відзначені такими мовними 

характеристиками, як лексико-синтаксичні форми заперечення, 

прислівники-інтенсифікатори ступеня заперечення або необізнаності, 

адвербіальні деінтенсифікатори впевненості мовця у повідомленому, 

еліптичні структури, риторичні запитання з іллокуцією заперечення, 

гезитаційні повтори і паузи, формули вибачення, самовиправлення, 

складнопідрядні речення, які відтворюють ситуацію пояснення 

допитуваним умови надання свідчень або причин відмови від співпраці. 

Зміна ролей впливає на змістові і формально-структурні 

характеристики допиту і упорядкована певними регулярностями: роль, 

преференційна для завдань допиту або для вирішення локальних цілей, 

підтримується і заохочується, в той час як непреференційна роль 

співрозмовника спонукає слідчого або допитуваного до коригування 

розмови з метою досягти бажаної (преференційної) мовленнєвої реакції. 
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Це приводить до коригування власного рольового варіанту, що 

підлаштовується під зустрічну роль.  

Вибір, зміна і комбінації статусно-категорійних ролей корелюють з 

комунікативними стратегіями учасників дискурсу допиту. Зміна 

оперативних ролей є механізмом вирішення локальних інтеракційних 

завдань і корелює з комунікативними тактиками. 

Третій розділ присвячено аналізу стратегій і тактик слідчого і 

допитуваного. Вибір комунікативних ролей і утворення рольових пар 

зумовлено застосуванням слідчим комунікативних стратегій і тактик – як 

конфліктних, так і кооперативних. В залежності від ситуації допиту різні 

стратегії можуть реалізовуватись за допомогою однакових тактик мовної 

поведінки.  

Заміна конфліктних стратегій і тактик на неконфліктні і, навпаки, 

впливає на зміну процесуального статусу допитуваних  із залученням різних 

наборів ролей і прагмалінгвістичних засобів їхнього вираження.  

Ключова роль у дискурсі досудового слідства належить стратегіям і 

тактикам маніпулятивного впливу. Зазначені тактики варіюються залежно 

від статусу допитуваного як свідка / потерпілого або як підозрюваного / 

обвинуваченого. 

Маніпулятивні стратегії і тактики допитуваного корелюють із 

стратегіями і тактиками слідчого і спрямовані, перш за все, на захист і напад 

як форму захисту.  

Результати дослідження виявили, що для мови слідчого характерним 

є офіційний стиль мовлення, точність і структурованість, в той час як 

допитуваному властивий розмовний стиль. Переключення слідчим коду на 

розмовний стиль з метою підлаштовування під мовний регістр 

допитуваного є маніпулятивним прийомом тактики порозуміння. Мова 

допитуваного є для слідчого показником надання правдивих або 

неправдивих свідчень. У разі надання правдивої інформації допитуваний 
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найчастіше вдається до компресії, повторів, маркерів гезитації, пауз, збоїв, 

неповних речень, інших виявів неструктурованості мовлення, що 

індексують його спонтанність і непідготовленість. Для підготовленої 

заздалегідь неправдивої версії злочину характерними будуть повні 

речення, чітка їх структура, правильні граматичні форми, відсутність 

компресії. 

Результати вивчення комунікативно-прагматичних особливостей 

сучасного англомовного дискурсу досудового слідства відкривають 

перспективи подальших досліджень, які можуть бути пов’язані з 

вивченням комунікативно-рольових, формально-прагматичних і 

стратегічно-тактичних параметрів в дискурсах судової комунікації і в 

інших інституційних дискурсах.  

Ключові слова: дискурс досудового слідства, комунікативна роль, 

статусно-інституційна роль, статусно-категорійна роль, категорійна роль, 

оперативна роль, преференційні і непреференційні ролі, стратегії і тактики 

учасників допиту, маніпулятивні стратегії, конфліктні і неконфліктні 

стратегії. 

 

ABSTRACT 

 

Pavlichenko L.V. Contemporary English-language discourse of pre-

trial investigation: communicative-pragmatic aspect.  ̶  Manuscript. 

 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 "Germanic 

languages". - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the complex linguistic analysis of the 

communicative and pragmatic features of contemporary English-language 
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discourse of pre-trial investigation. The integrative methodology of  research for 

communicative-role, formal-pragmatic and strategic-tactical parameters of the 

English language discourse of pre-trial investigation is based on a combination 

of conversational-analytical, speech acts, linguistic style and other methods, 

taking into account the results of legal research. 

  Chapter 1 outlines  a comprehensive working definition of the discourse 

of pre-trial investigation based on the generalization of linguistic approaches to 

the study of discourse in modern Linguistics and in English studies, in 

particular. The discourse of pre-trial investigation is defined as a subtype of 

legal discourse distinguished on the basis of constitutive characteristics and their 

variant realizations depending on the procedural status of interrogated persons. 

The constitutive features of the discourse of pre-trial investigation which 

ensure its status as a separate subtype of pre-trial discourse are the global 

institutional goal and the goals derived from it, status-role distribution of 

communicants, a type of socio-communicative relations between the participants 

of  interrogation, specificity of the chronotope, stereotypical proper linguistic 

and pragmalinguistic features, institutional form of interrogation as dialogical 

communication with narrative inclusions. 

In Chaper 2 on the basis of the analysis of the communicative-pragmatic 

specificity of the DPI certain regularities in the distribution, coordination and 

change of the communicative roles of the participants as the main factor of 

influence on the content and formal-structural characteristics of the interrogation 

have been discovered. 

The status-institutional, status-categorical, categorical and operational roles 

of an investigator and a person interrogated, which form correlations and ensure 

the development of questioning by a scenario, have been revealed. The status-

institutional pair of roles "investigator-interrogated person" is marked by 

asymmetric and hierarchical relations with the communicative domination of the 

investigator as the representative of an institute, endowed with institutional 

power. The role variants of the status-institutional roles are status-categorical 
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roles of an investigator: "investigator", "defender of the rights of interrogated 

persons", "lawyer", "revealer of false testimonies". 

The status-categorical roles of an investigator are combined, depending on 

the scenario of interrogation and the course of local interactions, with the 

respective roles of an interrogated person: "one who collaborates with the 

investigation," "one who interferes with the investigation," "is ready to bargain / 

concessions." 

Status-categorical roles are implemented in categorical and operational 

role-based variants. Operational variants of status-categorical and categorical 

roles implement the tactics of an investigator and an interrogated person in local 

interactions, and, to a certain extent, reflect the personality of the participants of 

interrogation based on psychological or other grounds. 

The dissertation identifies common characteristics for roles that are 

preferential and non-preferential for the development of interactions in the 

discourse of pre-trial investigation. Preferential roles are marked by the 

observance of cooperative maxims, the use of positive, negative courtesy, and 

bald on-record strategy (directives in the form of imperative mood and direct 

questions in the institutional environment are not perceived as "face-threatening" 

to the interrogated person). 

In non-preferential roles, the investigator involves conversional 

implicatures, presupposition as  means of manipulation, violates the maxims of 

cooperation, combines "face-threatening" acts to an interrogated person (in the 

form of imperative mood, direct questions, invective speech acts with the 

illocution  of discrediting the addressee) with means of compensation for "face-

threatening" acts by lexical mitigation, subjunctive mood, polytemporality, 

which in combination with syntactic-stylistic techniques of polysyndeton, 

aposiopesis, repetitions, parallelism, ellipsis are the signs of stress during non-

preferential speech. 

The non-preferential roles of an interrogated person are marked by such 

linguistic characteristics as lexico-syntactic denial forms, adverbs-intensifiers of 
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the degree of negation or ignorance, adverb deintensifiers of the speaker's 

confidentiality in the reported information, elliptical structures, rhetorical 

questions with illocutionary negation, hesitation, repetitions and pauses, apology 

formulas, self-correction, complex sentences that reproduce the situation, when 

an interrogated person  is explaining the conditions for giving evidence or 

reasons for refusing to cooperate. 

Changing roles affects the meaningful and formal-structural characteristics 

of the interrogation and is organized by certain regularities: the role preferential 

for questioning tasks or for achieving local goals is supported and encouraged, 

while the non-preferential role of the interlocutor induces an investigator or an 

interrogated person to correct the conversation in order to achieve the desired 

(preferential) speech reaction. This leads to an adjustment of their own role-

playing option adapted to the counter role. 

The choice, change and combination of status-categorical roles correlates 

with the communicative strategies of participants in the discourse of 

interrogation. Changing of operational roles is a mechanism for solving local 

interactive tasks and correlates with communicative tactics. 

Chapter 3 is devoted to the analysis of the strategies and tactics of an 

investigator and an interrogated person. The choice of communicative roles and 

the formation of role-playing pairs is due to the application by an investigator of 

communicative strategies and tactics,  both conflict and co-operative ones. 

Depending on the interrogation situation, different strategies can be 

implemented by the same linguistic behaviour tactics. 

The replacement of conflict strategies and tactics by non-conflict ones and 

vice versa affects the change in the procedural status of interrogated persons - 

with the involvement of different sets of roles and pragma-linguistic means of 

expression. 

A key role in the discourse of pre-trial investigation belongs to the 

strategies and tactics of manipulation. These tactics vary depending on the status 

of an interrogated person as a witness/victim or as a suspect/accused person. 
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The manipulative strategies and tactics of an interrogated person correlate 

with the strategies and tactics of an investigator and are directed, first of all, to 

the defense and attack as a form of defense. 

The results of the study revealed that the language of an investigator is 

official, it is characterized by the accuracy and structuring, while an interrogated 

person’s language is characterized by a colloquial style. Switching a code by an  

investigator into a colloquial style for the purpose of adjusting to the linguistic 

register of an interrogated person is a manipulative tactic of understanding. The 

language of an interrogated person is for an investigator an indicator of true or 

false testimony. In the case of providing true information an interrogated person 

most often resorts to compression, repetitions, markers of hesitation, pauses, 

failures, incomplete sentences, and other indicators of unstructured speech that 

prove its spontaneity and unpreparedness. The prepared false version of the 

crime will be characterized by complete sentences, clear structure, correct 

grammatical forms, absence of compression. 

The results of studying of the communicative-pragmatic features of 

contemporary English pre-trial investigation discourse open prospects for further 

research that may be related to the study of communicative-role, formally-

pragmatic and strategic-tactical parameters in the discourses of forensic 

communication and other institutional discourses. 

Keywords: discourse of pre-trial investigation, communicative role, status-

institutional role, status-categorical role, categorical role, operational role, 

preferential and non-preferential roles, strategies and tactics of participants of 

interrogation, manipulative strategies, conflict and non-conflict strategies. 
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ВСТУП 

 

Актуальна функціонально-комунікативна парадигма лінгвістики 

зумовлює перехід мовознавчих студій на якісно новий рівень із 

фокусуванням на вивченні дискурсу як модусу реалізації мови і мовлення та 

об’єкту міждисциплінарних студій. Теорія дискурсу і практика дискурс-

аналізу стають одним із тих напрямків, які найбільш активно розвиваються 

в роботах зарубіжних та українських мовознавців.  

Сучасний англомовний дискурс досудового слідства належить до 

інституційного дискурсу − спеціалізованого усталеного різновиду 

спілкування, зумовленого соціальними функціями партнерів, 

регламентованого за змістом і за формою. Пріоритетним у дослідженні 

обрано комунікативно-прагматичний аспект дискурсу, що враховує 

соціолінгвістичні чинники, які його формують. Прагматичні чинники і 

параметри комунікативних ситуацій висвітлено у працях таких науковців, 

як А.М. Баранов [4]; В.В. Богданов [22,23]; І.Р. Гальперін [35]; Т.А. ван 

Дейк [27, 45]; В.З. Дем’янков [47]; В.І. Карасик [68, 69]; Л.А. Кочетова [87];  

О.А. Леонтович [109]; М.Л. Макаров [116, 117]; І.А. Стернин [158, 159]; І.П. 

Сусов [163]; С.О. Сухих [164]; Л.П. Чахоян [176]; В.І. Шаховский [180]; О.І. 

Шейгал [186];  D.  Burton [212]; L. Carlson [213]; T.A. van Dijk [344, 347]; 

T.A. van Dijk, W. Kintsch [345]; E. Goffman [247]; G.N. Leech [288]; D. 

Schiffrin [324]; M. Stubbs [337]; D. Wunderlich [363] та ін.) 

 Інституційний дискурс знаходиться в центрі уваги багатьох 

лінгвістів, які вивчають окремі його типи, що виділяються відповідно до 

сфер інституційного спілкування. Найбільш ретельно у сучасному  

мовознавстві вивчені рекламний (Т. Ю. Ковалевська [76], Л. А. Кочетова 

[87], І. О. Лисичкіна [110], О. Є. Ткачук-Мірошниченко [166]); 

політичний/політико-ідеологічний (Г. В. Ленець [108], Г. Г. Почепцов 

(мол.) [136]), науковий (О. М. Ільченко [62], О. І. Шейгал [186]); 

міжнародно-правовий (Н. К. Кравченко [90]);  педагогічний 
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(А. Р. Габідулліна  [34]; діловий (Л. П. Науменко [121]); юридичний 

(Н. О. Мішанкіна [119]); медичний (Н. П. Литвиненко [111, 112]); 

релігійний (В.І. Карасик [66]) та інші дискурси.  

 Попри посилену увагу дослідників до проблеми функціонування 

дискурсу, такий його специфічний вид як дискурс досудового слідства, що 

належить до юридичного дискурсу, не дістав у лінгвістиці належного 

трактування, тому становить інтерес у ракурсі дослідження його 

прагмалінгвістичних характеристик.  

 Актуальність теми дисертаційної праці зумовлена її відповідністю 

сучасним науковим розвідкам у царині когнітивно-дискурсивної парадигми 

лінгвістики, що стосуються прагматичних чинників оптимізації усної 

інституційної інтеракції, вивчення мoвлeннєвoгo впливу, попередження і 

подолання інтеракційних збоїв і конфліктної комунікації. Крім того, 

актуальність роботи підкріплюється необхідністю систематизації 

прагматичних параметрів дискурсу досудового слідства з метою пошуку 

шляхів досягнення кооперації і консенсусу між комунікантами в інтересах 

слідства.  З огляду на конфіденційність такої інформації дослідження 

проводилось на основі матеріалів транскриптів допитів, які були повністю 

чи частково опубліковані в інтернеті.  

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми 11БФ044-01 «Мови та 

літератури народів світу: взаємодія та самобутність», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України, яка розробляється фахівцями 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 5 від 23 грудня 2011 року).  

 Метою дисертаційної роботи є комплексний аналіз комунікативно-

прагматичних характеристик сучасного англомовного дискурсу досудового 

слідства. 
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 Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

 дослідити інституційно-конститутивні параметри дискурсу досудового 

слідства і його варіативні реалізації залежно від процесуального статусу 

комуніканта-допитуваного;   

 розробити комплексну методику аналізу комунікативно-прагматичних 

характеристик сучасного англомовного дискурсу досудового слідства; 

 запропонувати ієрархічну таксономію комунікативних ролей учасників 

допиту з огляду на прагматичні і мовні засоби їхньої маніфестації; 

 ідентифікувати спільні лінгвопрагматичні ознаки ролей, що є 

преференційними і непреференційними  для розвитку інтеракцій в 

англомовному дискурсі досудового слідства; 

 обґрунтувати функцію зміни комунікативних ролей і утворення зустрічних 

ролей в змістовій, стратегічній і формально-структурній організації допиту; 

визначити основні принципи / регулярності зміни ролей в дискурсі допиту; 

 визначити репертуар стратегій і тактик мовної поведінки учасників 

діалогічного дискурсу в рамках допиту на попередньому слідстві; 

запропонувати таксономію стратегій і тактик;   

 визначити характер взаємодії стратегій і тактик залежно від особливостей 

комунікативної взаємодії слідчого і допитуваної особи на різних етапах 

допиту;  

 обґрунтувати відмінність дискурсивних зразків допиту залежно від особи 

допитуваного.  

Об’єкт дослідження – сучасний англомовний дискурс досудового 

слідства, який реалізується в ході допиту в діалогах між слідчим і 

допитуваним у кооперативних інтеракціях  «слідчий – потерпілий / 

свідок» і конфліктних або конкурентних інтеракціях «слідчий – 

підозрюваний / обвинувачуваний».  

 Предмет дослідження – комунікативно-прагматичні характеристики 

сучасного англомовного дискурсу досудового слідства, представлені 
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комунікативно-рольовими, формально-прагматичними і стратегічно-

тактичними параметрами. 

Матеріалом дослідження слугували транскрипти допитів на етапі 

досудового слідства США і Великої Британії загальним обсягом  понад 

7000 стандартних аркушів, які були отримані методом суцільної вибірки. 

Період вибірки мовного матеріалу охоплює 1992-2016 рр. 

 Методи дослідження. Мета та завдання роботи зумовили 

необхідність використання комплексної методики дослідження, яка включає 

застосування загальнонаукових методів опису, спостереження, 

систематизації і узагальнення у поєднанні з низкою власне лінгвістичних 

методів: прагматичного і прагмасемантичного аналізу із залученням 

методики мовленнєвих актів, концепції обличчя і ввічливості, методики 

вилучення конверсаційних імплікатур ‒ для ідентифікації прагматичних 

індексів комунікативних ролей, дискурсивних стратегій і тактик; 

дискурсивного аналізу ‒ з метою виокремлення комунікативних стратегій і 

тактик слідчого і допитуваного та інших ознак комунікативної інтеракції в 

англомовному дискурсі допиту; в форматі дискурсивного аналізу особливе 

місце належить в дослідженні елементам методу критичного дискурс-

аналізу ‒ для виявлення закономірностей планування і перебігу дискурсу 

допиту з огляду на чинники інституційного, міжособистісного і 

психологічного контекстів, а також елементам методу конверсаційного 

аналізу дискурсу ‒ для визначення таких параметрів діалогічної 

інфраструктури допиту, як парні зустрічні ролі, релевантні і преференційні / 

непреференційні рольові позиції, а також для з’ясування 

структуростворювального потенціалу зміни комунікативних ролей в 

розвитку сценарію допиту. Елементи методу теорії позиціювання 

залучались для висвітлення особливостей конструювання локальних ролей 

слідчого і допитуваного у форматі макрокультурних сценарієв. 

Компонентний аналіз частково використовувався для з’ясування 

потенційних сем та реконструкції смислів, що повязані з номінативним 
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складником комунікативних ролей і доводять семантичну 

«підпорядкованість» оперативних рольових позицій статусно-інституційним 

ролям. 

 Висновки про типовість тих чи інших мовних засобів, 

використовуваних на позначення концептуальних ситуацій, ґрунтуються на 

показниках кількісного аналізу. 

 Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вона є 

першим комплексним дослідженням сучасного англомовного дискурсу 

досудового слідства в комунікативно-прагматичному аспекті. Наукова 

новизна полягає також у встановленні зв'язків між мовним кодом учасників 

допиту і застосованими ними стратегіями і тактиками, що, у свою чергу, 

корелюють з комунікативними ролями слідчого і допитуваного. 

 У дисертації розроблено методику аналізу дискурсу досудового 

слідства, запропоновано класифікацію комунікативних ролей, 

комунікативних стратегій і тактик, що дали змогу диференціювати типові 

моделі комунікативної поведінки в структурі діалогів слідчий-допитуваний 

в залежності від статусу допитуваної особи.  

 У дисертації уточнено визначення дискурсу досудового слідства, під 

яким розуміється мовна ситуація, що складається з учасників спілкування, 

місця спілкування, предмета спілкування, мети спілкування, зворотнього 

зв'язку між учасниками спілкування. Отже, комунікативно-прагматичні 

параметри є базисними конститутивними характериками такого дискурсу. 

 Визначено основні прагматичні аспекти дискурсу досудового 

слідства. Перший аспект  стосується функціонування ДДС як 

комунікативної ситуації, цілісність якої забезпечується стратегічно-

тактичним плануванням мовлення учасників дискурсу і їхніми зустрічними 

комунікативними ролями, що зумовлюють мовні характеристики  допиту, 

типові мовленнєві акти, імплікатури тощо. Другий аспект є власно 

дискурсивним, тобто прагматика дискурсу допиту і мовний код його 
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учасників усвідомлюються як результат  соціокультурних процесів, що 

впливають на перебіг допиту у вигляді інституційного, міжособистісного і 

психологічного контекстів. 

 Встановлено ієрархію і похідність комунікативних ролей учасників 

допиту від статусно-інституційних до статусно-категорійних, категорійних і 

оперативних ролей, що характеризуються відповідними прагматичними 

індексами. Доведено, що ролі утворюють корелятивні зв’язки - зустрічні 

пари, які можуть бути преференційними і непреференційними для 

оптимального сценарію допиту. З’ясовано, що структурно-конверсаційною 

закономірністю допиту є підтримка і заохочення співрозмовниками 

преференційних ролей і коригування непреференційних, що зумовлює різні 

сценарії розвитку допиту.  

 Встановлено, що під час проведення допиту утворюється  

інтерактивна пара в залежності від процесуального статусу учасників 

діалогу, а між учасниками діалогу встановлюються стосунки, які 

визначають використання певних комунікативних стратегій і тактик. Під 

час проведення допиту  види відношень можуть змінюватись  залежно від 

ефективності вибору і використання слідчим тих чи інших комунікативних 

стратегій і тактик разом із зміною процесуального статусу допитуваних. 

  З’ясовано, що основними відносинами учасників допиту є 

співробітництво, саботаж і псевдоспівробітництво (коли допитуваний надає 

неправдиву інформацію).  

 Доведено, що використання слідчим стратегій і тактик 

маніпулятивного впливу визначається типом стосунків, які склались між 

слідчим і допитуваним, а також процесуальним статусом допитуваного.  В 

залежності від ситуації допиту різні стратегії можуть реалізовуватись за 

допомогою однакових тактик мовної поведінки.  

Теоретичне  значення одержаних результатів полягає у тому, що 

вони дозволяють встановити специфіку сучасного англомовного дискурсу 
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досудового слідства та варіативність його комунікативних зразків внаслідок 

взаємодії мовного коду учасників з прагматичними і дискурсивними 

параметрами, категоріями і складниками. Розкриття комунікативно-

прагматичних механізмів побудови й інтерпретації дискурсу допиту сприяє 

поглибленню теорії прагматичного аналізу інституційних дискурсів різних 

типів. 

Практичне значення дисертації визначається тим, що її матеріали 

можна використати для написання підручників з дисципліни «Англійська 

мова (за професійним спрямуванням)», у теоретичних курсах із 

комунікативної лінгвістики, у спецкурсах із теорії дискурсу, у процесі 

викладання англійської мови студентам вищих юридичних навчальних 

закладів освіти та в практиці спілкування фахівців-юристів. 

Результати, які були отримані в ході дослідження, дають змогу 

сформулювати основні положення, що виносяться на захист: 

1. Дискурс досудового слідства відзначений конститутивними ознаками, які 

підлягають певній варіативності залежно від процесуального статусу 

комуніканта-допитуваного. Конститутивними ознаками є глобальна 

інституційна мета і похідні від неї цілі; статусно-рольові особливості 

учасників; інституційно зумовлена інваріантність їхніх стратегічно-

тактичних програм; специфіка хронотопу, маніфестованого темпоральною 

анахронією з використанням різних дієслівних форм для часу дискурсу і 

часу «розповіді» допитуваного; «співавторство» слідчого у конструюванні 

наративу допитуваного; стереотипні лінгвальні засоби індексації ролей і 

стратегій комунікантів. Варіативність конститутивних характеристик 

допиту реалізується у кооперативних інтеракціях  «слідчий – потерпілий / 

свідок» і конфліктних або конкурентних інтеракціях «слідчий – 

підозрюваний / обвинувачуваний».  

2. Класифікація комунікативно-рольових параметрів ДДС дозволила 

виокремити статусно-категорійні, категорійні і оперативні ролі, що 

ієрархічно підпорядковані статусно-інституційній рольовій парі «слідчий – 
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допитуваний». Ролі слідчого утворюють пари з зустрічними ролями 

допитуваного.  Незважаючи на те, що кожна роль відзначена набором 

мовних і прагматичних характеристик, у роботі ідентифіковано спільні 

характеристики для ролей, що є преференційними і непреференційними  для 

розвитку інтеракцій в ДДС.  

3. Преференційні ролі відзначені дотриманням кооперативних максим, 

використанням засобів позитивної, негативної ввічливості, стратегії bald on-

record (директиви у формі наказового способу і прямі запитання в 

інституційному середовищі не сприймаються як «загрозливі» для «обличчя» 

допитуваного). Позитивно-ввічливі стратегії індексуються лексикою із 

семами «порозуміння» і «співпраця», еліптичними і номінативними 

конструкціями, приєднувальними запитаннями із фатичною функцію, 

маркерами належності до кола «своїх», іншими засобами скорочення 

дистанції між слідчим і допитуваним.  Негативна ввічливість, спрямована на 

зменшення категоричності і тиску на допитуваного, виражається пасивним 

станом, номіналізаціями, континуальними часовими формами, структурами 

з неагентивним підметом, модальними дієсловами.  

4. У непреференційних ролях слідчий залучає конверсаційні імплікатури,  

пресупозиції як засоби маніпуляції, порушує максими кооперації, комбінує 

акти «загрози» «обличчю» допитуваного (у формі наказового способу, 

прямих запитань, інвективних мовленнєвих актів з іллокуцією 

дискредитації адресата) з засобами компенсації «загрозливих» актів за 

допомогою лексичної мітігації, дієслів умовного стану, політемпоральністі, 

що у поєднанні з синтаксично-стилістичними прийомами полісиндетону, 

апозіопезису, повторів, паралелізму, еліпсису є виявом емоційного 

напруження під час висловлення непреференційного мовленнєвого ходу.  

5. Непреференційні ролі допитуваного відзначені такими мовними 

характеристиками, як лексико-синтаксичні форми заперечення, 

прислівники-інтенсифікатори ступеня заперечення або необізнаності, 
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адвербіальні деінтенсифікатори впевненості мовця у повідомленому, 

еліптичні структури, риторичні запитання з іллокуцією заперечення, 

гезитаційні повтори і паузи, формули вибачення, самовиправлення, 

складнопідрядні речення, які відтворюють ситуацію пояснення 

допитуваним умови надання свідчень або причин відмови від співпраці. 

6. Зміна ролей впливає на змістові і формально-структурні характеристики 

допиту: роль, преференційна для вирішення глобальної або локальних цілей 

слідчого / допитуваного, підтримується і заохочується, в той час як 

непреференційна роль спонукає до коригування розмови з метою досягти 

бажаної (преференційної) мовленнєвої реакції. Вибір статусно-категорійних 

ролей корелює з комунікативними стратегіями учасників дискурсу допиту; 

оперативних – з комунікативними тактиками. 

7. Серед комунікативних стратегій слідчого ідентифіковані: стратегія 

встановлення контакту, що реалізується через тактики прямого запитання, 

пояснення, поради, перепитування, позитивної конфронтації, порозуміння, 

виправдовування, спонукання до відповіді; стратегія отримання нової 

інформації із тактиками наполягання, запитання, перепитування, уточнення, 

розвитку теми; стратегія контролю із тактиками уточнення, конкретизації, 

деталізації, перевірки, повтору; маніпулятивні стратегії. Допитуваний 

використовує стратегії надання правдивих свідчень, неправдивих свідчень із 

тактиками обману, заперечення, повтору, уточнення, ухилення, самообмови; 

стратегію саботажу із тактиками прямої відмови, заперечень, повтору, 

ухилення від теми. 

8. Стратегія маніпулятивного впливу на допитуваного реалізується через 

тактики перебільшення обізнаності слідчого у справі, позитивної 

конфронтації, попередження, співчуття, стимулювання відвертості, 

порозуміння, «підказки», залякування, пред'явлення доказів, референції до 

позитивних якостей допитуваного, передачі допитуваному права 

комунікативного домінування, нападу, імпліцитного звинувачення, 
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блокування, поступки, провокування зізнання, псевдовибору, 

псевдовисновку. Вибір тактик варіюється залежно від статусу допитуваного 

як свідка / потерпілого або як підозрюваного / обвинуваченого. 

Маніпулятивна стратегія захисту з боку потерпілого і свідка реалізується 

тактиками саботажу, переведення уваги, блокування. Стратегія нападу з 

боку підозрюваного (обвинуваченого) залучає тактики звинувачення й 

перехоплення комунікативного домінування (інверсію статусних ролей), 

критики, глузування. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового 

дослідження отримані дисертантом особисто, усі статті написані без 

співавторства. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційної роботи обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях: «Концепти та константи в мові, літературі, 

культурі» (м. Київ, 14 квітня 2011 року), «Творчий спадок А.О. Білецького 

в новітніх парадигмах наукового знання: до 100-річчя від дня народження» 

(м. Київ, 21 жовтня 2011 року), «Людина і соціум у контексті проблем 

сучасної філологічної науки» (м. Київ, 5 квітня 2012 року), «Мови та 

літератури в глобальному світі: взаємодія та самобутність» (м. Київ, 18 

жовтня 2012 року), «Перспективні шляхи розвитку наукової думки» (м. 

Київ, 27-28 січня 2018 року), «Інноваційні технології у контексті 

іншомовної підготовки фахівця» (Полтава, 24 квітня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено в 

7 одноосібних статтях, 5 із яких надруковано в наукових виданнях, 

затверджених ДАК України як фахові, 1  ̶  у закордонному фаховому  

виданні, 1‒  в науковому виданні, що входить до міжнародної 

наукометричної  бази Index Copernicus (Республіка Польща). 

 Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі списку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаної літератури, 
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списку джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 257 с., обсяг основного тексту – 192 с. Список 

використаної літератури містить 364 праці (з них 168 – іноземними 

мовами), 18 джерел ілюстративного матеріалу та 13 словників. 

 У Вступі висувається гіпотеза, обгрунтовується вибір теми 

дисертації, її актуальність, наукова новизна, теоретична і практична 

значимість, визначаються мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, 

наводяться положення, що виносяться на захист, описується структура 

дисертації, даються результати апробації основних положень дисертації. 

 Перший розділ «Теоретико-методологічні засади вивчення 

юридичного дискурсу» присвячений вивченню еволюції наукових поглядів 

на проблему дискурсу,  висвітленню теоретико-методологічного апарату 

сучасної теорії дискурсу і практики дискурс-аналізу, уточненню змісту 

поняття «юридичного дискурсу» в ракурсі його інституційних ознак і 

параметрів; визначенню специфіки дискурсу досудового слідства, в тому 

числі дискурсоутворюючих характеристик учасників даної комунікативної 

ситуації, висвітлено методологічне підґрунтя аналізу комунікативних 

ролей та стратегій і тактик в дискурсі допиту. 

 В другому розділі «Комунікативно-рольова диференціація 

учасників дискурсу допиту» встановлено таксономію і прагматичні 

індекси комунікативних ролей слідчого і допитуваного, обгрунтовано 

значення зміни комунікативних ролей в розвитку сценарію допиту. 

 В третьому розділі  «Стратегічно-тактична організація дискурсу 

допиту» встановлються стратегії і тактики учасників допиту, розроблено 

їх класифікацію, прагматичні індекси, а також засоби їх репрезентації.  

 У Загальних висновках підводяться і узагальнюються результати 

проведеного дослідження та окреслюються перспективи подальших 

досліджень з обраної теми. 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Дискурс досудового слідства в сучасній лінгвістиці: фокуси 

дослідження, результати, відкриті проблеми. 

В останні роки посилюється інтерес лінгвістів до вивчення 

інституційного дискурсу в його усних маніфестаціях, аналізу 

інтеракційних процесів в інституційному оточенні (Drew and Heritage 

[231],  Dillon [230], Greatbatch [251], Heritage & Greatbatch [263], Clayman 

[218], Roberts & Campbell [304], в тому числі в юридичному (Atkinson & 

Drew [200], Harris [257], Cotterill [222]. 

Більшість робіт присвячена різним аспектам вивчення дискурсу 

судового слідства. У фокусі наукових розвідок як лінгвістів, так і юристів, 

що займаються мовою права, залишаються мовні особливості судового 

дискурсу, вибір його учасниками відповідних лексичних одиниць і 

ідіоматичних виразів (Cotterill [223]). В окремих працях мовлення 

представників влади аналізується в ракурсі критичного дискурс-аналізу 

(Heydon [268]) як засіб маркування трьох типів інтерактивної взаємодії 

(«влада», «дискурс» і «структура»)  між представниками інституту 

слідства і цивільними особами. Усна інтеракція в контексті судового 

засідання розглядається науковцями в аспекті особливостей вживання 

пасивних конструкцій і номіналізацій з метою зниження або усунення 

відповідальності певних суб’єктів, в ракурсі аналізу синтаксичних 

структур доказу, гендерно маркованого мовлення свідків / жертв (Ehrlich 

[234]). Низка мовних особливостей, характерних як для підозрюваних, так 

і для представників поліції, визначається  використанням методу 

корпусного аналізу (зокрема. неочікуване вживання “then” після 

граматичного суб’єкту  (Coulthard [224, c. 14]).  
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Численні роботи  присвячені стратегіям учасників судового дискурсу 

(Кобзєва [75], Yeschke [364], Johnson [278], Inbau et al. [276], Vrij, Mann & 

Kristen [354], Heydon [268], Holt and Johnson [269]). 

Завдяки «наративному повороту» в міждисциплінарних дослідженнях 

для вивчення судового і досудового дискурсу все частіше залучаються 

методологічні постулати і принципи наративного аналізу. Насамперед, 

наративний ракурс використовується під час аналізу «оповідей» і 

«конкуруючих історій» (Heffer [261, 262], Harris [258], Cotterill [222]) 

свідків під час судового процесу. Вивченню свідчень як наративів 

присвячені праці (Bennett and Feldman [207];  Maley and Fahey [291]), в 

яких запропонована дефініція типів таких наративів: спонтанного, 

підказаного і викликаного. Низка досліджень продемонструвала, що 

наратив свідків / допитуваних є частково сконструйованим поставленими 

перед ними запитаннями (Harris [257], Luchjenbroers [290, с. 501]). 

«Подвійне авторство» наративу в залі судових засідань і різні наративні 

версії одного злочину досліджувалися в працях  Cotterill [221]. Новими 

аспектами наукових розвідок є вивчення контекстуальних чинників 

судового дискурсу, в тому числі – дискурсу допиту, які виражені засобами 

просторового і часового дейксису (Malcolm Coulthard and Alison Johnson 

[225, с. 62-69]). 

У вітчизняному мовознавстві дискурс досудового слідства і, зокрема, 

допиту до сьогодні не слугував ані об’єктом окремого монологічного 

дослідження, ані фрагментарних наукових розвідок. Наскільки нам відомо, 

в англосаксонській юридичній лінгвістиці існує лише одна монологічна 

праця, присвячена дискурсу досудового слідства в аспекті висвітлення 

його ролі в юридичному процесі. (Haworth, Kate [260]). Разом з цим, 

зазначене дослідження фокусується на виявленні інституційної функції 

допиту як соціальної (соціокомунікативної) події в системі кримінального 

судочинства, в той час як основна мета нашого дослідження полягає у 
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виявленні і систематизації інтерактивних особливостей, комунікативно-

прагматичних параметрів цього специфічного жанру інституційної 

взаємодії.  

Серед аспектів вивчення допиту, які тим чи іншим чином 

перетинаються з предметом і завданнями нашого дослідження, слід, 

насамперед, зазначити інституційні властивості цього дискурсивного 

зразку – зважаючи на маніфестацію асиметричних відносин «влади» і 

дотримання інституційних вимог (Heydon, [268, c. 3], Haworth [259]), а 

також на специфіку допиту як інтеракційної події, яка є складним діалогом 

комунікантів, що переслідують протилежні цілі і орієнтуються на 

«відсутню» третю сторону, майбутню "групу рефері" (Mason [293, c. 6]; 

Greatbatch [251] – суддю та журі. 

Що стосується стратегічного аспекту дискурсу досудового слідства, 

то увага науковців насамперед фокусується на таких проблемах 

стратегічної ефективності допитів, як стратегії встановлення контакту з 

допитуваним, що базуються на доброзичливості, виявленні симпатії (Aubry 

and Caputo [202, c. 200], Inbau et al. [275, c. 78], Van Meter and Bopp [352, c. 

79], Yeschke [364, c. 84 ]), утримання від примусу і тиску на допитуваного. 

Водночас, вивчаються особливості застосування слідчим маніпулятивних 

тактик і вибору різних стратегій залежно від типу допитуваних (наприклад, 

емоційний злочинець) (Van Meter and Bopp [352, cc. 75, 87–8], Inbau et al. 

[275, c. 77]). Науковцями висвітлені прагматичні імплікації використання 

спеціальних типів питань (so-prefaced і and-prefaced questions) для 

маркування, поєднання, розвитку і узагальнення теми в наративах 

допитуваних Johnson [278], вживання модального дієслова would (Edwards 

[233]), особливості застосування слідчим закритих і «контролюючих» 

запитань як засобів обмеження свободи свідка під час надання наративних 

свідчень (розповіді своєї історії).  
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Серед тактик допиту вивчаються  тактики «відкритості» (на яких 

більшою мірою фокусується британська судова лінгвістика  (Williamson, 

[359]), так і тактики «подолання» опору підозрілого з метою отримання 

визнання (вивчення яких є більш характерним для американської 

юридичної лінгвістики (e.g., Inbau et al. [276], Vrij, Mann & Kristen [354], 

Heydon [268]) або спонукання допитуваного до формулювання 

«преференційної» версії кримінальної події (Heydon [268, c.33]) (в іншій 

термінології – «авторизовано-авторитетної версії» (Holt and Johnson [269]). 

Окремим аспектом наукових розвідок є техніки перехресного допиту 

(Nygh and Butt [375]) із фокусуванням на функції провокаційних питань 

(Roberts [303], Palmer [297, c.45]).  

Ролі мовців в дискурсі досудового (і судового) слідства вивчалися в 

поодиноких працях у ракурсі асиметричних відношень і інституційних 

очікувань учасників (Heydon [267]), з огляду на використання  

комунікантами різних мовленнєвих ресурсів залежно від розвитку допиту, 

а також із залученням поняття «опори» Е. Гоффмана (Heydon [268]).  

 Типова дискурсивна структура допиту вивчається науковцями в 

конверсаційно-аналітичній перспективі  (Heydon [268], Watson [357]) із 

залученням таких категорій конверсаційного аналізу, як взяття ходу, 

релевантність, перебивання (Haworth, Kate [260, с. 27-32]), ад’яцентні пари 

«обвинувачення – відмова / прийняття» (Heydon, G.  [268, c.117]). В 

окремих дослідженнях висловлювались припущення щодо можливості 

аналізу дискурсу допиту в ракурсі дотримання комунікантами принципу і 

максим кооперації, із врахуванням актомовленнєвої специфіки ходів 

інтерактантів, включаючи аналіз актів, що «загрожують» «обличчю» 

допитуваного (Malcolm Coulthard and Alison Johnson [226, c. 27-31]). 

Утім, невирішеними залишаються питання про конститутивні 

характеристики дискурсу допиту і їхню варіативність залежно від 

процесуального статусу допитуваного, критерії визначення та класифікації 
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комунікативних ролей слідчого і допитуваного, з урахуванням як 

регулярностей інституційного спілкування, так і контекстуальних і 

психологічних чинників рольової варіативності в межах інваріантних 

статусно-інституційних типів ролей. Невисвітленим аспектом сучасних 

прагматичних розвідок є обґрунтування функції зміни комунікативних 

ролей і утворення зустрічних ролей учасників в змістовій, стратегічній і 

формально-структурній організації допиту. До теперішнього часу не 

здійснювались спроби  ідентифікації груп ролей, що є преференційними і 

непреференційними для розвитку допиту із виявленням мовних і 

прагматичних маркерів таких ролей.  Невирішеною є проблема кореляції 

ієрархічних  ролей комунікантів із їхніми стратегіями і тактиками, а також 

питання систематизації семантико-прагматичних маркерів ролей 

(дотримання / порушення максим кооперації, імплікатури, пресупозиції, 

актомовленнєві характеристики, засоби позитивної, негативної, прямої і 

непрямої ввічливості) як маркерів комунікативно-прагматичних 

параметрів – стратегій, тактик і комунікативних ролей учасників 

англомовного дискурсу допиту. 

Для відповіді на поставлені питання вважаємо за потрібне зупинитися 

на ключових проблемах теорії дискурсу і практики дискурсу-аналізу, в 

тому числі уточнення змісту поняття «юридичного дискурсу» в ракурсі 

його інституційних ознак і параметрів, що дозволить нам сформувати 

теоретико-методологічну базу для виокремлення і інтегративного аналізу 

дискурсу досудового слідства як типу інституційного дискурсу із власними 

інституційними практиками, правилами, цінностями і поведінковими 

кодами. 

1.2. Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці: підходи, проблематика, 

ракурси дослідження 

Дотепер не існує єдиної думки науковців з приводу того, що таке 

дискурс. Специфіка усвідомлення і тлумачення цього лінгво-
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комунікативного феномену зумовлена дослідницькими пріорітетами різних 

наукових шкіл, об'єктом й матеріалом дослідження, бажанням відмежувати 

дискурс від суміжних категорій ─ тексту, жанру, різнорівневих одиниць 

комунікації.  

Загальновідомо, що в сучасній науці дискурс розуміють як складне 

явище, що включає учасників спілкування, ситуацію і мовний матеріал 

комунікації. Проблематика дискурсу розглядається в багатьох роботах 

вітчизняних та зарубіжних авторів [Н.Д. Арутюнова [2]; А.М. Баранов [5]; 

М.М. Бахтін [7]; В.В. Богданов [21]; І.М. Борисова [25]; В.С. Григор'єва [40]; 

Л.І. Гришаєва [41]; А.Г. Гурочкіна [44];  В.І. Карасик [64-67, 69, 70]; А.О. 

Кибрик [72]; Н.А. Коміна [83]; Н.К. Кравченко [95, 96]; М.Л. Макаров [117]; 

Г.М. Манаенко [118]; Н.Л. Овшіева [123]; О.Г. Ревзіна [141,142]; О.О. 

Селіванова [149]; Г.Г. Слишкін [155]; І.П. Сусов [161,162]; Л.В. Цурікова 

[175]; В.Є. Чернявська [177,178]; J. Atkinson [201]; T.A. van Dijk [344]; E. 

Goffman [246].  

В англосаксонській лінгвістичній традиції дискурс вивчається в рамках 

таких потужних напрямів сучасного мовознавства, як критичний дискурс-

аналіз (P. Chilton [216]; T.A. van Dijk [344, 348, 350]; N. Fairclough [235, 

239, 237]; R. Fowler [243]; G. Kress [283]; R. Wodak [360-362]) – з фокусом 

досліджень на природі влади і домінування і значенні дискурсу в їх 

відтворенні; конверсаційний аналіз (J. Heritage [264]; H. Sacks [310, 311]; 

E.A. Schegloff [319]) орієнтований на визначення систематичних 

характеристик діалогічного дискурсу, універсальних стратегій і правил 

зміни комунікативних ролей, тобто тих прототипних структур мовленнєвого 

обміну, за допомогою яких інтерактанти орієнтують один одного на певний 

базисний нормативний порядок; етнографія комунікації (A. Duranti [232]; 

D.H. Hymes [274, 273]) – як напрям досліджень комунікативних ситуацій, 

що стверджує примат мовлення над мовою, функції над структурою, 

контексту над повідомленням) та ін. 
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 Представник французької школи аналізу дискурсу П. Серіо [152] 

визначає дискурс як висловлювання, яке розглядається з точки зору 

дискурсивного механізму, який ним керує, із обов’язковим урахуванням 

ідеологічного чиннику. Термін «дискурс» у такому аспекті 

використовується на позначення системи обмежень, які накладаються на 

необмежену кількість висловлювань, опосередкованих певною соціальною 

чи ідеологічною позицією. Таке усвідомлення дискурсу співзвучно, на наш 

погляд, концепції дискурсу М. Фуко (Фуко [173]; Foucault [240, 241]) і 

згаданій вище теорії критичного дискурс-аналізу  (L. Chouliaraki, N. 

Fairclough [217]; E. Laclau, C. Mouffe [286]), що наголошує значення 

ідеологічних кодів як соціосеміотичного ресурсу, який забезпечує певну 

ідентичність сприйняття і означення (конструювання) соціокультурної 

дійсності в межах домінантних дискурсів. 

Окрім розуміння дискурсу як «системи обмежень», П. Серіо [152, c. 

26-27] пропонує наступні основні дефініції цього комунікативного 

феномену: 1) еквівалент поняття «мовлення» в соссюрівському розумінні, 

тобто будь-яке конкретне висловлювання; 2) одиниця, яка за розміром 

більша за фразу, висловлювання в глобальному розумінні; те, що є 

предметом дослідження «граматики тексту», яка вивчає послідовність 

певних висловлювань; 3) у ракурсі прагматики – дія висловлювання на 

його одержувача, що «впроваджує» його в саму «ситуацію 

висловлювання»; 4) бесіда, яка розглядається як основний тип 

висловлювання; 5) поняття «дискурсу» за E. Бенвеністом – як мовлення, 

привласнюване мовцем, на противагу «оповіді»;  6) інколи дискурс 

розуміється як термінологічний корелят поняття «мовлення» – у його 

протиставленні «мові» (langue/discourse). 

Узагальнюючи основні підходи до усвідомлення дискурсу у сучасній 

лінгвістиці, O.O. Селіванова [149, c. 568] визначає такі основні значення 

цього терміну: «зв`язний текст у контексті численних супровідних фонових 

чинників – онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; замкнута 
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цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й 

текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що 

опосередкують спілкування і розуміння (соціальними, культурними, 

етнічними і т.ін.); стиль, підмова мовного спілкування; зразок мовленнєвої 

поведінки в певній соціальній сфері, що має певний набір змінних.» 

 Проте чіткого і загальновизнаного визначення «дискурсу», що 

охоплює всі випадки його вживання, досі, на наш погляд, не існує, і саме це 

є одним з чинників широкої популярності терміну за останні десятиліття.  

Одним з найпоширеніших залишається підхід до дискурсу як тексту, згідно 

з яким дискурс розуміється як актуалізований текст або зв’язний текст у 

сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими факторами. Такий підхід представлений 

дослідженнями Н.Д. Арутюнової [1, 2] (хрестоматійним стало визначення 

дискурсу як мовлення, зануреного в життя [2, c. 136 -137]); І. Белерта 

(дискурс як когерентний текст [15, c. 172-207]), Дж. Брауна і Дж. Юла [209], 

а також ранніми працями Тойна ван Дейка [341]. За Р. Бограндом, “текст і 

дискурс мають однакову часову протяжність у тому значенні, що походять 

від одного автора” (Beaugrande [205, c. 46]). 

Традиційно дослідниками дискурсу виокремлюються такі підходи, як 

функціональний (дискурс – будь-яке конкретне висловлювання, мовлення, 

зв’язне мовлення (Г.Г. Почепцов [135], З.С. Харріс [256], Т. Хуккін [271]), 

зв'язна послідовність мовленнєвих актів в комунікативно-прагматичному 

аспекті (І.П. Сусов [162]; граматичний (в іншій термінології – синтаксично-

текстуальний), відповідно до якого дискурс трактується як складна 

синтаксична цілісність, «забезпечена» системою 

конекторів (В.Г. Борботько [24]). 

Одним з найпоширеніших векторів дискурсивних досліджень 

залишається подієво-ситуативний підхід – зважаючи на необхідність 

вирішення дослідниками практичних завдань, пов’язаних з аналізом 

конкретних комунікативних ситуацій (Тойн ван Дейк [28, 348, 350], М.Л. 
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Макаров [117], О.О. Селіванова [147], І.П. Сусов [162] та багато інших 

дослідників). У відповідності до такого підходу, дискурс в широкому сенсі 

усвідомлюється як складна єдність мовної форми, значення і дії, що 

найкраще можна охарактеризувати за допомогою поняття комунікативної 

події, відтвореної учасниками спілкування; події, в якій задіяна не лише 

мова в її фактичному використанні, але й ті ментальні процеси, які 

неминуче супроводжують процес комунікації (Тойн ван Дейк [28, c. 121]). 

Під час вивчення дискурсу як комунікативної події  дослідники переважно 

фокусуються на процесі інтерактивної взаємодії учасників комунікації, 

розгляду намірів комунікантів, експліцитного й імплікованого змісту 

повідомлень залежно від стратегічно-тактичної програми реалізації 

дискурсу. 

Актуальна когнітивно-дискурсивна парадигма сучасного мовознавства, 

так звана друга когнітивна «революція» в лінгвістиці, сприяла розвиткові 

когнітивної теорії дискурсу, що фокусується на моделях контексту, 

ситуаційних моделях, інших ментальних структурах із врахуванням 

когнітивних чинників настанов, пам’яті, емоцій, знань, вірувань, оцінок. 

Науковці визначають дискурс як «…мисленнєво-комунікативну діяльність, 

яка є сукупністю процесу і результату і включає як позалінгвальний, так і 

власне лінгвальний аспект» (І.С. Шевченко, О.І. Морозова [181, c. 17]).  

Засновником  когнітивної теорії дискурсу справедливо вважається Тойн 

ван Дейк [28, 348, 350]. У російському і вітчизняному мовознавстві 

дискурс як мовленнєво-розумове або розумово-комунікативне утворення 

вивчався, відповідно, А.О. Кибрик [72] , В.В. Красних [99], О.С. 

Кубряковою [101, 102], О.І Морозовою, І.С. Шевченко [181] та іншими 

науковцями.  

Когнітивний підхід до усвідомлення дискурсу все частіше співіснує з 

семіотичним або соціосеміотичним – зважаючи на важливість 

соціосеміотичних ресурсів, культурних й ідеологічних кодів у 

конструюванні дискурсивної свідомості індивідів, соціальних спільнот,  
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певного соціуму. Такий підхід фокусується на дослідженні комунікативних 

механізмів, що впливають на смислоутворення і інтерпретацію дискурсу в 

рамках прийнятої у певному соціумі системи означення соціокультурної 

реальності [96, c. 29]. Ідея про роль інституційних практик у формуванні 

правил, поведінкових кодів, в широкому сенсі – у моделюванні реальності 

висловлювалася П. Серіо [152], Л. Филлипсом і М.В. Йоргенсеном [57], 

представниками критичного дискурс-аналізу. Відповідно до таких поглядів 

на дискурс і його світомоделюючу функцію, модель означення / 

артикуляції соціальної дійсності, встановлену домінантним дискурсом 

(або, за М. Фуко [240, 241]) дискурсивним порядком) – ідеологічним, 

науковим, панівною художньо-естетичною парадигмою, дискурсом 

«здорового глузду», конструює символічний простір (дискурсивну 

формацію, за М. Фуко) ідентичних знаків, що виключає альтернативні 

варіанти означення.   

У сучасному вітчизняному мовознавсті поширеними є інтегративні 

дефініції дискурсу як розумово-комунікативного утворення у взамозв’язку 

мовних, розумових (когнітивних, психологічних) і комунікативних 

(прагматичних, соціолінгвістичних) чинників (Ф.С. Бацевич [10, c. 154], І.С. 

Шевченко, О.І. Морозова [182]). Дискурс усвідомлюється як комунікативна 

ситуація, що інтегрує текст з контекстами його концептуалізації учасниками 

за умови певного ізоморфізму їхніх когнітивних моделей й кодів, а також 

готовності до їх взаємоузгодження у процесі продукування / сприйняття  

тексту і встановлення міжособистісних стосунків (Н.К. Кравченко [96, c. 

16]).   

Серед остаточно невирішених теоретичних проблем сучасної 

дискурсології залишається категорійний аспект дискурсу (В.І. Карасик [64], 

О.О. Селіванова [148], І.С. Шевченко [183], Н.К. Кравченко [96]), 

відмежування й обгрунтування категорій, параметрів, одиниць, складників 

дискурсу, його системно-структурних властивостей, а також уточнення 

типів і жанрів дискурсу, особливо в сфері інституційного спілкування. 
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Уточнення жанрової специфіки дискурсу досудового слідства (ДДС) в 

комунікативно-прагматичній площині є пріоритетним напрямком нашого 

дослідження. Зважаючи на усну діалогічну форму реалізації такого 

дискурсивного зразку, за основу його специфікації і відмежування від інших 

типів юридичного дискурсу ми обрали прагматичні параметри ([96, c. 51-

86]): інтенційно-стратегічні (комунікативні стратегії, комунікативні тактики 

і мовленнєві ходи учасників дискурсу), комунікативно-особистісні із 

фокусуванням на специфіці програвання слідчим і допитуваним 

комунікативних ролей, і інформаційно-прагматичні (або формально-

прагматичні), що забезпечують розширення інформації тексту додатковими 

смислами. Останній параметр є важливим для усвідомлення інституційної 

специфіки допиту – зважаючи на маніпулятивний потенціал такого жанру, 

відомий з лінгвістичних і міждисциплінарних досліджень.  

Отже, в ракурсі дослідницьких пріоритетів і завдань нашого 

дослідження найбільш прийнятним є усвідомлення дискурсу в 

функціональному аспекті як прагматично зв'язаної (стратегіями, тактиками, 

комунікативними ролями, конструюванням «спільного значення» в 

інтеракції) послідовності мовленнєвих актів. Водночас, з завданнями 

нашого дослідження перетинається й   основний методологічний постулат 

конверсаційного аналізу, відповідно до якого дискурсивний аналіз має 

встановлювати нормативні зв’язки між структурами розмови і соціальними 

практиками і очікуваннями учасників дискурсу, на основі яких вони 

конструюють власну комунікативну поведінку й інтерпретують поведінку 

інтерактанта.   

Продуктивними для вирішення завдань нашого дослідження є також 

певні ідеї представників соціосеміотичного підходу до усвідомлення 

дискурсу як змодельованого і світомоделюючого феномену, оскільки 

дозволяють обгрунтувати роль інституційних практик у формуванні 

конвенцій комунікативної поведінки і передбачені зміни ролей в дискурсі 

допиту досудового слідства.  
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Зважаючи на це, особливе значення для практичного аналізу 

лінгвопрагматичної специфіки допиту має встановлення його інституційних 

характеристик як жанру юридичного дискурсу, що певною мірою є 

форматом реалізації власне комунікативних  практик і очікувань учасників 

ДДС. 

 

1. 3 Специфіка юридичного дискурсу як статусно орієнтованого 

спілкування 

Наше дослідження проводиться в плані вивчення дискурсу з погляду 

його соціальних практик. У цьому значенні слово «дискурс» 

використовують для позначення мовленнєвої діяльності в якій-небудь сфері 

(наприклад, юридичний дискурс, педагогічний дискурс, терапевтичний 

дискурс та ін.). Дослідників цікавлять, насамперед, конкретні різновиди 

дискурсу, його мовні відмінності.  

Інституційний дискурс, зумовлений типами сформованих у 

суспільстві соціальних інститутів, характеризується низкою лінгвістично 

релевантних ознак, найважливішими з яких є мета спілкування, 

представницька комунікативна функція учасників і фіксовані типові 

обставини спілкування (В.І. Карасик [63]). 

Важливість іституційного дискурсу як об’єкта сучасних лінгвістичних 

розвідок підтверджується незмінним і зростаючим інтересом сучасних 

мовознавців до вивчення різних його типів. Зокрема, в українському і 

російському мовознавстві обгрунтовані і у різних аспектах проаналізовані 

такі типи інституційного дискурсу, як:  аргументативний (Ч. Антакі [198], 

А. М. Баранов [3], А. Д. Бєлова [16], політичний (Л.П. Нагорна [120], П. 

Серіо [152], О. Й. Шейгал [185], Г. М. Яворська [192, 193]), медичний (Н.П. 

Литвиненко [111, 112]), професійний (І. А. Колеснікова [81]); художній (І. 

А. Бехта [18, 19], В. Б. Бурбело [26]); науково-інформаційний (О.В. Тріщук 

[167]), бізнес-дискурс (Л.П. Науменко [121]), юридичний (М.О. Любимов 
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[114]), міжнародно-правовий (Н.К. Кравченко [89, 90]), науковий (О.М. 

Ільченко [62], О.М. Кравченко, В.С. Лук´янець [113], Інтернет-дискурс (Л. 

Ф. Компанцева [84], С. Херінг [265], Л.Ю. Щипиціна [190]); педагогічний 

(А.Р. Габідуліна [34]); юридичний (М. Д. Голєв [38], Т. В. Дубровська [50], 

Н. Є. Коваль [79], Л. В. Колеснікова [80]); рекламний (В. В. Зірка [56], Т. 

Ю. Ковалевська [76], Н.В. Кутуза [103]) та ін. у розрізі лінгвальних, 

сугестивних, маніпулятивних, аргументативних, прагматичних, 

когнітивних, семіотичних властивостей.  

В.І. Карасик називає інституційне спілкування  «комунікацією в 

масках» і зазначає, що саме трафаретність спілкування відрізняє 

інституційний дискурс від персонального, а його специфіка розкривається в 

його типі, тобто, в типі суспільного інституту, що позначений в колективній 

свідомості особливим ім’ям, узагальнений в ключовому концепті цього 

інституту [66, С.5-19]. М.Л. Макаров характеризує інституційні типи 

дискурсу як найбільш структуровані, ритуалізовані, наводячи як приклади 

засідання суду, телеінтерв'ю, урок тощо [117, c. 175]. 

Аналізуючи інституційне спілкування, А.М. Баранов зазначає, що в 

деяких типах дискурсу мовні практики обмежені і закріплені інституційно у 

вигляді законів, постанов або діючих неформальних угод між учасниками. 

Відповідно, інституційний аспект дискурсу (як формальний, так і такий, що 

існує у вигляді неформальних угод між учасниками) є, на думку вченого, 

суттєвим для багатьох експертиз тексту [6, c. 147]. 

В українській і зарубіжній лінгвістиці дослідженню типологій 

дискурсів, повязаних з певними суспільними інститутами, присвячено 

численні наукові студії. Так, Г.Г. Почепцов, усвідомлюючи дискурс як 

мовну діяльність, яка накладається на певні соціальні координати,  виділяє 

такі види інституйного спілкування, як газетний, теле- і радіо дискурс, 

театральний, літературний, кіно дискурс, дискурс в сфері «паблік рілейшн», 

рекламний, політичний, тоталітарний, неофіційний, релігійний, 
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неправдивий, ритуальний, етикетний, сварки, фольклорний і міфологічний 

дискурси [135, c. 308]. 

Іншою підставою класифікації є критерій наявності громадських 

інститутів, що характеризуються власними цілями та учасниками 

спілкування. Зокрема, такий критерій обрано для виокремлення й 

диференціації інституційних дискурсів В. І. Карасиком, що виділяє 

політичний, юридичний, військовий, педагогічний, науковий, релігійний, 

медичний, рекламний, сценічний та масово-інформаційний дискурси [67, c. 

5-20].  

Узагальнюючи універсальні властивості інституційних дискурсів, 

виокремлені науковцями під час порівняння такого виду спілкування із  

розмовним дискурсом, М.Л. Макаров [116] відзначає такі: якщо розмовний 

дискурс орієнтується на процес, інституційний на структуру; інституційний 

дискурс, на відміну від розмовного, має максимум мовленнєвих обмежень; 

для інституційного дискурсу властива відносно фіксована, а для розмовного 

вільна зміна комунікативних ролей; інституційний дискурс менше, а 

розмовний – більш зумовлений контекстом; в інституційному дискурсі 

багато цілей, що  мають глобальний характер, в той час як для розмовного 

дискурсу характерними є наявність локальних цілей. 

Отже, узагальнюючи думки науковців, можемо зробити висновок про 

такі конститутивні особливості інституційних дискурсів, як трафаретність 

мовних засобів, наявність конкретної інституційної мети і учасників – 

представників інституту (агентів) і осіб (клієнтів), які до них звертаються. 

Для кожного інституційного дискурсу характерна певна міра 

співвідношення між статусним і особистісним компонентом.  

Інтерес до проблем функціонування мови в різних сферах людської 

діяльності охопив і юридичну сферу. Проблемами мови права займаються 

такі українські та зарубіжні лінгвісти, як: А.Н. Баранов [6], Н.В. Варнавских 

[30], І.М. Васильянова [31], М.Д. Голєв [38], Т.В. Дубровская [50-52], В.В. 
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Зайцева [54], Н. К. Кравченко [89, 90], О.В. Климович [74], Н.Є. Коваль  [77, 

78], Л.А. Колесникова  [80, 81], Н.А. Мішанкіна [119], Т. А. Скуратовська 

[153], О. Н. Тютюнова [169],  M. Coulthard [226], S. Harris  [256], G. Heydon  

[268], E.A. Schegloff [320, 321], R.W. Shuy [332], та інші. Питання юридичної 

мови вивчають також і юристи, хоча в їхніх спостереженнях переважає 

юридично-лінгвістичний підхід (В. І. Кістяник [73], Н. А. Любимов [114], 

Л.В. Правікова [138], А. А. Солдатова [157] , Ю.Ф. Прадід [301] та інші). 

Мова права – одна з професійних мов, що виникла на основі літературної 

національної мови. Вона вміщує низку відносно самостійних видів: мову 

правозастосовної практики, мову законодавства і підзаконних правових 

актів, мову юридичної науки і юридичної освіти, мову юридичної 

журналістики та ін. 

Необхідність поєднання лінгвістичного і юридичного аспектів в 

процесі аналізу юридичного дискурсу у ракурсі застосування актуального 

сьогодні міждисциплінарного підходу була підставою для виникнення таких 

проміжних дисциплін, як юрислінгвістика і лінгвоюристика.  

Юридичний дискурс є різновидом інституційного дискурсу, який має 

чітку мету, визначених учасників та встановлений шаблон розгортання 

мовленнєвої ситуації. Такий тип дискурсу усвідомлюється науковцями як 

текст права в динаміці, в процесі його тлумачення і роз’яснення, тобто 

власне правозастосування. Згідно з визначенням, запропонованим Л. В. 

Колесніковою [80, c. 3], юридичний дискурс є такою моделлю (формою) 

«використання мови в реальному часі, що відображає правовий тип 

соціальної активності особистості, детермінований історично й 

взаємозалежний з рівнем цивілізаційного й культурного розвитку 

соціуму». Як зазначає Н.Є. Коваль [77, c. 87 – 97], юридичний дискурс є 

специфічним видом комунікації, що функціонує у різних середовищах: 

судові засідання, консультація; допит свідка в усній формі; законодавчі 

документи (закони, контракти, угоди). На думку науковців, 

конститутивними рисами юридичного дискурсу, зумовленими специфікою 
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юридичного професійного мислення, є інтеракційність, адресність, 

адресатність, інтенційність, аргументативність, термінологічність, 

прагматичність, інформативність, інтерпретованість [80, c. 4]. 

Проблема визначення юридичного дискурсу залишається остаточно 

невирішеною, що зумовлено, на нашу думку, багатоаспектністю цього 

феномену, його взаємопов’язаністю з іншими дискурсами, розгалуженістю 

юридичних жанрів, наявністю усної і писемної форм фіксації правових 

текстів, великою кількістю і різноплановістю учасників та низкою інших 

параметрів цієї сфери спілкування. Беручи до уваги усвідомлення 

юридичного дискурсу у вітчизняній (Н. Є. Коваль [77], Н.К.  Кравченко 

[89], М.О. Любимов [114] і зарубіжній (І.В. Палашевська [131]; B. Danet 

[228]; Y. Maley [292]; E. Mattila [294]; S. Šarčevic [318]; M. Tiersma [340]; 

A. Trosborg [341]; A. Varo, B. Hughes [353]) лінгвістичній літературі, 

наведемо власне визначення. 

Юридичний дискурс ми розуміємо, водночас, в семіотичному і 

комунікативно-ситуативному плані. З одного боку, це певний 

концептуально-семіотичний простір, який формує сукупність принципів і 

форм репрезентації сфери юриспруденції, жанрово-інституційні правові 

практики, правотворення і правозастосування, поведінкові коди, 

характеризується різноманітністю учасників (держава, представники 

системи права, офіційні органи, юридичні і фізичні особи тощо), створює і 

відтворює правові цінності, що інтегруються ключовим концептом «закон» 

і низкою субконцептів:  морально-етичних («гідність», «істина», «свобода / 

заборона», «мораль»), загальних інституційно-правових (доказ, допит, 

вина, свідок, підозрюваний, карна справа, злочин, правопорушення, 

процесуальні дії, процесуальний статус, позивач тощо) і галузевих 

концептів, що є категоризацією в юридичному плані понять з різних сфер 

інституційного (психічне здоров'я, господарська-діяльність, творча 

діяльність) і побутового (наклеп, репутація, життя, майно) спілкування, 

забезпечуючи контактування юридичного дискурсу з іншими типами 
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дискурсу: науковим, політичним, адміністративним, педагогічним, 

воєнним, фінансовим, економічним, побутовим тощо. 

З іншого боку, усвідомлення юридичного дискурсу в першому 

значенні є метонімічним еквівалентом поняття юридичних дискурсів як 

конкретних комунікативних ситуацій, в процесі розгортання яких 

відбувається створення, тлумачення, застосування усних і писемних 

правових текстів і які відзначені: асиметрією статусно-комунікативних 

ролей, ритуалізованим мовним втіленням, пов’язаністю комунікантів, 

регістру і мети з юридичною сферою, набором інваріантних 

комунікативних конвенцій і стратегій. 

Різноманітність жанрів юридичного дискурсу віддзеркалює 

різноманітність самого права. Зважаючи на це, як в лінгвістиці, так і в 

юридичній науці визначається велика кількість жанрів, диференційованих 

на підставі різних критеріїв. Проте досі не існує інтегративної, всеосяжної 

класифікації жанрів юридичного дискурсу. Найбільш поширеними є 

класифікації, що розподіляють жанри за видами галузей права, за 

функціональним критерієм, за комбінованим критерієм функцій і 

формально-структурної організації,  

Найзагальнішою класифікацією є таксономія за видами галузей права: 

Відповідно до такого критерія, визначаються цивільно-правовий дискурс, 

дискурс кримінального права, земельного права, адміністративного права, 

права власності, адміністративного права, трудового права тощо – залежно 

від типу діяльності, до якої залучені суб’єкти права (Varo, A. Enrique, and 

Brian Hughes [353, c. 102]). Не менш узагальненим є поділ типів 

юридичного дискурсу на кримінально-процесуальний і цивільно-

процесуальний, які відмінні не лише за своєю соціо-комунікативними 

сферами, а й за предметною компетенцією і обсягом судової влади. На 

нашу думку, на аналогічних підставах юридичний дискурс можна 

диференціювати на законодавчий, судовий, досудовий і приватний 

підтипи.  
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На критерії належності до певних інститутів або галузей права 

базується і більш детальна таксономія (Varo, A. Enrique, and Brian Hughes 

[353, c. 102]), що виокремлює три класи правових текстів. Першу групу 

формують юридичні тексти / дискурси в галузі статутного (власне 

законодавчого права), публічного права і тексти судових рішень, друга 

група включає тексти приватного права (контракти, заповіти, документи на 

право власності), третя група – академічні тексти (підручники, професійні 

статті), що також належать до юридичного дискурсу  за 

макроструктурними характеристиками. Основним лінгвістичним 

параметром класифікацій юридичного дискурсу за галузями або 

інститутами права є відмінність їхньої термінології (Mattila [294]). 

На нашу думку, критерії належності до певних інститутів або галузей 

права є не стільки жанровими, скільки видовими, оскільки в межах 

кожного члену класифікації, у свою чергу, виокремлюється низка 

відповідних жанрів. 

Іншим поширеним критерієм жанрової класифікації юридичного 

дискурсу є функціональний. Зокрема, визначається три основні функції 

юридичного дискурсу – прескриптивна, переважно дескриптивна з 

елементами прескрипції і виключно дескриптивна. Відповідно, перша 

функція зумовлює об’єднання в одну групу прескриптивних жанрів 

законів, кодексів, контрактів, договорів, конвенцій, правил / положень – 

тобто джерел, з яких формується обов’язкова юридична сила певної 

системи права. Друга група жанрів включає судові рішення, позови, 

скарги, петиції, запити тощо.  Третя група (юридичні висновки, статті, 

підручники) становить юридичну доктрину, яка не формує юридичних 

механізмів (Šarčevic [318]). 

Іншою класифікацією, що базується на функціональному критерії 

(доповненим формально-структурним) (Tiersma [340, c. 139-141]), є поділ 

юридичних текстів на: 1) оперативні правові документи, що створюють і 

модифікують юридичну дійсність (скарги, петиції, статути, контракти, 
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волевиявлення), написані виключно формальною юридичною мовою і 

мають жорстку структуру; 2) роз’яснювальні документи (не є жорство 

структурованими, але дотримуються певної традиційної форми): 

експертний висновок, підручники, листуванні між адвокатом і клієнтом; 3) 

персуазивні документи:  меморандуми про наміри тощо, які є найменш 

стандартизованими в аспекті як форми, так і мовного втілення.  

Зазначена класифікація певною мірою перетинається з класифікацією 

правових текстів / дискурсів на жанри м’якого (soft law) і жорсткого права 

(binding law) (в іншій термінології – жанрові семіосфери [89]). Зокрема, на 

відміну від жорсткого права, в жанрах м’якого права переважає 

пасивізація, генералізація, номіналізація, що іконічно відтворює складність 

переговорного процесу і досягнення консенсусу між сторонами. 

Відсутність в структурі правового тексту імплементуючої частини також 

іконічно «інформує» про те, що сторонам не вдалося домовитися про 

обов’язковість норм для виконання (Кравченко Н. К. [96, c. 110]). 

Інші дослідники виділяють, окрім визначених, інформативну 

функцію, на підставі якої об’єднуються юридичні жанри, що містять 

повідомлення про прийняте рішення, факт тощо (судове рішення, закон, 

договір, скарга); аргументативну функцію (жанри, що обґрунтовують 

певну позицію: скарги, позовні заяви, відгуки на позовні заяви, скарги, 

судові рішення). Нарешті, автори цієї класифікації виокремлюють четверту 

функцію – декларативну, що виявляється у проголошенні соціальних і 

правових цінностей (Крапівкіна, Непомилів [97]). Проте, не 

конкретизується, відносно яких жанрів вона є об’єднувальною. На наш 

погляд, така функція реалізується жанрами м’якого права (деклараціями, 

принципами і кодексами поведінки, рамковими угодами тощо), а також 

текстами правової доктрини. 

Функціональний критерій, якщо до нього не залучаються додаткові 

критерії, є не досить чітким (через можливість визначення додаткових 

функцій, їх взаємного накладення), про що свідчить можливість віднесення 
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одного жанру до різних функцій. Так, скарга може не лише інформувати, 

але й обґрунтовувати.  

Суворо кажучи, наведені класифікації є, скоріше, жанровими 

таксономіями текстів, але, зважаючи на те, що будь-який дискурс 

маніфестований в тексті і здійснюється лише на основі тексту як своєї 

знакової маніфестації, таке розмежування є, на наш погляд, умовним.  

Власне дискурсивними є класифікації жанрів, що базуються на 

критеріях дискурсивної (комунікативної) ситуації, специфіки (статусу) 

комунікантів – насамперед, представників правової системи, і форми 

комунікації.  

Відповідно до виду комунікативної ситуації, в якій використовується 

або породжується юридичний текст, у поєднанні с критерієм усної або 

писемної форми комунікації жанри дискурсу диференціюються на такі, що 

породжуються ситуацією судового процесу (судовий розгляд, допит, 

перехресний допит, правила і процедури, рішення тощо, які реалізуються в 

усних текстах; протоколи, що фіксують судові рішення в писемній формі); 

ситуацією досудового процесу (жанри допиту свідків, клопотання, 

консультацій, скликання присяжних, що реалізуються як в усній, так і 

писемній формі); ситуацією, пов’язаною із створенням або тлумаченням 

правового процесу (законодавство, контракти, статути, волевиявлення та 

інші письмові тексти) (Maley [292]). 

На думку деяких зарубіжних дослідників (Mattila [294, c. 4]), 

юридичний дискурс може бути класифікований згідно з критерієм підгруп 

представників системи права, оскільки кожна підгрупа використовує 

специфічну мову і стиль. Отже, на підставі такого комбінованого критерію, 

як «статус – стиль мовлення» визначається жанр текстів, створених 

законодавцями, суддями, адвокатами, науковцями тощо. У свою чергу, 

така класифікація може перетинатися з іншими класифікаціями жанрів 

юридичного дискурсу: правові тексти, що належать законодавцям, 
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утворюють жанр найбільш прескриптивних законодавчих текстів, тексти, 

створені науковцями, кореспондують дескриптивному жанру тощо. 

З зазначеною класифікацією перегукується диференціація жанрів 

дискурсу залежно від статусних характеристик комунікантів (насамперед, 

агентів інститутів), оскільки учасники правової комунікації взаємодіють 

відповідно до системи рольових приписів і норм поведінки (Палашевська 

[131, c. 263]). Так, із повноваженнями адвоката  пов’язані такі жанри, як 

заяви, скарги, клопотання, позовні заяви, вимоги про реабілітацію; заяви 

про перевірку алібі, фактичних обставин, допити осіб з їх згоди, запити 

про встановлення значимих обставин тощо. Слідчий користується такими 

формами, як допит, запит, припис, постанова. Суддя приймає рішення в 

жанровій формі ухвали або постанови.  

Відповідно до подвійного критерію стилю (рівня формальності) і 

усної або писемної форми відтворення юридичні жанри поділяються на: а)  

стандартизовані писемні: страхові поліси, договори, оренди, заповіти; б) 

стандартизовані усні, сконструйовані: обвинувальні висновки, клятви 

свідків, вироки; в) формальні писемні: статути, резюме, апеляції; г) 

формальні усні сконструйовані: адвокатська експертиза свідків у процесі 

судових процесів, пропозиції адвокатів; д) консультативні усні  

сконструйовані: свідчення свідків; є) консультативні усні спонтанні: бесіда 

адвоката з клієнтом, стендові конференції; ж) непідготовлені усні 

спонтанні: переговори адвокатів тощо (Danet [228]). 

Отже, за критерієм належності до певних правових інститутів або 

відповідно до виду комунікативної ситуації, в якій використовується або 

породжується текст протоколів допитів, допит диференціюється як жанр 

дискурсу досудового слідства; за функціональним критерієм – це 

переважно дескриптивний жанр з елементами прескрипції, що існує у 

вигляді оперативних правових документів; з точки зору інших функцій – 

це жанр з елементами жанрової гібридності, оскільки реалізує, водночас, 

інформативну і аргументативну функцію. Відповідно до статусних 
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характеристик комунікантів (або критерію підгруп представників системи 

права) допит є реалізацією повноважень слідчого у форматі усталених 

сценаріїв стратегічно-рольової поведінки. За подвійним критерієм стилю 

(рівня формальності) і усної або писемної форми відтворення жанр допиту 

належить до консультативних усних сконструйованих жанрів. 

Отже, досліджуваний нами дискурс досудового слідства є різновидом 

юридичного дискурсу як одного з видів інституційного спілкування. 

Порівняльно з дискурсом судового слідства, ДДС не слугував об’єктом 

лінгвістичних наукових розвідок. Натомість питання лінгвістичного 

розгляду та вивчення особливостей дискурсу судових засідань бере початок 

від дати формального започаткування судової лінгвістики, яка своїм 

об’єктом визначає опис комунікативних особливостей судового процесу. 

Отже, увагу дослідників, насамперед,  привертали питання вивчення 

дискурсу судових засідань, специфіка і функції судового дискурсу,  

мовленнєві стратегії в адвокатському дискурсі, засоби мовленнєвого впливу 

і аргументації (Т.В. Дубровська [50]; Н.Є. Коваль [78]; А.А. Солдатова 

[157, c. 163-166]; О.М. Тютюнова [169], Кобзєва [75 ], Фещенко [174]). З 

одного боку, таким дискурсом вважається дискурс окремих судових 

процесів або їхніх етапів (А. М. Баранов [3]). З іншого боку, судовий 

дискурс усвідомлюється мовознавцями як узагальнююче поняття, що 

поєднує різноманітні дискурси, на основі аналізу яких можливе виділення 

типових характеристик і загальних закономірностей побудови судової 

комунікації, зокрема дискурс обвинувачення й захисту, дискурс суддів 

тощо (М. Д. Голєв [38] та ін.).  

За визначенням Т. В. Дубровської [51, c. 10] судовий дискурс є 

вербально-знаковим вираженням процесу комунікації в ході судового 

процесу, що розглядається в соціально-історичному, національно-

культурному, конкретному ситуативному контексті з урахуванням 

характеристик і намірів комунікантів. При цьому кінцевою метою процесу 

є вирішення правового конфлікту й зміна правової ситуації. 
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Водночас, незважаючи на беззаперечний інтерес науковців до проблем 

юридичного дискурсу і його різновиду –  судового дискурсу, стадія 

досудових дій учасників та дотичних до процесу осіб, включаючи 

особливості їхньої комунікативної поведінки, координацію або, навпаки, 

неузгодженість інтерактивних сценарієв під час перебігу дискурсу допиту, 

раніше не була об’єктом уваги лінгвістичних досліджень, хоч і мала певне 

відображення в суто юридичній літературі. До того ж, майже не існує 

досліджень усної спонтанної комунікації в правовому дискурсі, а саме, в 

дискурсі досудового слідства, тому здійснення аналізу на матеріалі, який 

становить “живий” усний корпус (oral corpus), відповідає сучасній тенденції 

в лінгвістиці – перенесенні акцентів з аналізу писемного на усний тип 

мовлення. 

1.4. Допит як вид юридичного (інституційного) дискурсу 

Дискурс на етапі досудового розслідування є окремим різновидом 

правничого дискурсу. Без допиту причетних до справи осіб не обходиться 

жодна кримінальна справа. Тому більшу частину кримінальних справ 

складають саме протоколи допитів, і слідчі витрачають на його підготовку 

велику кількість часу. Реалізацією дискурсу допиту є спочатку усна, а потім 

і письмова мова, зафіксована в протоколах допитів. Проте на стадії 

попереднього розслідування допит є усним діалогічним видом юридичного 

дискурсу. 

Обґрунтування допиту як виду юридичного дискурсу передбачає 

визначення, з одного боку, прототипних інваріантних характеристик цього 

жанру  і, з іншого, варіативних реалізацій ДДС, зумовлених процесуальним 

статусом допитуваних. 

Конститутивними ознаками ДДС, що забезпечують його жанрову 

інваріантність (як окремого підвиду досудового юридичного дискурсу), є 

такі параметри, як глобальна інституційна мета і похідні від неї цілі; 

статусно-рольовий розподіл комунікантів; тип соціально-інституційних 
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відносин між ними як вертикальних (ієрархічних), безпосередніх, 

формальних й нормативно регламентованих; типові інтралінгвальні 

засоби: професійні мовні кліше, вживання вімперативів (whimperatives) та 

інших засобів зменшення категоричності з метою уникнення актів прямого 

тиску на допитуваного; прагмалінгвістичні особливості, що корелюють з 

нормативністю й трафаретністю ДДС, прототипне місце і час спілкування 

(специфіка хронотопу); інституційна форма проведення допиту (поєднання 

наративу з діалогічним спілкуванням, жанр «наративу як інтеракційної 

події»). 

Розглянемо кожний із зазначених параметрів, спираючись на 

міждисциплінарні дослідження з юридичного дискурсу і попередній аналіз 

окремих зразків ДДС. 

1.4.1. Конститутивні ознаки дискурсу допиту 

В спеціальній юридичній літературі мета допиту експлікується у 

визначенні цієї процесуальної дії, яка є  необхідною і  найскладнішою у 

слідчій практиці: «Interrogation is the questioning of a person  suspected of 

having committed the act under investigation. The purpose of the investigation of 

a suspect is to obtain an admission or confession of wrongful acts and to obtain 

written, signed, and witnessed statement” [376].  

Допит – слідча дія, що представляє собою опитування особи з приводу 

юридично значимих фактичних обставин справи» [366, c. 190]. Отже, метою 

здійснення комунікації на етапі досудового слідства є отримання 

інформації, яка необхідна для розслідування справи, зокрема з таких 

джерел, як допит свідків, допит підозрюваних у скоєнні злочину і 

потерпілих. 

Мета і цілі дискурсу допиту. Зазначена глобальна інституційна мета 

ДДС конкретизується в низці локальних цілей, що є похідними від 

глобальної, але зумовлюють структуру допиту як усталеної комунікативної 
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події із передбаченими варіантами сценаріїв комунікативної поведінки його 

учасників.  

Зокрема, як специфічний вид інституційної комунікації дискурс 

досудового слідства переслідує такі субцілі:  

1) отримати якомога більше інформації від допитуваного про скоєний 

злочин, його обставини, учасників, їхні мотиви тощо; 

2) примусити допитуваного, підозрюваного зробити зізнання в 

скоєнні злочину;  

3) встановити, чи є інформація, яку повідомляє опитуваний, 

правдивою; 

4) в разі, коли повідомлена інформація не видається правдивою, 

сприяти тому, щоб опитуваний почав говорити правду.  

Як і будь-який дискурс, ДДС не може існувати без учасників 

спілкування, оскільки саме вони надають комунікативній події допиту 

вербально-знакового вираження, створюють і інтерпретують текст, 

перетворюючи його на дискурс в процесі своєї інтеракції. Головними 

учасниками комунікативної взаємодії в допиті є, з одного боку, допитувач 

(слідчий), з іншого боку – допитуваний, який, залежно від свого статусу, 

може виступати підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, 

виконуючи, таким чином, різні статусно-комунікативні ролі. Слідчий 

виступає ініціатором спілкування, створює інформаційне поле і за 

допомогою різних способів запиту, перевірки, обробки і інтерпретації 

отриманої інформації досягає або не досягає цілей допиту. Допитуваний 

сприймає інформацію слідчого і різним чином реагує на неї.  

Згідно з процедурою ведення допиту, представник інституції і 

допитуваний мають бути представлені на ім’я та прізвище, а також за 

інституційним статусом, що впроваджується за допомогою стереотипних 

лексико-синтаксичних формул знайомства. 
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 1. Pepe:  This interview is being tape-recorded. I am Gary Pepe, Detective 

Sergeant attached to New Scotland Yard. The other officer present is … 

Nicholson:  Detective Inspector Nicholson, also attached to New Scotland Yard. 

Pepe:  We are in the interview room of Paddington Police Station. I am 

interviewing, if you could state your name sir. 

Smith:  My name is Michael Smith of 48A Burton Road, Kingston upon Thames. 

[381]  

2.  Det. Sudler: For the record Joe, I'd like you to state your name, date of birth, 

and home address.  

Price: My name is Joseph Price. My date of birth is X/52. I currently reside at X 

Florida. [384] 

Проте в процесі допиту слідчий має право звертатися до допитуваного 

на імя, включаючи зменшувальні форми (Michael, Ron, Joe): 

1.Michael, listen to me, what I am saying to you is you have been arrested.[381] 

2. Sorry Ron ... go ahead. [384] 

3. Det. Sudler: Okay. How are you employed Joe? [381] 

Зазвичай такий засіб адресації використовується слідчим з 

маніпулятивною метою – як маркер належності до кола «своїх» задля 

реалізації позитивно-ввічливих стратегій зближення з допитуваним, щоб 

увійти до нього в довіру. Водночас такий вияв фамільярності по 

відношенню до допитуваної особи є, на наш погляд, ознакою 

нерівноправності рольових статусів учасників допиту, що підтверджується 

їхніми  нерівними комунікативними правами під час перебігу дискурсу 

допиту. Від слідчого залежить те, як скеровувати опитування, він володіє 

комунікативною ініціативою, має право впроваджувати нові теми, 

змінювати їх, керуючись вимогами норм, що застосовуються до процедур 

кримінального розслідування (див. нижче про вертикальність / ієрархічність 

соціально-інституціних відносин в ДДС). Реалізуючи своє інституційне 

право комунікативної ініціативи, слідчий  може застосовувати прямі 
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мовленнєві акти, що є «загрозливими» для «обличчя» інтерактанта, 

перехоплювати комунікативну ініціативу (“MacLeod: Let us go back to today, 

then, shall we?” [381]), удаватися до маніпулятивних прийомів: 

1. “MacLeod: Well, if you have nothing to hide, well, tell me.” 

2. “MacLeod: I know what the facts are, but I want you to tell me.” [381] 

Допитуваний є субординаційним учасником комунікативного 

процесу, який змушений вести розмову і реагувати на питання слідчого.  

Для узгодження стратегій, тактик слідчого і допитуваного, 

координації їхніх комунікативних ролей особливе значення має урахування 

комунікантами, насамперед, слідчим, міжособистісного контексту перебігу 

допиту, що включає знання не лише про інституційно регламентовані 

статуси комунікантів і передбачені такими статусами відносно інваріантні 

ролі, але й прагматичні пресупозиції про соціопсихологічні особливості 

допитуваного, його темперамент, інтелектуальні здібності, цінності й 

настанови, вольові якості, належність до певної соціокультурної групи, 

субгрупи, вік, гендер, особливості ставлення до осіб, про яких піде мова на 

допиті і які мають відношення до обставин злочину (в розумінні 

прагматичних пресуппозицій ми спираємось на праці: R. Stalnaker [335, 

336]; T.A. van Dijk [343, 348, 351]; N. Kravchenko [281, 282]). 

Інформація про особистість допитуваної особи як пресупозиційна 

умова успішності перебігу всієї комунікативної ситуації ДДС отримується 

безпосередньо на початковому етапі проведення першого допиту. Важливе 

значення при визначенні особистості допитуваного і міжособистісного 

контексту спілкування з ним має безпосереднє спостереження за людиною, 

за її поведінкою і, перш за все, за мовою, яка є основним показником 

інтелектуального рівня, розумових здібностей, моральних настанов, 

темпераменту і т. ін. Крім того, слідчий може зібрати із різних джерел і 

зіставити біографічні дані про особу, характеристики від колег, друзів, 

знайомих.  



54 

 

 

 

Специфікою дискурсу допиту є те, що наявність прагматичних 

пресупозицій про допитуваного певною мірою формує дискурсивну 

особистість слідчого у ДДС, оскільки саме на такі «дотекстові» знання 

спирається слідчий при плануванні і здійсненні розмови з допитуваним, 

встановленні з ним психологічного контакту, виборі мовних засобів, 

маніпулятивних прийомів, підготовці тактик ведення допиту, в тому числі 

комунікативних тактик перемикання мовного коду, підлаштування під 

мовленнєвий регістр допитуваного, використання стратегій вічливості, 

«вирахування» конверсаційних імплікатур при маніпулятивній поведінці 

допитуваного, визначення «умов успішності» власних мовленнєвих актів. 

Пресупозиційні знання про особистість допитуваного є підставою для 

очікування від нього певної лінії (або навіть сценарію) комунікативної 

поведінки, планування приблизного переліку питань й уникнення 

комунікативних невдач, насамперед тих, що зумовлені не стільки 

процесуальним статусом допитуваного, скільки соціокультурними, 

ідеологічними та іншими відмінностями.  

Отже, прагматичні пресупозиції є в ДДС невід'ємною умовою 

оптимізації інтеракції між слідчим і допитуваним. 

Незважаючи на те, що наше дослідження виконується не в 

когнітивно-дискурсивному форматі, вважаємо за доцільне залучити для 

пояснення важливості прагматичних пресупозицій як параметру оптимізації 

ДДС поняття контекстуальних фреймів і фреймів взаємодії (в усвідомленні 

таких понять ми спираємось на праці: E. Goffman  [247]; N. Denzin, Ch. 

Keller [229]). Прагматичні пресупозиції як ключові для стратегічного 

планування допиту «дотекстові» знання про допитуваного дозволяють 

слідчому залучити моделі усвідомлення подій і  комунікативної поведінки 

при обговоренні таких подій, що є «сумісними» із баченням ситуації і з 

комунікативним сценарієм допитуваного. Узгодження цих контекстуальних 

фреймів впливає на прогнозування структур розмови і передбачення 

взаємних реакцій, тобто на актуалізацію фреймів взаємодії – основної умови 
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розуміння і правильної інтерпретації учасниками комунікації 

комунікативних намірів одне одного.  

Наступною характеристикою ДДС, що визначає перебіг цієї 

комунікативної події, її мовні і прагматичні особливості, є соціально-

інституційні відносини між учасниками, які відзначені певною обмеженістю 

комунікативних прав не лише допитуваного, але й слідчого –  агента 

інституту з чітко регламентованими конвенціями мовленнєвої поведінки. 

Соціально-інституційні відносини між учасниками ДДС передбачають 

дотримання відповідних норм спілкування як на вербальному, так і на 

невербальному рівнях.  

Отже, жоден із учасників дискурсу допиту не має повної свободи у 

виборі форм і методів спілкування, що зумовлено такими основними 

чинниками:  

а) інституційним статусом, повязаним з інвариантами комунікативних 

ролей слідчого і допитуваного; 

 б) усвідомленням того факту, що розмова фіксується технічними 

засобами і є об’єктом контролю та перевірки з боку інших осіб; 

 в) необхідністю дотримання базових принципів прав людини, 

зокрема таких, як право на захист приватності, право не бути підданим 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, право не 

розголошувати конфіденційну інформацію або інформацію, яка може 

завдати шкоду третім особам.  

Як показав міждисциплінарний аналіз юридичної літератури, 

підтверджений матеріалом нашого дослідження, соціально-інституційні 

відношення між слідчим і допитуваним відзначені такими основними 

ознаками: вони є вертикальними (ієрархічними), безпосередніми, 

формальними й нормативно регламентованими.  

Вертикальність / ієрархічність. Зазначена конститутивна 

характеристика ДДС виявляється, насамперед, у праві слідчого володіти 
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комунікативною ініціативою і засобах вираження такого права. Зокрема, 

слідчий реалізує (“Let`s talk about the walk, then”) або навіть декларує 

(“Listen, I’m asking the questions here”, “let me decide” [381]) своє право 

комунікативної ініціативи – як в аспекті ініціації (“Let me ask you one more 

thing”), так і утримання (“let me just finish this point”) мовленнєвого ходу; 

експлікує мету і локальні цілі допиту за допомогою інфінітивних 

конструкцій мети: “We’re not here to twist anything”, “You are here as a 

private citizen to help police investigating”, “You are here to help us”, 

використовує маніпуляційні прийоми з герундієм і модальними дієсловами 

(“What is the difficulty in telling me the route that you took this morning”, “Why 

can not you tell me these, answer the simple question of the route you took”)  

[381] .  Зокрема, одночасно застосовуються два маніпулятивні прийоми: 

команди, приховані у питаннях (відповідають ідеоматичним непрямим 

мовленнєвим актам директивів) і прийом «фактор часткового, або від 

деталей до помилки» (маніпулятор привертає увагу допитуваного до факту 

необхідності відповіді на нібито просте питання (the route you took), 

маскуючи те, для з’ясування чого це насправді важливе). У розлогому 

контексті всього допиту багаторазовий повтор наведених запитань виконує 

ще одну маніпулятивну функцію «вимотування» співрозмовника. [55]  

Маркерами вертикальних відносин є вживання слідчим прямих 

директивів, виражених засобами наказового способу: як немітігованих 

(“Well, in that case answer the question», “Look me in the eyes, and tell me who 

Victor is”), так і мітігованих лексичним хеджем Please, умовними 

конструкціями (“If you have nothing  to hide, please, tell me”), 

використанням непрямих директивів, які представлені як у формі 

квеситивів (“Can you get into that a little bit more?”, «why can you not answer 

the simple question?”, “What is the difficulty in telling me…?”), так і 

репрезентативів (“I am giving you the opportunity to tell me”, “I am not going 

to get away from that central question”), в тому числі виражених за 

допомогою конструкції “complex object” (“I would like you just to tell me», “I 
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want you to think about that question again”, “I want you to tell me frankly”, 

“This is what I want you to tell me”) , “I want you just to think for a minute and 

tell me…”), “for-to-infinitive constructions” (“That is for you to wait and find 

out”). Не менш поширеним у мовленні слідчого є інші акти «загрози» 

«обличчю» допитуваного – у вигляді квеситивів, виражених прямими 

немітігованими запитаннями: загальними (“Is that still your answer?”, “Do 

you want to reflect on that, because I mean, you have told me another lie”, “Did 

you answer my question?”), спеціальними (“What was the general nature of 

that work that you were doing?”, “Why do not you be candid and tell us what you 

did this morning?”), розділовими (“You cannot remember (…), can you?”) і 

альтернативними (“Were you introduced or was it a chance meeting?” [381]). 

Формальність / трафаретність / ритуалізованість. Така невід’ємна 

характеристика ДДС проявляється, насамперед, наявністю структурного 

інваріанту тексту допиту – незважаючи на відносну варіативність 

семантичного і комунікативно-прагматичного наповнення жанрів ДДС, 

зумовлених процесуальним статусом допитуваного; а також професійних 

мовних кліше, лексико-синтаксичних формул звертання, ввічливості, 

запиту інформації, попередження про права допитуваного і його 

відповідальність за надання неправдивих свідчень тощо.  

За структурою умовно можна виокремити такі етапи допиту: 

початковий, основний і завершальний. На початковому етапі слідчий 

заздалегідь готується до проведення допиту, збирає всю можливу 

інформацію про допитувану особу і обставини злочину. Він складає 

приблизний план проведення допиту, розглядає проблеми, які можуть 

виникнути, складає перелік питань, намічає тактику ведення діалогу. Крім 

того, в обов’язок слідчого на попередньому етапі допиту входить 

роз’яснення допитуваному його прав і обов’язків, попередження – коли 

йдеться про свідка або потерпілого – про кримінальну відповідальність за 

ухилення чи відмову від дачі свідчень або дачу хибних свідчень, про право 
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не свідчити проти себе. Такі роз’яснення подаються як клішовані формули, 

етикетні мовленнєві стереотипи:  

“Pepe:  When any person is arrested they have certain rights, Ok, the right 

to say nothing, that is, you do not have to say anything unless you wish to do so, 

but what you say may be used as evidence. Now I want you to understand that, 

that any answer that you give to me is at your own free will.” [381] 

Основна мета проведення будь-якого допиту ̶ це отримання нової і 

правдивої інформації, яка є важливою для розслідуваної справи. Ця мета і 

буде визначати основний етап проведення допиту, коли допитуваному 

пропонується вільно викласти всю інформацію і факти, якими він володіє, в 

тій послідовності, яку він вважає за необхідну, і з його власними оцінками 

(стадія вільної розповіді). Отже, на основному етапі допит здійснюється у 

формі «скерованого» наративу, оскільки слідчий коригує процесом надання 

свідчень за допомогою питань і зауважень, допомагаючи допитуваному 

згадати всю послідовність подій, окремі деталі і факти, які можуть бути 

важливими для справи, детальніше розкрити інформацію, викладену у 

вільній розповіді, відтворити пропущені чи приховані факти або обставини, 

які мають суттєве значення.  

 Водночас, окремі елементи наративу можуть бути частиною 

початкового етапу допиту – якщо від допитуваного вимагається 

послідовний виклад справи. 

На останньому, завершальному етапі проведення допиту, фіксуються 

отримані в ході допиту дані. Слідчий робить висновки, базуючись на 

отриманій інформації, дані переглядаються, порівнюються з свідченнями 

інших свідків, а також із даними, отриманими під час попередніх допитів.  

Отже, структурні складники ДДС умовно можна розподілити на 

«вступ», «скерований наратив» і «верифікацію». Така структура характерна 

як для первинного, так і для  вторинного допиту – з тією різницею, що для 

другого етапу наративний виклад подій допитуваним має менше 

функціональне навантаження, ніж частина «верифікації» - як 
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підтвердження, перевірки, доповнення, уточнення даних, які були отримані 

під час проведення попередніх допитів.  

Стереотипні мовні засоби. Серед професійних мовних кліше у ДДС 

найільш поширеними є лексико-синтаксичні формули звертання, 

ввічливості, запиту інформації, попередження про права допитуваного і 

його відповідальність за надання неправдивих свідчень тощо. Серед 

важливих засобів формальності / трафаретності мовлення учасників 

допиту слід, насамперед, зазначити вживання вімперативів (whimperatives) 

– імперативів у непрямій формі питань (термін Дж. Седока [316]), що 

вживаються з метою уникнення актів прямої імпозиції, «загрозливих» для 

«обличчя» слухача.  

Зазвичай такі висловлювання є непрямими директивами, що може 

бути проілюстровано прикладами:  

“Would you tell me what you recall about that particular incident”, “Why do not 

you be candid and tell us…”, “Can you tell me what route you did take?”, “Can 

you describe to me the route you took?”, “Would you, please, describe what route 

you took?”, “can you just go back to the point before you left the house?”, “Will 

you, please, tell me what route you too?”, “Can you tell me what happened after 

that?”, Would you please, answer my question?” [381] 

Як показують наведені приклади, найпоширеніші типи мітігованих 

імперативів (тобто вімперативів) представлені моделями “Can you + verb?”, 

“Would / Will you + verb?”, “Why do not you?”. 

Нормативна регламентованість. Ця диференційна ознака допиту 

полягає у регламентації дій учасників ДДС, насамперед, слідчого як особи, 

наділеної владою, національним та міжнародним законодавством, 

підзаконними актами, прийнятою практикою інституту слідства.  

Інституційній регламентації підлягає саме поняття допиту, 

денотативне значення якого обмежено переліком унормованих мовленнєвих 

дій з боку слідчого як представника відповідного інституту. 
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Зокрема, у законодавстві Сполучених Штатів Америки поняття 

«допит» охоплює пряму постановку питань або їх функціональний 

еквівалент, тобто заборонені будь-які слова або дії співробітників поліції, 

відмінні від тих, які використовувались при арешті, що можуть викликати 

інкримінуючу відповідь підозрюваного. [139, с. 495]  

У відповідності до правил Верховного Суду у справі Міранди 

поліцейські зобов’язані  при арешті і перед допитом повідомити особі, яку 

арештовують, про її права. “Miranda rule (Miranda warning, Miranda rights)  ̶  

the requirement set by the U. S. Supreme Court in Miranda v. Alabama (1966) 

that prior to the time of arrest and any interrogation of a person suspected of a 

crime, he/she must be told that he/she has: "the right to remain silent, the right to 

legal counsel, and the right to be told that anything he/she says can be used in 

court against" him/her. Further, if the accused person confesses to the authorities, 

the prosecution must prove to the judge that the defendant was informed of them 

and knowingly waived those rights, before the confession can be introduced in the 

defendant's criminal trial. The warnings are known as "Miranda Rights" or just 

"rights." The Miranda rule supposedly prevents self-incrimination in violation of 

the Fifth Amendment to the U. S. Constitution. Sometimes there is a question of 

admissibility of answers to questions made by the defendant before he/she was 

considered a prime suspect, raising a factual issue as to what is a prime suspect 

and when does a person become such a suspect?” [377]. 

Методи, які застосовує слідчий, не повинні бути протизаконними і 

протиправними, принижувати честь і гідність людини, порушувати права 

людини. Роз’яснення, попередження слідчого повинні бути без погроз, 

образ і залякування.  

Насамперед, такі нормативні регламентації впливають на лексико-

семантичну складову мовлення слідчого. Що стосується 

прагмалінгвістичних особливостей, які корелюють з нормами захисту честі і 

гідності допитуваного, то найбільш вірогідними у дискурсі допиту будуть, 

на нашу думку, такі характеристики: 
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1) Використання слідчим стратегій позитивної ввічливості як 

ввічливості порозуміння, співчуття і врахування інтересів 

допитуваного (“Ok, are you happy to be interviewed without a solicitor 

at this present moment in time?”, “You’ve heard the nature of the offence 

for which you’ve been arrested. It is a very serious offence. I strongly 

recommend to you that you have legal representation present.”[381]). 

2) Вживання стратегій негативної ввічливості – лексичних і лексико-

синтаксичних хеджів, засобів мітігації, граматичних засобів 

(специфічних синтаксичних структур, часових форм, стану дієслів 

для зменшення імпозиції, категоричності, тиску на допитуваного)   

(“I can see what you’re saying, but you know, as well as I do, that that’s 

not the truth”; “It’s not a … it’s not a subject I particularly feel that is 

relevant to this enquiry”, “Smith:  If I knew why you were asking that 

question, I would tell you. I’ve got no, no reason to hide it. 

MacLeod:  But it seems to me, to be highly illogical” [381]). 

3) Дозвіл на акти, що, згідно з концепцією «обличчя і ввічливості», 

загрожують «негативному» «обличчю» співрозмовника. У ДДС це 

прямі мовленнєві акти запиту інформації і заклику до дій 

(директиви, прямі квеситиви тощо) (“Please don’t digress from the 

point”, “Was he given any certain status?”, “What were you doing?”, 

“Listen, you do not expect for any minute, that I put all my cards on the 

table”, “Please, tell me, it is not too much a hard question”, “Look me in 

the eyes and tell me who Victor is”[381]). Якщо у звичайному 

контексті такі акти сприйматимуться як «загрозливі» для 

«обличчя» співрозмовника, то в інституційному середовищі ДДС 

вони є частиною комунікативних конвенцій і не сприймаютсья як 

образливі. Отже, зазначені акти функціонують в ДДС вже не як 

“face threatening acts”, а як вияви стратегії (“bald on-

record politeness”) (P. Brown, S. C. Levinson [211]; G. Kasper [280]) 

– коли мовець не намагається мінімізувати «загрозу» для 



62 

 

 

 

«обличчя» слухача, але, водночас, не вражає його самоповагу і 

гідність; 

4) Заборона на акти, що, відповідно до теорії «обличчя і ввічливості», 

загрожують «позитивному» «обличчю» співрозмовника, а саме: 

акти негативної оцінки дій, оточення; особистісних якостей 

допитуваного із застосуванням емоційно-експресивної й оцінної 

лексики; приниження, згадування табуйованих тем, звинувачення, 

некооперативна поведінка (невірна ідентифікація співрозмовника 

за критеріями статусу, віку тощо): “I am establishing quite clearly 

your dishonesty in this particular point”, “You are a liar», «you were 

lying”, “(…) you have got something to hide.”[381] 

Наступною конститутивною ознакою допиту є особливості 

хронотопу, тобто місця і часу, властивих для цієї комунікативної події. 

Зокрема, прототипним місцем (термін В.І. Карасика), що визначає характер 

всього спілкування, є кабінет слідчого.Що стосується темпоральних 

характеристик дискурсу допиту, він характеризується різноманіттям 

часових інстанцій, що виявляється у використанні різних граматичних 

дієслівних форм для часу дискурсу і часу «історії», які допитуваний 

викладає в часовій послідовності, яку він вважає найбільш релевантною для 

свого «наративу»:  

 “Beels:  Where had she been, incidentally, where had you wife been 

incidentally that morning? 

Smith:  She had an appointment. What was it? I don’t know if - I’m getting a bit 

confused now, as to what days what things happened - either Tuesday or 

Wednesday she had to go to the dentist. I thought it was Tuesday. She went on 

Wednesday for some reason – then either that was the dentist, or it was some 

other reason, but she said she would, she was going - she would know more than 

I would where she was going. But I remember her telling me, but I don’t know 

where, she went to the hairdresser on one day. I don’t think.” [381] 
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Так, в зазначеному фрагменті діалогу часом дискурсу є теперішній час 

(як простий, так і перфектний), в якому слідчий адресує свої запитання 

допитуваному. З іншого боку, «історія» допитуваного залучає такі різні 

часові інстанції, як використання не лише минулого і минулого 

продовженого часу як цілком логічного для оповіді подій, важливих для 

слідства, але й його поєднання з теперішнім, включаючи прості і 

континувальні форми. 

Окрім анахронії як розбіжності між часом дискурсу і часом нарації 

структура часової організації ДДС характеризується такою ознакою, як 

частотність згадування ключової події як слідчим, так і допитуваним – з 

метою виявлення або акцентування деталей і обставин справи,  важливих 

для розслідування.  

Інституційна форма проведення допиту: поєднання наративу з 

діалогічним спілкуванням. Як зазначалося під час з’ясування структури 

допиту, ДДС за своєю формою є «скерованим» наративом, що поєднує 

«історію» допитуваного у формі вільної розповіді з діалогічним 

спілкуванням, оскільки модель розвитку подій, відтворена допитуваним, 

обов’язково уточнюється, доповнюється, перевіряється за допомогою 

навідних запитань слідчого. Дуже важливим на стадії «запитань» є 

правильне їх формулювання і вірний порядок – особливо зважаючи на те, 

що моделі ситуації злочину можуть суттєво відрізнятися у слідчого і 

допитуваного. 

Якщо використовувати термінологію конверсаційних аналітиків, що 

займаються альтернативними методами дослідження наративу (C. Antaki 

[199]; B. Benwell [208]; N.R. Norrick [296]), то «історії» допитуваного є 

різновидом «наративу в інтеракції». Дослідження таких наративів 

фокусується на аналізі того, яким чином історія, яка розповідається одним із 

інтерактантів, «вбудована» в інтеракцію за умови «втручання» в історію 

другого комуніканта, наприклад, через переформулювання історії або через 

інші дії, пов’язані із спільною участю інтерактантів в процесі з’ясування 
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смислу наративу. У дискурсі допиту такі історії можуть слідувати після 

спеціального запрошення з боку слідчого, тобто ініціюватися одним з його 

запитань, або бути запропоновані самим допитуваним, передуючи 

запитанням слідчого: 

“MacLeod:  Right. Let’s forget Friday then. Let’s talk about Saturday, we’ve 

been over this before. Let’s talk about the telephone call. 

Smith:  Right. 

MacLeod:  Ok. Right. Talk me through it again. 

Smith:  The telephone call. It was, I mean, we have it on tape, so I don’t suppose 

it makes much difference discussing the details, because I don’t, you know, at the 

time I didn’t get all the details clearly. I heard the telephone call, the telephone 

rang, my wife picked it up and answered. We know it was a guy called George, 

who wanted to speak to a Michael Smith. I think he said Michael Smith, or was it 

Mike Smith, I don’t know. I was passed the phone by my wife, I heard this foreign 

sounding man. I gave a few yes, ok, sort of answers. What do you want to know 

now?”[381]. 

Роль слідчого як інституційного суб’єкта передбачає його «співучасть» 

у виявленні смислу і конструюванні наративу допитуваного. Зокрема, 

слідчий коригує наратив допитуваного через фокусування на деталях 

розповіді з метою відновлення забутих чи ненавмисне пропущених фактів 

або розкриття інформації, яку допитуваний може приховувати або 

викривляти: (“Let us talk about the walking then”, “Let us go back to today 

then”, “I want you to think just for a minute on this telephone 

conversation”[381]). Іншою можливістю втручання слідчого в наратив 

допитуваного є попередження про кримінальну відповідальність за надання 

неправдивих свідчень (приховане стимулювання свідка до повернення до 

свого наративу з розкриттям деталей): “Mr Smith, I must warn you, still, that 

you are under caution, and you are not obliged to say anything. You understand 

the caution?”[381]). В разі відмови допитуваного давати свідчення слідчий 

може ініціювати продовження його історії за допомогою маніпулятивних 
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прийомів і тактик:“I am telling you, I have evidence”, “Do you feel that there is 

something in your behavior this morning that is unreasonable for you to 

answer?”[381]). Нарешті, історія допитуваного може використовуватись 

слідчим для інтерпретації інших фактів і деталей справи: 

“Smith:  I don’t feel any pride in the fact that, what happened then, 

happened the way it did. I, if it could have happened any differently, I would have 

changed it. But I’d be stupid to say that I didn’t go into it feeling, well, that there 

wasn’t anything to find out, that these people would just allow me to continue. 

MacLeod:  So, you thought it would be quite acceptable, for somebody of 

communist persuasion to hold the position ...”.[381] 

У процесі здійснення дій з переформулювання або розширення 

наративу допитуваного слідчий не лише програє низку власних 

комунікативних ролей, але й пропонує зворотні (парні) ролі допитуваному. 

Такі ролі можуть підтримуватися або спростовуватися. Так, одним із 

прогнозованих знаків опору ролі з боку свідка є затримка з відповіддю (у 

вигляді вербалізованих або незаповнених гезитаційних пауз): “um, you know 

to get down on the boat and ah again we were I think we were last onto the boat”. 

[384] 

1.4.2. Варіативність дискурсу допиту залежно від процесуального 

статусу допитуваного 

Варіативні реалізації дискурсу досудового слідства зумовлені 

процесуальним статусом допитуваних. 

Як показав попередній аналіз матеріалу у порівнянні з оглядом 

спеціальної юридичної літератури, саме процесуальний статус 

допитуваного є своєрідним «знаком правила» в структурному зв’язку, що 

залучає переструктурування всієї мовленнєвої події допиту.  

Незважаючи на різний процесуальний статус «потерпілого» і 

«свідка», їхня комунікативна поведінка у дискурсі допиту відзначена 

спільними ознаками, оскільки обидва, як правило, зацікавлені у з’ясуванні 

обставин справи і у співпраці зі слідчим. З іншого боку, схожими є і 



66 

 

 

 

сценарії поведінки «підозрюваного» та «обвинувачуваного», які найчастіше 

не зацікавлені у розкритті злочину і ініціюють конфліктний тип комунікації. 

З огляду на це,  такі варіанти діади «слідчий – допитуваний», як «слідчий – 

потерпілий / свідок» і «слідчий – підозрюваний / обвинувачуваний» 

зумовлюють варіативну реалізацію визначених вище конститутивних 

параметрів допиту, визначаючи його дискурсивні типи.  

Допит потерпілого та свідка є прикладом безконфліктного типу 

спілкування, оскільки потерпілий є особою, яка найбільш зацікавлена у 

розкритті злочину чи правопорушення. 

Зокрема, під час допиту свідка глобальна мета дискурсу допиту 

конкретизується такими цілями, як:  

а) виявлення обставин злочину;  

б) ідентифікація характеристик осіб, які є причетними до злочину; 

 в) визначення відомих свідкові / потерпілому мотивів злочину; 

 г) припущення про власні версії злочину;  

д) з’ясовування стосунків між потерпілим (або свідком, якщо цього 

вимагають обставини справи) і підозрюваним чи обвинуваченим;  

є) уточнення,  перевірка і інтерпретація інформації, яку надав 

потерпілий / свідок.  

Такі цілі зумовлюють відповідний набір тем, когерентність яких 

забезпечується глобальною метою «сприяти розкриттю справи». 

Провідними для такого підвиду ДДС є концепт «співпраця» у діаді 

«слідчий – свідок» та концепт «захист» у діаді «слідчий – потерпілий», 

прагмалінгвістичний потенціал яких реалізується через засоби позитивної 

ввічливості як ввічливості співробітництва, порозуміння і заохочення до 

пошуку згоди між учасниками спілкування. Попередній аналіз вибраних 

зразків ДДС показав, що  ролі слідчого і допитуваного у діадах «слідчий – 

потерпілий / свідок» індексуються імпліцитними і експліцитними 

номінативними одиницями із семами «інтерес», «порозуміння», 

«співчуття», «взаємність», допомога», «захист»: 
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1.“Det. Carrasquillo:   Well let me help you with that.”[384] 

2. “Det. Baldwin: Brendan, I know you are scared, okay. I understand that, all 

right. I want to try to help you, okay.” [384] 

З боку слідчого (і допитуваного) використовуються сленгізми, 

колоквіалізми, зменшувальні імена як відповідні in-group markers (“You 

know something a little more, and you are just gonna tell me”, “You understand 

that?”, “I'm gonna turn off the tape at 1645”, “You gonna help us”, (“Well, I 

mean, I’m giving you the opportunity, man, to tell me”) [384], 

контактовстановлюючі розділові запитання (“Det. Weigert: You kinda knew 

better though, don’t you?”, “Det. Fassbender: I now knew better, they were girl 

clothes, weren’t they” [391]. 

Типовими для спілкування слідчого і свідка / потерпілого є сигнали 

зворотнього зв’язку. 

1. “-And make sure that uh, if you’re not sure, or you-you…  

- Yeah. 

- Don’t recall or whatever, you can say that. That’s fine. 0k? 

- 0k .” [392] 

2. “MacLeod:  Who is, who is Victor? 

Smith:  Victor? I’ve got, um, my friend. I have a Spanish friend, who has a son 

called Victor.”[381] 

Так, в наведених прикладах вживаються такі засоби зворотнього зв’язку, як 

підхоплення (Yeah), підтакування (0k? - 0k), питання-перепити (who is 

Victor? - Victor?). 

Водночас, слідчий залучає під час допиту свідка пряму стратегію (bald 

on-record strategies) (P. Brown, S.C. Levinson [210]), здійснюючи запит 

інформації у формі прямих немітігованих питань, директивних актів тощо 

(“We will want to know just exactly what it was that you purchased for that”)  з 

метою допомогти допитуваним згадати забуті чи ненавмисне пропущені 

факти або розкрити інформацію, яку свідок чи потерпілий може 
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приховувати або викривляти через страх розправи з боку підозрюваного або 

його родичів:  

“Agent Feola: You didn't know a reason why? I mean was it emotional... 

financial...both...work...?” [381] 

Аналогічним чином, потерпілі також можуть надавати не завжди 

об’єктивну інформацію, факти, оцінки, характеристики під впливом образи, 

гніву, інших почуттів або через бажання помститися. У разі відмови свідка 

чи потерпілого давати свідчення через ті чи інші причини слідчий 

вимушений застосовувати маніпулятивні прийоми і тактики.  Під час 

розвитку такого сценарію допит слідчим свідка або потерпілого набує ознак 

жанрової гібрідності і зближується з підвидом допиту «слідчий – 

підозрюваний / обвинувачуваний». 

Більш складною для слідчого справою є, звичайно, ведення допиту 

підозрюваного і обвинуваченого. На відміну від комунікативного 

співробітництва між слідчим і свідком та слідчим і потерпілим, допит 

підозрюваного і обвинуваченого, за винятком ситуації, коли слідчий має 

справу із зізнанням у скоєнні злочину, представляє собою конфліктний 

дискурс , оскільки в разі причетності обвинуваченого чи підозрюваного до 

скоєння злочину відмова давати свідчення або надання неправдивих 

свідчень будуть цілком природнім явищем. Комунікативний конфлікт, що 

виникає внаслідок неузгодженості намірів і стратегічних програм 

комунікантів, які переслідують в ДДС кардинально різні цілі, може мати 

своїм наслідком когнітивний дисонанс, «припинення спілкування, 

небажання подальшого продовження комунікації» (O.O. Селіванова  [148, c. 

185]): 

“MacLeod:  Can I just talk about the time that you were, er, involved in trade 

union affairs. 

Smith:  No comment. 

MacLeod:  Why? Is there something about this that might embarrass you? 
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Smith:  No comment. 

MacLeod:  Why did you join Thorn EMI? 

Smith:  No comment. 

MacLeod:  Does that cause you something of discomfort? 

Smith:  No comment.”[381] 

У наведеному діалозі небажання продовжувати інтеракцію експліцитно 

виявлено допитуваним / підозрюваним у формі відмови, яка через свою 

еліптичну лаконічність і численний повтор підкреслює конфліктність 

комунікативної взаємодії.  

Крім комунікативного конфлікту, протягом дискурсу допиту у діадах 

«слідчий-підозрюваний», «слідчий-обвинувачений» можливий також тип 

інтерактивності, відомий у теорії мовної комунікації і лінгвопрагматиці як 

комунікативне суперництво, «яке ґрунтується на прагненні здобути 

інтелектуальну перевагу, здійснити свої наміри, (…), підвищити статус 

обличчя» (O.O. Селіванова  [148, c. 185]): 

“Smith:  I don’t know what it is, but I’m not going to answer questions that might 

incriminate me, based on something which I don’t have any, anything to go on. 

You are playing around here. 

MacLeod:  No, I’m not. 

Smith:  If I’m supposed to have met some guy called Victor, while I was out this 

morning, that, that obviously means something to you, doesn’t it? Does it?”[381] 

В наведеному фрагменті допитуваний-підозрюваний застосовує 

стратегію мовленнєвої провокації, що визначається дослідниками як 

конфліктогенна технологія мовленнєвого впливу, комунікативний збій, 

свідомо організований мовцем (O.C. Ісерс [59, c. 92-104]). Зокрема, 

застосовується емоційно дестабілізуюча тактика прямого (“You are playing 

around here”) і непрямого (“that obviously means something to you, doesn’t it? 

Does it?”) «викриття» слідчого, яка емфатично посилюється повтором 

розділового запитання, що виконує синтаксично-стилістичну функцію, 

водночас, еліптичної структури і анадиплосиса, що в даному конкретному 
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прикладі функціонує як засіб здійснення тиску на співрозмовника.  Те, що 

провокаційна стратегія допитуваного виявилася успішною, доводиться 

перлокутивним ефектом з боку слідчого, а саме: зворотнім мовленнєвим 

актом виправдовування (“No, I’m not”). 

Важливо зазначити, що стратегічна програма проведення допиту 

підозрюваного і обвинуваченого з юридичної точки зору ускладнюється для 

слідчого тією обставиною, що, на відміну від свідків і потерпілих, особи з 

зазначеним процесуальним статусом не несуть кримінальної 

відповідальності за відмову від дачі свідчень і дачу неправдивих свідчень. 

Крім того, підозрюваний має право відмовитись від дачі свідчень, 

зустрітись із адвокатом перед допитом, подавати скарги на дії слідчого, 

прокурора, клопотання, вимагати перевірки правомірності затримання. 

Отже, під час допиту підозрюваного і обвинуваченого глобальна мета 

ДДС конкретизується такими цілями, як:  

а) роз’яснення підозрюваному його прав і пояснення, у чому він 

підозрюється;  

б) встановлення психологічного контакту з підозрюваним як умови 

реалізації решти завдань, розробки стратегічно-тактичної програми допиту 

й уникнення комунікативних невдач;  

в) стимулювання допитуваного до надання правдивих і об’єктивних 

показань у справі, які можуть свідчити проти нього;  

г) переконання допитуваного зробити зізнання;  

д) викриття неправдивих, неповних чи викривлених свідчень, а також 

виявлення випадків самообмови, коли обвинувачений чи підозрюваний бере 

на себе вину через страх, залякування чи через небажання звинувачувати 

близьку особу.  
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Наслідками конфліктного і примусового характеру допиту є саботаж з 

боку допитуваного, відмова давати будь-які свідчення і комунікативні 

невдачі: 

 “MacLeod:  Over a period of time you sold secrets. You sold classified 

information to the Russians. 

Smith:  I’ve got no comment on that. 

MacLeod:  I’m sure you haven’t. 

Smith:  That’s right. 

MacLeod:  But your ex-handler, your ex-controller, says you did. 

Smith:  Nobody controls me, but I control myself.   

MacLeod:  (…) And, can you remember what they did to you on that occasion, or 

what they asked you to undertake? 

Smith:  I’ve got no comment on that matter.” [381] 

Іншими регулярностями конфліктного спілкування між слідчим і 

підозрюваним є введення слідчого в оману через надання неправдивої 

інформації, викривлення фактів тощо. 

1. “MacLeod:  Did you answer my question? 

Smith:  You don’t have access to my phone, so how do you know if there was any 

calls anyway. My wife might have said there was a phone call; somebody asked 

for me, I spoke to, to some guy who I’d never spoken to before. I must add that, 

and he was talking some mumbo jumbo and, I ... .” 

2. “MacLeod:  If it was somebody asking for you, if it was somebody asking for 

you, how could that possibly be a misdirected phone call? 

Smith:  Maybe it was somebody who had got my name from the phone book, or 

something.”[381] 

У наведеному прикладі неправдивість інформації, наданої допитуваним, 

доводиться питанням слідчого у формі умовного речення, в якому із 

умовної частини (яка двічі повторюється задля фокусування допитуваного 

на найважливішій інформації) однозначно випливає імплікація про факт 

знайомства допитуваного з тим, хто йому телефонував. 
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Успішність діалогу, навіть у разі його конфліктного розгортання, 

залежить, перш за все, від мовної поведінки слідчого, який має зробити все 

можливе для попередження саботажу, виявляти і знімати комунікативні 

невдачі за допомогою переформулювань, уточнень, додаткових запитань.  

“MacLeod:  Do you know any other Victors? 

Smith:  I don’t think so. Not, not at the present. I don’t know maybe I knew some 

in the past. 

MacLeod:  Have you known any Victors in the past?”[381] 

Отже, слідчий залучає елементи аргументативного дискурсу, до якого, 

за типологією А.Д. Белової, належить, поряд з іншими, і юридичний. За 

визначенням А.Д. Бєлової, аргументативний дискурс містить мовні 

одиниці та конструкції, невербальні компоненти та фактори 

екстралінгвістичного характеру, що використовуються та враховуються 

аргументатором з метою максимального переконувального впливу на 

реципієнта. Смислова організація такого дискурсу впливає на його 

аргументативне звучання і спонукальну дієвість [16, c. 109-110].  

Попереднє дослідження матеріалу показало, що слідчим  

використовуються різні способи аргументації. Однією з найпоширеніших є 

спадна аргументація: від найбільш переконливих аргументів (зазвичай 

фактичного характеру) щодо причетності допитуваного – до менш вагомих 

другорядних обставин:  

“MacLeod:  (…)I’m going to reproduce the exhibit JS/40, produced earlier in this 

interview. That’s a letter to, er, Mr Smith from somebody called Williams. Let’s 

talk about Mr Williams again. Have you had any more thoughts on who this 

Williams is? 

Smith:  I don’t know anybody by the name of Williams(…).  

MacLeod:  Well, clearly, he must have known you, to have written to you, and I 

find it curious that that letter should have been in the same envelope containing 

the £2,000, and containing, and containing other pieces of scrap paper giving 

directions to rendezvous points.”[381] 
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Не менш поширеною є висхідна аргументація – від обставин до 

поступового доведення самого факту злочину:  

“MacLeod:  You have told me that you were in the telephone box, and that you 

picked up the telephone receiver to make a call. 

Smith:  (…) if you have photographic evidence that I did, then I can’t deny it, but 

I’m not absolutely sure that I did. 

MacLeod:  Ok. But you were in the telephone box, whether you be, lifted it or not. 

Smith:  In the vicinity of the telephone box. 

MacLeod:  In the vicinity. (…) Can you tell me what road did you go up then? 

Smith:  I then went up Cardinal Avenue. 

(…) MacLeod:  So, you went up Cardinal Avenue, you made some enquiries, and 

what route did you take then? 

Smith:  I then came straight back down Cardinal Avenue. 

(…) MacLeod:  I am now going to show Mr Smith a coloured photograph. Do you 

recognise that photograph, or do you recognise yourself? 

Smith:  Yes, that’s me (…) 

MacLeod:  Yes, of course you were. And you’re right beside the telephone box. 

Smith:  Yes, I’m just, I didn’t, that’s completely in accord with my story. 

MacLeod:  I’ll show a third coloured photograph to Mr Smith. Do you recognise 

the road? 

Smith:  Yes, Hollybush Road, (…) 

MacLeod:  And, in actual fact, this further photograph shows you inside the 

telephone box. 

Smith:  Well, obviously, I have been, yes.”[381] 

У наведеному вище фрагменті допиту метою слідчого є довести те, 

що допитуваний каже неправду, і насправді він був в телефонній будці, де 

мав інкрімінуючу його розмову. Для цього слідчий шляхом прямих 

запитань-повторів докладно з’ясовує маршрут допитуваного і надає 

відповідні фотографії, змушуючи допитуваного зізнатись.  
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Із висхідною аргументацією корелює індуктивний 

спосіб аргументації – від аргументів до висновку.  

“MacLeod:  "I will be happy to meet you, as previously, at the recreation in 

October". That clearly suggests that there is a continuing association with the 

sender and the receiver, does it not? Does that, does that”[381] 

Серед інших способів аргументації, що використовуються слідчим 

(рідше – допитуваним), виявлена двостороння або контраргументація, коли 

слідчий наводить власні аргументи як спростування аргументів 

допитуваного (аналогічну стратегію може застосовувати і допитуваний): 

“Smith:  I have got nothing to worry about. That letter was from somebody else, 

to me, and I, I don’t understand the message in it. 

MacLeod:  You don’t understand the message in it? I think that’s a fairly straight 

forward message. I mean, you’re an intelligent man, you’re not an idiot, you’ve, 

you’ve got a university degree, and you’re telling me you don’t understand the 

content of a simple letter like that?”[381].  

Так, у наведеному прикладі аргумент допитуваного про те, що йому був 

незрозумілий зміст листа, спростовується контраргументом слідчого 

стосовно університетської освіти допитуваного і занадто простого стилю і 

змісту листа.  

 1.5 Методологічне підґрунтя аналізу комунікативних ролей та 

мовних стратегій і тактик дискурсу допиту 

Важливою характеристикою інституційного типу дискурсу є 

комунікативно-рольове позиціювання інтерактантів. Різнобічність 

сучасних підходів до вивчення проблеми комунікативно-рольової 

диференціації учасників інтеракції зумовлена різноманітними 

дослідницькими орієнтирами і методами дослідження. 

З огляду на особливості дискурсу досудового слідства як 

інституційного виду спілкування і враховуючи основні результати 

вивчення комунікативних ролей у сучасній лінгвістиці, ми вивчаємо 
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комунікативну роль як основну категорію дискурсивної інтеракції та 

результат дії дискурсивних факторів інституційного і локального 

характеру.  

З одного боку, на рольову диференціацію комунікантів впливають 

інституційні обмеження (це стосується змістово-тематичної складової 

допиту як усталеного дискурсивного зразка, з субординаційними 

відношеннями між учасниками діалогу із відповідними сценаріями 

комунікативно-рольової поведінки). З іншого боку, набуття або 

нав’язування ролі залежить від перебігу розмови, локальних стратегій і 

тактик інтерактантів. У цьому зв’язку, важливо зазначити, що в дискурсі 

допиту (як, до речі, у будь-якому інституційному дискурсі) співіснують дві 

категорії ролей. Перша (статусно-інституційні ролі) є визначеною 

екстралінгвальними чинниками, регулярностями інституційного 

спілкування. Проте у процесі інтеракції такі ролі коригуються 

комунікантами, пристосовуючись до локальних потреб (тактик) інтеракції. 

З’являються оперативні ролі, що є варіантами реалізації відносно 

інваріантних статусно-інституційних ролей. 

Зважаючи на специфіку допиту дискурсу досудового слідства як, з 

одного боку, інституційного спілкування і, з іншого, діалогічного 

мовлення, для комунікативно-рольовою аналізу такого дискурсу найбільш 

доцільними вважаємо підходи критичного дискурс-аналізу (N. Fairclough 

[238]; T.A. van Dijk [350]; R. Wodak [361]), конверсаційного аналізу (J.C. 

Heritage [264]; S. Hester [266]; H. A. Sacks, E. A. Schegloff, G. Jefferson [309]; 

H.A. Sacks [311, 312]) і, частково, наративного аналізу – в розрізі такого 

його напряму, як теорія рольового позиціонування (D. Swan [339]; M. 

Wetherell [358]) суб’єктів в інтеракції.   

Відповідно до центрального постулата конверсаційного аналізу, саме 

орієнтованість учасників на використання ролей зумовлює мовленнєві ходи 

інтерактантів і напрям розмови у цілому. Ключовим поняттям 

конверсаційного аналізу є turn-taking – почергове взяття мовленнєвого ходу 
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через зміну комунікативних ролей. Комунікативна поведінка учасників 

змінюється залежно від того, як та чи інша роль ідентифікується, 

підтримується, ігнорується або спростовується протягом інтеракції  [96, 

c.76].  

Для рольової категоризації комунікантів у ракурсі конверсаційно-

аналітичного методу найважливішим є поняття «умовної релевантності», 

що вживається на позначення здатності першої частини секвенції 

генерувати зміст другої, зумовлюючи й певну упорядкованість у 

програванні «зустрічних» ролей. Не менш важливим для конверсаційного 

аналізу є поняття преференційності – зважаючи на те, що рольова реакція 

може бути релевантною, але не преференційною. Варіювання моделей 

релевантних реакцій (від преференційних до непреференційних) відповідає 

різним наборам зустрічних ролей. Наприклад, парною роллю, 

преференційною для ролі «жертви», є роль «співчуваючий» і 

«підтримуючий», непреференційними – «недовірливий», «викривач», 

«дізнавач».  Завжди непреференційними є мовленнєві ходи (і відповідні їм 

локальні оперативні ролі) відмови, незгоди, вибачення, виправдовування, 

ухилення від відповіді, прохання зробити послугу, роз’яснення того, що 

співрозмовник неправий, помиляється тощо.  

Такі ходи є структурно ускладненими, що, на нашу думку, 

віддзеркалює складність поведінки в «делікатних» референтних ситуаціях. 

У цьому зв’язку для рольової ідентифікації ролей, що корелюють з 

непреференційними ходами, важливі такі «ускладнення», як мітігація, 

хеджі, нерелевантні паузи, непрямі мовленнєві акти, засоби 

безагентивності й деперсоналізації, що дозволяють «ухилитися від 

«відповідальності» за непреференційний хід. Прикладом такого ходу є 

друга репліка у наведеному нижче фрагменті діалогу, яка структурно 

ускладнена частками well, even, дискурсивним маркером I mean, пасивом 

тощо. 

“‒ I was arresting you for communicating classified information to a hostile 
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agency.  

‒ Well, I mean, I don`t know how I am supposed to answer that.  I do not 

even know what you are even talking about.” [381] 

Окрім зазначених, для визначення ролей важливими є такі змінні 

конверсаційної структури, як нерелевантні пропуски одним із 

співрозмовників своєї черги мовленнєвого ходу, перехоплення, 

переривання, накладання ходів тощо.  

В ракурсі критичного дискурс-аналізу комунікативна роль 

вивчається як вияв інституційної суб’єктності з фокусуванням на 

асиметричності комунікативних прав рольових суб’єктів внаслідок їх 

соціально-статусної нерівності. Статусні компоненти комунікативної ролі, 

що визначають асиметричність прав мовців, є фокусом досліджень 

інституційного дискурсу, одним з яких є дискурс допиту, де комуніканти 

представлені не стільки як особистості, скільки як носії певного 

соціального статусу – слідчого як «агента» інституту, наділеного владними 

повноваженнями, і допитуваного як суб’єкта, позбавленого таких 

повноважень. В юридичному дискурсі специфіка традиційної реляційної 

пари «агент-клієнт» інституту виявляється в тому, що, на відміну від 

статусу «клієнта» в інших інституційних дискурсах, допитуваний 

звертається до інституту і його агента–слідчого не добровільно, а 

відповідно до інституційно встановлених вимог. В структурному плані 

статусно-рольові відношення виявляються в праві агента інституту 

ініціювати і завершувати спілкування, ставити запитання, перехоплювати 

комунікативну ініціативу, перебивати, керувати інтеракцією, зміною 

топіків тощо. 

З позиції критичного дискурс аналізу (T.A. van Dijk, N. Fairclough), 

для інституційного дискурсу досудового слідства характерні: 

1) нерівні комунікативні ролі інтерактантів (можливості слідчого розширені 

за рахунок обмеження можливостей і прав допитуваного); 

2) примусовий характер виконання  ролі допитуваного (на відміну від 
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слідчого, допитувані можуть виконувати як добровільно взяті на себе 

комунікативні ролі, так і примусово нав'язані слідчим); 

3) сталий характер ролі слідчого, перемінний характер ролі допитуваного 

(міна комунікативних ролей), що може бути зумовлене  зміною 

процесуального статусу комунікантів, характером перебігу розмови, 

відношення допитуваних до нав'язаних ролей (визнання, підсилення, 

ігнорування, спростування). 

Отже, підходи конверсаційного аналізу дозволяють вивчати 

комунікативні ролі в локальному вимірі – як результат локальних 

інтеракцій, механізм реалізації тактик. В ракурсі критичного дискурс-

аналізу комунікативна роль розглядається як «умовний» продукт 

глобальних інтеракцій [96, c.  74]), сконструйована категорія, пов'язана з 

інституційною ідентичністю суб’єктів. Такий фокус вивчення 

комунікативних ролей співвідноситься з поняттями статусно-

інституційних і статусно-категорійних ролей, які використовуються нами в 

подальшому дослідженні.  

Нарешті, наявність в дискурсі допиту таких інваріантних 

комунікативних ролей, як «злий слідчий» і «добрий слідчий», тобто 

типових «персонажів», які виконують стереотипні функції в розвитку 

сюжету допиту, дозволяє залучати до рольового аналізу деякі елементи 

методу теорії позиціювання , як одного з напрямів сучасного наративного 

аналізу дискурсу (D. Swan [339]; M. Wetherell [358]). Відповідно до цього 

напряму досліджень, локальні ролі мовців конструюються у форматі 

макрокультурних сценарієв, так званих «макронаративів», відомих будь-

якому представнику певної лінгвокультури як частина фонових знань. Ролі 

суб’єктів в дискурсі пов’язані, з одного боку, з «базисними» наративами 

(соціокультурними сценаріями, сюжетними лініями, соціокультурними 

очікуваннями про типовий розвиток подій) і, з іншого боку, з локальним 

дискурсивним контекстом, з вибором власної ролі (у форматі певного 

наративного сценарію) і її позиціюванням в інтеракції. Наприклад, мовці 
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можуть позиціонувати себе як жертва або переслідувач, борець за 

справедливість, «свій хлопець» тощо.  

Ідентифікація прагматичних індексів комунікативних ролей 

здійснюється у дослідженні із залученням принципу і максим кооперації 

Г.П. Грайса, включаючи методику вилучення конверсаційних імплікатур, 

концепції обличчя і ввічливості, теорії пресупозицій. 

Допит, як і будь-який інший вид комунікації, є стратегічним видом 

спілкування, що має свою мету. Мета спілкування являє собою одну із 

основних характеристик інституційного дискурсу, а саме, метою дискурсу 

досудового слідства (допиту) є отримання інформації про обставини 

злочину або зізнання. Мета допитуваного буде визначатись його 

процесуальним статусом і залежати від мовленнєвої поведінки слідчого та 

конкретної ситуації спілкування. Мета кожного із інтерактантів, умови 

перебігу і ефективність спілкування визначають набір їх стратегій і тактик.  

Вивчення стратегій і тактик мовленнєвого впливу не є новим у 

мовознавстві. Дослідженням діалогічного спілкування, його планування, 

механізмів здійснення займалися багато лінгвістів: Г. Сакс [309], В.З 

Дем’янков [47],  Т.А. Ван Дейк,  В. Кінч [345],  А.Н. Баранов [3], Н.Д. 

Арутюнова [1], О.С. Ісерс [58, 59], Т.В. Радзієвська [140], А.Я. Ярхо [194], 

О.В. Яшенкова [196] та інші.  

У наш час не існує універсальної класифікації комунікативних 

стратегій, ця галузь є ще не достатньо вивченою. Існують різні погляди на 

визначення комунікативної стратегії. З огляду на адресатну спрямованість 

стратегічної програми адрсанта, Ф.С. Бацевич [10, c. 136] визначає 

стратегію як оптимальну реалізацію інтенцій мовця для досягнення 

конкретної мети спілкування, детермінуючи її як поєднання контролю і 

вибору дієвих ходів спілкування і гнучкої видозміни в конкретній ситуації. 

О.О. Селіванова [150, c. 268] визначає комунікативну стратегію як 

«складник евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його 
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проведення і керування ним із метою досягнення кооперативного 

результату, ефективності інформаційного обміну та комунікативного 

впливу».  За Макаровим М.Л. [117] коммунікативна стратегія ̶  це рішення 

мовця, комунікативні вибори мовних дій та мовних засобів, реалізація цілей 

у структурі спілкування. 

За іншим підходом, який орієнтований на ефективний результат 

спілкування, комунікативна стратегія розглядається як «ефективні шляхи 

досягнення комунікативних цілей» [134, с. 10-17]. 

В подальшій роботі ми будемо притримуватись визначення 

комунікативної стратегії О. С. Ісерс [58, c. 100-101],  яка розглядає стратегію 

як когнітивний план спілкування, за допомогою якого мовець контролює 

оптимальне вирішення комунікативних задач в умовах дефіциту інформації 

стосовно дій партнера; як засіб впливу на адресата. Дослідниця робить 

наголос на такій властивості мовленнєвих стратегій, як їх гнучкість, що 

визначається можливостями їх реалізації через різноманітні мовленнєві 

тактики і комунікативні ходи і комплексним використанням мовних 

ресурсів і прийомів мовленнєвого впливу.  

Отже, стратегія усвідомлюється сучасними мовознавцями як складна 

ієрархічна категорія, що підпорядковано включає такі компоненти, як 

тактика, мовленнєвий хід. На цьому, зокрема, наголошує більшість 

вітчизняних і зарубіжних дослідників (О.С.Ісерс [58], Л.О.Кочетова [87], 

Селіванова О.О. [150]). Зокрема, за О.С. Ісерс, мовленнєвою тактикою слід 

вважати одну чи кілька дій, що сприяють реалізації стратегії [58]. 

Дослідниця підкреслює, що поняття комунікативної стратегії і тактики 

пов’язані  між собою як рід і вид. Складниками комунікативних тактик є 

комунікативні ходи, це саме ті методи і прийоми, які ведуть до вирішення 

основної задачі.  

Ван Дейк визначає комунікативний хід «...як таку функціональну 

одиницю послідовності дій, яка сприяє вирішенню локальної і глобальної 
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задачі під контролем подібної стратегії... функціональна роль кожного 

мовленнєвого ходу в рамках найбільш загальних стратегій буде визначена 

відносно попередніх і припущених наступних ходів, і ця роль буде локально 

контролювати деталі прагматичних, семантичних, синтаксичних і 

стилістичних репрезентацій». [45, c. 274].  

Важливо зазначити, що термін «комунікативний хід» вживається в 

процитованих джерелах як поняттєвий аналог «мовленнєвого ходу». Однак, 

варто вказати, що ці терміни розмежовуються сучасною 

прагмалінгвістикою. Планом реалізації комунікативної стратегії (пов’язаної 

з реалізацією інтенції мовця, хоч і з урахуванням інтерпретуючої позиції 

адресата) є саме мовленнєвий хід. Комунікативний хід, на відміну від 

мовленнєвого, є вже мінімальною одиницею інтерпретації, тобто реалізує 

взаємнокорелюючі стратегії співрозмовників. Мінімальна структурна 

одиниця комунікативного акта складає діалогічну єдність, що включає 

репліку-стимул і репліку-реакцію, які актуалізують змістову, конструктивну 

й ситуативну спільність (за Гуревич Л.С. [43]).  Мовленнєвий акт, на відміну 

від КА, ─  одиниця мовленнєвого спілкування, в якій лише потенційно 

закладена здатність до спілкування. 

 

Висновки до першого розділу  

Дискурс досудового слідства є усним підвидом досудової 

комунікації в інституційному форматі юридичного дискурсу, що 

характеризується низкою інваріантних (конститутивних) ознак і їхніх 

варіативних маніфестацій залежно від процесуального статусу 

допитуваних. 

Конститутивними ознаками ДДС, що забезпечують його статус як 

окремого підвиду досудового дискурсу є такі: глобальна інституційна мета 

і похідні від неї цілі; статусно-рольовий розподіл комунікантів; тип 

соціокомунікативних відносин між учасниками допиту; специфіка 
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хронотопу; стереотипні власне лінгвістичні і прагмалінгвістичні 

особливості; інституційна форма проведення допиту як діалогічного 

спілкування з наративними включеннями. 

Мета ДДС – отримання інформації, необхідної для розслідування 

справи, від різних за процесуальним статусом допитуваних – реалізується 

через локальні цілі, набір яких визначає відносно стереотипний сценарій 

перебігу допиту і комунікативні ролі його учасників. Як основні цілі 

визначені наступні: отримання й узагальнення інформації про скоєний 

злочин, його обставини, учасників і мотиви; встановлення ступеня 

правдивості повідомленої інформації; сприяння тому, щоб допитуваний 

почав говорити правду (якщо повідомлена інформація не видається 

правдивою); застосування комунікативних дій, що спричинюють зізнання 

допитуваного у статусі підозрюваного в скоєнні злочину. 

Учасниками ДДС є слідчий і допитуваний, який, залежно від свого 

статусу, може виступати підозрюваним, обвинуваченим, свідком або 

потерпілим, виконуючи різні статусно-комунікативні ролі. Дані про 

учасників, включаючи повне ім’я й інституційний статус, впроваджуються 

лексико-синтаксичними формулами знайомства. Такий спосіб адресації до 

допитуваного, як звертання до нього в процесі допиту на ім’я, особливо в 

зменшувальній формі, є, з одного боку, маркером позитивної ввічливості 

(належності до кола «своїх») і, з іншого, індексом нерівних рольових 

статусів і комунікативних прав учасників допиту. Іншими виявами 

вертикальних комунікативних відносин між учасниками ДДС є право 

слідчого на комунікативну ініціативу: скеровувати сценарій допиту, 

впроваджувати і змінювати теми, перехоплювати комунікативну ініціативу, 

застосовувати директивні акти (наказовий спосіб) і прямі запитання, що є 

«загрозливими» для «обличчя» допитуваного. 

Особливе значення для оптимізації дискурсу допиту є наявність у 

слідчого прагматичних пресупозицій про соціопсихологічні особливості 
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допитуваного, його інтелектуальні здібності, цінності, належність до певної 

соціокультурної або етнічної групи, субгрупи, вік, гендер, особливості 

ставлення до осіб, які мають відношення до обставин злочину. Такі 

пресупозиції є складовою дискурсивної особистості слідчого у ДДС, 

оскільки зумовлюють вибір інтралінгвальних засобів, маніпулятивних 

прийомів, комунікативних тактик – в тому числі підлаштування під мовний 

регістр допитуваного, використання стратегій ввічливості, «вирахування» 

конверсаційних імплікатур при маніпулятивноій поведінці допитуваного, 

визначення «умов успішності» власних мовленнєвих актів тощо. 

Соціально-інституційні відносини між учасниками ДДС 

передбачають конвенційність мовленнєвої поведінки учасників, в тому 

числі обмеженість комунікативних прав не лише допитуваного, але й 

слідчого. Такі відносини є вертикальними (ієрархічними), безпосередніми, 

формальними й нормативно регламентованими. Вертикальність 

передається інтралінгвальними засобами вираження слідчим свого права 

комунікативної ініціативи в аспектах ініціації, утримання, завершення 

розмови, експлікації цілей допиту засобами інфінітивних конструкцій мети, 

вживання прямих немітігованих директивів (наказового способу) і 

директивів, мітігованих лексичними хеджами, непрямих директивів у 

формі «complex object» і загальних та спеціальних питань тощо. 

Формальність, трафаретність і ритуалізованість ДДС маніфестована 

наявністю структурно-інваріантних частин у діалогічному тексті допиту 

(«вступу», «скерованого наративу» і «верифікації»), професійних мовних 

кліше, лексико-синтаксичних формул звертання, запиту інформації, 

попередження про права допитуваного і його відповідальність за надання 

неправдивих свідчень, формул ввічливості, включаючи непрямі 

ідіоматичні акти вімперативів (імперативів у непрямій формі питань) за 

моделлю “Can / Could you + verb?”, “would you mind + ing”, “why not-

questions”, “Why don't you”, що вживаються з метою уникнення актів 

прямої імпозиції, «загрозливих» для «обличчя» слухача. 
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Така диференційна ознака допиту, як нормативна регламентованість 

полягає у регламентації дій учасників ДДС національним та міжнародним 

законодавством. Інституційній регламентації підлягає саме поняття допиту, 

денотативне значення якого обмежено переліком унормованих мовленнєвих 

дій з боку слідчого як представника відповідного інституту. Із 

законодавчими нормами захисту честі і гідності допитуваного корелюють 

такі прагмалінгвістичні особливості допиту, як стратегії позитивної 

ввічливості як ввічливості порозуміння, співчуття і врахування інтересів 

допитуваного; стратегії негативної ввічливості: лексичні і лексико-

синтаксичні хеджі, мітігація, включаючи часові форми, стан дієслів і інші 

граматичні засоби для зменшення категоричності й тиску на допитуваного; 

дозвіл на акти, що загрожують «негативному» «обличчю» співрозмовника: 

директиви для запиту інформації і прямі питання, які в інституційному 

контексті допиту є частиною комунікативних конвенцій і виявами прямої 

стратегії  (“bald on-record politeness”) (мовець не намагається мінімізувати 

«загрозу» для «обличчя» слухача, але, водночас, не принижує його 

самоповагу і гідність); заборона на акти, що загрожують «позитивному» 

«обличчю» допитуваного: акти негативної оцінки дій, оточення, 

особистісних якостей допитуваного із застосуванням емоційно-

експресивної й оцінної лексики. 

Специфіка хронотопу є наступною конститутивною 

характеристикою ДДС: прототипним місцем спілкування є кабінет 

слідчого; в аспекті часу дискурс допиту відзначений анахронією як 

розбіжністю між часом дискурсу і часом нарації, що виявляється у 

використанні різних граматичних дієслівних форм для часу дискурсу і часу 

«історій», які допитуваний викладає в довільній часовій послідовності.  

Інституційною формою проведення допиту є поєднання наративу з 

діалогічним спілкуванням («наратив як інтеракційна подія»), у процесі 

якого слідчий конкретизує, переформульовує або розширює наратив 

допитуваного за допомогою навідних запитань і коментарів. «Співучасть» 
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слідчого у розширенні смислу наративу допитуваного виявляється у 

фокусуванні на деталях розповіді з метою відновлення забутих чи 

ненавмисне пропущених фактів; застосовуванні маніпулятивних прийомів і 

тактик, попередженні про кримінальну відповідальність (приховане 

стимулювання свідка до повернення до свого наративу з розкриттям 

деталей); використанні сформульованої історії як основи для інтерпретації 

інших фактів і деталей справи. 

Варіативність типів ДДС за параметрами локальних цілей, типових 

тем, мовних засобів, прагматичних характеристик і базових цінностей 

зумовлена процесуальним статусом допитуваних у рольових парах 

«слідчий – потерпілий / свідок» і «слідчий – підозрюваний / 

обвинувачуваний», що є гомогенними за мотивами надання інформації, 

функцією у розгортанні дискурсу допиту та комунікативними і 

лінгвопрагматичними виявами. 

Основні положення цього розділу викладені у публікації автора [127]. 
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РОЗДІЛ 2 

 КОМУНІКАТИВНО-РОЛЬОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ УЧАСНИКІВ 

ДИСКУРСУ ДОПИТУ 

 

2.1  Таксономія і кореляції комунікативних ролей в дискурсі допиту 

Проблема таксономії комунікативних ролей досі залишається 

остаточно невирішеною в сучасному мовознавстві і германістиці, іншими 

словами, існують численні класифікації ролей, що базуються на різних 

критеріях – відповідно до дослідницьких пріоритетів тих напрямів 

прагматики і дискурс-аналізу, в форматі яких такі критерії 

випрацьовувались.  

Відповідно до традиційної класифікації, ролі диференціюються на 

статусні, позиційні і ситуаційні. Перша група ролей характеризує статус 

комуніканта «від народження» за критеріями статі, національності, 

віросповідання. Позиційні ролі відповідають професійному і соціальному 

статусам, визначаючи місце людини у суспільстві (доктор, юрист, мати). 

Ситуаційні ролі є варіативними і залежними від ситуації (покупець, 

продавець, друг тощо). Ми погоджуємося з українськими дослідницями 

Н.К. Кравченко [95, 96] і Т.А. Пастернак [132, 133] у тому, що певна 

недосконалість наведеної класифікації полягає у виділенні в окрему 

категорію статусних ролей, оскільки будь-яку роль можна розглядати як 

статусну: роль є динамічний аспект соціального статусу, спрямований на 

виконування закріплених за таким статусом прав і обов’язків: немає ролей 

без статусу і статусу без ролей. Крім того, будь-яка особистість є носієм 

кількох статусів – інколи протилежних через те, що є членом різних 

угруповань, інститутів, в яких займає певні позиції [96, c. 74, 79]. 

Отже, з огляду на такі міркування, в подальших розділах 

дослідження ми виокремлюємо як один із членів класифікації 

комунікативних ролей у дискурсі допиту категорію статусно-

інституційних ролей, що дозволяє обмежити занадто широке поняття 
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статусу критерієм інституційності, що, відповідно до викладених вище 

постулатів критичного дискурс-аналізу, дозволяє прогнозувати 

асиметричність прав мовців залежно від їх власних повноважень в форматі 

інституту слідства. 

Серед інших класифікацій ролей, які є альтернативними 

традиційній і залучаються нами для побудови таксономії комунікативних 

ролей в дискурсі допиту, слід згадати типологію комунікативних 

ідентичностей, впроваджену Х. Саксом [308, 309], який запропонував 

категорійні ідентичності / ролі (демократ, знайомий, вчитель, лікар, 

пацієнт), оперативні ідентичності / ролі (турботлива мати, справжня 

господиня) і реляційні або родинні ідентичності / ролі (мати – донька, 

чоловік – дружина тощо). Х. Сакс не пропонує критерії розмежування 

ролей, оскільки головне в його конверсаційно-аналітичній концепції – 

обґрунтування того, яким чином орієнтованість учасників на використання 

ролей зумовлює їхні мовленнєві ходи і розмову в цілому. Тобто, розподіл 

ролей має значення для того, щоб відповісти на низку важливих запитань:  

1) в яку рольову категорію розподіляються комуніканти протягом 

інтеракції;  

2) якими є конвенційні очікування відносно «нормальної» 

поведінки того, хто розподілений в рольову категорію; 

 3) яким чином відхилення від очікуваної поведінки маркується і 

коригується в інтеракції;  

4) як співвідносяться рольові категорії [96, c. 80]. 

Якщо співвіднести традиційну класифікацію ролей і типологію 

комунікативних ідентичностей Х. Сакса, то статусні і позиційні ролі 

будуть, на нашу думку, корелювати з категорійними ідентичностями, а 

ситуаційні – з оперативними.  

Іншими класифікаціями комунікативних ролей, що можуть 

використовуватися для побудови рольової таксономії з огляду на 

специфіку матеріалу і завдань нашого дослідження, є розподіл на ролі: 
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унормовані і неунормовані (за критерієм фіксованості рольової структури); 

санкціоновані і несанкціоновані суспільством (критерій дотримання 

соціальних і етичних норм); стандартні і нестандартні (за ознакою 

типовості для певного суспільства) (Є.Ф. Тарасов [165, c. 5-18]). 

Досить цікавою і такою, що корелює із специфікою інституційного 

дискурсу, є, на нашу думку, класифікація комунікативних ролей, 

запропонована у монографічному дослідженні Т.А. Пастернак [133] на 

матеріалі дискурсу «співбесіда». Зокрема, дослідниця пропонує 

диференціацію ролей на статусні (які є поняттєвим еквівалентом 

інституційних ролей), статусно-категорійні, категорійні й оперативні. 

У проекції на матеріал нашого дослідження статусна роль слідчого 

реалізує глобальну інституційно визначену інтеракційну ціль досудового 

розслідування кримінальних правопорушень з метою дослідження істини,  

розкриття злочину та виявлення осіб, винних у його вчиненні. Тому ми 

вважаємо за доцільне уточнити назву такої ролі як статусно-

інституційної. 

Статусно-інституційна роль допитуваного також зумовлена 

глобальною інституційною ціллю – викласти все те, що йому / їй відомо у 

справі чи з її окремих обставин. 

Узагальнюючи наведені класифікації комунікативних ролей, ми 

розмежовуємо ролі комунікантів у дискурсу досудового слідства на 

статусно-інституційні, статусно-категорійні, категорійні і оперативні.   

Статусно-інституційні ролі належать до стандартизованих, усталених 

ролей, що зумовлені глобальною метою ДДС і асоціюються з 

передбаченими (інституційно унормованими) сценаріями комунікативної 

поведінки слідчого і допитуваного. Статусно-категорійні  ролі є 

варіантами реалізації статусно-інституційних ролей і визначаються 

дослідниками як «обмежений статусною роллю набір стереотипних, 

інституційно санкціонованих, унормованих рольових варіантів» (Т.А. 

Пастернак [132, c. 72]),  Категорійні ролі мають подвійне підпорядкування: 
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з одного боку, вони є похідними від статусно-категорійних ролей, оскільки 

реалізують мету і стратегії ДДС. З іншого боку, категорійні ролі 

пов’язують слідчого або допитуваного з певними соціальними групами 

«поза межами» юридичного інституційного спілкування. Наприклад, ролі 

«злий / добрий слідчий» можуть програватися у різних комунікативних 

ситуаціях під час спілкування вчителя з учнем в педагогічному дискурсі, 

огляду хворого лікарями, в побутовому спілкуванні тощо. Категорійні ролі 

можуть позиціонуватися в форматі соціокультурних сценаріїв у наративах 

допитуваних. Нарешті, оперативні ролі є варіативними реалізаціями як 

статусно-категорійних, так і категорійних ролей відповідно до потреб 

комунікантів пристосуватися до перебігу інтеракції в дискурсі допиту. 

Отже, вони корелюють з локальними завданнями або з тактиками слідчого 

/ допитуваного. 

 Статусно-інституційні ролі слідчого і допитуваного утворюють 

асиметричну рольову пару із комунікативним домінуванням слідчого як 

представника інституції, що індексується у його мовленні виключним 

правом комунікативної ініціативи, а також вживанням директивних 

мовленнєвих актів запиту інформації. Асиметричність статусних ролей 

«слідчий-допитуваний» виявляється: 

- в обов’язку допитуваного підтримувати комунікативною ініціативу 

слідчого і відповідати на його питання,  

- в ініціюванні слідчим початку і завершення розмови,  

- у експліцитно декларованому слідчим праві ставити запитання (“I 

ask questions here, Mr. Smith”[381]), в тому числі прямі немітіговані 

запитання (“How long have you resided at that address?”[381]), 

- у праві змінювати тему з метою висвітлення деталей справи,  

- у застосування актів «загрози» «обличчю» (face threatening acts) 

допитуваного у вигляді висловлювання негативної оцінки його дій (“You 

are a liar”), недовіри до правдивості його свідчень (“And it wouldn’t surprise 
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you either, that there have been quite a number of defections, people who 

formerly worked for the KGB?”[381]),  

- у директивному спонуканні до визнання або переконування в 

неправильності позиції,  

- у праві контролю правильності відповіді допитуваного (“Are you 

saying that it’s not true?”[381]) тощо.  

Дискурсивною реалізацією статусно-інституційних комунікативних 

ролей є статусно-категорійні ролі, які визначаються дослідниками як 

«обмежений статусною роллю набір стереотипних, інституційно 

санкціонованих, унормованих рольових варіантів» (Т.А. Пастернак [132, c. 

72]), специфічних у ракурсі нашого дослідження  для інституту досудового 

слідства й регламентованих ситуацій допиту. 

Зокрема, слідчий свідомо або несвідомо виконує статусно-

категорійні ролі «дізнавач» («зацікавлений у з’ясуванні всіх фактів і 

обставин справи») (“Let us talk about walk from the house. Where did you go? 

Did you turn left?”[381]), «захисник прав допитуваного» (“Your interests 

must be protected”[381]), «захисник закону», «неупереджений» (“that is 

being done with your permission and approval. Is that correct?”[381]), 

«звинувачувач», «викривач неправдивих свідчень»: “I am establishing quite 

clearly your dishonesty in this particular point.  Firstly, you said that you 

received a misdirected phone call. Then you tell me that your wife answered a 

telephone to a man… who asked for you by name, and you are telling me that it 

was a misdirected call”[381]. 

Зазначені ролі мають відповідні прагматичні індекси. 

Специфіка ролі «дізнавача» відзначена дотриманням максим 

кооперації (зокрема, стилю, кількості, якості / правдивості і релевантності) 

[252, 253, 254], оскільки для зібрання і встановлення фактів у справі 

мовлення слідчого на «дізнавальному» етапі слідства потребує чіткості, 

логічності, послідовності і недвозначності: “You did have an occasion to 

interact with her or you did run into her”[381]. З метою акцентування 
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найбільш важливих смислів повідомлення слідчий двічі вдається до 

використання емфатичної конструкціїї з did в розповідному реченні, де did 

виконує функцію предикативного інтенсифікатора (predicate intensifier).  

 «Дізнавач» використовує прямі (“Please don’t digress from the 

point”[381]) і непрямі директиви (“Can you tell me what route you did 

take?”[381]), квеситиви (“What was the general nature of that work that you 

were doing?”[381]) і інші мовленнєві акти, що зазвичай є «загрозливі» для 

«обличчя» інтерактанта (Face Threatening acts). Перша група актів корелює 

з засобами вираження наказового способу, в тому числі при утворенні 

негативної форми. Друга група – із загальними і спеціальними 

запитаннями. 

Проте з огляду на інституційний характер комунікації в форматі 

допиту такі акти можна вважати, на наш погляд, виявами стратегії (bald 

on-record) (P. Brown, S.C. Levinson [211]), хоч нині класична теорія 

ввічливості переосмислюється  і модифікується (Grainger, K. [250, с. 19-

38], Price, H. & Wilson, J. [302 ,c. 1-17]). Зазвичай така стратегія 

застосовується у родинному середовищі або у спілкуванні між близькими 

друзями, під час якого мовцю немає потреби вживати засоби для зниження 

ризику «загрози» «обличчю» адресата. Разом з тим, в інституційному 

контексті допиту директиви і прямі питання не сприймаються як такі, що 

обмежують особистісну автономію адресата і є «загрозливими» для його 

«обличчя»,через те, що зазначені акти позбавлені особистісних конотацій і 

допитуваний сприймає їх як моделі комунікативної поведінки, очікувані 

від уповноваженої на це особи в відповідному інституційному середовищі. 

Отже, інституційний статус «дізнавача» є однією з основних умов 

успішності (Felicity Conditions) прямих і непрямих директивів, які він 

застосовує. З огляду на це, мовлення «дізнавача» реалізує пряму стратегію, 

відому в прагматиці як “bald on-record politeness”. 

В ролі «дізнавача» слідчий використуває акти, які є «загрозливими» 

для «обличчя» допитуваного, але при цьому реалізує пряму стратегію “bald 
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on-record”, оскільки такі акти відповідають очікуванням допитуваного 

відносно статусно-рольової поведінки слідчого і не сприймаються як 

неввічливі. Мовними маркерами прямої стратегії “bald on-record” є 

предикативний інтенсифікатор did в розповідному реченні, що емфатично 

наголошує на неправдивості свідчень допитуваного, наказовий спосіб, 

загальні і спеціальні запитання із директивною і квеситивною іллокуцією.  

У ролі «дізнавача» слідчий використуває акти, які є «загрозливими» 

для «обличчя» допитуваного, але при цьому реалізує пряму стратегію “bald 

on-record”, оскільки такі акти відповідають очікуванням допитуваного 

відносно статусно-рольової поведінки слідчого і не сприймаються як 

неввічливі. Мовними маркерами прямої стратегії  “bald on-record” є 

предикативний інтенсифікатор did в розповідному реченні, що емфатично 

наголошує на неправдивості свідчень допитуваного, наказовий спосіб, 

загальні і спеціальні запитання із директивною і квеситивною іллокуцією.  

Роль «захисник прав допитуваного» прагматично індексується 

стратегіями позитивної ввічливості, спрямованими на зближення і 

порозуміння між учасниками допиту, а також на схвалення дій 

допитуваного слідчим. Як нами було виявлено, роль «захисник прав 

допитуваного» реалізує принаймні 4 з 15 стратегій позитивної ввічливості, 

виокремлених П. Браун і С. Левінсоном [211]. Зокрема, серед таких 

стратегій визначена стратегія «Стався з порозумінням до інтересів, потреб 

і бажань слухача» (You’ve got somebody here for your interests”[381]); 

стратегія «Використовуй маркери належності до групи», яка реалізується 

через неформальне звертання, що скорочує дистанцію між комунікантами 

(“Mike, do you know who signed the name Policyholder to the GDB 

application?”;“Okay. Let me ask you this, Craig”[381]); стратегії 

«Припускай, створюй, стверджуй спільність інтересів» і “Припускай і 

стверджуй взаємність» (“You are here to help us”[381]). 

Мовними засобами реалізації зазначених стратегій є вживання 

лексики із семою «інтерес», «порозуміння», «співчуття», «взаємність», 
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допомога», «захист» (“it would have been in your interests to have been aware 

of this.”, “I want you to help us with our enquiries, to get to the bottom of this.”, 

“You have a duty as a citizen to help the police investigate ...”, “it would 

certainly help me if you could have a look and tell me”, “Because you’re here to 

help, help us”[381]), а також актуалізація зазначених сем перифразами 

(“somebody here for your interests”) та іншими імпліцитними засобами, що 

активують семи «допомога» й  «солідарність» (з допитуваним) на змістово-

пропозиційному рівні (“Well, I mean, I’m giving you the opportunity,  man, to 

tell me”; “It would give you the opportunity of putting your case”[381]). 

Серед інших індексів позитивної ввічливості – використання 

зменшувальних імен (Mike, Craig, Steve, Tom [384], які наближують слідчого 

до допитуваного, виконуючи функцію маркера належності до кола «своїх», 

а також вживання інфінітивної форми із значенням мети (“You are here to 

help us”, “Well, that’s what we’re here to establish”, “We’re not here to twist”,  

You’re the one, you’re the one that’s here to answer questions, concerning a very 

serious matter”), що є засобом уникнення незгоди і імплікування псевдо 

згоди.  

Отже, роль слідчого «захисник прав допитуваного» маркується 

номінативними одиницями із семою «порозуміння», «допомога», «захист», 

іншими маркерами належності до кола «своїх», а також семантико-

синтаксичними засобами імплікування псевдо згоди з допитуваним, що у 

сукупності реалізують низку стратегій позитивної вввчливості як 

ввічливості солідарності і порозуміння.  

Роль «неупереджений» характеризується неухильним дотриманням 

максим кооперації – насамперед, кількості і стилю. Слідчий в цій ролі 

прозоро і однозначно (максима стилю) надає рівно стільки інформації, 

скільки потребується для повідомлення допитуваному його прав і 

обов’язків, процедурних моментів тощо, він не є ані занадто 

красномовним, ані лаконічним (дотримання максими кількості 

інформації); “We are leading this enquiry. You are here as a private citizen to 
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help police investigating”; “Well, the most important thing is that you are 

represented”[381].  

Мовними маркерами зазначеної ролі є засоби ототожнення дій слідчого 

з інституційними діями (police investigating), прозорий лаконічний 

синтаксис із дотриманням синтаксичних норм, маркери і мовні кліше 

офіційно-ділового мовлення: сполучник given that (“Well, given that the, given 

that the medical documentation, or the medical project that you were involved in 

was unclassified”), прийменник concerning (“Have you ever passed information 

on to anybody else, outside your workplace, concerning the work that you were 

involved in”); Continuous tenses (“Yes, but we are now arriving at a situation 

that we should have been at several hours ago. I was trying to establish …”), 

пасивізація як засіб безагентивності, збільшення дистанції [242] і, 

відповідно, офіційності мовлення (“Have you ever discussed the work that you 

were involved in with EMI?”; “was unclassified”); професійні лексико-

синтаксичні кліше (“but what you do say may be given in evidence“;“you are 

still under caution“) [381]. 

Водночас, мовні маркери ролі «неупереджений» збільшують ступінь 

деперсоналізації висловлювань слідчого і, відповідно, є певними індексами 

негативної ввічливості як ввічливості дистанціювання для зменшення 

імпозиції і категоричності: “That is being done with your permission and 

approval”; “I was arresting you for communicating classified information to a 

hostile agency”; “How do you feel about being interviewed concerning this 

investigation?”; “This interview is being tape-recorded. I am Detective Sergeant 

Stephen Beels, New Scotland Yard, Special Branch.”, “Your wife has been 

interviewed like yourself, under caution, and she has told us of the various trips 

you’ve made at different times.”, “The allegation has been made against you by a 

senior KGB officer, who is now co-operating with us.”[381]. 

Серед таких мовних засобів слід, насамперед, зазначити пасивний 

стан у континуальних формах теперішнього (is being done) і минулого часу 

(“So, this whole business about the information that was being passed on from 
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GEC.”, “this work was being, sort of, pioneered at EMI” [381]), герундій у 

формі пасивного стану (about being interviewed),  професійні кліше (with 

your permission and approval, concerning this investigation, classified 

information), дієприкметники (There isn’t any work being carried out there, 

Stick to the point of the question being asked of you),  герундій у формі 

активного стану як засіб номіналізації (for communicating), модальні 

дієслова (I think you could say an awful lot more) та вімперативи 

(whimperatives) (Could you state your name and date of birth?, Would you tell 

me, how would you make a statement saying yes, no, yes, no?, Could you explain 

what that work deals with?[381]). 

Засобом зниження категоричності і прямолінійності мовлення 

слідчого у комунікативній ролі «неупереджений» є також використання 

Present Continuous  (“we are now arriving at a situation”, “we are continuing 

this interview”), що пов’язано з додатковим прагматичним значенням, поряд 

з денотативним значенням «експлікації того, що саме, з точки зору мовця, 

зараз відбувається». Варто зазначити, що оперування видо-часовими 

формами і, зокрема, заміна видо-часових форм групи Simple формами групи 

Continuous виділяється дослідниками як ефективний граматичний засіб 

висловлювання шанобливості і поваги до співрозмовника, оскільки «є 

засобом зниження прямолінійності висловлювання [42, c. 101]. 

Отже, маркерами  стратегій негативної ввічливості (як ввічливості 

офіційності, пошани і дистанції), які реалізуються слідчим   в ролі 

«дізнавача», є  різнорівневі засоби мітігації категоричності і 

прямолінійності мовлення, включаючи клішовані формули, що 

підкреслюють інституційний характер спілкування з допитуваним, 

пасивний стан і континуальні форми як граматичний засіб виявлення поваги 

до співрозмовника. 

Матеріал дослідження показав, что наступною статусно-

категорійною роллю слідчого є роль «звинувачувач» , незважаючи на те, 

що програвання цього рольoвого варіанту дещо суперечить такій 
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конститутивній ознаці дискурсу допиту, як нормативна регламентованість 

(докладніше – див. 1.3.1) в аспекті заборони на мовленнєві акти, що здатні 

«загрожувати» честі і гідності допитуваного у статусі підозрюваного або 

обвинуваченого. В ракурсі теорії «обличчя і ввічливості» зазначені акти 

можна кваліфікувати як такі, що вражають «позитивне» «обличчя» 

допитуваного через негативну оцінку його особистості, дій, оточення 

тощо.  

Мовлення слідчого у ролі «звинувачувач» вербалізує складники 

концепту «недовіра», «звинувачення». При цьому ступінь звинувачення 

варіюється від імпліцитної негативної кваліфікації допитуваного і його дій 

до експліцитної негативної оцінки, що ілюструється нижче фрагментами 

допитів, відповідно, 1 (1.А, 1.Б і 1.В) і 2 (2.А і 2.Б). 

1. “А. Police officer: I feel […] the reason that you are not coming up front with 

the answer is because you feel at the back of your mind, […] you have got 

something to hide.  

Б. Police Officer: So you feel that question places you in a position that might 

incriminate yourself. 

Smith: No, no, it does not.  

В. Police Officer: I am establishing quite clearly your dishonesty in this 

particular point.”  [381] 

2. “А.You are a liar.”[381] 

 Б. I’m now going to play for you a tape recording, that will prove that the 

answers that you gave me yesterday, to that very question, will prove that you 

were lying”.[381] (акти негативної оцінки особи допитуваного і його дій як 

загроза його «позитивному» «обличчю»).  

Основними прагматичними індексами ролі «звинувачувач» є 

мовленнєві акти, що «загрожують» позитивному «обличчю» допитуваного, 

тобто містять загрозу його позитивній самооцінці (на відміну від актів 

порад, наказів, попереджень, що обмежують свободу дій інтерактанта, 

«загрожуючи» його негативному «обличчю»). Саме тому в обох випадках 
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(імпліцитного і експліцитного вираження) роль «звинувачувач» на етапі 

досудового слідства не є преференційною, оскільки слугує мовленнєвим 

актом, що вимагає використання вербальних засобів для пом’якшення 

зазначеної «загрози» «обличчю» допитуваного. Відповідно до постулатів 

конверсаційного аналізу (Clayman  [219]; Lerner [289]; Sacks [308]; 

Schegloff, Jefferson & Sacks [321]), на відміну від преференційних, 

непреференційні мовленнєві ходи є структурно складними, тобто 

інкорпорують різні види ускладнень – у вигляді самокорекції та інших 

маркерів невпевненості, засобів мітігації й ухильності, детальних 

поясненьтипа того, чому має місце непреференційний акт тощо [96, c. 160].  

У звязку з цим розглянемо лексико-граматичні і стилістичні 

особливості реалізації ролі «звинувачувач» за принципом наростання 

експліцитного вияву звинувачення.  

У першому з наведених речень (зокрема, у репліках 1А і 1Б) зазначена 

роль має імпліцитні індекси свого вираження відповідно до мінімального 

вияву звинувачення. Тригером конверсаційної імплікатури «якщо 

приховує, то може бути причетним до злочину або до обставин його 

скоєння») стає неозначений займенник у поєднанні з інфінітивом із семою 

«приховувати»: “you have got something to hide”[381].  

Інформація про причетність, незважаючи на її імпліцитний характер, 

зумовлює непреференційність відповідного мовленнєвого ходу, 

потребуючи засобів  мітігації і структурного ускладнення (структурне 

ускладнення є порушенням максими кількості інформації, ініціюючи 

відновлення смислу через зазначену вище конверсаційну імплікатуру). 

Лексично мітігація маркується неозначеним займенником  something, 

що у поєднанні з дієсловом to hide виконує функцію пом’якшення 

обвинувачення про причетність, а також фразеологічне сполучення at the 

back of your mind із семою «підсвідомо» (отже, «неусвідомлено»). Засобами 

мітігації непреференційної ролі є також лексема to feel . На відміну від 

фактивних дієслів, таких, як to know, to be aware, to regret,to realize, 
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значення дієслова почуття to feel не характеризується пресупозицією 

істиності судження, пов’язаного з ним сурядною предикацією. Внаслідок 

цього актуалізується сема «невпевненості», що підтверджується 

аналогічною характеристикою слідчим стану допитуваного  також через 

вживання  дієслова  to feel (див. 1А, 1Б), в тому числі у позиції не-

фактивного дієслова, значення якого не містить пресупозиції про те, що  

залежна від нього пропозиція є істиною (“So you feel that question places you 

in a position that might incriminate yourself”[381]). 

У мовленнєвому ході  1Б мітігація звинувачення досягається за 

допомогою модального дієслова might, що значно послаблює значення 

лексеми incriminate, а також фразеологічного сполучення places (…) in a 

position як засобів, що знижують категоричність звинувачення. 

Разом з цим, зворотня репліка допитуваного, що відкидає 

звинувачення про свою навіть гіпотетичну причетність, ініціює зміну 

рольової позиції слідчого і збільшення інтенсивнoсті звинувачення (ход 

1В). В репліці 1В роль слідчого індексована лексемою на позначення 

негативної оцінки dishonesty, що посилюється прислівником-

інтенсифікатором quite clearly і дейктичною іменниковою групою (in this 

particular point),  що ідентифікує і конкретизує вияви нечесності 

допитуваного, водночас, у просторі і часі: “I am establishing quite clearly 

your dishonesty in this particular point”.[381]   

Типовим для ролі «звинувачувач» є також використання 

морфологічних засобів мітігації непреференційного мовленнєвого акту у 

вигляді чергування різних часових форм, наприклад, теперішнього 

тривалого, теперішнього і перфектної форми теперішнього часу (як у 1 А), 

що вказує на емоційне напруження слідчого під час висловлювання своєї 

недовіри допитуваному.  На користь такої інтепретації рольової поведінки 

свідчить, на наш погляд, використання синтаксичного стилістичного 

прийому асиндетон (asyndeton) – відсутності  підрядного сполучника that 

(що у наведеному прикладі графічно зображено у вигляді квадратних 
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дужок) і, відповідно, певне порушення логічного звязку між частинами 

складносурядного речення як знак певної емоційної напруги.    

Експліцитні індекси ролі «звинувачувач» представлені, насамперед, 

негативно конотованою лексикою на позначення несхвалення, незгоди, 

критики вчинків або особистісних якостей допитуваного (dishonesty, liar) 

як у 1В, 2А і 2Б. Збільшення інтенсивності  обвинувачення впливає на 

рівень непреференційності відповідної ролі слідчого, що маркується 

морфологічними, лексико-синтаксичними і стилістичними засобами. 

Так, у морфологічному плані структурна ускладненість, типова для 

непреференціних мовленнєвих ходів, виявляється через вживання 

політемпоральної структури у складному складносурядному реченні, а 

саме  поєднанні часових форм у такому порядку, як простий майбутній час 

– простий майбутній час – простий минулий час – простий майбутній час – 

минулий тривалий час. Таке чергування часів надає висловлюванню 

емоційності, дозволяє передати хвилювання слідчого під час продукування 

непреференційного ходу. У лексико-синтаксичному плані структурна 

маркованість непрефенційного ходу «звинувачення» виражена підрядним 

сполучником that, триразове повторення якого створює стилістичний 

синтаксичний засіб полісиндетону. Інший синтаксичний прийом – повтор 

дієслова у майбутньому часі (will prove) вживається  з метою підкреслення 

важливості того, що звинувачення не є голослівним: “(…) that will prove that 

the answers that you gave me yesterday, to that very question, will prove that you 

were lying”.[381] 

Отже, маркери статусно-категорійної ролі слідчого  «звинувачувач» 

варіюються залежно від ступеню імпліцитності або еспліцитності 

звинувачення.  Найбільш експліцитно така роль маркується негативно 

конотованою лексикою на позначення критики вчинків або особистісних 

якостей допитуваного, підсиленою прислівниками-інтенсифікаторами, що 

у прагматичному аспекті корелює з мовленнєвими актами «загрози» 

позитивному «обличчю» допитуваного, його позитивній самооцінці. У 
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синтаксично-стилістичному аспекті виявами ролі є структури на 

позначення емоційної напруги і хвилювання слідчого, включаючи 

політемпоральність, повтори, прийоми асиндетону– відсутності  

підрядного сполучника із певним порушенням логічного зв’язку між 

частинами складносурядного речення і, навпаки, полісиндетону як 

надлишковому повтору сполучника. Непреференційна роль 

«звинувачувач» може мітігуватися, для чого залучаються неозначені 

займенники, модальні дієслова, ідіоматичні вислови, що знижують 

категоричність звинувачення. 

Парні статусно-категорійні ролі допитуваного представлені такими 

основними рольовими варіантами: 

1) «той, хто співпрацює зі слідством» (“I want to cooperate fully”, “I 

have got no interest in being uncooperative”, “I want cooperation, and as 

fast as possible”)[381]; 

2)  «готовий торгуватися / йти на поступки» (“I’m not going to tell you 

until you tell me why you are asking that question”; “Then will you please 

tell me what route you took to the newsagent’s?”  Smith: “ Is something 

supposed to have happened on the way to the newsagent’s?”[381]; 

3)  «той, хто перешкоджає слідству / дає неправдиві свідчення» або 

імпліцитний корелят зазначеної ролі – роль «необізнаний» (не 

розуміє, що від нього потребується): “I do not even know what you are 

even talking about”, “I’m not sure I should answer this, because I don’t 

understand the question”, “I don’t understand”, “Well what has this got to 

do with this interview?”, “I don’t think I should make any comment, 

because I don’t understand the basis of this question”.[381] 

Розглянемо прагматичні та мовні засоби маніфестації низки 

зазначених ролей. 

У прагматичному аспекті роль «той, хто співпрацює зі слідством» 

індексується релевантними і преференційними реакціями на мовленнєві 

ходи слідчого, відсутністю конверсаційних імлікатур, засобами негативної 
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ввічливості як ввічливості статусних відношень і пошани до слідчого / 

закону. 

Зазначена комунікативна роль зумовлює використання лексичних 

одиниць із семою «співпраця» (to cooperate, cooperation), що виконують 

функцію додатку при дієслові to want із значенням «бажання»: “I’ve got no 

interest in being un-cooperative. I want cooperation, and as fast as 

possible”[381]. Для вираження впевненої, категоричної згоди 

співпрацювати на лексичному рівні використовуються прислівники-

інтенсифікатори (fully, as fast as possible, certainly тощо: “Well I want to co-

operate fully”[381]). Менш категоричним і більш імпліцитним виявом ролі 

«той, хто співпрацює зі слідством» є використання номіналізації (зокрема, 

герундію) й літоти як стилістичної фігури (no interest in being 

uncooperative), що подає визначення у формі подвійного заперечення і 

фактично є ослабленим твердженням, що у контексті допиту може 

розглядатися як псевдозгода співпрацювати. 

Отже, експліцитно роль «той, хто співпрацює зі слідством» 

маркується лексемами із семою «співпраця» із позначенням ступеню 

бажання співпрацювати за допомогою прислівників-інтенсифікаторів.  

Псевдозгода кооперувати, ухильність від прямої згоди маркується  

прийомом літоти. 

У статусно-категорійній ролі «готовий торгуватися / йти на поступки» 

допитуваним експліцитно висловлюється або імплікується смисл про те, 

що виконання слідчим певних дій має бути передумовою подальшої 

співпраці (тобто відповіді на запитання). Експліцитно роль програється 

мовленнєвими ходами, які мають структуру складнопідрядного умовного 

речення з підрядним, що формулює передумови надання свідчень і, 

відповідно, поєднане з головним реченням умовними сполучниками або 

часовими сполучниками у функції умовних. Дія, яка може бути виконана, 

виражена засобами Future Simple або конструкцією to be going to на 
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позначення високої вірогідності її здійснення допитуваним у разі 

виконання зустрічної передумови з боку слідчого-інтерактанта:  

“I’m not going to tell you until you tell me why you are asking that question”; 

“I’m not going to discuss that with you, until you get me some evidence”; “ I’m 

not going to tell you until you tell me why you are asking that question”; “I’ll 

remain silent then, because until you give me the information I require, I cannot 

answer that question, I’m sorry”, “It’s, it’s not that I’m trying to cover anything 

up, I’m certainly not, but until you reveal further information on your side, I feel 

that it’s pointless me commenting, and having an endless discussion”; “I’ve got 

nothing to hide, and, but I don’t think there’s any point in commenting any further 

until I’ve got more information”; “I do not want to comment any further on this 

case, until you’ve given me some hard facts on which to base what I’m supposed 

to have done”; “Until you show me in writing something that says you have the41 

right to ...”, I’ve told you I don’t wish to comment on things until you, you come 

clean with what it is you’re charging me with”, “It’s partly that, but it’s partly 

because I don’t think it’s right to discuss this until you put more cards on the 

table”, “Look, I’ve got no comment until we get on to the facts of the case. Then 

we can discuss it”.[381] 

Дія, що не може бути виконана через відсутність певних передумов 

(«правильних», із погляду допитуваного, дій слідчого), виражена 

запереченням в Present Simple (“It’s partly that, but it’s partly because I don’t 

think it’s right to discuss this until you put more cards on the table”, “I do not 

want to comment any further on this case, until you’ve given me some hard facts 

on which to base what I’m supposed to have done”; “until you reveal further 

information on your side, I feel that it’s pointless me commenting, and having an 

endless discussion”) або запереченням майбутньої дії, що виражено 

конструкцією not to be going to :“I’m not going to tell you, until you tell me 

why you are asking that question”; “I’m not going to discuss that with you, until 

you get me some evidence”. 
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Імпліцитними формами вираження ролі «готовий торгуватися / йти на 

поступки» є складні або прості поширені речення, які не мають формальних 

показників умовної структури, але активують умовно-наслідкове значення 

за моделлю: If you Do (appropriate action) instead of doing (inappropriate 

action)  / instead of not doing (appropriate action)  <…>  I will cooperate: 

“Ask me a sensible question, instead of talking about something that did not 

happen”; “I’d much rather you give me the evidence - we can discuss it”, “it’s 

your turn to give me some information before I co-operate with you”. I’m sorry.” 

[381] 

Умова (надання свідчення, співпраці зі слідством), імлікована в 

першій частині таких речень, водночас пояснює причини відмови від 

співпраці. Як показав матеріал аналізу, умова може бути імплікована 

різними типами синтаксичних і лексико-синтаксичних структур у формі 

Present Continuous (you are not giving me the information which you are 

obviously basing this on), конструкції it’s your turn + to  infinitive, конструкцій 

I’d much rather you (…) в значенні «надавати перевагу» (до речі, в 

зазначеному прикладі допитуваним використаний розмовний варіант 

конструкції, оскільки граматично нормативний варіант would rather 

different subject (+ past tense) передбачає, за умови наявності різних 

суб’єктів, використання минулого часу (тобто правильним було б сказати: 

“I’d much rather you gave”).  

Незалежно від форми імплицитного вираження умови, всі зазначені 

фрази містять іллокуцію директиву як заклику з боку допитуваного до 

зміни лінії рольової поведінки слідчого відносно допитуваного як основної 

передумови їхньої подальшої співпраці (“Ask me a sensible question”; “give 

me the evidence”, “give me some information”, “do not talk about something 

that did not happen” тощо). Готовність йти на поступки у разі виконання 

умови може бути експлікованою (we can discuss it; before I co-operate with 

you) або відновлюватися слідчим як конверсаційна імплікатура. 
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Отже, імпліцитне програвання ролі допитуваного «готовий 

торгуватися / йти на поступки», передбачає трансформацію моделі “Do 

(some action) instead of” у модель: “If you do (some action) <…> I will 

respond / cooperate”. 

Отже, роль  «готовий торгуватися / йти на поступки» маркується, 

насамперед, засобами синтаксичного і семантико-синтаксичного рівнів. 

Експліцитно роль програється мовленнєвими ходами, які відповідають 

структурі складнопідрядного умовного речення з підрядним, що формулює 

передумови надання свідчень; імпліцитно –  реченнями, які не мають 

формальних показників умовної структури, але активують умовно-

наслідкове значення лексико-семантичними засобами. Експліцитна або 

імплікована умова співпраці допитуваного в прагматичному плані корелює 

з директивною іллокуцією,  закликаючи слідчого до зміни лінії своєї 

рольової поведінки. 

Наступним статусно-категорійним рольовим варіантом інституційної 

ролі допитуваного є, як показав аналіз ДДС, роль «той, хто перешкоджає 

слідству / дає неправдиві свідчення» або імпліцитний корелят зазначеної 

ролі – роль «необізнаний» («той, хто не розуміє, що від нього вимагають»). 

Зазначена роль зазвичай є маніпулятивною в своїх оперативних реалізаціях 

і індексується імплікатурами, структурно складними непреференційними 

ходами або, навпаки, лаконічним заперечним реченням I don’t know. 

Зазвичай зазначена роль передбачає використання заперечення у складі 

присудка (“I don't know”, “I’m not sure I should answer this, because I don’t 

understand the question”, “I mean, how can I possibly comment on something 

when I don’t know this man?”, “ I, I’ve never seen this man before. I certainly 

wasn’t going to meet him today, because I’ve never met the guy”, “I cannot tell 

you something that I don’t have any information on”, “I don’t know (…). No I 

don’t. I do not know this man”,“I don’t know who the guy is” ), в тому числі  

заперечення в складному іменниковому присудку (“I’m not sure, I’m not 

aware of that”, “I am not sure in what sense you mean that?”, “If you say there 
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are, I have to accept that, but I am not aware of that”[369]), значно рідше – 

заперечення у додатку (“I’ve got no, no reason to hide it”), в тому числі 

підсилене граматичною компресією внаслідок пропуску підмета та 

присудка, що в аспекті стилістики корелює із стилістичною фігурою 

еліпсиса, який вживається для підкреслення допитуваним факту власної 

необізнаності (“No idea”). 

Типовими інтенсифікаторами рівня необізнаності допитуваного є 

прислівники: прислівник ступеня exactly для уточнення у додатку, в тому 

числі вираженому підрядним реченням (“I don’t remember exactly which 

words you used”[381]), тієї частини інформації, яка пояснює причини (або 

уточнює аспект) необізнаності і, певним чином, підсилює довіру до слів 

допитуваного. Поширеним інтенсифікатором ролі «необізнаний» є 

прислівник  even, який може посилювати як значення основного дієслова на 

позначення необізнаності, так і дієслова, що конкретизує  (зазвичай, у 

підрядному реченні) причини або аспект необізнаності (“I do not even know 

what you are even talking about”; “I don’t even know who George is”[334]). 

Іншими інтенсифікаторами комунікативної ролі «необізнаний», виявленими 

в дискурсі допиту, є  прислівник barely (“Well, I don’t know, I don’t 

remember the … how can I remember details of the conversation that I barely 

remember”[334]), означальний займенник аll як корелят квантитативу (а) 

little у значенні «не так багато, як ви від мене очікуєте» (“All I remember, 

from the conversation, was that it was somebody - he sounded like he was in some 

sort of trouble”), порівняльними конструкціями з кількістними 

займенниками аs much as (“I’ve described to you in as much detail as I can”), 

“only” (“I can only give you the flavour of the conversation, which was, was 

something about this guy being in trouble”), “possibly” (“how can I possibly 

remember more than that?”),  “actually” (“I don’t think I actually discussed 

anything with him”[381]).  

Типовим індексом ролі «необізнаний» є вживання складнопідрядних 

речень з підрядним причини, що іконічно відтворює ситуацію пояснення 
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допитуваним причин своєї необізнаності (“I’m not sure I should answer this, 

because I don’t understand the question”; “I’ll, I’ll remain silent then, because 

until you give me the information I require, I cannot answer that question, I’m 

sorry”[381]). 

Подібно до інших ролей допитуваного, статусно-категорійна роль 

«необізнаний» може бути як експліцитно вираженою, так і імплікованою. 

Зокрема, заперечення допитуваним власної обізнаності може маскуватися 

риторичним запитанням (“how would I know?”, “How could I possibly be 

aware of (…)?”; “What, what am I supposed to have done this morning?”; “How 

could I comment on something you’re giving me no information about - who this 

man is, or what he does, or where he lives. I mean, how can I possibly comment 

on something when I don’t know this man?”, “I, I’ve never seen this man before. 

How can I possibly say I know him (…). How do I remember back, you’re talking 

about 15 years ago”. [381] 

Іншим маніпулятивним прийомом, типовим для комунікативної ролі 

«необізнаний», є використання заперечних речень із займенником другої 

особи, що постулюють відсутність дій з боку слідчого (“you haven’t told me 

who he is”; “you’re giving me no information about”) як причину 

необізнаності («необізнаності») допитуваного. Такі речення виконують 

функцію «зміщення відповідальності» на інтерактанта-слідчого. 

Отже, роль «той, хто перешкоджає слідству» екпліцитно маркується 

різними видами заперечень, в тому числі, у складі еліптичної структури – 

для емфатичного підсилення незгоди або незнання, а також у складі 

заперечних речень із займенником другої особи, що «перекладають» на 

слідчого відповідальність за необізнаність допитуваного у справі. 

Інтенсифікаторами ступеню незнання є прислівники ступеню, кількісні 

займенниками тощо, мітігаторами – риторичні запитання із запереченням 

обізнаності допитуваного. Ситуація пояснення причин відмови від 

співпраці або незнання обставин у справі експлікується складнопідрядними 

реченнями з підрядними причини. 
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Статусно-категорійні ролі слідчого і допитуваного, у свою чергу, 

можуть виявлятися в категорійних і оперативних рольових варіантах. 

Що стосується першої групи, то в аналізованому дискурсі нам 

вдалося ідентифікувати лише поодинокі випадки програвання 

категорійних ролей. На нашу думку, така особливість зумовлена 

конститутивними ознаками дискурсу допиту, в якому суб’єкти пов’язані, 

насамперед, статусними відношеннями і намагаються не виявляти себе як 

комунікативних особистостей за віковими, статевими, національними, 

психологічними, політичними, професійними та іншими соціокультурними 

ознаками, які вказують, згідно з запропонованим у дослідженнях 

визначенням [131, c. 85], на категорійну роль. Винятком є роль «фахівця-

професіонала», а також ролі «добрий слідчий» і «злий слідчий».  

Зокрема, роль «фахівця-професіонала» вживається задля збільшення 

об’єктивності і фактологічності викладу з боку допитуваного:  

1. ( …) there wasn't any vital signs. 

2. Okay. Was she at all cyanotic (…) like she had (…) oxygen 

deprivation? 

3. Minkoff: (…) it looks like she's got meningococcemia. . .that she's 

septic (…). 

4. When. .when did you rule out that she didn't have meningitis. . .I 

guess  that's meningococcemia... 

5. "I am investigating false Co2 credits. Have you ever given false Co2 

credits?" "No."  [378] 

Мовлення допитуваного у зазначеній ролі включає професійну 

лексику на позначення понять, специфічних для певної сфери знань або  

професійної діяльності (a quality assurance engineer, vital signs, she's septic, 

it's meningococcus, massive diarrhea, central nervous system, Co2 scredits, 

Policyholder, GDB application). 

Завдяки використанню професійної лексики слідчий 

підлаштовується під професійний «регістр» допитуваного (у наведених 
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вище прикладах – медичного працівника) і пропонує себе в зворотній ролі 

«обізнаного в медицині», що виявляється професіоналізмами cyanotic і 

oxygen deprivation.  

На нашу думку, таке переключення кодів є маніпулятивним 

прийомом, оскільки слугує своєрідним маркером належності до кола 

«своїх», що має викликати у співрозмовника довіру і спонукати на 

відвертість. 

Пара ролей «добрий слідчий» і «злий слідчий» пов’язана з рольовим 

позиціюванням (докладніше про цей напрям наративного аналізу – див.: 

Swan [339]; Wetherell [358]) слідчого в форматі макронаративних сценаріїв 

рольової поведінки. Незалежно від того, скільки осіб бере  участь у допиту, 

навіть один й той самий слідчий може застосовувати сценарій «злого» 

слідчого (викликаючи у допитуваного почуття страху або невпевненості) 

або «доброго» слідчого (що вміє здобути довіру допитуваного і отримати у 

нього потрібні свідчення), чи поперемінно позиціонувати себе в обидвох 

категорійних ролях з метою провокування відповідних ролей 

допитуваного.  

Категорійну роль «злий слідчий» можна вважати похідною від 

статусно-категорійних ролей «звинувачувач» і «викривач неправдивих 

свідчень» з комбінацією відповідних прагматичних і мовних індексів обох 

ролей: актів, що «загрожують» «обличчю» допитуваного – насамперед, 

прямих директивних актів, виражених імперативними конструкціями – як 

немітігованих, так і мітігованих ввідним словом Please (“Please don’t 

digress from the point”, “Would you please answer my question?”, “If you 

haven’t, then will you please tell me what route you took to the newsagent’s?”, 

“Will you please tell me what route you took..”[381]), прямих немітігованих 

запитань – як загальних (“(…) did you knowingly let the beneficiary sign the 

insurer’s name to it?”, “Was he given any certain status?”, “Can you 

remember? Did you answer the telephone?”), так і спеціальних ( “What were 

you doing”, “What did he say?”,  “Where is that at?”[381]) і інших 
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«загрозливих» актів – як нехеджованих (“Listen, I’m asking the questions 

here”), так і хеджованих: “I think (хедж) it’s pointless me wasting my time 

asking any more questions of you”; “No, but I think there is no point putting off, 

we’ve got to really get down to these issues”.[381] 

Категорійна роль «добрий слідчий» є реалізацією статусно-

категорійної ролі «захисник прав допитуваного» і, відповідно, індексується 

засобами позитивної ввічливості (зменшувальні імена, лексика із семами 

«інтерес», «порозуміння», «співчуття» тощо). Зокрема, як засоби такої 

ввічливості зближення (за концепцією Т.В. Лариної [105], терміни 

«позитивна» і «негативна» ввічливість пропонується замінити термінами, 

відповідно, «ввічливості зближення» і «ввічливості дистанціонування») в 

роботі визначені сленгізми, колоквіалізми,  синтаксично-стилістичні 

прийоми, розділові запитання як засоби реалізації фатичної функції.  

Одним з найпоширеніх засобів маніфестації ролі «добрий слідчий» у 

дискурсі допиту є  сленгізми і колоквіалізми, що, відповідно до концепції 

«обличчя і ввічливості», є маркерами належності до кола «своїх» (in-group 

markers) (“And then you are gonna have arrangements to have that shipped out 

to”); “You know if you think you saw something in the fire, and it is bo…, 

starting to bother you, or you are feelin’ bad about it, the only way it is over 

gonna end is if you talk about it I, gotta believe you did see something in the 

fire. You wanna know why I believe that?”, “As I said, we are not gonna say 

you did and we are not gonna say you did not, we are not here to…”, “What 

else is botherin` yah?”, “You kinda knew better though, don`t  ya?”[382] 

Ввічливість зближення з боку «доброго слідчого» реалізується 

синтаксично-стилістичними прийомами, насамперед, еліпсису, що надає 

мовленню розмовного характеру (“Free legal advice. Free at no cost to 

yourself”; [381], “Where in the garage?” , “How about any shoes?”, “You all 

right?” “Got away from that nasty snow” [382];). Зокрема, речення “Got away 

from that nasty snow”, яке утворюється через граматичну компресію 

внаслідок пропуску підмета, скорочує дистанцію між слідчим і 
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допитуваним, що лексично посилюється колоквіальним словосполученням 

nasty snow у поєднанні з дейктичним вказівним займенником  that.  

Фатичну функцію, типову для ролі «доброго слідчого», виконують 

засоби референції до реалій, що активують «спільне знання» інтерактантів, 

забезпечуючи реалізацію низки стратегій позитивної ввічливості: стратегії 

4 («використовуй маркери належності до групи» / Use in-group identity 

markers); 7 («припускай, встановлюй, декларуй спільність» / Presuppose, 

raise, assert common ground);); 14 («припускай або стверджуй взаємність» / 

Assume or assert reciprocity) (Brown, Levinson [211, c. 102]).  

1.“- How old are you? 

- 23 

- 23. I guess I can relate to that. I have kids myself that age and as far as 

reading the papers, so I guess I can go along with that.” 

2. “- I do not remember the date. 

- And I understand that, because sometimes I don`t even know that, you 

know, what day of the week it is, what date it is now.”[385]  

3.“Cutty: Boston. 

Det. Carrasquillo:Oh...bean town.”[385] 

Як показують наведені приклади, слідчий намагається встановити 

довірчі відношення з допитуваним через референцію до спільного досвіду. 

До того ж, у другому фрагменті він застосовує максиму великодушності 

(Leech[ 288]), ідтримуючи допитуваного за рахунок спричинення шкоди 

власному «обличчю».  

Поширеною формою реалізації мітігативної стратегії «доброго 

слідчого» є розділові / приєднувальні запитання, що зазвичай виконують 

контактовстановлюючу функцію, оскільки «в першій частині міститься 

думка того, хто говорить, про деякий факт, в другій – апеляція до слухача, 

яка закликає останнього висловити свою думку з приводу твердження в 

першій частині» (Левицький [107, с. 354]): “this is beautiful, isn't it?”; “You 

even tried to access some of the sensitive areas, didn’t you?”; “I mean, this is 
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fairly legible, isn’t it?”; “Well of course it’s true, it’s pretty obvious, isn’t it?”, 

“As you’ve said though, your mood is slightly different, isn’t it?”[381]. 

Роль «доброго слідчого» також виражається за допомогою маркерів 

негативної ввічливості як ввічливості дистанціювання, зменшення 

імпозиції і категоричності і, водночас, вияву поваги до співрозмовника 

(“Why don`t you be candid, and tell us…”[381]). На мовних рівнях така роль 

індексується пасивним станом (“the most important thing is that you are 

represented”[381]), деперсоніфікованими конструкціями (“When you first 

met Lisa, were you introduced or was it a chance meeting?”), модальними 

дієсловами (“that might be of importance”[384]), лексичними і лексико-

синтаксичними хеджами, що пом’якшують категоричність повідомлення 

(Brown, Levinson [210, 211]): even though, I mean, as you say, just (“I would 

like you just to tell me”; “So, you took, you changed your job, and you got extra 

money. How much, can you recall just how much more you got for that, in salary 

terms, substantial, or modest increase?”, “Can I just clarify. This man Victor 

Lazin, you call him?”), I suggest (“I suggest it is certainly not that to me”; 

“Right, we’ll go back to this period when you first became interested in 

communism. I suggest that that was the period that Victor Oshchenko was 

introduced to you, at one of the meetings?”), I mean (“I mean, can you just …”, 

“I mean, I don’t underestimate that this has been a fairly traumatic experience 

for you and for your wife. I mean, she now understands fully the reason why 

you’re both detained here at the police station”[381]). Логіка віднесення всієї 

сукупності таких засобів до маркерів негативної ввічливості пояснюється 

їхньою функцією як засобів пом’якшення категоричності повідомлення. 

Іншими засобами реалізації ввічливості «пошани і дистанціювання» є 

умовний спосіб, модальні дієслова may, might, could, happen to + verb to 

(“did you happen to know Lisa?”[384]). Зокрема, “Did you happen”, що 

містить як компонент свого значення сему «невпевненості», є  засобом 

пом’якшити імпозицію, знизити прямолінійність і категоричність і, 

відповідно, є засобом негативної ввічливості. 
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Одним з виявів ролі «добрий слідчий» є вімперативи (конверсаційні 

конвенції представлення імперативу у формі питання або декларативу з 

метою здійснення запиту, прохання, вимоги, уникаючи при цьому 

«образи» «обличчю» інтерактанта  (Sadock [313])): “Would you please 

answer my question?”, “Would you please tell me what route you took to the 

newsagent’s?”, “Why don't you tell  (…)?”, “Could you just…?”, “Why can you 

not tell me this?”, “I was wondering if you wouldn't mind”, “Why can you not 

answer the simple question?”, “Why can’t you tell me about the trip you made to 

Vienna?” [381] тощо. 

Зокрема, мовлення «доброго слідчого» у зазначеному ракурсі може 

бути проілюстровано таким фрагментом: 

“(…) let me just say if you only have a suspicion I want you to tell me that, even 

though you may be wrong”.[381] 

У наведеному прикладі висловлювання є непрямим директивом, що 

включає низку засобів негативної ввічливості: хеджування let me just say, 

умовне підрядне речення з додатковою мітігацією за допомогою 

прислівника only) “if you only have a suspicion”), допустовий сполучник 

(even though), підрядною частиною умовного речення (“if you only have a 

suspicion”). Додаткова мітігація досягається завдяки модальному дієслову 

may перед конструкцією be wrong, що за своєю семантикою є актом 

«загрози» «обличчю» співрозмовника.  До того ж, only і even though є 

тригерами конвенційних імплікатур що активують додаткові смисли щодо 

важливості навіть незначного, периферійного «ступеня» підозри. Поряд з 

засобами ввічливості віддалення, слідчий використовує складний додаток 

(complex object) “I want you to tell me that” як засіб скорочення дистанції 

між ним і допитуваним (що, відповідно, слугує маркером позитивної 

ввічливості). 

Роль «добрий слідчий» відзначена комбінуванням маркерів 

позитивної ввічливості зближення з допитуваним і негативної ввічливості 

виявлення пошани і ненав’язування своєї думки. Маркерами позитивної 
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ввічливості є сленгізми і колоквіалізми як засоби залучення до кола 

«своїх», розмовний синтаксис у вигляді еліптичних структур і 

номінативних речень, засоби активізації «спільних» інтересів, фатичні 

засоби, в тому числі розділові / приєднувальні запитання. Негативна 

ввічливість ненав’язування залучає засоби хеджування, мітігації, модальні 

дієслова, вімперативи, пасивний стан, умовний спосіб.   

Статусно-категорійні і нечисленні категорійні ролі реалізуються у 

численних оперативних рольових варіантах. Такі рольові позиції 

відповідають тактикам співрозмовників, а їх послідовність утворює 

цілісний сценарій рольової поведінки. Незважаючи на інституційну 

природу аналізованого дискурсу, оперативні ролі не виключають 

особистісний чинник – вони здатні віддзеркалювати ідентичність слідчого 

і допитуваного за психологічними або іншими ознаками.  

Зокрема, похідним від статусно-категорійної ролі «дізнавач» є спектр 

ролей від «тактовного», «витриманого», «коректного»  до 

«авторитарного», «неврівноваженого», що реалізується різними 

мовленнєвими актами і стратегіями ввічливості.  Можна припустити, що 

зазначені ролі зумовлені не лише перебігом інтеракції і необхідністю 

вирішення тактичних завдань під час допиту, але й мають певне 

психотипологічне підґрунтя.  

Такі оперативні рольові позиції, як «авторитарний», 

«неврівноважений», «такий, що глузує з допитуваного», ймовірніше за все, 

програватимуться, якщо у ролі «дізнавача» буде так званий «домінантний 

комунікант» (Кашкин В.Б. [71]), рольова поведінка якого відзначена 

прагненням володіти ініціативою, бути різким, глузливим, нетерпимим, 

коли його перебивають тощо. Нами визначено, що прагмалінгвістичним 

аспектом таких рольових позицій буде використання прямих немітігованих 

директивів (“in that case answer the question”) та іншіх актів, що 

«загрожують» «обличчю» інтерактанта, дотримання кооперативних 

максим кількості (небагатослівність: “Has he got my name from somewhere? 
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You tell me?”[381]), стилю (виражається чітко і прозоро: “You are obliged to 

answer all the questions, Mr Smith.”[381]) і релевантності (логічний, 

когерентний у висловленні думок: “They told me not to discuss it with 

anybody, and that’s what I’m doing. You can take it from me, I am perfectly 

entitled to put these questions to you”.[381] 

Типовими власне мовними засобами реалізації оперативних 

рольових позицій домінантного дізнавача є, як виявив матеріал 

дослідження, використання імперативів (як засобу вираження прямих 

директивних актів), прямі загальні запитання, що обмежують свободу 

вибору співрозмовником зустрічного мовленнєвого ходу (“Have other people 

spoken about him to you, at any time?”[381]), в тому числі, запитання 

провокаційного змісту (“Are you saying that it’s not true?”[381]), інвективні 

мовленнєві акти з іллокутивною метою дискредитації адресата. 

 Інвективні акти пов’язані з образливим позначенням особи 

допитуваного або його негативно оцінюваних якостей: “You’re a liar”; “You 

lied” [381](лексичні індекси ролі можуть збігатися у цьому випадку із 

виявами ролі «звинувачувач»). Серед інших поширених засобів вираження 

оперативних ролей «домінантного дізнавача» – анафоричний повтор 

імперативу: “Well, let me decide, let me just finish this point first of all, before 

we digress. Let’s come back to the central question”; “Just, let me finish. Let me 

finish”.[381] 

Менш поширеним засобом маніфестації зазначеної ролі у її рольових 

прозиціях є підхоплення фрази допитуваного (стилістичний прийом 

анадиплосису) з метою її дискредитації:  

“Smith:  It wouldn’t surprise me, no, but I’m not aware of it. 

MacLeod:  And it wouldn’t surprise you either, that …” [381] (оперативна 

позиція «глузливий»). 

Аналогічним чином, логічно припустити, що оперативні позиції 

позитивно-налаштованого слідчого у ролі «дізнавача», такі як 

«тактовний», «витриманий», «коректний», ймовірніше за все, 
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програватимуться іншими за психотипом комунікантами – наприклад, 

інтравертними (що не прагнуть володіти комунікативною ініціативою) або 

«мобільними» (які легко вступають у розмову і з задоволенням 

спілкуються  [71]). 

Як показав аналіз матеріалу, прагмалінгвістичними 

характеристиками зазначених рольових позицій буде уникнення актів, що 

«загрожують» «обличчю» інтерактанта, використання стратегій негативної 

ввічливості, що мінімізують тиск на слухача і не обмежують його 

особистої автономії, а також непрямих актів як одного з основних засобів 

реалізації такої ввічливості «дистанціювання і пошани». Типовим у цьому 

зв’язку є використання «ідіоматичних» (конвенційних) непрямих актів 

квеситиву з іллокутивною силою директиву (про особливості вживання 

таких актів в діалогічному мовленні – Sadock [315]; Lakoff [287]; Gordon, 

Lakoff [243]; Morgan [295]), а також репрезентативів / констативів з 

директивною іллокуцією:   

1. “Сan you tell me?”; “Could we talk about your personal account. Could you, 

sort of, run through the average month? You get paid, how often?”; “Could you 

explain what that work deals with?”; “Can you just explain to me what you did 

this morning”[381] (конвенційні непрямі акти директиву «tell me» в формі 

квеситиву). 

2. “I am giving you the opportunity to tell me”[381] (непрямий акт директиву 

tell me в формі репрезентативу). 

Відповідно до особливостей реалізації негативної ввічливості, 

мовлення «дізнавача» у «ввічливих» рольових позиціях може порушувати 

певні кооперативні максими. Зокрема, мовлення слідчого ускладнене 

повторами, лексичними і лексико-граматичними хеджами, що залучає 

надлишкову інформацію (тобто слідчий не є настільки конкретним у 

вираженні своїх припущень, наскільки потребує його інституційний статус 

і ситуація допиту), порушуючи максиму кількості інформації: “ But it seems 

to me, to be highly illogical”, “You probably remember the time that you went to 
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pick up a massage from a DLB, or a dead letter box as it’s known, yeah?”, “ 

There may be, it may be, that some of the detail is maybe not quite accurate, but 

the substance of it is correct, that he met you in Kingston.”[381] 

Як нам вдалося встановити, типовими мовними засобами реалізації 

оперативних ролей позитивно налаштованого дізнавача є використання 

засобів пасивного стану (“Was he given any certain status?”[381]), умовних 

структур для помякшення твердження, would в різних значеннях – у 

припущеннях “Would it surprise you”; як модального дієслова (“Would you 

tell me”; “Would you be willing to talk about…”; “You think it would be 

damaging. You think?”; “I’d like to answer that, but”; “It would be crucial.”, 

“Yes, but you were looking, I would suggest, to getting into another company 

involved on government contract work”) і в конструкції  I would have thought: 

“I would have thought, you say that’s not a matter that would excite your 

interest?”. [381] 

На особливу увагу заслуговує, на нашу думку, використання у 

ввічливих, позитивно-налаштованих ролях дізнавача форми “past 

conditional” (I would have thought). З одного боку, така конструкція 

функціонує як засіб  збереження «обличчя» не лише допитуваного, але й 

слідчого – у разі, якщо його твердження є невірним. Водночас, I would have 

thought” віддаляє мовця від контексту, переводячи спілкування на більш 

формальний і більш ввічливий рівень. Така конструкція є засобом 

«модусного» пом’якшення на рівні пропозиційної настанови, через 

акцентування суб’єктивності думки комуніканта (Левицький [107, c. 353]). 

Поряд з зазначеною конструкцією, нами виявлені такі засоби модусного 

пом’якшення, як нефактивні дієслова у зворотах I guess, I believe, I think 

(“I think it’s pointless me wasting my time asking any more questions of you”; “I 

guess that's meningococcemia...”. 

Окрім «модусного», іншим видом пропозиційного пом’якшення є 

мітігація  на рівні пропозиції (семантичне пом’якшення), що об’єднує 

мітігативну модифікацію суб’єкта або предиката пропозиційного змісту і 
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реалізується в комунікації за рахунок використання слів з широкою 

референційною співвіднесеністю, ксеноденотативних демінутивів, а також 

семантичних операторів, зменшуючи точність формулювань (Левицький 

[107, c. 354]).  

Серед засобів семантичного пом’якшення, що характеризують 

позитивно-налаштовані оперативні ролі «дізнавача», нами виявлені 

наступні морфологічні і синтаксичні засоби мітігаціі:   

а) модальні дієслова might, may, would, що сприяють зняттю 

категоричності висловлювання: “So, what you’re saying is that some of that 

money might be your redundancy money?”; “You might have done, before you 

left”; “You may not have known who George was”; “Perhaps you can tell me”; 

“would it be reasonable to expect them to use their contacts with trade unions?”; 

“Perhaps you would be so kind as to read for me, and the benefit of your 

solicitor, the first 2 paragraphs”; “Well it might sound trivial to you Mr Smith, 

but I suggest it’s certainly not that to me, and I would like you just to tell me, 

unless you’ve got something to hide”[381]:  

б) модальні слова perhaps, maybe, possibly, які виступають засобами 

пом’якшення висловлювання, ухилення від прямолінійності: “I’ll give you 

the benefit of the doubt there perhaps”; “If it was somebody asking for you, if it 

was somebody asking for you, how could that possibly be a misdirected phone 

call?”, “Well, maybe so, but just answer the point”; “Well, maybe there was no 

discussion as to who George was”; “Perhaps you misunderstood what I 

said”[381];  

в) дієслова у функції припущення: “I suggest it is certainly not that to 

me”; “I suggest that these notes that were found, (…) were your instructions on 

how to make contact”[381];  

г) прислівники ступеня: “you were quite prepared to discuss with your 

wife (…)”; “but I don’t think you’re being quite straight with us.”; “Well I, I 

think it’s, it’s quite, um, important in perhaps illustrating the security, or the lack 

of it, as you were suggesting it”. [381]  
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Як зазначає А.Е. Левицький, функція таких прислівників як засобів 

мітігації зумовлена тим, що вони об’єднані семантикою приблизності, не 

позначають конкретних особливостей референтів, вказуючи на деякий 

ступінь вияву їх властивостей, дозволяють приховати категоричність та 

точність за приблизністю, яка є рисою їх категоріальної семантики [107, c. 

353]. 

Серед інших засобів, характерних для мовлення дізнавача в 

зазначених рольових позиціях, виявлені: 

 а) засоби вираження деагентивності, в тому числі  пасивні 

конструкції (“the kind of work that you were involved in at Thorn EMI”[381];  

б) номіналізації (вживання герундія): “are you in the habit of keeping 

large sums of money at home?”, “What is the difficulty in telling me”[381];  

в) структури з неозначеними займенниками, які, завдяки своїй 

семантиці, дозволяють пом’якшити категоричність особливо там, де 

йдеться про можливість підозри або звинувачення (“I’m not accusing 

anybody”; “And yet, if it was a mis-routed call, why would you have said that? 

Why not just say it’s just a wrong number, as anybody else would have 

done?”[381]; 

 г) структури з неагентивним підметом (“question places you in a 

position”; “it makes much difference discussing the details”[381]),  

д) Present Continuous (“What I’m saying to you is that you were quite 

prepared to discuss with your wife”, “I am telling you that (…) is the type of 

instruction that you received...”, “I am hoping that you will tell me”[381]);  

е) засоби логічного висновку типу so, then, and, but, as far as I can see: 

“So, you feel that that question places you in a position that might incriminate 

yourself”, “And that was the reason on Saturday morning that you reacted the 

way you did”; “So, you feel that that question places you in a position that 

might incriminate yourself”, “And that was the reason on Saturday morning that 

you reacted the way you did”; “So, are you telling me that you were engaged on 

a project in the Systems and Weapons Division, which was looking specifically at 
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the free-fall nuclear bomb, and  you didn’t know that that was classified secret?”, 

“You may not have walked off with a fuze, but you, er, made a note of it...”[381]; 

 є) так звані декларативні питання, в яких функція мітігації 

здійснюється завдяки прихованій апеляції до вираження відповідної 

реакції, а також завдяки можливості варіювати ступінь категоричності 

припущення [107, c. 355]. “Never met her ... no association?”; “You'd never 

met Lisa before this?”[384]. 

Всі зазначені вище засоби є маркерами негативної ввічливості, 

дозволяючи слідчому уникати тиску на допитуваного, що є однією з 

визначальних характеристик позитивно-налаштованих оперативних ролей 

«дізнавача». 

Серед інших оперативних ролей нами ідентифіковані такі рольові 

позиції, як «аналітик / проникливий» і «той, хто підозрює допитуваного в 

нещирості / наданні неправдивих свідчень» (“I feel the reason that you are 

not coming up front with the answer, is because you feel at the back of your 

mind, you have got something to hide”[381]). Залежно від перебігу допиту і 

вирішення локальних тактичних завдань зазначені оперативні ролі можуть 

бути реалізацією статусно-категорійних ролей  «звинувачувач», «викривач 

неправдивих свідчень» і «дізнавач» (стосовно виявлених кореляцій між 

статусно-інституційними ролями слідчого і їх оперативними рольовими 

маніфестаціями – див. Таблицю 1). 

Протилежними за оцінними характеристиками і фокусом емоційного 

налаштування є такі оперативні рольові позиції, як  «щирий» (“I am a 

fathеr that has kid of your age, I want to be here with you.”   [382], 

«зацікавлений в особі допитуваного», «доброзичливий», «той, хто довіряє 

допитуваному», «той, хто прагне допомогти»: “I promise we will not let you 

high and dry, we are gonna talk to your mom  and we will deal with this, the 

best we can for your good, OK? I will stand behind you. We both will, Brendan. 

We are here to help ya.”  [382], “We have to make sure that your rights are 

preserved” [388]. 
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Зазначені ролі є похідними від статусно-категорійних ролей 

«захисник прав допитуваного» і «позитивно-налаштований дізнавач». 

Оперативна роль «щирий» зумовлює використання слідчим лексичних 

одиниць із  семою «щирість» (“I want you to tell me frankly, and honestly, the 

nature of the call from this man George”, “I’m not asking you to say anything 

other than the truth”, “Because I expect you, I expect you to be honest and 

truthful”[381]). 

Статусно-категорійна роль «захисник закону» зумовлює оперативну 

рольову позицію «відповідальний»: “It’s my fault, and I do feel responsible 

for not adequately sorting out my desk before I left.”[381] Для зазначеної ролі 

характерним є дотримання слідчим максими скромності (контроля 

самооцінки), що в наведеному прикладі маркується визнанням власної 

провини, посиленим емфатичним do (Leech [288, c. 16]). 

В поодиноких випадках слідчий виявляє роль «розгубленого» і 

«такого, що втрачає самоконтроль»: 

1. “But you have just told me, you have just told me, that he told… (…) You are 

a liar. You are a liar”. [381] 

2. “Concerning this investigation ... umm… like to ask you a couple of questions 

about Lisa... uh ... with regard to her umm ... past medical history (зміна коду – 

від офіційного- до розмовного). Was she at all cyanotic when... when she 

arrived at the hospital like she had. . .you know. . . oxygen deprivation… ” 

[384] (знаки невпевненостi) «розгублений». 

Найбільш поширеними мовними засобами індексації ролі є:  

а) синтаксичний паралелізм (1); 

б) еліпсис (“like to ask you…”) (2);  

в) стилістичний прийом апозіопезису, графічно позначений трьома 

крапками, що вказують на переривання мовленнєвого комунікативного 

акту, викликане нездатністю або небажанням мовця закінчити своє 

висловлювання через невпевненість, підозру, збудження, переповнення 

почуттями; 
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г) повтор у поєднанні з апозіопезисом “when … when” (2);  

д) паузи гезитації (паузи коливань), які дозволяють виграти час для 

формулювання висловлювання.   

Як зазначають дослідники, паузи гезитації можуть виражатися у 

мовленні як «заповнені паузи» – вокалізація, затягування звуків, пусті 

слова і слова-паразити, покашлювання, зітхання, так і незаповненими 

паузами –  перервами в звучанні (Белицкая [14]).  

Для оперативної рольової позиції «розгублений» типовим є 

використання обох видів гезитаційних пауз – як незаповнених (“she had. . . 

you know. . . oxygen deprivation. . .”[384]), у поєднанні з апозіопезисом 

наприкінці фрази, так і заповнених. При цьому у функції «заповнювачів» 

(“fillers”, “time-fillers”) слідчий вживає два вида засобів: 

 а) вокалізації, а саме вигуки uh і umm (останній двічі зустрічається в 

одному мовленнєвому ходу), що слугують засобами вираження 

невпевненості, сумніву і нерішучості;  

б) лексичну фразу you know, що, згідно з підсумками опитування, 

здійсненого організацією  Plain English Campaign («Кампанією за чистоту 

ангійської мови») (цит. за: Белицкая [14]), належить до найчастотніших в 

англійські мові «пустих слів» або слів-паразитів  (“time-fillers”);  

в) ми вважаємо, що like в останньому мовленнєвому ході також слугує 

гезитаційним заповнювачем, оскільки  є відносно автономним (як 

лексично, так і синтаксично) в структурі висловлювання і не впливає на 

умови його істиності висловлювання. Водночас, like і you know є 

дискурсивними маркерами (Schiffrin [322]), які, відповідно, здатні 

виконувати певні функції на рівні дискурсивної зв’язності. Зокрема,  like 

сигналізує в даному контексті про можливість переформулювання 

інформації, а you know виконує фатичну функцію встановлення контакту з 

допитуваним і апелювання до спільних з ним фонових знань.   

Особливе значення має у дискурсі допиту така оперативна роль 

слідчого, як «психолог / маніпулятор»: 
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1. Q: “Did you ever think of taking the money or doing something like 

that?” 

A: “I wouldn't even consider it - when it comes to money, that's too risky”  

2. Q: “If the victim specifically provided your name as a suspect, why do 

you think he would do that?”;  

A: “I would never do anything to screw him over.” 

3. Q: “What do you think should happen to the person who did steal the 

money?”  

A: “Whatever the law sees fit - I'm not a judge.”[378] 

Така роль зазвичай передбачає вилучення конверсаційної імплікатури, 

що виводиться, за Г.П. Грайсом [253], з урахуванням спільного коду 

учасників, принципів і максим кооперації, лінгвістичного контексту і 

спільних фонових знань комунікантів. Тригером такої імплікатури у 

мовленні слідчого-«маніпулятора» є свідоме порушення максими кількості 

інформації (надання надлишкової або, навпаки, недостатньої інформації), 

якості (щирості) і стилю (не є прозорим і однозначним), як проілюстровано 

наступним фрагментом. 

“- Why do you think an employee here at the bank would steal money? 

-  They needed it to pay bills, expenses?”[378] 

Свідоме порушення слідчим кооперативних максим виявляється у 

використанні таких мовних засобів: неозначений артикль an перед 

іменником employee надає висловлюванню слідчого семантики 

невизначеності (тобто мається на увазі потенційна можливість будь-якого 

службовця вкрасти гроші), що посилюється вживанням would у значенні 

припущення. У продовженні свого мовленнєвого ходу слідчий 

використовує займенник they, що також характеризується широкою 

референційною співвіднесеністю, вуалюючи інформацію про причетність 

допитуваного до злочину, а також вживає семантичний прийом створення 

ситуації «уявного вибору» між  конкретними мотивами злочину. Водночас, 

категоричність та безальтернативність свого твердження слідчий приховує 
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за приблизністю, яка є особливістю семантики неінвертованого 

інтерогативного речення. 

Отже, питання слідчого є маніпулятивним, оскільки порушує максиму 

якості інформації (слідчий не є щирим: йому важлива не думка 

співрозмовника стосовно інших службовців, а можливі мотиви 

пограбування банку допитуваним). Тобто конверсаційна імлікатура 

слідчого-маніпулятора «З якою метою ви би пограбували банк?» 

вилучається з урахуванням попереднього контексту діалогу, мовних 

засобів, але, насамперед, спирається на прагматичні пресупозиції: 

ситуативні (про ситуацію пограбування) і міжособистісні – стосовно особи 

допитуваного і його здатності до злочину. 

Вірогідність такої інференції підтримується однією з реплік слідчого 

у процесі подальшого допиту: 

“Did you take the checks (екзистенційна пресупозиція факту скоєння 

злочину) to pay bills for your family or are you angry with the bank and wanted 

to get them?” [381] 

В цьому мовленнєвому ході роль маніпулятора також залучає 

пресупозиції – але вже не прагматичні, а семантичні: пресупозиції як 

твердження про існування об’єктів / ситуацій – передумову істинності 

повідомлення. Завдяки пресупозиціям імплікований смисл про те, що 

допитуваний «взяв чеки», тобто скоїв злочин, постулюється як «само 

собою зрозуміле» і стає елементом значення висловлювання, 

комунікативно релевантним для подальшого сценарію допиту.  

Зазначений пресупозиційний смисл активується завдяки 

альтернативному питанню, яке за допомогою сполучника or надає 

допитуваному можливість вибору лише одного з двох запропонованих 

варіантів, обидва з яких базуються на екзистенційній пресупозиції самого 

факту крадіжки “you take the checks”. До того ж, альнернативна 

конструкція є загальним запитанням до підмету (займенника you з 

референцією до допитуваного) ще більш обмежує альтернативність вибору 
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відповіді для співрозмовника (слідчий знов використовує семантичний 

маніпулятивний прийом створення ситуації «уявного вибору»). 

Певні кореляції між статусно-категорійними, категорійними і 

оперативними ролями слідчого можна побачити у Таблиці 1 (Додаток А), 

що ілюструє вірогідну «підпорядкованість» оперативних позицій статусно-

категорійним ролям. Перші у такому разі можна вважати тактичними 

реалізаціями других, які стратегічно керують перебігом допиту. При цьому 

різні аспекти однієї й тієї ж статусно-категорійної ролі можуть бути 

реалізовані різними тактичними оперативними позиціями.  

 Матеріал дослідження показав, що оперативними рольовими 

позиціями допитуваного, що характеризуються відповідними 

лінгвопрагматичними маркерами (див. аналіз нижче), є: «готовий змінити 

свідчення», «викривач / проникливий», «укладач угоди», «слідчий», 

«жертва обставин», «той, хто ухиляється від відповіді» або «виверткий», 

«щирий», «агресивний», «схвильований /такий, що втрачає самоконтроль» 

“I don’t want to get involved in some long case”[381], «зацікавлений у 

вирішенні справи»  (“Tell me how I can help you” [381]), «укладач угоди».  

Відповідно до структури соціально-рольових дій, типових для 

оперативної ролі допитуваного «готовий змінити свідчення» (одна з 

можливих реалізацій статусно-категорійної ролі «той, хто співпрацює зі 

слідством»), зазначена роль умовно складається з двох варіантів: в першій 

частині – це лінія комунікативної поведінки того, «хто виправдовується» 

(“I apologise very much for my behaviour earlier on, right. I was 

overwrought”[381]), у другій – того, «хто готовий змінити свідчення» (“I 

mean, I ain't gonna sit here and lie no more”[381]). Отже, типова відповідь 

допитуваного у зазначеній ролі за формою є розгорнутим мовленнєвим 

ходом, що включає висловлювання, імпліцитно пов’язані причиново-

наслідковою семантикою (що іконічно відтворює незручну для 

допитуваного («непреференційну») референтну ситуацію, коли мовець має 

відмовитись від своїх попередніх тверджень):  
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“I say I hadn’t seen it before, because I, I truly believed I hadn’t seen it 

before. You, you showed me this, and I say yes, I have seen it before”  [381] 

Як зазначалось вище, непреференційні мовленнєві ходи 

інкорпорують різні виправдовування, самокорекцію мовця, інші маркери 

невпевненості, засоби мітігації, хеджування, непрямих мовленнєвих актів, 

що виражається у вигляді синтаксичних, лексичних і лексико-

синтаксичних ускладнень.  

Перша частина сценарію рольової поведінки, типової для ролі 

«готовий змінити свідчення», а саме «виправдовування у попередньому 

наданні неправдивих свідчень», формулюється за допомогою таких засобів 

стилістичного синтаксису, як: 

 а) паралельні структури (“I say I hadn’t seen it before, because I, I truly 

believed I hadn’t seen it before”[381]), що фокусуються на аргументації 

причин наданих неправдивих свідчень; 

 б) емфатичний повтор займенника першої особи однини (I, I truly 

believed);  

в) асиндетон як пропуск сполучного займенника that (графічно 

позначено нижче квадратними дужками) “I say […] I”, “I truly believed […] 

I” – з метою акцентування смислового фокусу висловлювання, а також 

надання йому динаміки (поспішає якнайшвидше «завершити» найбільш 

неприємну частину свого мовленнєвого ходу –  зізнання в неправдивих 

свідченнях);   

г) дієслово believe або інші дієслова лексико-семантичної групи, 

семантичною домінантою яких є значення believe (think, suppose, consider 

тощо), здатні «переміщати» причини надання неправдивих свідчень із 

площини знань у площину особистісних переконань (“Well, I think these are 

just notes I was making, about things I was doing. I, I, I honestly can’t ...”; “I 

think it was very usual to, for me to be curious about who was ringing me up at 

that time, and asking me to go somewhere.”[381]);  
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д) прислівники міри і ступеня truly, honestly як інтенсифікатори 

значення дієслів believe, say,  які, водночас, впливають на іллокутивну силу 

вcього мовленнєвого акту допитуваного, інтенсифікуючи ступень його 

щирості: “I honestly can’t say, you say, the serial numbers were 

consecutive”[381]. 

Друга частина сценарію рольової поведінки, типової для оперативної 

ролі допитуваного «готовий співпрацювати, змінюючи свідчення», 

відзначена використанням засобів з причиново-наслідковою семантикою 

(зміна свідчень, зважаючи на нові обставини). Рольовий варіант, що 

стосується зміни свідчень, включає аргументативну частину (причину зміни 

свідчень: “You, you showed me this”) і наслідкову (при цьому функцію 

причиново-наслідкового сполучника можуть виконувати не лише 

традиційні в цій ролі підрядні сполучники therefore,  thus, so, але й 

з’єднувальний сурядний сполучник and: “You, you showed me this, and I say 

yes”[381]). Зміна свідчень у наведеному прикладі відзначена синтаксичним 

паралелізмом з відтворенням пропозиційно тотожніх висловлювань із 

зміною заперечної семантики тверджень допитуваного на стверджувальну: 

“I hadn’t seen it before, (…) I hadn’t seen it before. (…) I have seen it 

before”[381]. Поширеним синтаксично-стилістичним індексом рольового 

варіанту «той, хто змінює свідчення» є використання повтору як 

заповнювача пауз гезитації з метою виграти час для дооформлення 

висловлювання: “You, you showed me this”. Водночас, такий повтор виконує 

функцію привертання уваги до особи співрозмовника-слідчого і 

наголошення на його ролі в зміні сценарію поведінки допитуваного.  

Ще більш ускладненою – лексично, граматично і лексико-

синтаксично ‒  є роль «той, хто ухиляється від відповіді» або «виверткий». 

Розглянемо типовий фрагмент мовлення допитуваного із характерними 

індексами зазначеної ролі: 

 “If I could give you more detail I would, but I, I’m sorry I can’t. I mean, I’m not 

avoiding the question, I’m not trying to, er, keep anything back. I’m just telling 
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you what I remember of the conversation. It was so, um, it was so trivial and so, 

er, done so quickly, how can I possibly remember more than that? I told you, 

what I’d said. I said yes, no, that sort of thing. I don’t think I actually discussed 

anything with him”. 

“See, the wallet wasn't took. The wallet was found. I found the wallet. It was 

empty except for an I.D. - and a few papers”[381]),  

Роль «виверткий» відзначена численними умовними конструкціями із 

використанням умовних сполучників і їхніх корелятів у складному 

реченні: “If I could, if I could come back to that, I probably can remember it, but 

I am just trying to think what it was that she was doing last week”; “(…) if I was 

doing anything concrete, I think I would remember it” [381]. Зазначений 

синтаксичний засіб послаблення категоричності висловлювання додатково 

посилюється такими засобами мітігації, як  дієслова умовного способу 

might, would, could та інші (“If I could give you more detail I would”[369]), що 

слугують граматичним деінтенсифікаторами впевненості мовця у 

повідомленому: “It might sound dreadful, I know it does, but  I’m not sure if it’s 

Wednesday. (…) I think that’s the only thing I can remember, I might have done 

on Wednesday.”[381] 

Типовими стилістичними індексами ролі є гезитаційні повтори (“but I, 

I’m sorry”; “It was so, um, it was so”),  

“Smith:  … it wasn’t, wasn’t the, either it was the wrong location, or the man was 

a hoax. 

MacLeod:  Oh, I realise that. 

Smith:  … if there had been some, some reason for me to stay there. He didn’t 

indicate that on the telephone.”,  

“Smith:  I explained to you before. I know, I know some of the roads in the area 

by name, I know them.”[381] 

Не менш поширеними виявами ролі «той, хто ухиляється від відповіді / 

виверткий» є емфатичні адвербіальні модифікатори – інтенсифікатори 

ступеня ознаки, особливо під час їхнього використання в паралельних 
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повторних структурах (“It was so, um, it was so trivial and so, er, done so 

quickly” [334]) і риторичні питання: “How can I possibly remember more 

than that?”, “How on earth could I be expected to know who’s on the other end 

of the line? I’ve never heard the guy from Adam, you know. How on earth do I 

know who this chap is, I mean …?”[381]. 

Серед морфолого-синтаксичних засобів маніфестації ролі виявлено 

частотне вживання заперечної форми теперішнього тривалого часу як 

засобу негативної ввічливості (певного дистанціювання і зниження 

відповідальності мовця за власні дії) (таке додаткове прагматичне значення 

реалізується поряд з : “I’m not avoiding the question, I’m not trying to”, “I’m 

just telling you”, “No, no, I’m not refusing to discuss it any time. I’m refusing to 

discuss it here and now”; використання лексичних і лексико-синтаксичних 

хеджів (“that sort of thing”, “I mean”): “It was a, sort of social event, at which I 

remember there being a lot of trade union people there. (…). It was a, sort of, 

general, for the area. (…). I mean, er, now who that Russian was, I don’t 

know”[334]), в тому числі прислівників – деінтенсифікаторів дії (just telling, 

possibly), часто у сполученні з модальними дієсловами: “Now, I don’t see how 

he could possibly know I took a pay cut, when it’s not true (…). I can’t see how 

you can dwell on this point, when it’s just factual.”; “I just might have nodded at 

him”; формули вибачення (“I’m sorry”, “No, I, sorry, I really couldn’t 

recognise somebody from that. (…) I really think this evidence is very flimsy. I’m 

sorry, but I can’t, on the basis of you showing me photographs that, particularly 

this last one, which is not a very good likeness, I think”); самовиправлення (and 

so, er, done so quickly); ідіоматичний вираз невпевненості I don’t think; 

використання гезитаційних пауз, в тому числі з  вокалізаціями –  вигуками 

er, um тощо: “I’m not trying to, er, keep anything back”, “It was so, um, it was 

so trivial and so, er, done so quickly”; “There, there was a Russian guy there, 

who I think was with Andy Wilson, and, er, er, I don’t know if he introduced me, 

or, but I was rather shy, and I didn’t, I didn’t say anything to him”.[381] 
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Серед інших оперативних ролей допитуваного нами визначені ролі  

«щирий», «агресивний», «схвильований / такий, що втрачає 

самоконтроль», «викривач / проникливий». 

У ролі «щирий» допитуваний дотримується стратегій позитивної 

ввічливості, а саме: стратегій згоди, уникнення незгоди і демонстрації 

розуміння інтересів і дій слухача: “I’ve got nothing against you guys. I mean, 

you’re doing your job”[381]. 

Серед мовних засобів реалізації ролі – неформальні звертання, сленг, 

вульгаризми, інша експресивно-емоційна лексика, синтаксично-

стилістичні засоби (повтори, еліпсис, градація тощо), окличні речення:  

“You can prove what you damn well please” (вульгаризм); “I’ve got nothing 

against you guys” (контактне неформальне звертання); “Why, why else, why 

else won’t you tell me why, why this route is important?” [381] (низка  повторів, 

що створюють стилістичний прийом градації, передає емоційне напруження 

допитуваного і підвищує ступінь щирості його висловлювань).  

Під час допиту роль «щирий» легко трансформується в оперативні ролі 

«агресивний» і «такий, що втрачає самоконтроль» – завдяки використанню 

спільних емоційно-експресивних засобів, характерних для зазначених 

ролей:  

1. “Look, give me a straight question, not this dilly-dallying, will you, for fuck’s 

sake. I want to get out of here. Now just tell me a, b, c, and we’ll get it over with, 

because you’re wasting my time” (оперативна роль «агресивний»); 

2. “Why, why else, why else won’t you tell me why, why this route is important?” 

(оперативна роль «схвильований / такий, що втрачає самоконтроль») 

3. “He has accused you of passing, passing classified information to the KGB.” 

Smith:  “Oh, that’s crazy!” (роль «схвильований»). 

4. “This is absolutely ridiculous!” (роль «схвильований») [381]. 

Оперативна роль «викривач / проникливий» є однією з можливих 

реалізацій статусно–категорійної ролі «той, хто перешкоджає слідству» 

(“Well you can accuse me of lying if you like. It’s, it’s your prerogative to call me 
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what you like.”, “This is all, is all a joke on your part. I really can’t see what 

point you’re trying to make.”, “Well, what you seem to be talking about is a far 

more serious offence, which sounds like somebody deliberately contriving to pass 

on information, and I, I can’t see myself in that role”[381]). 

Роль «викривач / проникливий» включає висловлювання, що 

експліцитно або імпліцитно пов’язані причиново-наслідковою 

семантикою: у першій частині (що синтаксично відповідає головній 

частині складнопідрядного речення) констатується факт відмови 

допитуваного від надання свідчень, у другій – пояснюються причини 

цього: “I said I wasn’t going to discuss it, because I didn’t know why you were 

asking that question”, “Well, they couldn’t have got it from me, because I didn’t 

have enough knowledge. I’d like to give you the satisfaction of saying I could 

build one, but …”[381]. 

Речення з підрядними причини відтворюють лінію комунікативної 

поведінки у типовій ситуації відмови, що зазвичай пов’язана із поясненням 

причин такої «непреференційної» соціальної дії.  

Іншою можливістю розгортання сценарію «відмови» є пом’якшення 

ступеня її категоричності за допомогою висунення допитуваним умови, 

виконання якої здатне змінити роль «викривача / проникливого» на більш 

сприятливу для перебігу допиту роль «укладач угоди». Іконічним 

відтворенням референтної ситуації «торгу» або «угоди», спричиненої 

такими соціально-рольовими діями, є умовні речення або синонімічні їм 

конструкції, формально виражені іншими типами складнопідрядних 

речень: “I am not going to discuss that with you, until you get me some 

evidence”. У наведеному прикладі значення часу наближається до значення 

умови, а сполучник часу until виконує функцію сполучника unless. 

Слід зазначити, що варіанти оперативної ролі «укладач угоди» вже є 

реалізацією «кооперативних» ролей «той, хто співпрацює зі слідством / дає 

правдиві свідчення» і, відповідно, відзначені різним ступенем виявлення 

готовності до співпраці як градуйованої ознаки. Залежно від цього, 
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варіюються засоби вираження рольових варіантів – від умовних 

конструкцій (“If I knew why you were asking that question, I would tell you”; 

“If I could give you more detail I would, but I, I’m sorry I can’t”; “If you told me 

what I’d done, then we could talk about it, but I just walked; I didn’t do anything 

while I was walking”; “Well I can’t answer you, if you give me no facts to go on. 

Because I don’t know”; “If you want me to respond in the way that’s going to 

give you something, and me something, out of this interview, then I presume you 

should ask the questions that, that make it logical for me to answer them”) до 

підрядних обставинних часу, причини, поступки: “No. I said I wasn’t going 

to discuss it, because I didn’t know why you were asking that question.”, “I’m not 

going to tell you until you tell me why you are asking that question.”, “It’s, it’s 

not that I’m trying to cover anything up, I’m certainly not, but until you reveal 

further information on your side, I feel that it’s pointless me commenting, and 

having an endless discussion”[381]. 

Зокрема, у складнопідрядному реченні часу “It is your turn to give me 

some information before I cooperate with you” завдяки конектору before дія 

(співробітництво допитуваного) розміщується в точному моменті часу 

(співпрацюватиме не раніше, аніж матиме місце те, про що йдеться у 

головному реченні, тобто отримання необхідної інформації). Така часова 

зумовленість зближує наведене речення з умовним, трансформуючи 

підрядне часу у головне, а головне – у підрядне умови (буду з вами 

співпрацювати, якщо…). 

Найбільш імпліцитними виявами  ролі «укладач угоди» є вираження 

умови засобами простого речення (“You’re asking me questions without 

giving me the facts”: передумова постановки запитань і, відповідно, відповіді 

на них, міститься у другій частині простого речення, ускладненій герундієм) 

і складним реченням з підрядним означальними і складним додатком з 

інфінітивом (“Please, ask me the questions that will enable me to answer ”). 

Наступною оперативною роллю допитуваного є роль «слідчий»: “… I 

think you will have to offer me some evidence that that money was from the 
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KGB”; “Can you be more specific”; “What does this thing look like? Because I 

don’t recollect I was strapped up to anything, or ...”, “ No, I don’t know you’re 

right. (…) I, I cannot argue with a case that I don’t have in front of me. (…) I 

think you, you have to bring the evidence forward, not me”; “Well, put the cards 

on the table. Who is this George then? Is he somebody I should know?” [381]. 

У зазначеній ролі допитуваний може брати на себе керівну роль, 

перехоплювати комунікативну ініціативу (“Now I think it is my turn to say”), 

намагається давати вказівки слідчому, звинувачує його експліцитно або 

імпліцитно в недоречності питань (“You’re trying me out, that’s what you’re 

doing, isn’t it?”, “I see no point in beating about the bush on fringe subjects.”, 

No. I said I wasn’t going to discuss it, because I didn’t know why you were asking 

that question.”[381]), перериває хід допиту (“I’ve got a very good explanation 

for what happened at that time, but I’m not going to discuss it with you at this 

time”[381]), сам ставить питання, в тому числі маніпулятивні (“How could 

you possibly know that, unless George was somebody that you’ve asked to ring 

me up”; “I, I presume this is all about the job for Ferranti, isn’t it? Is it?”; “I say 

I do not know Victor, and if I did, well, why should I hold back and not tell 

you?”.[381] 

Програвання такої ролі відбувається у разі, якщо допитуваний (у 

статусі підозрюваного) не бажає відповідати на питання, особисто не 

зацікавлений в цьому, приховує інформацію, і його метою є завадити 

слідчому проводити допит:  

“Smith: If this man said Victor. I mean, I was humouring the guy anyway. You 

can ask my wife, I mean, the way I was talking was yes, no, yes, no, or something. 

I, I didn’t know who the guy was. I mean, I told you George means nothing to me. 

I mean, who is George? Is he one of your men? Is he?  

Police Officer: I will ask you questions. 

Smith: Why don`t you answer my questions? 

Police Officer: I ask questions here, Mr. Smith.”[381] 
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У наведеному фрагменті допитуваний програє оперативну роль 

«слідчого» за допомогою прямих немітігованих запитань – як спеціальних 

(“Who is George?”), так і загальних, що є «загрозливими» для «обличчя» 

співрозмовника і виявом мовленнєвої агресії. До того ж, паралельний 

анафоричний повтор із компресією  (“Is he one of your men? Is he?”) 

позбавляє співрозмовника не лише свободи вибору відповіді, але й часу на 

відповідь.  Намагання слідчого відновити свою інвертовану статусну роль 

наштовхується на наступне провокаційне питання допитуваного, що за 

формою є конвенційним непрямим мовленнєвим актом з іллокутивною 

силою директива (answer my questions). 

Одним з типових виявів комунікативного домінування, характерного 

для програвання допитуваним ролі «слідчого», є перебивання 

співрозмовника й перехоплення комунікативного ходу: 

 1.“MacLeod:  Right, Ok if we accept you don’t know who George is ... 

Smith:  That’s absolutely true. I mean, I do not know who George is.” [381] 

 2. “MacLeod:  Well, I’m putting it to you, that you received a telephone call this 

morning, from a man called … 

Smith:  We’ve discussed that. We’ve discussed that. I’ve, I’ve told you exactly 

what I can tell you.”[381] 

Дослідження показало, що однією з поширених оперативних ролей 

допитуваного є також роль «жертва обставин»: “My simple walk out to buy a 

newspaper has turned into something, which you feel has, has got some 

significance to you, but has no significance to me.”[381] 

Синтаксис  мовлення допитуваного в зазначеній ролі відповідає 

структурі семантичного ходу поступки, де перша і друга частини 

мовленнєвого ходу пов’язані відношеннями поступки або «всупереч 

чому». Лексико-синтаксичними засобами у таких реченнях виступають 

допустові сполучники або їхні кореляти у структурі складного речення – 

найчастіше, протиставний сполучник but. Водночас, взаємопов’язані 
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допустoвими відношеннями частини взагалі можуть не мати формальних 

індексів зв'язку.  

Разглянемо типовий варіант програвання зазначеної ролі.  

“I cannot prove I didn’t, no. But I am asserting, there was no reason for 

anything suspicious about my visit to Portugal”.  [381] 

Ініціююча репліка формулює стан речей (умову), всупереч яким мають 

місце обставини (відбувається дія) в основній частині комплексного 

мовленнєвого ходу. Перша частина містить констатацію неможливості 

довести свою непричетність, що експліцитно формулюється з 

використанням модального can у заперечній формі із значенням «не мати 

можливості» у поєднанні з дієсловом у значенні «довести правдивість 

своїх слів» і посилюється подвійним запереченням: I cannot prove (…), no.  

Основна частина мовленнєвого ходу, типового для ролі «жертва 

обставин», містить виправдовування, завірення, спростування та інші 

мовленнєві дії, пропозиційний зміст яких суперечить обставинам, 

викладеним в ініціюючій репліці, і, відповідно, характеризує програвача 

ролі як «жертву обставин». 

При цьому допитуваний використовує іллокутивний акт 

репрезентативу (асертиву, констативу), що впроваджується іллокутивним 

дієсловом assert, замість якого можуть вживатися дієслова claim, state, 

affirm, swear, insist тощо із аналогічною асертивною функцію: 

стверджуючи, мовець бере на себе зобов’язання бути достовірним і 

узгодити свої слова «у відповідності до світу», до реального стану речей 

[282, c. 128-168]. Для надання своїм словам більшої впевненості 

допитуваний використовує морфологічний засіб – часову форму дієслова у 

Present Continuous (I am asserting.).  

У частині власне «спростування» своєї причетності до кримінальних 

дій, окрім експліцитного заперечення, використовується неозначений 

займенник anything як деінтенсифікатор ознаки suspicious (there was no 

reason for anything suspicious about my visit to Portugal). 
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Кореляції між статусно-категорійними ролями допитуваного і 

оперативними рольовими варіантами можна побачити у Таблиці 2 

(Додаток Б). 

 

2.2. Значення зміни комунікативних ролей в розвитку сценарію 

допиту 

 У відповідності до принципів упорядкованості, регламентованості й 

релевантності діалогічного мовлення (висвітлення яких є основних 

фокусом конверсаційно-аналітичних досліджень (Heritage [264]; Sacks 

[308, 311]; Schegloff [321, 319], комунікативні ролі слідчого і допитуваного 

утворюють корелятивні зв’язки, що визначають сценарії комунікативно-

рольової поведінки інтерактантів протягом допиту. 

Парні статусно-категорійні ролі корелюють з прототипними 

моделями секвенцій, що структурують комунікативну ситуацію допиту. 

Серія запитань / директивів-реквестивів слідчого фокусується на виявленні 

місця, часу, способу і наслідків скоєння злочину, встановленні мотивів і 

міри відповідальності винного, пом'якшувальних і обтяжуючих обставин.  

Як показав аналіз матеріалу, найпоширенішими є комбінації таких 

зустрічних (парних) ролей слідчого і допитуваного:  

а) дізнавач (позитивно налаштований) / захисник прав допитуваного 

/ неупереджений (захисник закону / той, хто чітко дотримується 

процедурних вимог) < > той, хто співпрацює зі слідством / той, хто дає 

правдиві свідчення;  

б) дізнавач (негативно налаштований) / викривач неправдивих 

свідчень / звинувачувач / неупереджений (захисник закону / той, хто чітко 

дотримується процедурних вимог) <> той, хто перешкоджає слідству / 

дає неправдиві свідчення / необізнаний / готовий торгуватися / йти на 

поступки. Вибір статусно-категорійної ролі допитуваного залежить при 

цьому від різних чинників: перш за все, від його процесуального статусу як 
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свідка, потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого, а також від 

тяжкості злочину або вини. 

Преференційними для ролі дізнавач і такими, що зумовлюють 

оптимальний варіант сценарію допиту, є статусно-категорійні ролі той, 

хто співпрацює зі слідством / той, хто дає правдиві свідчення. За умови 

узгодженості стратегічних програм комунікантів в ситуації 

комунікативного співробітництва такі оперативні варіанти ролі дізнавач (і 

гомогенної їй ролі  захисник прав допитуваного), як щирий, тактовний, 

витриманий, коректний, зацікавлений в особі допитуваного, 

доброзичливий, той, хто довіряє допитуваному, той, хто прагне 

допомогти, ініціюють з боку допитуваного зустрічні оперативні варіанти 

щирий / правдивий, зацікавлений у вирішенні справи, укладач угоди, 

готовий змінити свідчення. 

Непреференційною для ролі дізнавач і такою, що ускладнює сценарій 

розвитку допиту й може призвести до комунікативного конфлікту  між 

сторонами допиту, є така статусно-категорійна ролі допитуваного, як той, 

хто перешкоджає слідству / дає неправдиві свідчення. Поява зазначеної 

ролі ініціює зустрічні статусно-категорійні ролі слідчого викривач 

неправдивих свідчень, звинувачувач, що впроваджуються локальними 

оперативними варіантами аналітик / проникливий, психолог / маніпулятор, 

той, хто підозрює допитуваного в нещирості / наданні неправдивих 

свідчень, авторитарний, такий, що втрачає самоконтроль. Ці ролі 

спрямовані на викриття неправдивих свідчень або ухилення від дачі 

свідчень, аналіз мотивів такої комунікативної поведінки і на провокування 

допитуваного до визнання.  

У свою чергу, зазначені оперативні ролі слідчого ініціюють зустрічні 

рольові позиції допитуваного, які створюють псевдомодель події або її 

деталей, стверджують і перебільшують «незнання» обставин справи або є 

форматом конфліктної комунікативниї поведінки і відмови від дачі 

свідчень. Серед таких оперативних рольових пар найпоширенішими є ролі  



137 

 

 

 

викривач / проникливий, укладач угоди, слідчий, жертва обставин,  той, 

хто ухиляється від відповіді або виверткий (в форматі реалізації статусно-

категорійних ролей той, хто перешкоджає слідству / дає неправдиві 

свідчення, необізнаний).  

Найпоширеніші пари статусно-категорійних ролей слідчого і 

допитуваного представлено у Таблиці 3 (Додаток В). 

Отже, одна й та ж сама статусно-категорійна роль здатна ініціювати 

різні парні їй ролі, що зумовлює відмінні сценарії розвитку допиту. При 

цьому важливо зазначити, що відхилення співрозмовника від 

«нормативного» рольового сценарію, ініційованого першим членом 

рольової пари, й пропонування нової ролі  приводить до коригування обох 

рольових варіантів, оскільки взаємне підлаштовування під зустрічні ролі є 

умовою продовження інтеракції:  

“Ms. Cutty, did you happen to know Lisa? 

No.  

Never met her...no association?  

No, I just came down here a few months ago. 

 Let me ask you one more thing that just popped...popped into my mind. When 

you first met Lisa, were you introduced or was it a chance meeting? Uh...it was 

a chance meeting.”[384] 

Так, у першій секвенції вищенаведеного фрагменту роль дізнавач 

кореспондує ролі той, хто дає неправдиві свідчення. У другій секвенції 

діалогу статусно-категорійні ролі залишаються незмінними, реалізуючись 

в оперативних рольових позиціях слідчого (той, хто підозрює 

допитуваного в нещирості / наданні неправдивих свідчень) і допитуваного 

(виверткий). Проте далі відбувається несподівана зміна ролі дізнавача на 

роль викривача неправдивих свідчень, що реалізується через оперативну 

роль психолог / маніпулятор. Маніпуляція досягається через порушення 

максими якості (правдивості / щирості) інформації: слідчий використовує 
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ідіоматичний вислів  popped into my mind із значенням випадковості, 

несподіваності, підсилюючи сему випадковості прислівником just для 

опису дії, що відбулася «щойно зараз». Водночас, запитання, якому 

передує ідіома, показує, що  подальший запит інформації є стратегічно 

продуманим мовленнєвим ходом, а ніяк не випадковою думкою. Про це 

свідчить і психологічна пауза як засіб емоційного впливу на допитуваного 

з метою зосередження його уваги на важливості змісту наступного 

мовленнєвого ходу. 

Іншим підтвердженням маніпулятивного характеру ролі слідчого є 

залучення пресупозиції про існування самого факту зустрічі: “When you 

first met Lisa, were you introduced or was it a chance meeting?”[384]. Такий 

смисл імплікований у підрядному реченні, тобто є немаркованою 

частиною висловлювання  на відміну від альтернативних запитань, на яких 

експліцитно сфокусовано увагу мовця (“Were you introduced or was it a 

chance meeting?”). Завдяки пресупозиціям імпліцитний смисл про те, що 

допитувана «зустрічалася з Лізою» стає «встановленим фактом». 

Отже, роль психолог / маніпулятор з відповідними прагматичними 

засобами спричинює заміну первинної ролі допитуваного той, хто дає 

неправдиві свідчення на преференційний рольовий варіант той, хто 

співпрацює зі слідством, що утворює нову зустрічну роль у парі викривач 

неправдивих свідчень < > той, хто співпрацює зі слідством. Поява 

преференційної для слідчого ролі кардинально змінює перебіг допиту у 

відповідності до його основної інституційної мети – розкриття злочину та 

виявлення осіб, винних у його вчиненні. 

Зміна оперативних ролей є механізмом вирішення локальних 

інтеракційних завдань і корелює з комунікативними тактиками учасників 

дискурсу допиту. Якщо конгруентність статусно-категорійних ролей і їх 

зміна у дискурсі підлягає певним регулярностям (див. вище Таблицю 3), 

віддзеркалюючи інституційно унормовані стратегії перебігу допиту, то 
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комбінації оперативних ролей зазвичай є випадковими, тобто такими, що 

припускають можливість вибору різних парних варіантів з обмеженої 

кількості зазначених ролей.   

Передбаченими зустрічними ролями є ролі «аналітик / проникливий» –  

«жертва обставин», «аналітик / проникливий» –  «той, хто ухиляється від 

відповіді», «психолог / маніпулятор» –  «укладач угоди», «той, хто 

підозрює допитуваного в наданні неправдивих свідчень» – «жертва 

обставин»,  «той, хто довіряє допитуваному» – «щирий / правдивий». 

 «Непередбаченими» є рольові пари «аналітик / проникливий» (роль 

слідчого») –  «викривач-проникливий» (роль допитуваного), «слідчий» 

(роль допитуваного) – «той, хто чітко дотримується процедурних вимог» 

(роль слідчого»), «психолог-маніпулятор» (роль слідчого») – «викривач-

проникливий» (роль допитуваного). Зазначені ролі є непередбаченими для 

слідчого і для перебігу допиту, оскільки відзначені інверсію інституційних 

статусів слідчого (як суб’єкту, наділеного інституційною владою) і 

допитуваного (як субординаційного суб’єкту), що ілюструє наведений 

нижче приклад. 

 “Beels:  Would you be willing to talk about any trips abroad, at any time during 

your life? 

Smith:  Not at this stage I wouldn’t, no, because I think you are going to build 

some case on I’m travelling around the world, selling secrets or something, I 

don’t understand the course of that question.”[381] 

Так, в наведеному фрагменті діалогу роль слідчого психолог-

маніпулятор виявляється у підкреслено відстороненій манері запитувати 

інформацію за допомогою засобів негативної ввічливості (“Would you be 

willing to…”), яка демонструє відсутність «загрози» «обличчю» 

допитуваного (як мітігації комунікативного тиску на нього), відволікаючи 

його від реальної загрози надання «небезпечних» для нього свідчень. Серед 

мовних засобів маніпуляції у наведеному прикладі слід також визначити 

дворазове використання неозначеного займенника (“any trips (…), at any 
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time”) у поєднанні з «розмитим» часовим дейксисом (“at any time during 

your life”) для того, щоб за допомогою номінативних одиниць з широкою 

референційною семантикою замаскувати наявність зв’язку між фактом 

подорожей допитуваного і обставинами інкримінованого йому злочину.  

Як показав аналіз матеріалу, у випадку розпізнання допитуваним 

маніпулятивного характеру ролі слідчого й програвання ним, відповідно, 

зустрічної ролі «викривач-проникливий» типовим напрямом розвитку ДДС 

є реакція «захисту» з боку слідчого, що реалізується або через ігнорування 

інверсивної ролі допитуваного, або за допомогою залучення свого 

інституційного статусу і програвання ролі «той, хто чітко дотримується 

процедурних вимог»:  

“Smith:  The implications here, are that you are not giving me the information 

which you are obviously basing this on, and any answers I give are bound to be 

perhaps misconstruсted later on. 

MacLeod:  The reason you have your solicitor here is to safeguard any 

misconstruction that might be put on anything that you say …”[381] 

Захисна рольова реакція застосовується представником інституту і під 

час програвання допитуваним іншої інверсійної (з порушенням 

вертикальних зав’язків) ролі, а саме оперативної ролі «слідчого». 

Зазавичай, слідчий ігнорує таку зустрічну роль, не розвиває сценарію 

допиту, а наполягає на своєму ексклюзивному праві на певну статусно-

категорійну або оперативну роль, на яку «посягає» співрозмовник. В 

результаті має місце вставна секвенція, коли пропонується не друга пара 

секвенцій, а перефразована перша пара (такий тип секвенцій докладно 

описаний в ракурсі конверсаційного аналізу: Schegloff [320, c.31–74]. 

“Smith: (…) I mean, who is George? Is he one of your men? Is he? 

Police Officer: I will ask you questions. 

Smith: Why don`t you answer my questions? 

Police Officer: I ask questions here, Mr. Smith.”[381] 

Так, у наведеному вище фрагменті інверсія інституційно унормованих 
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ролей, що полягає у спробі допитуваного перехопити право 

комунікативної ініціативи і самому ставити запитання, наштовхується на 

ігнорування слідчим пропонованої зустрічної ролі «слідчого» і 

продукування вставного мовленнєвого ходу. 

Незважаючи на те, що зміна оперативних ролей є більш спонтанною, 

аніж у разі статусно-категорійних ролей, вона також має певні 

регулярності. Вони, насамперед, полягають у тому, що будь-яка 

преференційна для завдань допиту (або для вирішення локальних 

проміжних цілей) роль підтримується і заохочується, в той час як 

непреференційна роль співрозмовника спонукає слідчого або допитуваного 

до коригування розмови з метою досягти бажаної (преференційної) 

мовленнєвої реакції. Це, у свою чергу, приводить до коригування і 

власного рольового варіанту, що підлаштовується під зустрічну роль. 

Отже, зміна ролей безпосередньо впливає на змістові і формально-

структурні характеристики допиту. 

З огляду на вищезазначене, логічно припустити, що статусно-

категорійні рольові пари корелюють із стратегіями, а оперативні – із 

тактиками дискурсу, яким присвячений наступний підрозділ дослідження.  

 

Висновки до другого розділу  

Інституційний характер дискурсу допиту і, водночас, його 

комунікативна організація у вигляді діалогічного мовлення визначає 

таксономію і ієрархію комунікативних ролей, специфічних для цього типу 

дискурсивного зразка. Нами ідентифіковані такі рольові типи, як статусно-

інституційні, статусно-категорійні, категорійні й оперативні ролі. 

Особливості статусно-інституційних ролей зумовлені інституційною 

метою досудового розслідування: для слідчого – розкрити злочин та 

виявити осіб, винних у його вчиненні, для допитуваного – викласти все те, 

що йому / їй відомо у справі. Статусно-інституційна пара ролей «слідчий – 
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допитуваний» відзначена асиметричними відношеннями з комунікативним 

домінуванням слідчого як представника інституції, що індексується 

виключним з його боку правом комунікативної ініціативи.  

Рольовими варіантами статусно-інституційних ролей є статусно-

категорійні ролі. Для слідчого найпоширенішими є ролі «дізнавач», 

«захисник прав допитуваного», «захисник закону», «викривач неправдивих 

свідчень». Такі ролі комбінуються з зустрічними рольовими варіантами 

допитуваного:  «той, хто співпрацює зі слідством», «той, хто перешкоджає 

слідству», «готовий торгуватися / йти на поступки». Кожна роль 

характеризується власними прагматичними і мовними маркерами: роль 

«дізнавач» – дотриманням максим кооперації, директивами і іншими 

мовленнєвими актами, що зазвичай кваліфікуються як «загрозливі» для 

«обличчя» інтерактанта, але, зважаючи на інституційну специфіку допиту, 

є виявами прямої стратегії   bald on-record. Роль «захисник прав 

допитуваного» реалізує позитивно-ввічливі стратегії зближення, 

порозуміння і схвалення. У цій ролі слідчий використовує лексику із 

семами «інтерес», «співчуття», «взаємність», звертається до допитуваного 

на ім'я із вживанням розмовних і зменшувальних варіантів, вживає 

інфінітивні конструкції мети із семантикою ствердження (випередження) 

згоди допитуваного кооперувати, що відомо в теорії ввічливості як 

імплікування псевдо згоди. 

Роль «неупереджений» або «захисник закону» характеризується 

дотриманням кооперативних максим кількості і стилю, а також стратегій 

негативної ввічливості, що зумовлюють статусне дистанціювання від 

співрозмовника, зменшення імпозиції і категоричності. Мовними 

маркерами ролі є засоби зниження категоричності і прямолінійності 

мовлення. 

Роль слідчого «звинувачувач» відзначена використанням 

мовленнєвих актів «загрози» позитивній самооцінці допитуваного. 

Залежно від ступеня звинувачення як градуйованої дії,  роль 
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«звинувачувача» може мати імпліцитні і експліцитні (негативно 

конотована оціночна лексика на позначення несхвалення, незгоди, критики 

вчинків або особистісних якостей допитуваного (dishonesty, liar)) вияви.  

Парні статусно-категорійні ролі допитуваного представлені ролями 

«той, хто співпрацює зі слідством» (яка маркується відсутністю 

конверсаційних імлікатур, засобами негативної ввічливості як ввічливості 

статусних відношень і пошани до слідчого / закону, лексикою із семою 

«співпраця» (to cooperate, cooperation); прислівниками-інтенсифікаторами 

(fully, as fast as possible, certainly); «готовий торгуватися / йти на поступки» 

(експлікується складнопідрядними реченнями умови або має імпліцитні 

форми вираження, коли умова імплікована в першій частині простого 

поширеного речення, що містить заклик до зміни лінії рольової поведінки 

слідчого відносно допитуваного). Інша роль допитуваного – «той, хто 

перешкоджає слідству / дає неправдиві свідчення» або її імпліцитний 

корелят «необізнаний» відзначена використанням заперечень у складі 

присудка, додатку тощо, що підсилюється прислівниками-

інтенсифікаторами ступеня необізнаності (exactly, even), повторами, 

складнопідрядними реченнями з підрядним причини, що іконічно 

відтворюють ситуацію пояснення допитуваним причин своєї 

необізнаності. У своїх імпліцитних виявах роль маркується риторичним 

запитанням (“How would I know?”, “How could I possibly be aware of (…)?” 

(з іллокуцією заперечення “I don't know”)), заперечними реченнями із 

займенником другої особи, із функцію «інверсії відповідальності» на 

слідчого (“you haven’t told me”) як причину необізнаності допитуваного. 

Статусно-категорійні ролі реалізуються в категорійних і оперативних 

ролях. Серед категорійних виявлені ролі «фахівця-професіонала» (слідчий 

підлаштовується під професійний «регістр» допитуваного, 

використовуючи професійну лексику як маркер належності до кола 

«своїх», що має викликати у співрозмовника довіру і спонукати 

відвертість), «добрий слідчий» і «злий слідчий».  
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Оперативні ролі відповідають тактикам співрозмовників у локальних 

інтерактивних ходах, і, певною мірою, віддзеркалюють ідентичність 

слідчого і допитуваного за психологічними і іншими особистісними 

ознаками. Серед найпоширеніших оперативних ролей слідчого виявлені: 

«психолог / маніпулятор» (індексується порушенням максим кооперації, 

що є тригером  конверсаційних імплікатур,  а також залученням 

пресупозицій про існування фактів і обставин, особливо значущих для 

слідства; використанням  лексем з широкою референційною 

співвіднесеністю з метою вуалювання інформації; маніпулятивним 

прийомом створення ситуації «уявного вибору» за допомогою 

альтернативних питань); «коректний» (непрямі мовленнєві акти, засоби 

«модусного» і семантичного пом’якшення, вираження деагентивності, в 

тому числі – пасивний стан, неозначені займенники, структури з 

неагентивним підметом, континуальний презенс); «авторитарний» 

(запитання провокаційного змісту, анафоричні повтори імперативу у 

першій особі однині let me з метою утримання комунікативної ініціативи, 

інвективні мовленнєві акти з іллокуцією дискредитації адресата); 

«неврівноважений» (типові засоби реалізації ролі – заповнені і незаповнені 

паузи гезитації; стилістичні прийоми апозіопезису, повторів, 

синтаксичного паралелізму, еліпсису). 

Серед типових оперативних ролей допитуваного виявлені:  

а) роль «жертва обставин» (синтаксис мовлення допитуваного 

відповідає структурі семантичного ходу поступки, де перша і друга 

частини повязані відношеннями «незважаючи на що» або «всупереч чому» 

за допомогою допустових сполучників або їхніх корелятів);  

б) роль «готовий змінити свідчення», що  маніфестується 

висловлюваннями, імпліцитно пов’язаними причиново-наслідковою 

семантикою (що іконічно відтворює незручну для допитуваного ситуацію 

пояснення причини відмови від своїх попередніх тверджень);  
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в) роль «той, хто ухиляється від відповіді / виверткий» відзначена 

численними умовними конструкциями із використанням умовних 

сполучників і їхніх корелятів; граматичними і лексичними 

деінтенсифікаторами впевненості мовця у повідомленому, гезитаційними 

паузами і повторами тощо);  

г) роль «викривач / проникливий» включає висловлювання, що 

експліцитно або імпліцитно пов’язані причиново-наслідковою семантикою 

із констатацією факту відмови допитуваного від надання свідчень і 

поясненням причини цього;  

д) маркери ролі «укладач угоди» іконічно відтворюють референтну 

ситуацію «торгу» або «угоди» і за ступенем виявлення готовності до 

співраці як градуйованої ознаки варіюються від умовних конструкцій в 

Second Conditional до підрядних часу.  

Визначені спільні прагматичні і мовні ознаки ролей, що є 

преференційними і непреференційними для розвитку інтеракцій в ДДС. У 

преференційних ролях слідчий і допитуваний намагаються не порушувати 

кооперативні максими якості (правдивості) і стилю, поєднують маркери 

позитивної і негативної ввічливості. Для слідчого в преференційних ролях 

типовим є також використання прямої стратегії bald on-record (коли 

імперативи і прямі немітіговані запитання сприймаються як інституйно 

унормовані і, відповідно, не «загрозливі» для «обличчя» допитуваного). 

У непреференційних ролях слідчий використовує face threatening acts 

(директиви, інвективи з іллокуцією дискредитації адресата тощо), 

комбінуюючи їх  з засобами лексичної і граматичної мітігації. 

Допитуваний у своїх непреференційних ролях використовує лексико-

синтаксичні форми заперечення, адвербіальні інтенсифікатори ступеню 

заперечення / необізнаності, деінтенсифікатори власної впевненості у 

повідомленому, еліптичні структури, риторичні запитання з іллокуцією 

заперечення, гезитаційні повтори і паузи.  
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На всіх рівнях своєї реалізації ролі утворюють корелятивні зв’язки –

преференційні і непреференційні рольові пари для оптимального розвитку 

сценарію допиту. Одна з структурно-конверсаційних регулярностей 

допиту полягає в тому, що преференційна роль підтримується і 

заохочується співрозмовником, в той час як непреференційна роль 

спонукає слідчого або допитуваного до коригування розмови з метою 

досягти бажаної (преференційної) мовленнєвої реакції. Це приводить до 

коригування обох рольових варіантів, що зумовлює різні сценарії розвитку 

допиту. 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора 

[128, 129, 130]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНО-ТАКТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ ДОПИТУ 

 

3.1 Структура та мовні стратегії і тактики допиту 

3.1.1. Поняття комунікативної стратегії і тактики в лінгвістиці 

Допит представляє собою усне діалогічне мовлення, яке здійснюється 

в інтерактивній парі представника установи (слідчого) і «клієнта» 

(допитуваного), який може мати різний процесуальний статус (потерпілий, 

свідок, підозрюваний, обвинувачений). Він проводиться слідчим, який після 

безпосереднього збору і аналізу інформації, конструювання власної версії 

злочину, планує хід допиту, питання, які будуть підніматись, вплив, який 

буде здійснюватись на допитуваного, а також набір стратегій і тактик 

мовленнєвого впливу.  

Під мовленнєвим впливом розуміють вплив на концептуальну 

систему співрозмовника, керований цільовою настановою мовленнєвого 

спілкування, що спрямований на зміну поведінки, психологічних станів, 

мислення адресата, оцінки ним певного явища і т.ін. [150, с. 430].  

 В дискурсивному жанрі допиту вплив на співрозмовника з боку 

інституційного суб’єкта-слідчого здійснюється через сукупність стратегій і 

тактик, як зумовлених інституційними обмеженнями, так і спонтанних, що 

умотивовані потребами інтеракції упродовж діалогу і ролями інтерактантів 

з метою досягнення глобальної мети. 

О.С. Ісерс зазначає, що для людини, яка звикла рефлексувати з 

приводу власного мовлення, стратегічне і тактичне планування 

мовленнєвих дій є цілком усвідомлюваним завданням, а в політичному і 

рекламному дискурсі мовленнєве планування досягає рівня технологій [58, 

с. 51.] Адже, на її думку, учасники діалогу коригують свої дії в залежності 

від ситуації, що складається, залишаючись в межах єдиної надзадачі. А 
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надзадача і комунікативні ходи співвідносяться з поняттями стратегії і 

тактики.  

При аналізі матеріалів допиту на етапі досудового слідства ми 

розглядатимемо стратегії обох учасників співбесіди  ̶ слідчого і 

допитуваного, які взаємопов’язані в межах інтеракції: набір стратегій 

одного з інтерактантів впливає на вибір стратегій його партнером. В ході 

конструювання діалогу важливим вважаємо аналіз компонентів інтеракції, 

які впливають на зміну стратегій, а також, показників ефективності 

використання стратегій і наборів найбільш дієвих стратегій в різноманітних 

ситуаціях допиту.  

 

3.1.2. Комунікативні стратегії і тактики слідчого і допитуваного в 

англомовному дискурсі допиту 

Специфіка допиту як інституційного дискурсу зумовлює усталений 

набір стратегій і тактик, що реалізують інституційні цілі на різних етапах 

розгортання цього дискурсивного зразку. Мета допиту як інституційного 

типу спілкування полягає, перш за все, в отриманні інформації, необхідної 

для розслідування справи, представленні її на етапі судового розгляду, 

прийнятті судового рішення у справі. 

Головна мета допиту визначає набір стратегій слідчого (головних як 

найбільш значимих і допоміжних, як зумовлених ситуацією) за О.С.Іссерс 

[58]), а тактики є засобом конкретного втілення інтенції і мети мовця. 

Дослідниця також звертає увагу на той факт, що відсутність інформації про 

партнера зумовлює побудову двох гіпотез мовця, що відображають полярні 

настанови адресата як його налаштування на кооперацію чи конфлікт. В 

первинному допиті, процедура якого планується слідчим заздалегідь, 

відсутность достатньої інформації і непередбачувана поведінка 

допитуваного змушують слідчого до конструювання  двох типів поведінки 

(допоміжних стратегій), направлених на кооперацію (надання інформаціі) 
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чи на конфлікт (відмова, маніпуляції), які поєднує одна спільна мета 

(стратегія) – отримання інформації. Розглянемо конкретні приклади різних 

видів допиту.  

Сама процедура проведення допиту, незалежно від процесуального 

статусу допитуваного, має структуру із чітко встановленими 

конститутивними елементами. Допит починається із етапу встановлення 

особи допитуваного, роз’яснення його прав і обов’язків, попередження – 

коли йдеться про свідка або потерпілого – про кримінальну відповідальність 

за ухилення чи відмову від дачі свідчень або дачу хибних свідчень. Отже, на 

цій стадії допиту, яку можна умовно назвати «ідентифікаційною», основною 

стратегією слідчого є встановлення контакту і отримання  нової інформації. 

Ця стратегія слідчого реалізується через тактики розпитування, 

попередження, пояснення, перепитування, конкретизації, нагадування, 

уточнення, підлаштування під професійний регістр допитуваного.   

Наприклад:  

1. Det. Sudler: I'm sorry ... Mr.- Greenwood ... for the record I'd like you to state 

your name, umm ... date of birth, and your present address.  

Greenwood: Okay. My name is.. .uh ... and 

Det. Sudler: Okay. Street here in…?  

Greenwood: Uh Huh ... in Clearwater ... right. 

Det. Sudler: How long have you resided at that address? (тактика 

розпитування) 

Greenwood: Well, that's where ... that's where I work. Uh.. about a year. [384] 

2. Pepe:  When any person is arrested they have certain rights, Ok, the right to 

say nothing, that is, you do not have to say anything unless you wish to do so, but 

what you say may be used as evidence. Now I want you to understand that, that 

any answer that you give to me is at your own free will.  [381] (тактика 

пояснення) 

3. Det. Sudler: Good morning Mrs. McPherson, this is Det. Sudler at the  Police 
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Department.  

McPherson: Yes Dr ... .Mr. Sudler. 

Det. Sudler: Okay. And I am.. .you understand that we're going to be umm ... 

recording this conversation as a matter of record for our investigation and that is 

being done with your permission and approval. Is that correct? (тактика 

попередження) 

McPherson: That's correct. 

Det. Sudler: Okay. For the record Mrs. McPherson, could you state your name 

and date of birth? (тактика пояснення) 

McPherson: My name is Fannie Bell McPherson. Date of birth X25. 

Det. Sudler: Okay. Thank you. And as we have discussed earlier …and I've met 

with you ... you're aware that we're conducting an investigation umm ... 

concerning the background circumstances relating to the death of your daughter 

Lisa. (тактика нагадування, пояснення) 

McPherson: Yes. [384] 

4. DF: this is called? Okay. Umm and you’re considered under arrest or 

detained. You’re not free to go, and I’m a police officer and I have to read you 

your rights. Okay? I’m sure you’ve heard them on TV. You’ve, you know…I 

have to read them off this little card here but they’re pretty much the same but 

I’ll explain them to you as we go, okay? (тактика пояснення) [395] 

Мова слідчого, як офіційного представника інституту, містить значну 

кількість мовних  кліше, професіоналізмів, сталих виразів,  

характиризується вживанням хеджів (сould) як засобів мітігації, 

континуального презенса, пасиву, які характерні для офіційного стилю 

мовлення,   (concerning the background circumstances relating to…, you're 

aware…, And as we have discussed earlier…, could you state your name and date 

of birth…,  we're going to be umm ... recording this conversation as a matter of 

record for our investigation and that is being done with your permission and 

approval…, How long have you resided…) [381]. 
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Тактики реалізації стратегії встановлення контакту і отримання нової 

інформації представлені в мові слідчого такими засобами: непрямими 

мовленнєвими актами (директивами) із складним додатком  інфінітивом 

(“I`d like you to state your name”), прямими мовленнєвими актами 

(квеситивами) (“How long have you resided at that address?”), 

репрезентативами із іллокутивною силою квеситивів (“ You understand that 

we are going to be recording this conversation…”), репрезентативами із 

іллокутивною силою квеситивів із попереднім обгрунтуванням (“…as we 

have dicussed earlier…, and I have met with you…you`re aware that we are 

conducting an interrogation…”), вімперативами, мітігованими хеджами 

ввічливості (“Could you state your  name and date of birth?). 

Дієвим засобом сприяння встановленню контакту з допитуваним на 

початкових стадіях допиту є застосування слідчим тактики належності до 

кола своїх, яка реалізується методом використання професіоналізмів, сталих 

виразів і зворотів, характерних для офіційно-ділового стилю професійного 

мовлення із сфери діяльності допитуваного (тактики перепитування, 

конкретизації, уточнення, розвитку теми): 

Minkoff:   “So when exactly that occurred I'm not sure. But within a few 

probably two minutes of getting to the Emergency Room it looked like she had. . 

there wasn't.. .there wasn't any vital signs.  

Det. Sudler: Okay. Was she at all cyanotic when.. .when she arrived at the 

hospital like she had. . .you know. . . oxygen deprivation. . . or she was not 

breathing or anything like that or...?  

Minkoff: Oh yeah.  

Det. Sudler: She.. .she had already pretty much turned cyanotic?”[384] 

В наведеному вище прикладі слідчий застосовує тактику належності до 

кола своїх як  конгруентну тактиці професіонала своєї справи 

(допитуваного)  з метою викликати довіру і спровокувати детальний 

виклад інформації, налаштувавшись на мовленнєвий код співрозмовника. 
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Наступний приклад, що  містить детальну розповідь допитуваного у  

формі наративу із вживанням професіоналізмів, позиціюванням себе і своєї 

оцінки  обставин справи, є свідченням ефективності застосування тактик 

слідчого:  

 Minkoff: “... it looks like she's got meningococcemia. . .that she's septic. And 

umm.. .you know. .what was the story on her. And then I.. .I don't think there 

was anything other than that. . .sore throat in the morning. . .massive diarrhea 

during the day. . .uh.. .big weight loss...and then her seeing her after dinner. . . 

the circumstances I don't really know prior to them bringing her up. 

Det. Sudler: When…when did you rule out that she didn't have meningitis...I 

guess that's meningococcemia... 

Minkoff: Well...  

Det. Sudler: The short form of it?  

Minkoff: Yeah. Some people with meningococcemia get meningitis. Uh.. 

the ones that die fast don't even get meningitis. It kills them before even.. . 

the bug even gets to the central nervous system. .they. . .they die  

Det. Sudler:. Okay.”[384] 

У наведеному прикладі слідчий застосовує дві тактики, обидві з яких 

корелюють з тактиками допитуваного: тактику конкретизації і тактику 

підлаштування під професійний регістр допитуваного. Тактика 

конкретизації / уточнення вживається через те, що допитуваний виявляє 

своїм мовленням ознаки невпевненості, ухильності (насамперед, не може 

визначитись з діагнозом або ухиляється від його конкретизації, на що 

вказують заповнені (umm, uh) і незаповнені (…) паузи гезитації, 

дискурсивні маркери (you know), інші маркери некатегоричності / 

невпевненості (looks like, I don't think,  неозначений займенник anything). 

Такі метамовні маркери невпевності  виражають не знання, а думки 

допитуваного, оскільки в їхній семантиці міститься вказівка на те, що 

мовець представляє лише одну з можливих версій реальності. З іншого 

боку, вживання професіоналізмів (які завдяки специфіці своєї семантики 
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детально диференціюють поняття – в даній ситуаці пов’язані із медичною 

сферою діяльності) є з боку допитуваного  своєрідною тактикою 

компенсації за відсутність конкретики. Отже, у відповідь слідчий 

застосовує відповідні тактики. Тактика конкретизації використовується у 

відповідь на тактику ухилення від прямої відповіді допитуваного. Слідчий 

ставить два прямих запитання, одне з яких (специіальне) стосується 

діагнозу померлої пацієнтки, інше – конкретизації форми перебігу її 

хвороби. При цьому слідчий одночасно застосовує іншу тактику – 

підлаштування під професійний регістр допитуваного, вживаючи 

професіоналізми (meningitis, meningococcemia) і професійні медичні 

визначення, что стосуються анамнезу хвороби померлої (The short form of 

it?).  

Для офіційно-ділового стилю мовлення слідчого властиве точне 

вживання слів у прямому значенні, повтори, уточнення, перифрази, які є 

свідченням підбору найбільш точних засобів мовлення слідчим як особою, 

зацікавленою у підтриманні контакту і вірному розумінні з боку 

допитуваного: 

 Det. Sudler: “Do you know why she was there ... what the purpose of - her stay 

was?  

Greenwood: Not at all.  

Det. Sudler: Okay.  

Sgt. Teunis: You're in charge of training I think you mentioned.  

Greenwood: Staff ... right.  

Sgt. Teunis: Staff. Have you ever aligned any training or... for Lisa?  

Greenwood: No.  

Det.  Sudler: You'd never met Lisa before this?  

Greenwood: I've never met her before.”[384] 

Слідчому бажано ставити якомога більше запитань відкритого типу 

допитуваному незалежно від його процесуального статусу, на такі питання 

допитуваний вимушений дати повну, детальну відповідь, повідомити значну 
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кількість інформації на відміну від питань закритого типу, на які буває 

достатньо відповіді «так» чи «ні». Відкриті питання (прямі квеситиви) 

слідчий вживає найбільше на початковій стадії допиту (стратегія слідчого 

встановлення контакту, тактики прямого запитання, перепитування): 

1. “Pepe:  What were you doing immediately ... Where have you just ...? 

(стратегія отримання нової інформації, тактика прямого запитання) 

Smith:  I’d just been down to the shop to, er, get a newspaper.”[381]. 

2. “Pepe:  What do you do?  

(стратегія отримання нової інформації, тактика прямого запитання) 

Smith:  I’m a quality assurance engineer.”[381] 

Як на початковому, так  і на основному етапах ведення допиту 

слідчий може застосовувати питання закритого типу (загальні питання), 

тобто  загальні питаня без питального слова, на які допитуваний може дати 

коротку відповідь «так» чи «ні». Вони не вимагають пригадування будь-якої 

інформації, минулих подій і фактів. Ці типи питань є характерними для 

стратегії встановлення контакту, тактики прямого запитання, 

перепитування. 

1. “Pepe:  Ok, are you happy to be interviewed without a solicitor at this present 

moment in time?” 

 (стратегія встановлення контакту, тактика прямого запитання) 

“Smith:  Why not, yes, course I am.”[381] 

2. MacLeod:  Mr Smith, can we continue with the question I posed just a few 

moments ago, regarding your trip to Portugal back in 1977?  

(стратегія встановлення контакту, тактика спонукання у формі питання) 

Smith:  Portugal. Ok, well, Portugal wasn’t really my main destination, it was 

Spain.[381] 

Використання слідчим з метою реалізації тактики встановлення 

контакту і належності до кола своїх розмовного стилю мовлення, для якого 

характерним є вживання просторіч, здійснюється з метою підлаштуватись 
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під мовленнєвий код допитуваного, говорити на його мові, пом'якшити 

атмосферу допиту, встановити із допитуваним більш відкриті, близькі 

відносини, справити на нього вплив, викликати довіру,  і отримати 

визнання (стратегія встановлення контакту): 

Det. Carrasquillo: Ms. Cutty, did you happen to know Lisa?  

Cutty: No.  

Det. Carrasquillo: Never met her...no association?  

Cutty: No, I just came down here a few months ago. 

Det. Carrasquillo: From where? 

 Cutty: Boston.  

Det. Carrasquillo: Oh...bean town.  

Agent Feola: I think you came at a good time.  

Det. Carrasquillo: Got away from that nasty snow.  

Cutty: Why?  

Agent Feola: The weather... 

Cutty: It's not...it's actually a mild winter up there.  

Agent Feola: It has been...yes...but this is beautiful isn't it?  

Cutty: It's okay.  

Det. Carrasquillo: Let me ask you one more thing that just popped...popped into 

my mind. When you first met Lisa, were you introduced or was it a chance 

meeting?  

Paine: Uh...it was a chance meeting. [384] 

В наведеному фрагмені тактика встановлення контакту реалізується за 

допомогою використання в запитанні слідчого слова "happen", що знижує 

директивність висловлювання і, відповідно, звучить більш ввічливо, 

вживання  назви Boston (bean town), що, як і застосування будь-яких 

прозвиськ, є маркером стратегії позитивної ввічливості як ввічливості 

зближення з адресатом, спільності і солідарності. Іншим засобом реалізації 

зазначеної стратегії є зміна лінії розмови на тему погоди. З одного боку, 

сама тема «погоди» є в англомовному середовищі фатичним засобом 
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встановлення контакту із співрозмовником. Фатична функція розмови про 

погоду посиляюється синтаксичним засобом – використанням у мовленні 

слідчого розділового запитаання (this is beautiful, isn't it?). З іншого боку, 

додатковим конотативним значенням фраз слідчого про погоду в 

наведеному фрагменті є вияв  розуміння «до інтересів, потреб і бажань 

слухача» (I think you came at a good time (…). Got away from that nasty snow), 

що відповідає першій з відомих стратегій позитивної ввічливості (Браун, 

Левінсон [210, p.103]). Крім того, тактика встановлення контакту з 

допитуваним реалізується у мовленні слідчого завдяки вживанню 

колоквіалізмів, тобто розмовно-маркованих слів і фразем (that nasty snow; 

just popped...popped into my mind), що, на думку науковців, є дієвим засобом 

виявлення четвертої стратегії позитивної ввічливості «Використовуй макери 

належності до групи» (Браун, Левінсон [210, p. 107-108]). 

На наступній стадії, яку умовно можна назвати «стадією вільної 

розповіді»,  слідчий надає допитуваному можливість представити свою 

версію злочину і пропонує викласти інформацію і факти в тій послідовності, 

яку він вважає необхідною, і з його власними оцінками. Стадія вільної 

розповіді має вирішальне значення для позиціювання допитуваним себе і 

інших дійових осіб в подіях злочину, іконічно представляє основну 

стратегію і поведінку допитуваного, яка ідентифікується слідчим,  визначає  

лінію поведінки слідчого на наступних етапах і безпосередньо вибір 

слідчим стратегій мовленнєвого впливу і тактик як способів їх втілення з 

метою досягнення кінцевої мети.  Мінімалізація впливу слідчого на стадії 

вільної розповіді є однією із суттєвих особливостей цього етапу допиту, 

метою якого є не тільки визначення стратегій допитуваного, а й 

підлаштування власних стратегій і мовного коду для успішного здійснення 

інтеракції. Будь-які втручання з боку слідчого  у формі запитань, реплік і 

т.д. можуть спричинити раптову зміну версії злочину у версії допитуваного, 

порушити її послідовність  і перешкодити отриманню повної інформації і її 

інтерпретації. 
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Слідчий застосовує тактику приховування своєї обізнаності у справі:  

(стратегія контролю за перебігом допиту) 

MacLeod:  I suggest, Mr Smith, it wasn’t just a simple walk to buy a newspaper. 

It was a …  

Smith:  What happened then on this route?  

MacLeod:  This is what I want you to tell me.  

Smith:  I want, no, I, absolutely nothing happened. 

MacLeod:  I’m giving you the opportunity to tell me … 

Smith:  Look, if I could tell you something happened, I, I would love to do that. I 

would love to say I, I’d kicked a dog, or something, but nothing happened. 

MacLeod:  If nothing happened then, why can you not answer the simple 

question. [381] 

 У наступному прикладі новою інформацією, важливою для слідства, є 

рівень авторитетності допитуваного, його здатність оцінити дії 

обвинуваченого з професійної точки зору: 

“GEHRINGER: now you mentioned out to me out at the hospital the other day, 

that there was a couple of things in the paper that 

WATSON: yeah 

GEHRINGER: that you had sort of, concerns  

WATSON: yeah well that, that’s what brought this up about the current was 

because ah, I don’t remember who it was, one of the people from Mike Ball said 

‘conditions were near perfect’ or, um that may have been actually the quote ‘were 

near perfect … 

GEHRINGER: that was 

WATSON: diving conditions’ 

GEHRINGER: mmm 

WATSON: and maybe, you know I don’t know how things are, you know maybe 

for people that have dove the ‘Yongola’ a lot that was perfect ‘Yongola’ 
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conditions, maybe for the way diving is in Australia, that’s perfect conditions or 

near perfect, but I know at home it’s not 

GEHRINGER: mmm 

WATSON: you know when we go out in the Gulf, most of the time there’s just 

there’s no current and I’ve gone on some down there where they’ve said there’s a 

pretty big current and it was you know not even a third you know as strong as that 

one was.  And that was, that was the thing that set that whole thing off you know 

that they were saying it was ‘near perfect’ and you know I don’t, you know I don’t 

feel that it was ‘near perfect’ 

GEHRINGER: mmm 

WATSON: you know just because of, because of 

Mrs WATSON: misconception about the current 

WATSON: of the current, you know 

GEHRINGER: alright ad, an that was basically what is was in the papers that 

you, you wanted to 

WATSON: right, yeah 

GEHRINGER: bring up with us the other day  

WATSON: yeah, there wasn’t anything you know I guess at first I was, I was 

afraid they were going to come out an’ say stuff about her, you know saying she 

was an idiot or she had no idea what she was doing cause that’s, you know she 

did but just kind of at the tail end he said ‘we don’t feel that it’s diver related 

because it was near perfect diving conditions.”[385] 

Уся увага слідчого зосереджена на контролі як основній стратегії і 

спонуканні допитуваного до продовження викладу інформації. 

Наприклад:  

“D.Wilson: I have to stop a talk to the guy. 

Det.: Because… .” [393, 394] 
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   Застосовуючи різноманітні тактики, він не тільки допомагає 

допитуваному згадати всю інформацію в деталях , а й порівнює нову 

інформацію із тією, яка була отримана раніше, перевіряє її правдивість 

через застосування тактик  порівняння інформації, її перевірки на 

правдивість, тактику навідніх запитань ( які втілюється за допомогою таким 

мовних засобів, як повтори, підказки (…that was in the papers that you wanted 

to…, misconception about the current…), а також прийомів реалізації тактики  

недомовленості (незакінчені фрази (…that was…), тактики провокування 

спростування чи згоди(…bring up with us the other day…)).  Вживання 

слідчим вокалізованих індикаторів участі в розмові (um…) є допоміжним 

засобом підтримання розмови і провокування розповіді допитуваного.  

Для тактик слідчого перепитування, конкретизації, деталізації, 

уточнення, перевірки, контролю характерним є вживання неповних речень-

слів, тобто компресія, наряду з надмірністю (повтори). 

При перевірці правдивості свідчень допитуваного для слідчого 

важливо враховувати не тільки зміст поданої інформації, але й спосіб і 

форму її представлення, беручи до уваги при цьому екстралінгвістичні 

показники, звертаючи увагу на зовнішність, поведінку, голос, жести, тобто 

всю невербальну інформацію.  

Показниками неправдивості інформації є її неконкретність, або, 

навпаки,  занадто велика конкретність і точність, наявність великої кількості 

подробиць з метою більш реального представлення, відсутність неважливих 

для справи деталей, неодноразове пояснення окремих стверджень, 

відхилення від відповіді на прямі питання. 

Наведені далі приклади ілюструють способи виявлення слідчим 

неправдивої інформації методом порівняння нових свідчень із попередніми, 

аналізу й інтерпретації представленої інформації. Показником неправдивих 

свідчень допитуваного буде, перш за все, його неспроможність відповісти 

на конкретні запитання слідчого  з приводу деталей і представити всі 
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обставини справи, а також неможливість їх точного відтворення під час 

наступних допитів. Отже, для реалізації  контролю слідчий застосовує 

суміжні тактики перепитування, уточнення, деталізації, конкретизації із 

застосуванням тактики маніпулятивного провокування викладу деталей, які 

вербалізуються репрезентативами із іллокутивною силою квеситивів (“Lisa 

told you that specifically”[384]), емфатичними конструкціями з актуацізацією 

на суб’єкті (“She was the one that told you”[384]). Маніпулятивна тактика 

провокування до викладу деталей реалізується репрезентативом із 

пропозиційним (локутивним) значенням недовіри (що виражається 

заперечною конструкцією “I do not believe it”) із іллокуцією директиву 

(Доведіть, що кажете правду), оскільки недовіра з боку слідчого спонукає 

допитуваного до подальшого розкриття обставин справи з метою доказу 

правдивості своїх свідчень:  

 “Agent Feola: So, Lisa told you that specifically? She was the one that told you, I 

don't believe in it.”[384] 

Наведений далі приклад є свідченням того, як результатом вдалого 

використання слідчим тактики провокування, що реалізується у формі 

прямого квеситиву і репрезентативу, є детальний виклад допитуваним 

свідчень у формі неповного наративу: 

 “SF:   Did you know Lisa McPherson in Dallas? 

CB:   I knew and go back give you a little history if you like. I met Lisa early mid-

80s in Dallas, ah, my wife tells me it's 82, I don't remember, I don't know if that 

relevant. She was really more of an acquaintance, ah, through probably until 

about ah, 90, and at the time we were living in California, we had left Dallas, in, I 

left Dallaі April 87, my wife joined me in September. We moved to Virginia for 

about a year and half, moved to California to work for someone else. We were in 

California from August 88 until February 92 and while we were living in 

California, my wife visited Dallas, her mother and  sister were there, and through 

Hubert, who I know, talked with was one of her best friends, like in the whole 
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world, so when she would go to Dallas, she would stay with Brenda and for a 

period, I couldn't give you the years, for a period, Brenda and Lisa lived together. 

They were like roommates. 

SF: Okay. Let me ask you this, Craig. When you lived in California, there was a 

period of time that Lisa McPherson was in California?” 

 “CB: Yeah, and I saw her maybe once during that whole period. 

SF: You did have an occasion to interact with her or you did run into her.   

CB:   The only time I recall was she was in the process of moving back to Dallas. 

She had separated and divorced or getting divorced from husband at the time, 

Gene Stonetski, and Gilda, I don't know if she came to the house, Gilda talked to 

her, I think she may have come out with us like one night and that was it. 

SF:   Okay. 

CB: So at that time she was very much an acquaintance to me. Ah, I guess where I 

was headed was during those visit's, my wife would to Dallas couple of times a 

year and stay with Brenda and she got to be pretty good friends with Lisa, and 

that how she got to know her, and of course, indirectly, as a result, I got to know 

her better.”[384] 

У вищенаведеному прикладі слідчий використовує кілька 

взаємопов’язаних тактик. Зокрема, тактика запиту нової інформації 

реалізується за допомогою загального прямого питання. Оскільки відповідь 

допитуваного на питання є занадто детальною і розлогою (порушуючи 

максиму кількості інформації), у слідчого актуалізується імплікатура про 

намагання його комуніканта приховати певні факти. Відповідно, для 

конкретизації аспектів, важливих для висвітлення обставин справи, з боку 

слідчого залучається тактика уточнення. Уточнення здійснюється через 

використання просторово-часового дейксису, що виражається за допомогою 

складнопідрядного речення часу і лексичних засобів, що конкретизують 

можливість зустрічі допитуваного з особою, що знаходиться в сфері 

інтересів слідства.  Актомовленнєва специфіка реалізації зазначеної тактики 
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уточнення полягяє у тому, що вона експліцитно оформлена у вигляді 

квеситиву (на що вказує знак питання), але реалізує іллокуцію 

репрезентативу (зокрема, питання позбавлене таких структурних 

показників, як специфічний для квеситиву порядок слів). Отже, завдяки 

іллокуції репрезентативу констатується факт перебуваня особи, що 

представляє інтерес для слідства, у Каліфорнії і, відповідно, можливість її 

зустрічі з допитуваним. 

Наступна репліка слідчого реалізує маніпулятивну тактику 

псевдовибору, що обмежує відповідь допитуваного двома варіантами, 

провокуючи таким чином позитивну відповідь із вибором одного із 

варіантів.   Зазначена тактика оформлюється у вигляді альтернативного 

речення із альтернативним сполучником or і допоміжним дієсловом did як 

емфатичним засобом акцентуалізації впевненості. На відміну від 

попередньої репліки слідчого, за своєю актомовленнєвою характеристикою 

зазначене висловлювання є репрезентативом з іллокуцією квеситиву. 

Обидва варіанта відповіді, підказані питанням слідчого, містять 

пресупозицію про те, що зузстріч допитуваного з певною особою мала місце 

(доведення чого і є головною метою даного допиту). 

 У   наведеному далі прикладі слідчий вдається до тактики уточнення, 

деталізації, перепитування з метою відтворення деталей, важливих для 

слідства. Тактики слідчого вербалізуються прямими квеситивами (“Where is 

that…?”), неповними реченнями (“…at 210?”), засобами негативної 

ввічливості, що пом’якшують імпозицію, знижують прямолінійність і 

категоричність (“Do you recall…?”), репрезентативами із іллокуцією 

квеситиву (“They had a joint bank account?”):  

1. “Det. Sudler: Where is that at?  

Greenwood: That's at the Ft. Harrison...  

Det. Sudler: Okay ... at 210?  
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Greenwood: Yeah.. .210 North or 210 ... I don't know.. .North Ft. Harrison ... is 

that it?  

Sgt. Teunis: South.  

Greenwood: South ... okay.  

Det. Sudler: 13mm ... and at this time, were you also living on Saturn? 

Greenwood: Yes.  

Det. Sudler: Okay. Do you recall what time it was when you got this call ... 

afternoon ... evening?  

Greenwood: Uh.. .around 8:00.  

Det. Sudler: About 8:00?”[337]  

2. “Det. Sudler: They had a joint bank account?  

Det. Sudler: And uh ... in November it had about $5,000 in there?  

McPherson: I have the deposit slip in front of me. November the 14th. ..its says 

AVAILABLE BALANCE $5,700.67.  

Det. Sudler: And how much were you given?  

Det. Sudler: $1,600. Were there any uh ... did you ever see her checkbook or 

any...?  

McPherson: Well, no.”[384] 

У прикладі мовленнєві збої, гезитаційні паузи з вокальними 

заповнювачами (uh…), характерні для мови слідчого, є виявом підбору 

найбільш вдалих засобів вербалізації.  

Після закінчення вільної розповіді допитуваного слідчий переходить 

до етапу постановки питань, метою яких може бути уточнення і більш 

детальне розкриття інформації, викладеної у вільній розповіді, відтворення 

пропущених чи прихованих фактів або подій, які мають суттєве значення 

для справи, тобто отримання нової інформації.  
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Дуже важливим на цій стадії є таке формулювання питань і їх 

порядок, які мають відповідати характеру допиту, особистості допитуваного 

і його процесуальному статусу (свідок, потерпілий, підозрюваний чи 

обвинувачений), тобто вибір слідчим як співрозмовником, зацікавленим в 

успішному перебігу допиту,  тактик і мовних засобів визначається набором 

стратегій і тактик допитуваного. 

 На етапі запитань слідчий, як правило, вдається до тактики прямих 

запитань:  

 “‒ I am investigating false Co2 credits. Have you ever given false Co2 credits? 

   ‒ No.” (Broke eye contact. Leaned away from interviewer. Change in pitch of 

voice.   Bit lower lip.) [378] 

Невербальна поведінка допитуваного буває більш красномовною, ніж 

слова. В цій, як і в наступних, ситуаціях в транскриптах зафіксована така 

невербальна поведінка, яка суперечить їх словам, є показником неправдивих 

свідчень, на що має звернути увагу слідчий і зробити відповідний висновок.  

1. “‒ If you had anything to do with taking the wallet or the money that was in the 

wallet, you should go ahead and tell me now. 

‒  See, the wallet wasn't took. The wallet was found. I found the wallet. It was 

empty except for an I.D.  and a few papers. (The suspect was tense throughout 

the interview. He often displayed extreme eye contact and occasionally blinked 

his eyes in an odd way)” [378] 

2.“‒ If you had anything to do with the money coming up missing you should tell 

me now.  

-  No, I don't know anything about how the money came up missing. 

(stared without ever looking away).”[378] 

Засобами реалізації тактики слідчого є прямі квеситиви (“Have you 

ever given false Co2 credits?”), директиви з модальною мітігацією  (“You 

should tell me…”). 
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Відповідаючи на таке нестандартне питання слідчого, допитуваний 

ненароком видає інформацію щодо мотивів пограбування банку, через яку 

виникає підозра щодо його причетності до злочину (маніпулятивна 

стратегія, тактика провокування зізнання): 

“‒ Why do you think an employee here at the bank would steal money? 

-  They needed it to pay bills, expenses?”[378] 

В наступному прикладі слідчий ставить допитуваного перед вибором, 

який обмежений двома варіантами відповіді, що не є коректним: тактика 

провокування зізнання, тактика псевдовибору. 

“Did you take the checks to pay bills for your family or are you angry with the 

bank and wanted to get them?”[378] 

В наступному прикладі слідчий, нагадавши попередні свідчення, 

надає допитуваному можливість їх змінити, натякаючи на їх неправдивість, 

не вживаючи акти, що «погрожують» «обличчю». Конструкції із 

прислівником still, що є маркером імплікатури про недостовірність 

інформації і очікування зміни свідчень, застосовується як засіб збереження 

«обличчя» допитуваного в разі прийняття ним рішення про зміну свідчень: 

 “MacLeod:  I was asking you yesterday about the telephone call that you had in 

the morning from a man named George. You told me that it was a mis-directed, a 

mis-routed telephone number. Is that still your answer? 

Smith:  No comment.” [381] 

Аналіз матеріалу показав неефективність застосування даної тактики. 

Тактика саботажу з боку допитуваного (“No comment”) викликає вживання 

прямих інвективних мовленнєвих актів, що «загрожують» «обличчю» 

допитуваного (“You were lying…”), які є засобами реалізації тактики 

погрози, залякування, пред’явлення доказів з метою викрити брехню. 

Хоч допит свідка і потерпілого носить часто безконфліктний характер, 

питання слідчого допомагають свідку чи потерпілому згадати забуті чи 

ненавмисне пропущені факти або розкрити інформацію, яку свідок чи 
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потерпілий може приховувати або викривляти через страх чи небажання 

звинувачувати іншу особу. Слідчий вимушений застосовувати спеціальні 

прийоми і тактики  в разі відмови свідка чи потерпілого давати свідчення 

через ті чи інші причини, попередивши про кримінальну відповідальність за 

надання неправдивих свідчень. 

Велике значення для оцінки правдивості наданої свідком інформації є 

аналіз як вербальних, так і невербальних засобів комунікації, які є часто 

важливими показниками поведінки опитуваної особи і можуть 

враховуватись при оцінці відповідей на питання. Спостерігається 

невідповідність між вербальною і невербальною поведінкою, яка може 

слугувати підтвердженням або спростуванням правдивості представленої 

текстової інформації. 

В разі використання допитуваним стратегії надання неправдивих 

свідчень для нього більш характерними будуть чітка послідовність 

викладення фактів, відсутність пауз і вагань, повні речення. Він заздалегідь 

продумав і ретельно склав свою версію злочину. Тому викладає 

інформацію занадто старанно, тобто він не згадує минулі події, а створює 

їх сам. В той же час для мови допитуваного  характерні повтори (now, 

now), емфатичні конструкції (I did intend…), вставні конструкції (I think, in 

fact), прислівники і іменники із семою «правдивості»  (fact, really, must 

have been),  які свідчать про бажання допитуваного справити позитивне 

враження і переконати слідчого в правдивості представлених свідчень: 

 “MacLeod:  You say that you took, in a previous interview you intimated that you 

took, some papers with you that you had in your desk? 

Smith:  Yes. It was mainly because I hadn’t had time to sort everything out. I’d 

left it too late, and the last day was hectic, because people wanted to say goodbye, 

and all that sort of thing. I was actually at the office longer than I’d intended, 

and, in fact, my ex-boss, Dennis Barlow, was,  I think, the last person to see me. It 

must have been about 6 o’clock, I think, and I actually left at 7, and ended up just 
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throwing some things, I hadn’t sorted out, into some plastic shopping bags, you 

know. I walked out with it, and talked to the man at the desk, telling him the sad 

story I’d been made redundant, and handed my pass back, and took it home. In 

fact, I’ve thrown some of that stuff away now, now I’ve had a chance to sort 

through it, but I was aware that there was a number of documents relating to 

some of the projects, that a previous colleague of mine had worked on back in the 

early 80s, and I think some notes I’d made from my audit work. I did intend to 

dispose of it, because it’s not really of any interest to me.” [381] 

Для порівняння розглянемo випадок, коли допитуваний говорить 

правду, відтворюючи і згадуючи минулі події:  

“WATSON: ah an’ you know, sat back down with our BC’s waiting on the boat 

to come back, another boat came back er, you know we put our BC’s back on 

again,  hooked everything up and ah walked over to the ladder um, you know to 

get down on the boat and ah again we were, I think, we were last onto the boat 

so, pretty much we were sitting in exact the same spots as before, ah and this 

was the one ah the boat that Wade who was the trip director or something you 

know he was, he was on that boat with a couple of other people and ah we 

headed back out um you know to the dive you know, back to the anchor rope and 

this time since we were in the front ah you know when we rolled off we were in 

front of everybody and I told Tina, I said lets go ahead and get the rope we’re 

going down 

GEHRINGER: mmm 

WATSON: um so we went on over to the rope ah, pulled ourselves over and 

got to the anchor line and you know we were,  we were on our way down 

GEHRINGER: mmm 

WATSON: ah and as soon as you got into the water you could see some fish 

and stuff so we weren’t you know weren’t in a hurry going down just you know 

cause there was some some bigger fish than what we see at home you know 

close to the surface so you know she was, she was down in front of me probably 

not that far cause ah, actually I had to move  to the side cause you know so close 
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on top, you know the bubbles were coming up an couldn’t see a whole lot so ah, 

I kind of moved to the other side of the rope you know just so that I could see 

what was you know just see stuff on the way down.”[385] 

Наведений вище уривок є прикладом відтворення в пам’яті 

допитуваним подій, що дійсно мали місце в минулому. Аналіз матеріалу 

показав непослідовність викладення фактів, використання великої 

кількості  гезитаційних пауз і вагань із вокальними філерами (ah) і без них 

, неповні речення, вставні конструкції (I think), відсутність чітких 

граматичних структур, слова-паразити (you know), повтори (she was, some, 

he was, were in front).  

Зазначені мовні засоби є характерними для мовленнєвої поведінки 

особи, яка щось приховує, що додатково маркується просодичними 

кінетичними, проксемічними засобами, які згідно з теорією інтеракційної 

соціолінгвістики, є титрами контекстуалізації, що впливають не на 

онтологічне значення, а на екпресивні, прагматичні, асоціативні контації і 

використовуються, насамперед, як сигнали непрямих і імпліцитних смислів.  

[255, c. 229-252]  

Вказувати на те, що опитувана особа говорить неправду, можуть певні 

специфічні рухи тіла, вираз обличчя, перебування в зоровому контакті або 

ухиляння від нього, положення тіла, жести і т.д.: 

 A: No, I don't know anything about how the money came up missing. 

 (stared without ever looking away) 

 Q: How do you feel about being interviewed concerning this investigation?  

A: I think it's bull-shit. 

 (re-adjusts himself in the chair, crossed legs, crossed arms in front of him) 

 Q: Do you feel the money was actually stolen?  

A: Maybe he moved it and forgot about it, or maybe his sister took it. 

(coughs, clears throat, stretched an arm over his head). [378] 
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Як видно із наведеного вище запису допиту свідка, поведінка 

опитуваної особи була настільки важливим компонентом комунікативного 

процесу, що це було зафіксовано в протоколі допиту поруч із виголошеними 

відповідями, щоб якнайповніше представити процес комунікації, в тому 

числі і невербальними засобами комунікації. 

   Невербальні засоби комунікації можуть слугувати для слідчого 

важливими показниками загальних інтенцій допитуваного, а також  бути 

підтвердженням правдивості, чи, навпаки, спростуванням його свідчень. В 

наступних прикладах слідчий вдається до уважного спостереження і 

правильної оцінки невербальних засобів комунікації допитуваного, таких, 

як жести, міміка, загальний вигляд, погляд і т. ін. 

 - Mike, if you had anything to do with signing the signature or know who did, you 

should tell me that now? 

- No, the lady, that I’m, the lady that was there signed the application.  

(Hand over mouth, scratched chin, leg still crossed right over left held by left 

hand on foot.) 

- Mike, do you know who signed the name Policyholder to the GDB application? 

- I have no clue who it was, no clue. (Began answering question before it was 

finished. Played with foot, shook head side to side.)  

- Mike, who do you think signed Policyholder’s name to the GDB application. 

Now, let me just say if you only have a suspicion I want you to tell me that, even 

though you may be wrong. I will keep it confidential and not report it to that 

person. Who do you think signed Sharon’s name? 

- I really don’t know. Without knowing the family or friends, or their relatives I 

don’t know. I’d hate to point a finger at anybody. But I’m assuming it’s going to 

be a friend or family member. (Coughed, shifted dramatically in chair, crossed left 

leg over right as question was asked, broke eye contact). [378] 
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Після визнання підозрюваним своєї провини слідчий має отримати 

зафіксоване в письмовому вигляді (записане від руки, надруковане) 

зізнання. Важливе значення має встановлення правдивості такого зізнання 

та його добровільний характер, оскільки це є одним із складників 

справедливого судового процесу, яким наділені всі учасники процесу 

кримінального судочинства, передовсім, обвинувачені особи. 

 

3.2 Кореляція маніпулятивних стратегій і тактик учасників 

допиту 

3.2.1. Стратегії і тактики в парі «слідчий-підозрюваний / 

обвинувачений» 

Тактики маніпулятивного впливу найчастіше застосовуються слідчим 

при допиті обвинуваченого (підозрюваного), тобто в найбільш складних і 

конфліктих типах допиту. Всі  маніпулятивні тактики слідчого націлені на 

отримання інформації за допомогою імпліцитного апелювання до основних 

потреб людини, в даній ситуації ̶  це потреби у безпеці, свободі, страх 

покарання, страх втрати репутацію і т.ін.  

Слідчий в цій ситуації впливає на допитуваних шляхом подолання їх 

страхів, демонструючи всі можливості захисту, які він може їм надати, 

тільки при умові виконання його вимог, надання відвертих відповідей на 

запитання. Дуже сильний ефект впливу можуть в цій ситуації дати такі 

тактики, як демонстрування впевненості в собі, бажання допомогти, 

вербалізуючи складники концепту «порозуміння», «співчуття», 

«доброзичливого ставлення до людей». При цьому слідчий застосовує  

тактики поради і порозуміння: “Smith:  But what good’s it going to do me. I 

don’t want to get involved in some long case. I mean the thing is ... 

Nicholson:  It does you good. It protects your interests. Your interests must be 

protected.  
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Smith:  Well solicitors are about spending money, and I don’t want to get 

involved in it. 

Nicholson:  Free legal advice. Free at no cost to yourself.”[381] 

(тактики порозуміння, поради, які реалізуються номінативними одиницями 

із семою «захист», «інтереси», «безкоштовна допомога») 

 Програвання в дискурсі допиту таких інваріантних комунікативних 

ролей, як «злий слідчий» і «добрий слідчий»  двома  слідчими,  тобто 

типових «персонажів», які виконують стереотипні функції в розвитку 

сюжету допиту, здійснюється завдяки застосуванню маніпулятивного 

впливу на допитуваного з використанням конфліктних тактик  нападу з боку 

«злого слідчого»,  і , відповідно, тактики звернення до «доброго слідчого» за 

допомогою, відвертість, зізнання:  

“MacLeod: So, what time did you arrive back at your address? 

Beels:  Where had she been, incidentally, where had you wife been incidentally 

that morning? 

Smith:  She had an appointment. What was it? I don’t know if - I’m getting a bit 

confused now, as to what days what things happened - either Tuesday or 

Wednesday she had to go to the dentist. I thought it was Tuesday. She went on 

Wednesday for some reason – then either that’s the dentist, or it was some other 

reason, but she said she would, she was going - she would know more than I 

would where she was going. But I remember her telling me, but I don’t know 

where, she went to the hairdresser on one day. I don’t think that was the day, 

because she stayed late. If I could, if I could come back to that, I probably can 

remember it, but I am just trying to think what it was that she was doing last 

week. Do you want enormous silences on the tape?” 

Beels:  No. Ok. Leave it for the moment, we’ll come back. 

MacLeod:  Can you tell me what time you arrived back then?”[381] 

  Програючи таку непреференційну статусно-категорійну роль, як 

«звинувачувач» з метою реалізації стратегії отримання інформації, а саме, 
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примусити обвинуваченого (підозрювавного) свідка чи потерпілого 

розкрити приховані, викривленні факти, взагалі не відмовлятись від дачі 

свідчень, слідчий  застосовує тактики маніпулятивного впливу, а саме 

непрямого (прихованого) звинувачення і стимулювання відвертості:  

“Smith: I do not think I should make any comment, because I do not understand 

the basis of this question. It seems trivial to me. 

MacLeod: Well, it might sound trivial to you Mr. Smith, but I suggest it is 

certainly not that to me, and I would like you just to tell me, unless you have 

something to hide.”[381] 

Тактика непрямого звинувачення передбачає вилучення 

конверсаційної імплікатури (“If you do not tell, you have something to hide”), 

та конвенційної імплiкатури (If a person has something to hide, he is guilty”). 

Тригером такої імплікатури є порушення максим якості і щирості викладу 

інформації, стилю (не є прозорим і однозначним). В лінгвістичному плані 

свідоме порушення слідчим кооперативних максим виявляється у 

використанні таких засобів: заперечного умовного сполучника unless, 

неозначеного займенника something. 

 У наведеному далі прикладі слідчий вдається до непрямих  

мітігованих провокативних питань (питань закритого типу, тобто загальних 

питань, на які не потрібна розгорнута відповідь), застосовуючи тактику 

перепитування як реалізацію стратегії контролю: 

“MacLeod:  Are you saying that it’s not true?  

Smith:  Of course, I am saying it’s not true. 

MacLeod:  Are you saying that, after Victor Oshchenko left, that you weren’t 

handed over to another KGB Officer, and I am now going to present you with 

another photograph. (тактика погрози, спростування неправдивих свідчень) 

Smith:  Oh God.”[381] 

Відкритий  тип питань характерний для мовлення допитуваних 

переважно під час конфліктного типу спілкування з підозрюваними і 
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обвинуваченими при застосуванні стратегії протидії маніпуляціям слідчого 

(стратегії нападу і захисту, тактики переведення уваги, уточнення, тактика 

домінування (переміни ролей) і стратегії відмови від дачі свідчень, тактика 

уточнення): 

“Smith:  How would I possibly have any comment on that, how would I know 

that?  

MacLeod:  Well, it’s in the public domain. 

Smith:  I don’t ... 

MacLeod:  Reported by the media. I would have thought, you say that’s not a 

matter that would excite your interest? 

Smith:  I don’t think so. 

MacLeod:  Are you saying that you’re not aware of the changes that have taken 

place in the Soviet Union? 

Smith:  How could I possibly be aware of what’s going on in another 

country?”[381] 

(Допитуваний застосовує стратегію протидії маніпуляції слідчого, стратегію 

нападу, тактики  інверсії ролей, блокування як засоби протидії 

маніпулятивним діям слідчого. В мовленнєвому акті допитуваного 

міститься пропозиційний смисл про недоречність запитання та імплікатура 

“I do not know”, “It is impossible” ). 

“MacLeod:  I’m talking about the collapse of communism. I’m talking about the 

collapse of the Communist Party in the Soviet Union. You are aware of that, you 

are an intelligent man. 

Smith:  Well yes, I’m very much in favour of the way things are going. 

MacLeod:  And you will be aware also, of the archivage leaks that have taken 

place over the last number of ...”[381] 

У наведеному вище прикладі слідчий за допомогою засобу 

анафоричного повтору (you are aware, you will be aware), прислівник also, 

застосовує маніпулятивну тактику псевдовисновку, з якої виводиться 

імплікатура “If you are aware…, you will be aware…”. 
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“Smith:  I’m not aware of that. 

MacLeod:  You’re not? Would it surprise you, given the changes? 

Smith:  It wouldn’t surprise me, no, but I’m not aware of it. 

MacLeod:  And it wouldn’t surprise you either, that there have been quite a 

number of defections, people who formerly worked for the KGB? 

Smith:  It’s pointless you asking me that sort of question, because how would I 

know?” [381] 

  Застосування обвинуваченим стратегії відмови від дачі свідчень, 

тактики прямої відмови від дачі свідчень, стратегії захисту із тактикою 

критики дій слідчого і спробою інверсії ролей є свідченням її 

неефективності. 

Ефективним методом розкриття неправдивих свідчень є тактики 

слідчого  конкретизації, деталізації,  уточнення (в межах стратегії викриття 

неправдивих свідчень), проведення повторного допиту через деякий час і 

зіставлення зафіксованих свідчень, пред’явлення доказів: 

1.“No, right. Let’s go back to the beginning. You left home. What route did  

you take?”[381]; 

2. “Listen, I’m asking the questions here Mr Smith. I want you once again, to tell 

me the route that you took, from your home address to the point that you were 

arrested by police.”[381]. 

В наведеному вище прикладі тактика уточнення реалізується 

репрезентативом із іллокутивною силою директиву  (I want you to tell me…), 

де семантика  прислівників once again свідчить про повторну дію. Крім 

того, репліка містить складний додаток з інфінітивом (“ I want you to tell 

me”) як засіб скорочення дистанції між ним і допитуваним (і слугує 

маркером позитивної ввічливості).  

Важливо зазначити, що на застосування слідчим тактик дізнання 

впливають певні інституційні обмеження дискурсу допиту, а також 

необхідність дотримання загальних положень про недопустимість  
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протизаконних і протиправних дій, що принижують честь і гідність людини, 

порушують права людини. Роз’яснення, попередження слідчого не повинні 

містити погроз, образ і залякування.  

  Допитувані (підозрювані, обвинувачені) не зацікавлені в розкритті 

злочину і, відтак, будуть застосовувати стратегію  комунікативного 

саботажу, а саме, тактику відмови від дачі свідчень, наприклад: 

1. “I am not prepared to discuss this matter any further.” [381]; 

2. “I am not going to comment on that.” [381]; 

3. “I am not sure I should answer it, because I do not understand the question.” 

[381]. 

В наведеному далі прикладі відмова допитуваного від співробітництва 

завуальована псевдозгодою, яка підсилюється повторами, перефразом:  

  “I have got no interest in being uncooperative. I want cooperation, and as fast 

as possible.” [381]. Подвійне заперечення (no interest in being uncooperative) 

є прикладом вживання емфатичної конструкції, націленої на акцентування 

згоди співпрацювати як маніпулятивної тактики допитуваного. Псевдозгода 

співробітничати представлена експліцитно і в наступному реченні (I want 

cooperation…). 

 Відсутність кримінальної відповідальності підозрюваних або 

обвинувачених за відмову від дачі свідчень і дачу неправдивих свідчень, на 

відміну від свідків і потерпілих, ще більше ускладнює роль слідчого,  задача 

якого буде полягати в тому, щоб переконати допитуваного надати правдиві 

свідчення, навіть якщо вони свідчать проти нього, шляхом застосування 

стратегії маніпулятивного впливу  і таких тактик, як пред’явлення доказів, 

деталізація, конкретизація,  морального стимулювання, стимулювання 

позитивних якостей особистості, попередження, застереження, роз’яснення , 

а також перевірки попередніх свідчень під час проведення повторних і 

додаткових допитів, очних ставок і т. д. 
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Наприклад:  “Listen, we are leading this enquiry. You are here as a private 

citizen to help police investigating.” [381] (тактика роз’яснення). 

 Водночас тактики впливу не повинні містити погроз, принижувати 

допитувану особу, залякувати її чи справляти психологічний тиск. 

Найважливішою тактикою маніпулятивного впливу є тактика 

позитивної конфронтації. На відміну від прямолінійних запитань, які 

дозволяють отримати інформацію, використання тактики позитивної 

конфронтації передбачає таку поведінку слідчого, при якій він від самого 

початку висловлює підозру щодо вини опитуваної особи, далі поступово 

створюючи атмосферу довіри і порозуміння. Слідчий спостерігає за 

реакцією опитуваної особи на висловлене ним обвинувачення і поступово 

змінює тактику обвинувачення, домінування і нападу на тактику 

порозуміння, нейтралізуючи при цьому реакцію опитуваної особи на 

обвинувачення. Як показав аналіз матеріалу, результатом застосування  

слідчим тактики непрямих запитань і тактики впливу на почуття та емоції 

опитуваного є зміна мовленнєвої поведінки допитуваного. Від 

некооперативної стратегії відмови надання інформації опитуваний може 

перейти до кооперативної стратегії повідомлення інформації або навіть до 

зізнання в скоєнні правопорушення.   

1.“Yeah, I've taken a couple of things. I mean, I ain't gonna sit here and lie no 

more. I mean, I have took a couple of small things and just 'cause I needed the 

money, you know, the extra money. I don't do it for a living and I don't do it for 

drugs”[378] 

2. “Smith:  First of all I’d like to put on record. I apologise very much for my 

behaviour earlier on, right. I was overwrought. I’ve had a very bad day – a lot to 

put up with – and I do apologise if I’ve inconvenienced anybody, I’ve made, upset 

anybody. It’s not my normal way, right, but I’ve been put in very unusual 

circumstances here today. Now, because of the way the interview went in the first 

part of the session, where matters have been discussed which I didn’t have full 
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knowledge of, and I, I get the feeling that, er, the way the interview was going, I 

was being, um, led to answer things, that were leading me down paths that I 

couldn’t see the implications of. I’ve decided to decline to comment any further on 

any questions that you may have for me. It’s, it’s not that I’m trying to cover 

anything up, I’m certainly not, but until you reveal further information on your 

side, I feel that it’s pointless me commenting, and having an endless discussion, 

which, er, goes round in circles, about trivial as far as I can see, when I wanted to 

get onto the meat of the case, which I thought was far more serious” [381]. 

Слідчий застосовує тактики, які сприяли б встановленню атмосфери 

довіри, намагається створити відверті стосунки з опитуваним і довести, що 

він вважає підозрюваного порядною людиною, яка могла б вдатись до 

протиправних дій лише через дуже складні життєві обставини, через 

скрутну економічну ситуацію в країні, специфіку умов праці. Водночас 

слідчий намагається знайти виправдовування його діям і пояснити його 

поведінку, пом’якшити його провину, заспокоїти та звільнити від страху. 

Такі дії слідчого визначаються як застосування тактик комунікативного 

співробітництва. 

  На противагу слідчому опитуваний не є добровільним учасником 

комунікації, відтак, він не може пропонувати, наприклад, зміну теми або 

вибір нових тем для обговорення і застосовує значно меншу кількість 

тактик в процесі комунікації. В поведінці допитуваної особи в процесі 

проведення допиту переважають декілька стратегій і тактичних моделей 

поведінки. На початку допиту відбувається, як правило,  приховування або 

неповідомлення інформації та, відповідно, заперечуються всі факти, які 

безпосередньо повідомляє слідчий, опитувана особа вдається до тактики 

обману, обвинувачення інших осіб. 

 1. “When she gets mad and she hurts, she bites herself and pulls her hair you 

know. She's very stubborn.”[378] 
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2. “...she's way beyond a normal little kid. I mean she's like real clumsy, real you 

know.” [378] 

Через обмеження, які накладає на допитуваного його інституційна 

роль, він вдається до різноманітних тактик обману, непрямої відмови 

(саботажу ) надати необхідну інформацію чи обговорити певне питання: 

  “Q: Why do you think somebody would take the money out? 

A: I don't know. No idea.”[378] 

В разі протидії маніпулятивним діям слідчого допитуваний 

застосовує різноманітні тактики в залежності від ситуації і свого 

процесуального статусу, такі як тактика блокування, тактика переведення 

уваги, тактика саботажу, звинувачення, уточнення, захисту та інші. В разі 

застосування цих тактик для мови допитуваного характерною буде 

емоційна реакція, оцінка. На рівні мови це знаходить своє відображення у 

вживанні, наряду із згаданою в попередньому розділі лексикою, низки 

фразеологічних виразів, інверсії, неповних речень, пропусків окремих 

членів речення, емфатичних конструкцій, зустрічних питань у відповідь на 

питання слідчого і т. ін. (синтаксичні засоби). 

1. “MacLeod:  You lied, you told me first off that it was some mis-directed call, 

mis-routed call. You picked it up, and it was some raving ... 

Smith:  Well you can hear the, would you call that man, er ...” (переривання, 

пропуски) [381] 

2. “MacLeod:  Mr Smith, if you’ve got nothing to hide, why can’t you tell me 

about the trip you made to Vienna? 

Smith:  I’m not commenting on anything, but if we get to the meat of this matter, 

which is apparently a film, let’s discuss the film please. 

MacLeod:  I’m not going to discuss specifics. I’m putting it to you that … 

Smith:  Well, if this is the meat of your case, then I think it’s very relevant …” 

[381] (оцінка)  
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3. “Beels:  Would you be willing to talk about any trips abroad, at any time 

during your life? 

Smith:  Not at this stage I wouldn’t, no, because I think you are going to build 

some case on I’m travelling around the world, selling secrets or something, I 

don’t understand the course of that question.” [381] (тактика заперечення 

(емфатична конструкція з подвійним запереченням), тактика звинувачення)  

4. “MacLeod:  Yes, and you tell me you don’t know this Victor Oshchenko, and 

I’ll tell you there was another Victor. Just reflect on that for a moment. 

Smith:  How many Victors are there for heaven’s sake?”[381] 

У наведеному вище прикладі обвинувачений застосовує тактику глузування 

як маніпулятивний засіб захисту від звинувачень і погроз слідчого (“How 

many Victors are there for heaven’s sake?”). 

Допитуваний звинувачує іншу особу з метою відволікти слідчого від 

основної лінії проведення допиту та ввести його в оману і з цією метою 

надає багато інформації, яка не стосується суті справи, і про яку слідчий не 

запитував. Тобто порушує максиму кількості інформації, внаслідок чого 

активується імплікатура «відволікає від сути справи», «щось приховує».  

“‒ How would you describe Ann Marie? 

  ‒ She was a very hard baby. She would, uh, cry all the time. Always wanted to be 

held.”[378] 

Допитуваний, який вирішує змінити основну стратегію, перестає 

чинити опір і погоджується зробити зізнання, змінює тактику нападу на 

тактику оборони. Слідчий сприяє розвитку і підтримує кооперативні 

стратегії допитуваного методом привертання й утримання його уваги, 

стимулюючи до розповіді про причини вчинення правопорушення і 

зменшуючи страх за покарання, застосовуючи  тактики применшення 

значимості вчинків чи виправдовування: 
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“‒ I mean Annie just, I mean she always looks like she's beaten. She's always 

climbing or you know. I always can see a little bit of bruising and scrapes or 

whatever on her back. Her shins are always bruised. 

 ‒ She's always got bruises up and down her legs. It's nothing uncommon for her 

to look like she was fallen down you know.” [378] 

Водночас слідчий застосовує тактику розвитку теми чи уточнення 

причин, які дозволяють підозрюваному (обвинуваченому) зберегти свою 

самоповагу під час визнання провини. Підтвердження визнання провини 

можна отримати і завдяки деталям злочину, про які розповідає 

підозрюваний. Слідчий, використовуючи тактику уточнення, сприяння 

розкриттю таких деталей, усуненню суперечностей в розповіді 

підозрюваного, сприяє також розкриттю інформації про інші злочини,  які 

міг скоїти підозрюваний. 

Щоб отримати перше зізнання від підозрюваного слідчий може 

застосовувати тактику псевдовибору, мовним індексом якої є альтернативні 

запитання, коли допитуваний стоїть перед вибором однієї з двох 

альтернатив, кожна з яких пов’язана із зізнанням у вчиненні 

правопорушення.  

“‒ Did you leave the application and pick it up later, or did you knowingly let the 

beneficiary sign the insurer’s name to it?” [378]. 

Під час допиту підозрюваного (обвинуваченого) основною метою 

допитуваного буде виправдати себе, протидіяти маніпулятивним стратегіям 

слідчого і захиститись від них. Його захист від маніпулятивного впливу 

слідчого може бути активним чи пасивним із використанням 

контрманіпуляцій. Якщо допитуваний вибирає пасивний захист, він може 

відмовитись відповідати (тактика саботажу )  або вдавати , що не розуміє 

питання (тактика блокування):  
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“MacLeod:  Right, I would like to begin by talking about what you did today. Can 

you just explain to me what you did this morning, and just talk me through stage 

by stage. 

Smith:  I’m not sure I should answer that. Um, I’ve already discussed this with the 

other officers what happened this morning. All I will say is: I was going out to get 

a newspaper and, er, 2 police officers arrested me, and he said more or less what 

you’ve said today. That’s as much as I know of this event, or what you are talking 

about now.” [381] 

Інституційні обмеження ставлять допитуваного у певні рамки 

поведінки, і на відміну від учасників звичайної побутової бесіди 

допитуваний не може проігнорувати питання, перервати контакт з 

маніпулятором, як в звичайній бесіді, збільшити дистанцію. Але інколи 

йому вдається перевести увагу слідчого на іншу тему (тактика переведення 

уваги), поставивши зустрічне питання, зробивши влучне зауваження:  

“Nicholson:  Ok, can I come back to the other point. What we have here are the 

notes that we made, compiled from the time that we arrested you, from the time I 

arrested you, from the - I told you why I was arresting you. Do you remember 

those words? 

Smith:  I don’t remember exactly which words you used. 

Nicholson:  Well, what I said to you, … 

Smith:  It was a bit of a shock. 

Nicholson:   I was arresting you for communicating classified information to a 

hostile agency. 

Smith:  Well, I mean, I don’t know how I’m supposed to answer that. 

Nicholson:  Ok. 

Smith:  I don’t even know what you’re even talking about.” [381] 
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Допитуваний, використовуючи тактики захисту, намагається 

відвернути увагу слідчого від основної теми своїми питаннями чи 

зауваженнями одночасно із тактикою імітації неповної участі у розмові.  

1.“Pepe:  I took by your actions, Michael. I mean, we’ve never met before, and as 

you say, your character is rather assertive, and all the rest of it. Well, you would 

have run away, that’s why I ... 

Smith:  Why should I run away? What for? Where am I going to go? I was going 

home. [381] 

2.“Nicholson:  What was the general nature of that work that you were doing? 

Smith:  It was, well, I shouldn’t really discuss it with you, but I don’t know if 

you’ve been cleared to discuss these things. 

Nicholson:  I think not. 

Smith:  I’m not going to say, I’m not going to - if I’m in here for this reason. I’m 

not going to get involved in any classified ...” [381] 

3.“MacLeod:  Can you tell me what route you did take? 

Smith:  Well what has this got to do with this interview? 

MacLeod:  Well, it’s got a lot to do with it. Would you please answer my 

question? 

Smith:  I’m not sure I should answer this, because I don’t understand the 

question. 

MacLeod:  I’m trying to clarify what your movements were, from the time that 

you got up this morning, to the time that you were detained. Now, would you 

please tell me what route you took to the newsagent’s? 

Smith:  I don’t think I should make any comment, because I don’t understand the 

basis of this question. It seems trivial to me. 
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MacLeod:  Well it might sound trivial to you Mr Smith, but I suggest it’s certainly 

not that to me, and I would like you just to tell me, unless you’ve got something to 

hide. 

Smith:  I’ve got nothing to hide. 

MacLeod:  If you haven’t, then will you please tell me what route you took to the 

newsagent’s? 

Smith:  Is something supposed to have happened on the way to the newsagent’s? 

MacLeod:  I’m not suggesting ... 

Smith:  Well I think you are. I think you’re suggesting that ... 

MacLeod:  Please don’t digress from the point. Will you please tell me what route 

you took. I don’t think this is too hard a question to answer. We’re talking about 

this morning, from the time that you left your house. I want you to tell me what 

route you took. Now I don’t think that is an unreasonable question. 

Smith:  I think I’d better not comment on this .” [381] 

В деяких випадках обвинувачений може вдаватись і до засобів 

активного захисту від маніпулятивного впливу або застосовувати 

контртактики маніпуляції по відношенню до слідчого чи слідчих: 

“Nicholson:  You were arrested at 9:38 this morning, and cautioned. You said 

then, "What’s going on, I don’t want my neighbours to see". 

Smith:  Well, I was embarrassed. I didn’t know what was going on. I was thinking 

about other people. 

Pepe:  Could you endorse that? 

Nicholson:  Could you endorse that? 

Smith:  Yeah, but I don’t, I think that was a misleading thing I said. I mean, I 

didn’t - Ok, you can twist that; you can twist that, and that’s not true. 

Pepe:  We’re not here to twist. 
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Nicholson:  We’re not here to twist anything. This is why we’re showing it to 

you.” [381] 

В наведеному прикладі обвинувачений використовує маніпулятивні 

тактики захисту, звинувачення слідчих, відшукує причини, чому він не 

може дати відповідь на питання. 

1.“Smith:  I’ll, I’ll tell you the route. 

MacLeod:  Yes. 

Smith:  If I can remember it exactly, but I’m not going to tell you until you tell me 

why you are asking that question. 

MacLeod:  And yet, er, Mr Smith … 

Smith:  Because I think you’re trying to say I did something on that route. that I 

didn’t. 

MacLeod:  What I’m saying to you is … 

Smith:  I did not do anything on that route. If you’re trying to say I passed some 

information to somebody on that route, is that what you’re saying? Are you trying 

to say that I’m actually going out this morning to do something, er, against the 

Official Secrets Act? If you’re saying that … 

MacLeod:  I am not suggesting ... 

Smith:  I. I want to know what I’m supposed to have done when I was out. 

MacLeod:  I’m not suggesting anything. I’m not suggesting anything. 

Smith:  Well then. 

MacLeod:  I just feel it’s rather convenient that you … 

Smith:  It’s not convenient at all. 

MacLeod:  That you can remember …”[381] 

2. “MacLeod:  You do know him. 
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Smith:  But I think you’re taking me for stupid, and I’m not stupid.” (стратегія 

протидії маніпуляціям слідчого ̶ стратегія нападу ( тактика 

звинувачення)….” [381] 

В даному прикладі обвинувачений намагається не тільки захиститись 

від маніпуляцій слідчих, а й взяти ініціативу у свої руки, він сам  ставить їм 

питання, висуває умови, обвинувачення, намагається захопити головну 

позицію, нейтралізувати домінуюче положення співрозмовника, яке 

відповідає його процесуальному статусу. Обвинувачений в цій ситуації 

спромігся досягти змін у даній рольовій диспозиції в той час, коли був 

вимушений захищатись, виправдовуватись, просити. Йому вдалося 

перервати ланцюжок питання-відповідь або обвинувачення-

виправдовування в ході ведення допиту. Він виступає в ролі слідчого, 

ставить питання, приводить аргументи і контраргументи. Тобто, 

відбувається інверсія ролей допитуваного і слідчого і відношень 

«винуватець»/ «обвинувачений, «жертва»/ «переслідувач»: 

“MacLeod:  If you, if you, if you feel that you’ve got nothing to hide, why can you 

not tell me these, answer the simple question of the route you took. 

Smith:  I’ve told you. Look, I want this on record. I’ve told you, at least 3 times, 

the reason I don’t want to tell you my route. I’m not hiding it. The reason I don’t 

want to tell you, at this time, is because you’ve not told me what happened on that 

route, that you feel I’m, I’m under suspicion for. Why I’ve been called in today. 

Because obviously, you think something happened on that, my, my trip out today. 

My simple walk out to buy a newspaper has turned into something, which you feel 

has, has got some significance to you, but has no significance to me. 

MacLeod:  I suggest, Mr Smith, it wasn’t just a simple walk to buy a newspaper. 

It was a … 

Smith:  What happened then on this route? 

MacLeod:  This is what I want you to tell me. 

Smith:  I want, no, I, absolutely nothing happened. 
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MacLeod:  I’m giving you the opportunity to tell me … 

Smith:  Look, if I could tell you something happened, I, I would love to do that. I 

would love to say I, I’d kicked a dog, or something, but nothing happened. 

MacLeod:  If nothing happened then, why can you not answer the simple 

question… .”[381] 

В цьому прикладі у відповідь на питання допитуваного слідчий 

намагається утримати свою домінуючу позицію, відмовляється від 

нав'язаної ролі, відновлюючи свою інституційно-статусну роль, нагадує 

обвинуваченому, хто має ставити питання, прихованим звинуваченням 

намагається спровокувати виправдовування, відповідь: This is what I want 

you to tell me;   I’m giving you the opportunity to tell me;  If nothing happened 

then, why can you not answer the simple question.  

Структури компресії (неповні речення, речення-слова) наряду з 

структурами надмірності (повтор) характерні для мовлення допитуваного в 

разі використання тактик перепитування, уточнення, повтору (як складників 

стратегії надання правдивих і неправдивих свідчень та стратегії відмови від 

дачі свідчень), тактик заперечення, повтору, прямої відмови від дачі 

свідчень, блокування, саботажу, уточнення, домінування і риверсії ролей, 

що реалізують стратегію допитуваного протидіяти маніпуляціям слідчого. 

1.“MacLeod:  I’m not accusing anybody. What I’m saying to you is that you were 

quite prepared to discuss with your wife, the kind of work that you were involved 

in at Thorn EMI, but why should that be any different with anyone else? If you’re 

prepared to speak to your wife about it, why not somebody else, like the KGB for 

example.”[381] 

2. Smith:  KGB? (слово-речення, тактика перепитування, стратегія протидії 

маніпуляціям слідчого) 

MacLeod:  Yes, the KGB. 

Smith:  I don’t know anybody in the KGB. I’m sorry. 

MacLeod:  You’re a liar. 
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Smith:  Am I?” 

 (неповне речення, тактика перепитування, стратегія протидії маніпуляціям 

слідчого) 

“MacLeod:  Yes.”[381] 

3. “MacLeod:  I’ve told you who he is. 

Smith:  No, you haven’t told me who he is.”  

(повтор, стратегія надання підозрюваним неправдивих свідчень, тактика 

повтору із запереченням) 

“MacLeod:  I’ve told you that is the man you knew as Victor Oshchenko. 

Smith:  Oshchenko.” 

(повтор, неповне речення-слово,  стратегія надання підозрюваним 

неправдивих свідчень, тактика повтору) 

“MacLeod:  Yes.”[381] 

4. “MacLeod:  So, what you’re telling me is, you’ve never met this man. You’ve 

never met Victor Oshchenko. 

Smith:  Look, let’s just say no comment. I mean, what’s the point of beating about 

the bush. No comment.”  

(неповне речення, стратегія протидії маніпуляціям слідчого і захисту, 

тактика саботажу) 

“MacLeod:  Right. Does it concern you that he’s come across. 

Smith:  Across from where?”  

(неповне речення, стратегія протидії маніпуляціям і захисту, тактика 

уточнення) 

“MacLeod:  That he’s defected.  

Smith:  Defected from where?” [381] 

 (неповне речення, стратегія протидії маніпуляціям і захисту, тактика 

уточнення).  
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3.2.1.1.  Кореляція маніпулятивних стратегій і тактик в 

інтерактивній парі «слідчий-підозрюваний / обвинувачений» 

Ведення допиту  ̶   це одна із тих комунікативних ситуацій, де вплив 

на співрозмовника має суттєве значення. Від вміння впливати на хід бесіди 

може залежати успішність ведення допиту, його результати і подальший хід 

справи у суді. Допит не є звичайною бесідою, це один із видів спілкування, 

для якого суттєвими є його ефективність, результативність. При розгляді і 

аналізі допиту дуже важливим є вивчення мовленнєвого впливу, який 

напряму пов’язаний із цільовою настановою мовців.  

Стернін І.А. [159, c. 4-5] визначає мовленнєве спілкування як науку 

про вибір належного, адекватного способу вербального впливу на 

особистість в конкретній комунікативній ситуації, про вміння правильно  

поєднувати  різноманітні тактики  для досягнення найбільшого ефекту.  

Серед українських лінгвістів проблеми вербального впливу 

розглядали Т. Ковалевська [76], Н.В. Слухай [156]. Слідом за 

Г.А. Копниною [86, c. 25], під мовленнєвою (мовною) маніпуляцією ми 

розуміємо різновид маніпулятивного впливу, який здійснюється шляхом 

використання певних мовних ресурсів з метою прихованого впливу на 

когнітивну і  поведінкову діяльність адресата. 

З огляду на те, що мовленнєве спілкування є спільним процесом, 

спільною діяльністю комунікантів, в ході якої вони взаємно регулюють дії, 

керують розумовими процесами, коригують уявлення, переконання 

партнера по комунікації [60, c. 33], стратегії і тактики маніпулятивного 

впливу слідчого і допитуваного в дискурсі допиту мають корелятивний 

взаємно коригуючий характер.  

Стратегії і тактики маніпулятивного впливу характерні перш за все 

для дискурсу допиту, вони мають вирішальне значення для встановлення 

істини в процесі допиту, основною метою якого є випитування інформації, 

тому доцільним буде їх розглянути більш детально.  
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Попередньо виокремелені стратегії і тактики 

взаємного маніпулятивного впливу слідчого і допитуваного  і їх попередня 

кореляція проілюстровані Таблицею 4 (Додаток Д). 

Стратегії і тактики слідчого і допитуваного визначаються насамперед 

процесуальним статусом допитуваного і самим ходом розмови, тому 

доцільним вважаємо окремо розглянути ситуації  допиту осіб із різним 

процесуальним статусом, а саме, потерпілого, свідка, підозрюваного 

(обвинуваченого).  

На початковому етапі допиту слідчий намагається встановити 

психологічний контакт із допитуваним і створити такий психологічний 

зв’язок із ним, який допоміг би йому отримати якомога більше нової 

інформації, визнання провини, підтвердити чи спростувати інформацію, 

представлену раніше і т.ін., досягти таким чином глобальної мети допиту, а 

саме, отримати інформацію і розкрити злочин. Для наступних етапів допиту 

характерним є застосування маніпулятивних стратегій і тактик як найбільш 

ефективних засобів подолання опору з боку допитуваного. 

 

3.2.2. Стратегії і тактики парах «слідчий-свідок» і «слідчий-

потерпілий» 

Тактики допиту свідка, який щиро бажає дати правдиві свідчення, 

спрямовані на те, щоб допомогти йому якомога правдивіше й повніше 

розповісти, що особисто він спостерігав або чув, а також пригадати те, про 

що він забув. Його свідчення перевіряються й зіставляються з попередніми, 

а також із відомостями, наявними в інших матеріалах справи. Серед тактик 

маніпулятивного впливу на такого свідка може бути, наприклад, тактика 

передачі домінування. Слідчий передає ініціативу свідку самостійно 

викладати інформацію, довіряє йому роль «ведучого». Розглянемо такий 

приклад:  
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“Det. Carrasllо:  Is there anything that I did not ask you that.., as you were 

thinking and talking to me...that might be of important that I neglected to ask?  

Pemberton: The only thing that I can think of that is really important and I don't 

know...there's really no measurable way to do this I don't think, is other than, I 

want to emphasize again that I...it's my impression that  didn't know what he was 

getting into. He took the call, …and I've seen other doctors do this too...where.. 

where they got a friend or an acquaintance or whatever, somebody's gonna bring 

somebody in and they're gonna look at them as a favor. And I've seen him do that 

before too...you know. Somebody's banged up a knee.., somebody's got a 

cold...somebody's got a kid with a fever…, or whatever. I don't think he had a 

decent shot when this girl came in. I don't think he had any idea how serious her 

condition was. I don't know what the proximity of where the address where she 

was at before is to other facilities, but it would've made, only made sense that she 

should've gone to the closest facility quickly.” [384] 

 Слідчий може застосовувати тактику підказки, яка сприймається 

свідком як власний висновок : 

“Det. Carrasquillo: What you're telling me now, has that been influenced by 

anything you read in the paper or heard in the newspaper or S on TV?  

Pemberton: Only by what I've observed in my career...you know...as a nurse.  

Det. Carrasquillo: So you're just...you're...you're speaking from your own 

personal experience? 

Pemberton: Right...and dealings.  

Det. Carrasquillo: Okay.” [384] 

Разом із тактикою підказки слідчий застосовує тактики стимулювання 

відповіді (через незавершене речення), тактику демонстрації своєї 

обізнаності у справі. При цьому на свідка справляє враження його 

проінформованість, у нього немає перешкод повідомляти будь-яку нову 

інформацію: 
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“CB:  I'd had never done sales before. I was a CPA actually by training.  I spent 

18 years in financial management. 

SF:  Okay. And you said that your job description is… 

CB:  Now it's Senior Director of Sales and Administration, so I am actually over 

all the sales, all of our personnel. 

SF:  But you didn't have that position when Lisa… 

CB:  No, no. When I started in January 1994, I just one of ten sales people. Again 

because I was making a career change, if that, you know I was going from a CPA 

Financial Management into Sales. I didn't have a clue, I was willing to give it a 

shot, because I got tired of hitting the glass ceiling so to speak, CPA you know 

you are usually locked in salary, maybe a little bonus.” [384] 

Надання свідомо неправдивих свідчень (повідомлення про обставини, 

що не відбувалися насправді, замовчування відомих обставин справи й, що 

найчастіше трапляється на практиці, перекручування фактичних 

обставин)  може призвести або до засудження невинного, або, навпаки, до 

виправдовування особи, що скоїла тяжкий злочин. Метою слідчого є 

викриття свідка, що дає неправдиві свідчення чи перекручує обставини, 

отримання від нього повні та об’єктивні свідчення. 

При допиті свідка слідчим використовуються певні маніпулятивні 

тактики в разі підозри про те, що допитуваний надає неправдиві свідчення, 

викривляє їх, дає неповну інформацію або, якщо він з певних причин 

відмовляється давати інформацію, посилаючись на свою необізнаність, 

непричетність до справи і т.п. Основна задача слідчого в даній ситуації 

полягає в тому, щоб зрозуміти реальні причини відмови давати свідчення, 

саботажу, викривлення інформації, приховування певної частини 

інформації. Інколи причиною ненадання інформації або її викривлення 

свідком є те, що певна інформація може скомпрометувати його, зробити 

очевидною його вину, призведе до зміни його процесуального статусу до 

статусу «обвинуваченого».  
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Слідчий може використовувати провокативну тактику надання 

неправдивої інформації для стимулювання спростування: 

“Det. Carrasquillo: Well, yeah...I just wanted to make sure that....that what 

you're telling me was not tainted by the reports....  

Pemberton: No... no.  

Det. Carrasquillo: That...that you read in the paper or the articles... 

 Pemberton: They're not.”[384] 

  З метою встановлення психологічного контакту з потерпілим слідчий 

повинен виявити тактики співчуття, розуміння, бажання допомогти. 

Психологічний стан потерпілого і його зацікавленість у вирішенні справи 

визначають його лінію поведінки і комунікативні стратегії і тактики. 

Зазвичай потерпілі застосовують тактики добровільного надання 

інформації, не чинять  опір, розкриваючи відомі деталі справи.   

Аналіз матеріалу показав, що випадки, коли  потерпілий чинить опір у 

дачі свідчень відбуваються через страх покарання близьких людей, через 

страх бути покараним особами, свідчення проти яких він дасть, або через 

небажання розкривати всі обставини справи, які можуть виставити його в 

невигідному становищі.  Він буває зацікавленим у тому, щоб злочин 

залишався нерозкритим, бо може виявитися, що для нього вигідніше 

зберігати в таємниці певні обставини скоєного.  

1.“Det. Sudler: Now, Lisa`s car from the accident…you are having that stored, 

right? 

Mr. Pherson: Yes. 

D.S.: Okay. And that is at Bob Lee`s Garage? 

M.:Right. 

D.S.: And then you are gonna have arrangements to have that shipped out to… 

M.: Well, he is gonna try to sell it to me.” (стратегія надання неправдивої 

інформації) [384] 
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2.“Det. Sudler: Who was the orderly that made you aware of this? Do you 

remember his name? 

Minkoff: Might`ve been Willie, but I`m not sure.”[384] 

У таких ситуаціях потерпілий заперечує наявність фактів, які йому 

добре відомі.  І навпаки, в деяких випадках потерпілий через свою 

зацікавленість у покаранні обвинуваченого, вдається до невиправданого 

використання тактики посилення певних ознак скоєного або 

перекручування фактів, як в наведених вище прикладах. 

 

Висновки до третього розділу  

Під час проведення допиту утворюється інтерактивна пара в 

залежності від процесуального статусу учасників діалогу, а саме: слідчий- 

підозрюваний( обвинувачений), слідчий-свідок, слідчий-потерпілий. Між 

учасниками діалогу встановлюються стосунки, які визначають 

використання певних комунікативних стратегій і тактик. У процесі допиту 

можуть скластись такі види відношень, які не є постійними і залежать від 

ефективності вибору і використання слідчим тих чи інших комунікативних 

стратегій і тактик. Конфліктні стратегії і тактики можуть змінюватись на 

неконфліктні і навпаки, впливаючи на процесуальний статус допитуваних. 

 Всі інтеракції між учасниками допиту умовно розподіляються на три 

основні типи залежно від комунікативної поведінки допитуваного:  іде на 

співробітництво, відмовляється від співробітництва (саботаж), надає 

неправдиву інформацію.  

Серед комунікативних стратегії слідчого ідентифіковані: стратегія 

встановлення контакту, що реалізується через тактики прямого запитання, 

пояснення, поради, перепитування, позитивної конфронтації, порозуміння, 

виправдовування, спонукання до відповіді; стратегія отримання нової 

інформації, що реалізується за допомогою тактик наполягання, прямого 
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(непрямого) запитання, перепитування, конкретизації, деталізації, 

уточнення, розвитку теми; стратегія контролю із тактиками перепитування, 

уточнення, конкретизації, деталізації, перевірки, повтору; низка стратегій 

маніпулятивного впливу на допитуваного. Для допитуваного найбільш 

характерним є використання комунікативних стратегій надання правдивих 

свідчень, надання неправдивих свідчень (реалізується через тактики обману, 

заперечення, повтору, уточнення, ухилення, самообмови (для допитуваного-

потерпілого) і відмови давати свідчення (стратегія саботажу). 

Комунікативна стратегія відмови давати свідчення характерна лише для 

підозрюваного (звинуваченого) ( тактики прямої відмови давати свідчення, 

заперечень, повтору, ухилення від теми). 

Важливу роль відіграє використання слідчим стратегій і тактик 

маніпулятивного впливу, які визначаються типом відносин, що склались 

між слідчим і допитуваним, а також процесуальним статусом допитуваного.  

Маніпулятивні стратегії і тактики допитуваного залежать від стратегій і 

тактик слідчого і направлені, перш за все, на захист і напад як форму 

захисту. Стратегія впливу на допитуваного реалізуються через тактики 

перебільшення своєї обізнаності у справі, позитивної конфронтації, 

попередження, співчуття, стимулювання відвертості, стимулювання до 

спростування неправдивої інформації, порозуміння, «підказки», співчуття, 

залякування, пред'явлення доказів, референції до позитивних якостей 

допитуваного, обвинувачення, передачі допитуваному права 

комунікативного домінування, домінування і нападу, імпліцітного 

звинувачення, блокування, поступки, провокування зізнання, демонстрації 

обізнаності у справі. Застосування тактик визначається  статусом 

допитуваного як свідка / потерпілого або як підозрюваного / 

обвинуваченого. 
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В залежності від ситуації допиту різні стратегії можуть 

реалізовуватись за допомогою однакових тактик мовної поведінки (Див. 

Таблиця 5, Додаток Е). 

Свідчення допитуваного залежать від того, наскільки він правильно 

зрозумів питання слідчого. Тому мова слідчого повинна бути простою, 

точною і зрозумілою.  

Для мови допиту характерним є офіційно-діловий (точна, об'єктивна 

мова) і розмовний стилі (проста і зрозуміла) із всіма характерними для них 

ознаками. Мова слідчого в процесі допиту постійно коригується в 

залежності від поведінки допитуваного. Для слідчого більш характерний 

офіційно-діловий стиль, а для допитуваного ─ розмовний. Лексичні 

засоби, які вживає слідчий, залежать від його рівня освіти, вибраної 

стратегії і тактики, особистості опитуваного, його стратегій і тактик та 

рівня освіти.  

Показником надання правдивих свідчень є для слідчого мова 

допитуваного, яка може бути   спонтанною, неструктурованою, їй властива 

компресія, повтори, маркери гезитації і пауз, збої, неповні речення в разі 

надання правдивої інформації. Для заздалегідь підготовленої  допитуваним 

неправдивої версії злочину характерними будуть повні речення, чітка їх 

структура, правильні граматичні форми, відсутніть компресії. 

Слідчий на всіх етапах допиту використовує різні типи питань і 

структур з імплікацією питань. Вживання питань допитуваним ми 

пов’язуємо із застосуванням ним маніпулятивних тактик для протидії 

слідчому. Кількісний аналіз матеріалу свідчить про найбільшу частотність 

вживання слідчим питань із модальним дієсловом can з імплікацією 

імперативу. 

Аналіз свідчень у формі наративу дозволяє зробити висновок про 

більшу кількість вживання допитуваним дієслів у минулому часі, в той час 

як для слідчого характерним є точне мовлення і часте використання 

іменників і числівників. 
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Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора 

[124,126,126]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено комплексний лінгвістичний аналіз 

комунікативно-прагматичних особливостей сучасного англомовного 

дискурсу досудового слідства. Звернення до цієї проблематики зумовлено 

необхідністю інтегрованого дослідження допиту як типу досудової 

комунікації, який, на відміну від судового дискурсу, досі не перебував у 

фокусі уваги лінгвістичних досліджень. Застосована в роботі методика 

аналізу ДДС ґрунтується на поєднанні лінгвопрагматичних, 

конверcаційно-аналітичних, актомовленнєвих, лінгвостилістичних та 

інших методів з урахуванням результатів юридичних досліджень, що 

дозволило випрацювати інтегративну методику дослідження 

комунікативно-рольових, формально-прагматичних і стратегічно-

тактичних параметрів англомовного дискурсу досудового слідства. 

У дисертації дискурс досудового слідства визначається як підвид 

юридичного дискурсу, що виокремлюється на основі конститутивних 

характеристик і їхніх варіативних реалізацій залежно від процесуального 

статусу допитуваних. Конститутивними ознаками є глобальна інституційна 

мета і похідні від неї цілі; статусно-рольові особливості учасників із 

вертикальними, формальними й нормативно регламентованими 

комунікативно-прагматичними відносинами; специфіка хронотопу, 

маніфестованого прототипним місцем спілкування, темпоральною 

анахронією, що виявляється у використанні різних дієслівних форм для часу 

дискурсу і часу «розповіді» допитуваного; інституційна форма проведення 

допиту як «наративу в інтеракції», що конструюється співучастю слідчого у 

створенні наративу допитуваного; стереотипні мовні і прагмалінгвістичні 

особливості у вигляді професійних мовних кліше, лексико-синтаксичних 

формул звертання, запиту інформації, попередження про права і 

відповідальність допитуваного, формул ввічливості з метою уникнення 

актів прямої імпозиції, «загрозливих» для «обличчя» допитуваного. 
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Варіативність конститутивних характеристик допиту реалізується у 

інтеракціях  «слідчий – потерпілий / свідок» і «слідчий – підозрюваний / 

обвинувачуваний», що є гомогенними за мотивами надання / ненадання / 

викривлення інформації, за своєю рольовою функцією у розгортанні 

дискурсу допиту і за своїми комунікативно-прагматичними і лінгвальними 

виявами. Допит потерпілого та свідка є прикладом безконфліктного типу 

спілкування, що залучає мовні засоби позитивної ввічливості як 

ввічливості порозуміння, співробітництва і заохочення до пошуку згоди 

між учасниками спілкування. Допит підозрюваного і обвинуваченого може 

розвиватись як конфліктний тип  інтерактивності,  або як комунікативне 

суперництво між слідчим і допитуваним – із стратегією мовленнєвої 

провокації з боку обох учасників, комунікативного саботажу з боку 

допитуваного, елементів  аргументації з боку слідчого для максимального 

переконувального впливу на допитуваного. 

На основі аналізу комунікативно-прагматичної специфіки ДДС було 

з’ясовано певні регулярності в розподілі, узгодженні і зміні 

комунікативних ролей учасників, а також в сценаріях їхньої стратегічної і 

тактичної поведінки.  

Виявлені статусно-інституційні, статусно-категорійні, категорійні і 

оперативні ролі слідчого і допитуваного, які утворюють корелятивні 

зв’язки, забезпечуючи розвиток допиту за тим чи іншим сценарієм. 

Статусно-інституційна пара ролей «слідчий – допитуваний» відзначена 

асиметричними і ієрархічними відношеннями з комунікативним 

домінуванням слідчого як представника інституту, наділеного 

інституційними повноваженнями. Рольовими варіантами статусно-

інституційних ролей є статусно-категорійні ролі слідчого «дізнавач», 

«захисник прав допитуваного», «захисник закону», «викривач неправдивих 

свідчень». Мовлення слідчого у кожній з ролей вирізняється власними  

прагмалінгвістичними особливостями. У ролі «дізнавача» слідчий 

дотримується максим кооперації, використовує директиви у формі 
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наказового способу, загальні і спеціальні прямі запитання, які, в 

інституційному середовищі не сприймаються як face threatening acts, 

реалізуючи стратегію bald on-record.   

На відміну від ролі «дізнавач», роль «звинувачувач» залучає 

мовленнєві акти «загрози» позитивній самооцінці допитуваного – із 

використанням негативно конотованої оцінної лексики на позначення дій 

або якостей допитуваного (dishonesty, liar). Водночас, слідчий у ролі 

«звинувачувач» застосовує мовні засоби компенсації «загрози» «обличчю» 

допитуваного у вигляді лексичної мітігації за допомогою лексем-

деінтенсифікаторів (maybe, possibly), дієслів умовного стану – might, would, 

could, неозначених займенників і інших одиниць з широкою 

референційною семантикою. На морфологічному рівні роль індексується 

політемпоральністю у складному складносурядному реченні, часто у 

поєднанні з синтаксично-стилістичними прийомами полісиндетону і 

повтору як виявом емоційного напруження під час висловлення 

непреференційного мовленнєвого ходу недовіри допитуваному.   

Залежно від ступеня звинувачення як градуйованої дії,  роль може 

імплікуватися у разі, коли звинувачення має виводитись допитуваним у 

вигляді конверсаційної імплікатури. Тригером імплікатури є порушення 

слідчим максими кількості інформації, що є типовим для 

непреференційних ходів як таких, що відзначені  структурним 

ускладненням.  

Роль «захисник прав допитуваного» реалізує низку стратегій 

позитивної ввічливості і виявляється у зверненні до допитуваного на ім'я і 

використанні слідчим маркерів належності до кола «своїх», у актуалізації 

сем «інтерес», «порозуміння», «співчуття», «взаємність» за допомогою 

експліцитних або імпліцитних засобів номінації, у застосуванні 

інфінітивних конструкцій мети із семантикою випередження згоди 

допитуваного співпрацювати, що відомо в теорії ввічливості як 

імплікування псевдозгоди. 
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Роль «неупереджений» або її функціональний еквівалент «захисник 

закону» відзначена дотриманням кооперативних максим кількості і стилю, 

тобто лаконічним і прозорим синтаксисом мовлення слідчого, і, водночас, 

застосуванням мовних засобів, що реалізують стратегії негативної 

ввічливості, спрямовані на зменшення категоричності і тиску на 

допитуваного: пасивного стану, номіналізацій  з герундієм у формі 

активного стану, континуальних форм Present Continuous і Past Continuous, 

модальних дієслів, в тому числі у складі лексико-синтаксичних формул 

ввічливості, лексико-синтаксичних професійних кліше, що вживаються з 

метою деперсоналізації як ототожнення слідчого зі своєю інституцією. 

Статусно-категорійні ролі слідчого комбінуються, залежно під 

сценарію допиту і перебігу локальних інтеракцій, з відповідними ролями 

допитуваного: «той, хто співпрацює зі слідством», «той, хто перешкоджає 

слідству», «готовий торгуватися / йти на поступки».  

Роль «той, хто співпрацює зі слідством» експліцитно виражена 

словами із семою «співпраця» (to cooperate, cooperation); прислівниками-

інтенсифікаторами (fully, as fast as possible, certainly) на позначення ступеня 

готовності співпрацювати. Водночас з такими засобами позитивної 

ввічливості, програвання ролі залучає засоби вираження негативної 

ввічливості- дистанціювання, статусних відношень і пошани до закону. 

Допитуваний у такій ролі дотримується кооперативних максим, уникає 

конверсаційних імплікатур, і більшість його мовленнєвих ходів є 

преференційними для розвитку інтеракції. 

Мовлення допитуваного у ролі «той, хто перешкоджає слідству / дає 

неправдиві свідчення» і «необізнаний» («не розуміє, що від нього 

потребується») експлікується лексико-синтаксичними формулами 

заперечення, прислівниками-інтенсифікаторами ступеня заперечення або 

необізнаності (exactly, even), еліптичною компресією (No, No comment) як 

показником конфліктності комунікативної взаємодії, складнопідрядними 

реченнями з підрядним причини, які відтворюють ситуацію пояснення 
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допитуваним причин своєї  необізнаності; риторичними запитаннями 

(“How would I know?”, “How could I possibly be aware of?”) з іллокуцією 

заперечення “I don't know” тощо. 

В ролі «готовий торгуватися / йти на поступки» допитуваний 

використовує складнопідрядні речення й інші синтаксичні структури, що в 

експлікованій або імпліцитній формі містять заклик до зміни лінії рольової 

поведінки слідчого як умови співпраці зі слідством. 

Статусно-категорійні ролі реалізуються в категорійних і оперативних 

рольових варіантах.  В дослідженні ідентифіковані лише нечисленні 

категорійні ролі, оскільки інституційна природа дискурсу допиту накладає 

певні обмеження на виявлення ідентичності його учасників за віковими, 

статевими, національними, психологічними, політичними, професійними 

та іншими ознаками. Категорійними є ролі «фахівець-професіонал» 

(індекси ролі – «перемикання коду» через використання слідчим 

спеціальної лексики і терміносполук із професійної сфери допитуваного з 

метою створення common ground і спонукання допитуваного на 

відвертість), «добрий слідчий» і «злий слідчий», пов’язані з рольовим 

позиціюванням слідчого в форматі макронаративних сценаріїв рольової 

поведінки. Роль «злий слідчий» характеризується використанням прямих 

директивних актів, виражених мітігованими і немітігованими 

імперативами,  загальними і спеціальними прямими запитаннями, актам 

«загрози» позитивному «обличчю» допитуваного -  недовіри, негативної 

оцінки тощо. 

Роль «добрий слідчий» реалізується за допомогою негативної 

ввічливості як лексичних і граматичних засобів зменшення тиску на 

допитуваного і вияву поваги до нього, і позитивної ввічливості, 

індексованої сленгізмами, колоквіалізмами, зменшувальними іменами, 

лексикою із семами «порозуміння», «співчуття», еліптичними і 

номінативними конструкціями, що надають мовленню розмовного 

характеру, скорочуючи дистанцію між слідчим і допитуваним, 
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приєднувальними запитаннями із контактовстановлюючою функцією, 

засобами референції до common ground комунікантів. 

Оперативні варіанти статусно-категорійних і категорійних ролей 

реалізують тактики слідчого і допитуваного у локальних інтеракціях і, 

певною мірою, віддзеркалюють особистості учасників допиту за 

психологічними або іншими ознаками. Серед найпоширеніших 

оперативних ролей слідчого виявлені: «психолог / маніпулятор» (що 

характеризується залученням конверсаційних імплікатур,  семантичних і 

прагматичних пресупозицій, маніпулятивних прийомів), «коректний» 

(відзначена засобами «модусного» і семантичного пом’якшення і 

деагентивності: пасивізацією, структурами з неагентивним підметом, 

континуальними формами, неозначеними займенниками); «авторитарний» 

(запитання провокаційного змісту, вживання імперативу з додатком у 

першій особі однини let me з метою утримання комунікативної ініціативи, 

інвективні мовленнєві акти з іллокуцією дискредитації адресата); 

«неврівноважений» (паузи гезитації; синтаксично-стилістичні прийоми 

апозіопезису, повторів, синтаксичного паралелізму, еліпсису). 

Серед оперативних рольових варіантів допитуваного ідентифіковані: 

роль «готовий змінити свідчення» (використання речень і засобів 

причиново-наслідкової семантики, що відтворюють ситуацію зміни 

свідчень, зважаючи на нові обставини; дієслів лексико-семантичної групи 

“believe” (think, suppose, consider тощо), здатних «переміщати» причини 

надання неправдивих свідчень із площини знань у площину особистісних 

переконань; прислівників міри і ступеня truly, honestly як інтенсифікаторів 

значення дієслів believe, say тощо); роль «той, хто ухиляється від відповіді» 

або «виверткий» індексується умовними конструкціями із використанням 

умовних сполучників і їхніх семантичних еквівалентів; дієсловами 

умовного стану – might, would, could і адвербіальними модифікаторами як 

деінтенсифікаторами впевненості мовця у повідомленому, гезитаційними 

повторами і паузами, в тому числі з  вокалізаціями –  вигуками er, um, 
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формулами вибачення, самовиправлення; роль «викривач / проникливий» 

залучає використання висловлювань, що експліцитно або імпліцитно 

пов’язані причиново-наслідковою семантикою: у першій частині (що 

синтаксично відповідає головній частині складнопідрядного речення) 

констатується факт відмови допитуваного від надання свідчень, у другій – 

пояснюються причини цього.  

Іншими оперативними ролями допитуваного є ролі «жертва 

обставин», «укладач угоди», «щирий», «агресивний», «схвильований / 

такий, що втрачає самоконтроль»,  «зацікавлений у вирішенні справи». 

У дисертаційній праці ідентифіковано спільні характеристики для 

ролей, що є преференційними і непреференційними  для розвитку 

інтеракцій в ДДС. Преференційні ролі відзначені дотриманням 

кооперативних максим, використанням засобів позитивної, негативної 

ввічливості, а також стратегії  bald on-record (директиви у формі 

наказового способу і прямі запитанням в інституційному середовищі не 

сприймаються як «загрозливі» для «обличчя» допитуваного). Позитивно-

ввічливі стратегії індексуються лексикою із семами «порозуміння» і 

«співпраця», еліптичними і номінативними конструкціями, що надають 

мовленню розмовного характеру, скорочуючи дистанцію між слідчим і 

допитуваним, приєднувальними запитаннями із фатичною функцію, 

інфінітивними конструкціями мети із семантикою випередження згоди 

допитуваного співпрацювати, маркерами належності до кола «своїх». Як 

засоби негативної ввічливості, спрямовані на зменшення категоричності і 

тиску на допитуваного, виявлені: пасивний стан, номіналізації  з  герундієм 

у формі активного стану, континуальні часові форми, структурами з 

неагентивним підметом, модальні дієслова, в тому числі у складі лексико-

синтаксичних формул ввічливості, професійні кліше, що вживаються з 

метою деперсоналізації як певного ототожнення слідчого зі своєю 

інституцією. 
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У непреференційних ролях слідчий залучає конверсаційні імплікатури,  

пресупозиції як засоби маніпуляції, порушує максими кооперації, комбінує 

акти «загрози» «обличчю» допитуваного (у формі наказового способу, 

прямих запитань, інвективних мовленнєвих актів з іллокуцією 

дискредитації адресата) з засобами компенсації «загрозливих» актів за 

допомогою лексичної мітігації, дієслів умовного стану, 

політемпоральністі,  що у поєднанні з синтаксично-стилістичними 

прийомами полісиндетону, апозіопезису, повторів, паралелізму, еліпсису є 

виявом емоційного напруження під час висловлення непреференційного 

мовленнєвого ходу.  

Непреференційні ролі допитуваного відзначені такими мовними 

характеристиками, як лексико-синтаксичні форми заперечення, 

прислівники-інтенсифікатори ступеня заперечення або необізнаності, 

адвербіальні деінтенсифікатори впевненості мовця у повідомленому, 

еліптичні структури, риторичні запитання з іллокуцією заперечення, 

гезитаційні повтори і паузи, формули вибачення, самовиправлення, 

складнопідрядні речення, які відтворюють ситуацію пояснення 

допитуваним умови надання свідчень або причин відмови від співпраці. 

Зміна ролей впливає на змістові і формально-структурні 

характеристики допиту і упорядкована певними регулярностями: роль, 

преференційна для завдань допиту або для вирішення локальних цілей, 

підтримується і заохочується, в той час як непреференційна роль 

співрозмовника спонукає слідчого або допитуваного до коригування 

розмови з метою досягти бажаної (преференційної) мовленнєвої реакції. 

Це приводить до коригування власного рольового варіанту, що 

підлаштовується під зустрічну роль.  

Вибір, зміна і комбінації статусно-категорійних ролей корелюють з 

комунікативними стратегіями учасників дискурсу допиту. Зміна 

оперативних ролей є механізмом вирішення локальних інтеракційних 

завдань і корелює з комунікативними тактиками. 
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Преференційними для ролі «дізнавач» і такими, що зумовлюють 

оптимальний варіант сценарію допиту, є статусно-категорійні ролі «той, 

хто співпрацює зі слідством» / «той, хто дає правдиві свідчення». 

Оперативні варіанти ролі «дізнавач» – «щирий», «тактовний», 

«витриманий», «коректний», «зацікавлений в особі допитуваного», 

«доброзичливий», «той, хто довіряє допитуваному», «той, хто прагне 

допомогти», ініціюють з боку допитуваного зустрічні оперативні варіанти 

«щирий / правдивий», «зацікавлений у вирішенні справи», «укладач 

угоди», «готовий змінити свідчення». 

Непреференційною для ролі «дізнавач» і такою, що може призвести 

до комунікативного конфлікту, є роль допитуваного «той, хто 

перешкоджає слідству / дає неправдиві свідчення». Поява зазначеної ролі 

ініціює зустрічні статусно-категорійні ролі слідчого «викривач 

неправдивих свідчень», «звинувачувач», що впроваджуються локальними 

оперативними варіантами «аналітик / проникливий», «психолог / 

маніпулятор», «той, хто підозрює допитуваного в нещирості / наданні 

неправдивих свідчень», «авторитарний», «такий, що втрачає 

самоконтроль». Такі оперативні ролі є парними з ролями «викривач / 

проникливий», «укладач угоди», «слідчий», «жертва обставин»,  «той, хто 

ухиляється від відповіді» або «виверткий». 

Вибір комунікативних ролей і утворення рольових пар зумовлено 

застосуванням слідчим комунікативних стратегій і тактик – як конфліктних, 

так і кооперативних. В залежності від ситуації допиту різні стратегії можуть 

реалізовуватись за допомогою однакових тактик мовної поведінки.  

Серед комунікативних стратегії слідчого ідентифіковані наступні: 

стратегія встановлення контакту, що реалізується через тактики прямого 

запитання, пояснення, поради, перепитування, позитивної конфронтації, 

порозуміння, виправдовування, спонукання до відповіді; стратегія 

отримання нової інформації, що реалізується за допомогою тактик 

наполягання, прямого (непрямого) запитання, перепитування, 
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конкретизації, деталізації, уточнення, розвитку теми; стратегія контролю із 

тактиками перепитування, уточнення, конкретизації, деталізації, перевірки, 

повтору; низка стратегій маніпулятивного впливу на допитуваного. Для 

допитуваного найбільш характерним є використання комунікативних 

стратегій надання правдивих свідчень, надання неправдивих свідчень і 

відмови давати свідчення (стратегія саботажу). Стратегія надання 

неправдивих свідчень реалізується через тактики обману, заперечення, 

повтору, уточнення, ухилення. Для допитуваного-потерпілого зазначена 

стратегія може також залучати тактику самообмови. Комунікативна 

стратегія відмови давати свідчення характерна лише для допитуваного у 

статусі підозрюваного (звинуваченого) і реалізується за допомогою тактик 

прямої відмови давати свідчення, заперечень, повтору, ухилення від теми. 

Заміна конфліктних стратегій і тактик на неконфліктні і, навпаки, 

впливає на зміну процесуального статусу допитуваних – із залученням 

різних наборів ролей і прагмалінгвістичних засобів  їхнього вираження.  

Ключова роль у ДДС належить стратегіям і тактикам маніпулятивного 

впливу. Слідчий застосовує стратегію впливу на допитуваного через 

тактики перебільшення своєї обізнаності у справі, позитивної 

конфронтації, попередження, співчуття, стимулювання відвертості, 

стимулювання до спростування неправдивої інформації, порозуміння, 

«підказки», співчуття, залякування, пред'явлення доказів, референції до 

позитивних якостей допитуваного, обвинувачення, передачі допитуваному 

права комунікативного домінування, домінування і нападу, імпліцітного 

звинувачення, блокування, поступки, провокування зізнання, демонстрації 

обізнаності у справі. Зазначені тактики варіюються залежно від статусу 

допитуваного як свідка / потерпілого або як підозрюваного / 

обвинуваченого. 

Маніпулятивні стратегії і тактики допитуваного залежать від стратегій 

і тактик слідчого і спрямовані, перш за все, на захист і напад як форму 

захисту. Стратегія захисту з боку потерпілого і свідка реалізується 
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тактиками саботажу, переведення уваги, блокування. Стратегія нападу з 

боку підозрюваного (обвинуваченого) залучає тактики звинувачення й 

перехоплення комунікативного домінування (інверсію статусних ролей). 

Результати дослідження виявили, що для мови слідчого характерним 

є офіційний стиль мовлення, точність і структурованість, в той час як 

допитуваному властивий розмовний стиль. Перемикання слідчим коду на 

розмовний стиль з метою підлаштовування під мовний регістр 

допитуваного є маніпулятивним прийомом тактики порозуміння. Мова 

допитуваного є для слідчого показником надання правдивих або 

неправдивих свідчень. В разі надання правдивої інформації допитуваний 

найчастіше вдається до компресії, повторів, маркерів гезитації, пауз, збоїв, 

неповних речень, інших виявів  неструктурованості мовлення, що 

індексують його спонтанність і непідготовленість. Для підготовленої 

заздалегідь неправдивої версії злочину характерними будуть повні 

речення, чітка їх структура, правильні граматичні форми, відсутність 

компресії. 

Результати вивчення комунікативно-прагматичних особливостей 

сучасного англомовного дискурсу досудового слідства відкривають 

перспективи подальших досліджень, які можуть бути пов’язані з 

вивченням комунікативно-рольових, формально-прагматичних і 

стратегічно-тактичних параметрів в дискурсах судової комунікації і в 

інших інституційних дискурсах.  
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Таблиця 1. Кореляції між статусно-інституційними ролями слідчого і 

оперативними рольовими варіантами 

 

Статусно-категорійні 

ролі слідчого 

Категорійні ролі 

слідчого 

Оперативні ролі 

слідчого 

«захисник прав 

допитуваного»  

«добрий слідчий» «щирий», «тактовний», 

«витриманий», 

«коректний», 

«зацікавлений в особі 

допитуваного», 

«доброзичливий», «той, 

хто довіряє 

допитуваному», «той, 

хто прагне допомогти», 

«психолог / 

маніпулятор» 

«дізнавач» (позитивно 

налаштований) 

«добрий слідчий» «щирий», 

«зацікавлений в особі 

допитуваного», 

«доброзичливий», «той, 

хто довіряє 

допитуваному», «той, 

хто прагне допомогти», 

«тактовний», 

«витриманий», 

«коректний», 

«психолог / 

маніпулятор» 
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«дізнавач» (негативно 

налаштований) 

«злий слідчий» «аналітик / 

проникливий», 

«той, хто підозрює 

допитуваного в 

нещирості / наданні 

неправдивих свідчень», 

«такий, що втрачає 

самоконтроль», 

«розгублений», 

«авторитарний», 

«неврівноважений», 

«психолог / 

маніпулятор» 

«викривач неправдивих 

свідчень» 

«злий слідчий» «аналітик / 

проникливий», 

«той, хто підозрює 

допитуваного в 

нещирості / наданні 

неправдивих свідчень», 

«авторитарний»,  

«такий, що втрачає 

самоконтроль», 

«психолог / 

маніпулятор» 

«звинувачувач»  «злий слідчий» «той, хто підозрює 

допитуваного в 

нещирості / наданні 

неправдивих свідчень», 

«авторитарний»,  

«такий, що втрачає 
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самоконтроль», 

«психолог / 

маніпулятор» 

«неупереджений» 

«захисник закону»  

«фахівець-

професіонал», 

«відповідальний», 

«той, хто чітко 

дотримується 

процедурних вимог» 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця 2. Кореляції між статусно-категорійними ролями 

допитуваного і оперативними рольовими варіантами 

статусно-категорійні ролі 

допитуваного 

оперативні ролі допитуваного 

«той, хто співпрацює зі слідством / 

дає правдиві свідчення» 

«укладач угоди», «щирий», 

«готовий змінити свідчення», 

«жертва обставин» 

 «той, хто перешкоджає слідству / 

дає неправдиві свідчення»  

«необізнаний» 

«той, хто ухиляється від відповіді»/ 

«виверткий», «викривач / 

проникливий», «слідчий», «жертва 

обставин», «агресивний», 

«схвильований / такий, що втрачає 

самоконтроль» 

 «готовий торгуватися / йти на 

поступки», 

«укладач угоди», «готовий змінити 

свідчення»,  «жертва обставин» 
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ДОДАТОК В 

Таблиця 3. Статусно-категорійні ролі слідчого і допитуваного 

Парні статусно-категорійні ролі Відсоткове 

співвідношення 

«дізнавач» (позитивно налаштований) < >   «той, 

хто співпрацює зі слідством / дає правдиві 

свідчення»  

30 

«дізнавач» (негативно налаштований) < >  «той, хто 

перешкоджає слідству / дає неправдиві свідчення» / 

«необізнаний» 

22 

Дізнавач < > «готовий торгуватися / йти на 

поступки» 

2 

«викривач неправдивих свідчень» < > «той, хто 

співпрацює зі слідством / дає правдиві свідчення»  

4 

«викривач неправдивих свідчень» < > «готовий 

торгуватися / йти на поступки», 

7 

«викривач неправдивих свідчень» <  > 

«необізнаний» 

12 

«звинувачувач» <  > «той, хто перешкоджає 

слідству / дає неправдиві свідчення» 

 «звинувачувач» < > «необізнаний» 

4 

«звинувачувач» < > «той, хто співпрацює зі 

слідством / дає правдиві свідчення» 

4 

«звинувачувач» < > «готовий торгуватися / йти на 

поступки» 

6 

«захисник прав допитуваного» < > «той, хто 

співпрацює зі слідством / дає правдиві свідчення» 

6 
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«неупереджений» < > «той, хто співпрацює зі 

слідством / дає правдиві свідчення» 

3 
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ДОДАТОК Д 

Таблиця 4 Кореляції між маніпулятивними стратегіями і тактиками  

слідчого та  стратегіями і тактиками допитуваного 

СЛІД 

ЧИЙ 

ПОТЕРПІ

ЛИЙ 
СЛІДЧИЙ СВІДОК СЛІДЧИЙ 

ПІДОЗРЮВАНИЙ/ 

ОБВИНУВА 

ЧЕНИЙ 

Маніпулят

ивна 

стратегія 

 

Тактики: 

 

Перебільше

ння 

обізнаності 

у справі 

 

Застережен

ня 

 

Попередже

ння 

 

Співчуття 

 

Стимулюва

ння 

відвертості 

 

Провокуван

ня 

спростуван

ня 

неправдивої 

інформації 

Стратегія 

захисту 

 

Тактики: 

 

Саботажу 

 

Переведенн

я уваги 

 

Блокування 

Маніпулятивн

а стратегія 

 

Тактики: 

 

«Підказки» 

 

Передачі 

домінування 

 

Демонстрації 

обізнаності у 

справі 

 

Стимулювання 

відвертості 

 

Провокування 

спростування 

неправдивої 

інформації 

Стратегія 

захисту 

 

Тактики:  
 

Блокування 

 

Переведення 

уваги 

 

Саботажу 

Маніпулятивна 

стратегія 

 

Тактики: 

 

Позитивної 

конфронтації 

(виправдовування) 

 

Порозуміння 

 

Співчуття 

 

Референції до 

позитивних якостей 

допитуваного 

 

Залякування 

 

Пред'явлення 

доказів 

 

Обвинувачення 

 

Домінування і 

нападу 

 

Стимулювання 

відвертості  

 

Провокування 

спростування 

неправдивої 

інформації 

 

Імпліцітного 

звинувачення 

 

Демонстрації 

обізнаності у справі 

 

Блокування 

 

Поступки 

 

Провокування 

зізнання 

 

Псевдовибору 

 

Псевдовисновку 

Стратегія захисту 

 

Тактики: 

 

Саботажу 

 

Блокування 

 

Переведення уваги 

 

Уточнення 

 

Повтору 

 

Імітації неповної участі 

в розмові 

 

Стратегія нападу 

 

Тактики: 

 

Звинувачення 

 

Перехоплення 

комунікативного 

домінування  (інверсія 

статусних ролей)  

 

Критики 

  

Глузування 
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ДОДАТОК Е 

Таблиця 5 Стратегії і тактики учасників допиту 

Слідчий 

 

Допитуваний 

Потерпілий Свідок Підозрюваний 

(звинувачений) 

Стратегія 

встановлення 

контакту.  

Тактики: 

Розпитування 

Пояснення 

Поради 

Перепитування 

Позитивної 

конфронтації, 

порозуміння 

Виправдовування 

Спонукання 

Стратегія 

отримання нової 

інформації. 

Тактики: 

Наполягання 

Прямого 

(непрямого) 

запитання 

Недомовленості 

Перепитування 

Конкретизації, 

деталізації, 

уточнення 

Розвитку теми 

Стратегія 

контролю. 

Тактики: 

Перепитування 

Уточнення, 

конкретизації, 

деталізації 

Перевірки 

Повтору 

Стратегії 

маніпулятивного 

впливу на 

Стратегія надання 

правдивих 

свідчень 

Тактика зізнання 

Стратегія надання 

неправдивих 

свідчень.  

Тактики: 

Обману 

Заперечення 

Самооговорення 

Повтору 

Стратегія 

надання 

правдивих 

свідчень 

Тактика зізнання 

Стратегія 

надання 

неправдивих 

свідчень. 

Тактики: 

Обману 

Заперечення 

Повтору 

Уточнення 

Ухилення 

Стратегія надання 

правдивих 

свідчень 

Тактика зізнання 

Стратегія надання 

неправдивих 

свідчень. 

Тактики: 

Обману 

Заперечення 

Повтору 

Уточнення 

Стратегія відмови 

давати свідчення 

(саботажу). 

Тактики: 

Прямої відмови 

давати свідчення 

Заперечень 

Повтору 

Ухилення від теми  
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допитуваного 

(Табл. 4) 
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