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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Практично у всіх сучасних демократичних суспільствах одним із 

найважливіших політичних інститутів є парламент. Саме мова парламентаріїв 

значною мірою відображає політичну культуру суспільства. Тому, на наш 

погляд, парламентський дискурс є невід’ємною частиною політичного 

дискурсу та предметом політичної семіотики. Мова є найважливішим засобом 

взаємодії інститутів влади, який у сфері політики являє собою суто 

практичний засіб внутрішньо- і зовнішньоінституціональної комунікації. 

Мовною формою комунікації у парламенті є дебати, в яких повною мірою 

відображаються комунікативні стратегії мовної поведінки депутатів та різні 

мовні засоби, що використовуються для досягнення цілей інтеракції. 

В умовах демократичного суспільства, свободи слова та думок велику 

роль відіграє вміння грамотно вести полеміку, аргументувати свою промову. 

Відмінною рисою парламентської комунікації є наявність у позиції мовця 

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

спілкування та сприяє дотриманню риторичних традицій. 

Антропологічний аспект мови включає поняття толерантності як засіб 

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

Толерантний спосіб зняття конфліктів протистоїть силовому способу, або 

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

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

Загалом, політичний та інституційний дискурс є сферою дослідження у 

численних роботах вітчизняних і зарубіжних мовознавців, зокрема 

присвячених культурі політичної дискусії (D. Grieswelle), специфіці 

політичного дискурсу (В.З. Дем’янков, П.О. Миронова, О.Й. Шейгал, 

С.Б. Верещагін), мові політики і політиків (Ж.В. Асєєва, Р. Водак, S. Elspass, 

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

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

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

Актуальність вивчення модерації категоричності в парламентському 

дискурсі визначається наступними факторами: 

 парламентський дискурс є одним з найважливіших видів офіційного 

спілкування, разом з тим багато його характеристик вивчено недостатньо; 

 врахування особливостей категорії категоричності/некатегоричності 

висловлювання є необхідною умовою організації ефективної взаємодії 

комунікантів як у міжнаціональному спілкуванні, так і в комунікації 

представників окремого інституту, зокрема Європейського парламенту; 

 характеристики і способи вираження модифікації категоричності в 

політичному дискурсі ще не були, за нашими даними, предметом спеціального 

лінгвістичного аналізу; 
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 специфіка дискурсу дебатів Європейського парламенту вимагає опису 

з огляду на різні характеристики мови, зокрема способи модерації 

категоричності.  

В основу цього дослідження покладено наступну гіпотезу: 

висловлювання в парламентському дискурсі характеризуються різним 

ступенем категоричності, модерація категоричності висловлювання зумовлена 

відповідними цілями і виражається за допомогою адекватних мовних засобів 

залежно від конкретної мовної ситуації. 

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми «Мови та літератури народів 

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

Міністерством освіти і науки України, що розробляється в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тему 

дисертації затверджено вченою радою Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23 

грудня 2011 року). 

Мета дослідження – охарактеризувати модерацію категоричності в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту. Досягнення поставленої мети 

передбачає розв’язання таких завдання: 

 охарактеризувати парламентські дебати як жанр, що реалізується в 

рамках суспільного політичного інституту – парламенту; 

 визначити поняття модерації категоричності та описати її роль у 

досягненні ефективного мовного впливу; 

 встановити функції модерації категоричності в парламентському 

дискурсі; 

 визначити і описати мовні та мовленнєві засоби модерації 

категоричності в парламентському дискурсі; 

 виявити лінгвокультурну специфіку модерації категоричності в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту. 

Об’єктом дослідження є дискурс парламентських дебатів як один із 

жанрів інституційного політичного дискурсу.  

Предметом дослідження виступає модерація категоричності в дискурсі 

дебатів Європейського парламенту. 

Матеріалом дослідження є понад 3500 текстових фрагментів, які було 

отримано методом суцільної вибірки із текстів стенограм дебатів 

Європейського парламенту за 2011-2015 роки, що публікуються на офіційному 

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

категоричності. Загальний обсяг проаналізованого матеріалу складає близько 

8000 сторінок друкованого тексту. 

Теоретичною і методологічною базою дослідження є основні роботи 

вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі лінгвістики тексту та теорії дискурсу 

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

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

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

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

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

Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи 

дослідження: описовий, який передбачає виокремлення мовних одиниць та 

структур, властивих парламентській комунікації, з подальшим 

лінгвопрагматичним, когнітивно-дискурсивним, інтерпретаційним аналізом 

для виявлення лексико-стилістичних, структурних і функціональних 

особливостей модерації категоричності; метод суцільної вибірки, що 

допомагає окреслити матеріал дисертаційного дослідження і проаналізувати 

весь масив текстового матеріалу, представленого стенограмами дебатів 

Європейського парламенту; метод індуктивного та дедуктивного аналізу й 

синтезу – для теоретичного узагальнення даних та формулювання висновків 

щодо вживання модерації категоричності в парламентському дискурсі; 

метод кількісного аналізу – для виокремлення засобів модерації 

категоричності на морфологічному, лексичному та синтаксичному мовних 

рівнях; дискурсивний та конверсаційний аналіз, спрямований на вивчення 

лінгвопрагматичних особливостей дебатів Європейського парламенту.  

Наукова новизна роботи полягає у постановці раніше не вивченої 

проблеми модерації категоричності у сфері парламентського дискурсу. 

Розроблено концепцію модерації категоричності як складного лінгвістичного 

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

лінгвокультурну специфіку цього мовного явища. Вперше на матеріалі 

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

достовірність результатів, було проведено комплексний аналіз модерації 

категоричності в парламентській комунікації.  

Отримані результати можуть бути узагальнені у наступних положеннях, 

що виносяться на захист: 

1.  Парламентський дискурс є інституційно організованим типом 

дискурсу у сфері політичної комунікації. Парламентські дебати є окремим 

жанром політичного інституційного дискурсу, що характеризується суворою 

регламентованістю; індивідуально-колективним суб’єктом і адресатом 

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

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

Парламентські дебати поєднують в собі законотворчість і партійно-політичну 

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

2.  Категоричність/некатегоричність висловлювання є прагматичною 

категорією, вираження якої в діалогічній мові обумовлено національно-

культурними нормами мовної комунікації. Категорія 

категоричності/некатегоричності висловлювання тісно пов’язана з базовими 

принципами діалогічного спілкування (принципом кооперації, принципом 

ввічливості і принципом толерантності), дотримання яких є особливо 
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важливим для досягнення комунікативних цілей на тлі збалансованих, вільних 

від протиріч відносин комунікантів. 

3.  Модерація є частиною парадигми комунікативних відносин, що являє 

собою інтенцію мовця, спрямовану на пом’якшення сили мовленнєвого акту, з 

метою надати таким чином висловлюванню більш поміркованого і менш 

самовпевненого, категоричного тону. Існують певні способи модерації 

категоричності, які проявляються у виділенні суб’єктивного аспекту 

висловлювання, співвіднесенні судження з дійсністю (процедура верифікації), 

а також у деінтенсифікації категоричної ознаки висловлювання. Ці прийоми 

модерації категоричності висловлювання реалізуються в мові за допомогою 

спеціальних мовних засобів.  

4.  Вживання засобів модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту спрямовано на досягнення таких цілей: 

забезпечення сприятливих умов спілкування, підвищення значимості власного 

політичного іміджу, зняття з себе відповідальності за негативні явища. 

5.  Засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів Європейського 

парламенту представлено на таких мовних рівнях: морфологічному (форми 

модальних дієслів, пасивного стану та умовного способу), синтаксичному 

(риторичне питання та прохання у формі питання), лексичному (найважливіші 

з них – прислівники-деінтенсифікатори та евфемізми). 

6.  Регулювання ситуації спілкування, яка характеризується модерацією 

категоричності, слід розглядати як стратегічний процес. До виявлених та 

описаних стратегій модерації категоричності належать: стратегія створення 

двозначності (неоднозначності), стратегія створення навмисної 

невизначеності, стратегія евфемізаціі та застосування політично коректної 

лексики, стратегія псевдономінаціі, стратегія зміни комунікативного фокусу, 

стратегія мовчання та замовчування, а також стратегія ухилення від відповіді. 

7.  Модерація категоричності являє собою лінгвокультурну тенденцію в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту. Під час міжкультурної взаємодії 

індивіди зазвичай прагнуть до взаєморозуміння та згоди шляхом досягнення 

компромісу між власними культурними цінностями та аналогічними 

цінностями індивіда. Мультикультурний характер спілкування в рамках 

Європейського парламенту побудовано на принципах толерантності, що 

репрезентує комунікативну стратегію кооперації і сприяє модерації 

категоричності висловлювань під час спілкування. 

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

вивчення сучасного англомовного парламентського дискурсу загалом, а також 

у дослідження тих мовних явищ, що мають лінгвокультурну специфіку. 

Зокрема, отримані результати можуть сприяти кращому розумінню феномена 

модерації категоричності у мовленнєвій взаємодії. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використовувати 

отримані дані у нормативних курсах з вивчення комунікативних стратегій та 

комунікативних практик, а також у спецкурсах з теорії дискурсу, теорії 
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мовленнєвого впливу, теорії комунікації, прагматики, лінгвістики тексту та 

теорії міжкультурної комунікації. Результати дослідження можуть бути 

корисні також фахівцям у галузі зв’язків з громадськістю.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи було 

висвітлено у доповідях на міжнародній науковій конференції «Людина і 

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

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

конференції «Наукова дискусія: питання філології, мистецтвознавства та 

культурології» (Москва, 5 березня 2013 року); всеукраїнській науковій 

конференції «Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій» (Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 11 квітня 2013 

року); міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені Сергія 

Бураго (Київ, 24-27 червня 2013 року); VI міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні лінгвістичні 

та літературознавчі дослідження та навчання іноземної мови в контексті 

міжкультурної комунікації» (Житомир, Навчально-науковий інститут 

філології ЖДУ ім. І. Франка, 21 березня 2014 року); міжнародній науково-

практичній конференції «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (Львів, 26-27 вересня 2014 року). Положення 

дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри англійської філології та 

міжкультурної комунікації Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 

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

виданнях, затверджених ВАК України, та 2 міжнародних публікаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

використаної наукової та довідкової літератури, що нараховує 282 

найменування українською, російською, англійською мовами, списку 

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

тексті дисертації. Загальний обсяг дисертації становить 222 сторінки, у т.ч. 192 

сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, 

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

розкрито її наукову новизну, теоретичну та практичну цінність, визначено 

методи дослідження, сформульовано основні положення, що виносяться на 

захист, наведено відомості про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення модерації 

категоричності в парламентській комунікації» аналізуються теоретичні 

підходи до дослідження інституційної та політичної комунікації з позицій 
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політичної лінгвістики, риторики, теорії комунікації, розглядаються принципи 

організації та порядок ведення парламентських дебатів як жанру 

інституційного політичного дискурсу, розглядається категорія 

категоричності/некатегоричності висловлювання, підходи до вивчення 

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

Співвідношення мови та влади знаходить своє відображення в 

інституційній комунікації, якій притаманні деперсоналізація і анонімність, 

ритуалізація і формалізація, мілітаризм і раціоналізація. Структура будь-якого 

інституту ієрархічна, де людина в першу чергу є носієм певної суспільної ролі. 

Яскравим прикладом політичного інституту є парламент. 

Основними характеристиками політичного дискурсу є інституційність, 

інформативність, фантомність, фідеїстичність, езотеричність, 

дистанційованість, театральність та динамічність. У політичному дискурсі 

існує конфлікт двох тенденцій – до понятійної точності і до смислової 

невизначеності. Крім того, політичний дискурс має специфічну рольову 

структуру і власний жанровий простір.  

Парламентські дебати є окремим жанром, що характеризується певною 

специфікою в порівнянні з іншими жанрами інституційного політичного 

дискурсу. Парламентські дебати – це складна мовленнєва подія, що 

характеризується специфічним хронотопом, відбувається всередині інституту і 

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

колективним. Зміст комунікації обумовлюється актуальністю теми в 

політичному житті, а також специфікою функції парламенту як політичного 

інституту. 

Політичне життя з його реальною боротьбою за владу, зіткненням 

інтересів, маніпуляцією фактами і думками, дає можливість спостерігати цілий 

спектр мовленнєвих стратегій. Політичні інтереси вимагають позитивної 

самопрезентації партії, суспільно-політичної течії або конкретного лідера 

(стратегія самопрезентації), спонукання суспільних груп до якихось дій 

(імперативна стратегія), розмежування «своїх» і «чужих» (стратегія 

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

дотримується думки, що політичну комунікацію слід розглядати в першу чергу 

з позиції категоричності/некатегоричності висловлювань, яка може 

варіюватися в періоди загострення соціальної ситуації, а також під час 

виборчих кампаній. 

Членам Європейського парламенту, з огляду на мультинаціональний 

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

можна припустити, що цьому дискурсу можуть бути притаманні засоби 

модерації категоричності висловлювання. Парламентські слухання традиційно 

є еталоном дипломатії в політиці, що також має сприяти використанню засобів 

модерації категоричності. 

Модерація є частиною парадигми комунікативних відносин, що являє 

собою інтенцію мовця, направлену на пом’якшення сили мовленнєвого акту, з 
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метою надати таким чином висловлюванню більш поміркованого і менш 

самовпевненого, категоричного тону. 

Виходячи з прагматичної сутності досліджуваної нами категорії, ми дали 

визначення компонентам, з опозиції яких складається структура 

досліджуваного явища. Так, категоричність висловлювання передає 

догматичний, безапеляційний характер висунутого судження, свідчить про 

бажання мовця домінувати у спілкуванні над співрозмовником, а під 

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

«турбота про інтереси співрозмовника» та «прагнення до згоди». 

Відмінності у функціонуванні даної категорії можуть бути обумовлені 

національно-культурною специфікою комунікативної поведінки. Англійська 

комунікативна поведінка відрізняється певним набором мовленнєвих 

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

ввічливість, кооперативність, дистантність, опосередкованість, 

неімпозитивність і толерантність. Зазначені вимоги, яких повинні 

дотримуватися носії англійської мови, вимагають від них модерувати 

категоричність своїх висловлювань. 

Для здійснення мовленнєвого впливу слід враховувати особливості 

прагматичної категорії категоричності/некатегоричності висловлювання, 

оскільки уявлення про соціальну регламентованість і традиції застосування 

даної категорії допомагають уникнути конфліктів у спілкуванні та є запорукою 

ефективного втілення комунікативних намірів співрозмовників, що є особливо 

важливим в міжкультурній комунікації. 

У другому розділі «Особливості модерації категоричності в дебатах 

Європейського парламенту: комунікативно-прагматичний аспект» 
розглядаються основні комунікативно-прагматичні особливості дебатів 

Європейського парламенту, аналізуються лінгвокультурні передумови 

модерації категоричності в дебатах Європейського парламенту, окреслюються 

основні способи модерації категоричності, вивчається комунікативний 

конфлікт як складова парламентських дебатів, а також дається класифікація 

основних комунікативних стратегій модерації категоричності в 

парламентському дискурсі. 

Європейський парламент є специфічним суб’єктом політичної 

інституційної комунікації, що характеризується певними комунікативно-

прагматичними особливостями, які сприяють модерації категоричності. 

Комунікативна ситуація в рамках парламентських дебатів відрізняється: 

приналежністю до публічної сфери; чітко структурованою організацією; 

позачасовим характером викладу матеріалу; спеціальною фіксацією тем, 

обговорюваних у пленумі; поєднанням ближньої (комунікація в пленумі) і 

дальньої комунікації (комунікація з кінцевим адресатом дебатів – 

громадськістю); спеціальною підготовленістю ораторів і різним ступенем 

їхнього знайомства. 



 

 

 
8 

Комунікація в рамках Європейського парламенту приймає форму 

«інтенціонального» діалогу – тобто, обміну думками з метою прийняття 

рішення чи з’ясування істини.  

Мова парламентської комунікації напряму залежить від тієї сфери 

діяльності, якої стосується обговорюване в даний час питання, тісно 

переплітаючи її з ідеологічною складовою, а також пов’язуючи із 

законодавчою функцією парламенту.  

Виступ політика в стінах парламенту, спрямований на вирішення 

політичних проблем шляхом наради, імпліцитною метою якого є здійснення 

впливу на громадськість, відповідає принципам риторичної побудови усного 

тексту і має фазу початку мовлення (відкриття засідання: “If I could please ask 

you to take your seats, Ladies and Gentlemen”, “I ask you, please take your seats 

now”, “I would like to open today’s meeting”; оголошення та оприлюднення 

порядку денного: “Welcome everybody. I just will remind you the first point on the 

agenda: …” тощо), фазу розробки (постановка питань: “Are there any 

objections?”; питання щодо бажання взяти слово: “Is there anyone else to take 

the floor…?” тощо) і фазу закінчення промови (оприлюднення заяви президії: 

“Since we are very late and there is a risk that we will not be able to go through all 

reports and all explanations of votes requested, I want to tell you in advance that to 

do it in half an hour, we will have to move some explanations of votes for after 

tomorrow voting” тощо). У фазі розробки оратор активно просуває власну 

позицію і переконує аудиторію у її істинності і вірності.  

Парламентські слухання традиційно є еталоном дипломатії в політиці, 

що вже передбачає використання засобів модерації категоричності. Але 

членам Європейського парламенту, з огляду на мультинаціональний склад 

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

можна зробити висновок, що модерація категоричності є характерною ознакою 

цього дискурсу і завдяки мультикультурності даної установи. 

Існують певні прийоми (способи) модерації категоричності, які 

проявляються у: 

-  виділенні суб’єктивного аспекту висловлювання (“I believe that it is 

important that…”); 

-  співвіднесенні судження з дійсністю (процедура верифікації) (“I think 

that in 20 years from now history books will describe us as cowards and maybe 

cowards are what we are for the moment”);  

-  деінтенсифікаціі категоричної ознаки висловлювання (“I find it rather 

worrying that much-needed conciliation has made no progress”). Дані прийоми 

модерації категоричності висловлювання реалізуються в мові за допомогою 

спеціальних мовних засобів.   

Останнім часом дискурс дебатів Європейського парламенту стає все 

гострішим і більш напруженим. Підставою для полеміки є політичні 

протиріччя, спроби вирішення яких можуть призводити до зіткнення думок. 

Парламентська комунікація з її боротьбою за владу, а також за схвалення і 
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підтримку громадськості, із зіткненням інтересів окремих політиків, 

маніпуляцією фактами, все частіше набуває форми конфліктної ситуації. У 

ситуації конфлікту опоненти дотримуються різних комунікативних стратегій 

як специфічних способів мовленнєвої поведінки, але у більшості випадків 

переважає кооперативний підхід з метою спрямувати сформовану конфліктну 

ситуацію у сприятливе русло. Отже, дискурсу дебатів Європейського 

парламенту навіть в умовах конфлікту притаманна модерація категоричності 

висловлювань, оскільки комуніканти прагнуть знайти вирішення конфліктної 

ситуації з метою максимальної реалізації власних інтересів. 

Регулювання ситуації, яка характеризується модерацією категоричності, 

слід розглядати як стратегічний процес. До розглянутих стратегій модерації 

висловлювання слід віднести: 

-  стратегію створення двозначності (неоднозначності) (“In those 

circumstances where abortion is not against the law, such abortion should be 

safe”); 

-  стратегію створення навмисної невизначеності (“Naturally the subject 

of our joint defense will be discussed in Brussels, as it always is on these occasions, 

along with other subjects of mutual concern. But as to decisions, any decisions will 

of course, be taken with the full knowledge of Parliament and, if necessary, 

parliamentary approval”);  

-  стратегію евфемізаціі та застосування політично коректної лексики 

(“improper behavior”, “improper conduct”, “horizontally challenged”, 

“garbologist”); 

-  стратегію псевдономінаціі (“killing” - “unlawful or arbitrary 

deprivation of life”; “collateral damage” - “expected tens of millions of civilian 

dead”); 

-  стратегію зміни комунікативного фокусу (“Sophia in't Veld (ALDE), 

blue-card answer. – Mrs Morvai, I fully agree with you that it is a shared 

responsibility which is, unfortunately, not always the case in practice, as we know. 

But my point was that…”); 

-  стратегію мовчання та замовчування (“Andrew Duff (ALDE), blue-card 

answer. – I certainly see a serious and genuine attempt to reconcile what was 

previously an intractable and painful problem”); 

-  стратегію ухилення від відповіді (“Catherine Stihler (S&D). -  This 

question does not refer to the topic. So I simply will not answer this question”). 

Стратегія, яка обирається і використовується мовцем для модерації 

категоричності, обумовлюється відповідними аспектами комунікації. 

Потенціал кооперативності перерахованих вище стратегій зменшується від 

першої до останньої. Стратегію з найбільшим потенціалом кооперативності – 

стратегію зміни комунікативного фокусу – слід віднести до найбільш 

«інституціональних» засобів модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту. Її використання є нормою кооперативної 

вербальної поведінки. 
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У третьому розділі «Мовні засоби модерації категоричності в 

дебатах Європейського парламенту» дається класифікація засобів модерації 

категоричності за способом їхньої репрезентації в дискурсі парламентських 

дебатів, визначаються цілі модерації категоричності, яка характеризується як 

лінгвокультурно-поведінкова тенденція. 

Засоби модерації категоричності часто використовуються в дискурсі 

парламентських засідань, їхній діапазон досить широкий, вони представлені на 

кількох мовних рівнях: морфологічному, синтаксичному, лексичному. 

Морфологічні засоби модерації категоричності включають форми 

модальних дієслів, форми пасивного стану та умовного способу. Проведений 

нами аналіз стенограм свідчить, що в даній функції використовуються не всі 

модальні дієслова, а насамперед may (might) (32%), can (could) (28%), will 

(would) (17%), should (23%), при цьому форми з might, could, would 

характеризують нижчий рівень категоричності, ніж may, can, will відповідно. 

Вони використовуються для реалізації принципу ввічливості, надають 

значення сумніву, невпевненості, невизначеності (“May I remind you…”, “It 

might have been possible to argue that…”, “We should bear in mind that…”).  

Досить часто використовуються пасивні конструкції, які дозволяють 

вивести агента дії за рамки висловлювання, і таким чином відвернути від них 

увагу. Вони володіють великим прагматичним потенціалом, представляючи 

дію, яка нібито відбувається незалежно від волі оратора (“The case clearly 

shows how people can get injured”). Пасивний стан в матеріалі дослідження 

представлений 3 основними типами:  

1)  із вилученням вказівки на агента дії (“Do you understand that 

throughout the country there are fears ... that information has been hidden?”);  

2)  із зазначенням агента дії (“Firstly, the need to establish preliminary 

programmes of measures for the new priority substances and to address the risk 

which is posed by the three pharmaceutical substances”);  

3)  у поєднаннях модальних та інших дієслів з пасивним інфінітивом 

(“Some measures will have to be taken to bring concentrations down to safe levels 

or to phase out emissions to water of those pollutants”). 

Форми модальних дієслів поряд з формами умовного способу, які 

передають різні відтінки сумніву, невпевненості, припущення, бажаності, 

можна віднести до таких, що певною мірою спричинені мультилінгвізмом 

даної установи, з метою прагнення уникнути категоричності, прямої оцінки. 

Різні форми умовного способу широко представлені у текстах парламентських 

слухань. Найчастіше вживаються форми Subjunctive II і Conditional Mood (“It 

would be appropriate to replace trucks because many obligations for heavy-duty 

vehicles do not apply to them…”). 

Кількісний аналіз показав, що серед морфологічних засобів модерації 

категоричності висловлювання форми модальні дієслова складають 64%, 

форми пасивного стану – 26%, умовний спосіб – 10%. 
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Синтаксичні засоби модерації категоричності представлено за 

допомогою риторичних питань або питальних конструкцій, а також 

стереотипних клішованих виразів. Риторичне питання є одним із 

найпопулярніших прийомів ораторського мистецтва. Вживаючи твердження у 

формі питання, оратор уникає прямоти і різкості, які властиві твердженням, 

таким чином, пом’якшуючи його (“We have done our work, but what will happen 

on Monday? Will we see opt-outs? Will we see dilution? Will we see the blame game 

on Monday?”). Висловлювання пом’якшується ще більшою мірою, коли 

риторичне питання представлено в негативній формі. 

Досить часто вживаються прохання, представлені у формі питання (“Can 

the Commission also indicate to us the importance of road surfaces and the lack of 

maintenance that is now rife in Member States, and what significant effect that has 

on road accidents?”). Загалом, такі питання є типовими для англійського 

мовлення. У матеріалі дослідження вони, як правило, слугують засобом 

вираження іронії. Синтаксичні засоби модерації категоричності розподілено 

таким чином: на частку риторичних питань доводиться 71%, а ввічливих 

прохань – 29%. 

До лексичних засобів модерації належать прислівники-

деінтенсифікатори (або даунтонери), квантифікатори невизначеності: 

іменники, прикметники, займенники зі значенням невизначеності, евфемізми і 

політично коректна лексика. Прислівники-деінтенсифікатори є 

найчисельнішою групою засобів даного рівня – 23% (enough, still, simply, 

merely, relatively, nearly, slightly, somewhat, least, certain, almost). Прагматичний 

ефект вживання слів невизначеною семантики досягається за рахунок 

розмивання конкретного змісту поєднаних з ними одиниць, що веде до 

зниження визначеності і, отже, модерації категоричності. У цій групі 

прикметники складають 17%, іменники – 13%, займенники – 13%. 

Важливу роль у політичному дискурсі взагалі, і у тексті парламентських 

дебатів зокрема, відіграють евфемізми, призначені приховати неприємний 

зміст, прикрасити дійсний стан справ (matters of topical interest, specific 

concerns, grounds for concern, I feel extremely concerned…, breaches or non-

respect of the rule of law). Евфемістичне перейменування представлено в 

основному замінами зі збільшенням смислової невизначеності. На частку 

евфемізмів доводиться 22%. Політкоректна лексика, яка фактично є одним із 

способів евфемізаціі, також знайшла відображення в матеріалі дослідження і 

склала 15% серед засобів даного рівня (people without employment, people with 

disabilities, the most deprived). 

Засоби модерації категоричності в дискурсі дебатів Європейського 

парламенту використовуються ораторами для досягнення різних цілей, серед 

яких слід зазначити такі: відхід від прямої оцінки подій, пом’якшення 

неприємних фактів, приховування скоєних неправових дій, порятунок 

репутації політика чи політичної організації, перерозподіл відповідальності, 

дотримання дипломатичного етикету, створення іміджу гнучкого політика, 
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завоювання підтримки виборців тощо, які можна об’єднати в 3 основні групи: 

ухилення від відповідальності, позитивна репрезентація політика/партії/країни 

в ЄС, етикетизація процесу спілкування. Модерація висловлювання може 

розглядатися як культурно-поведінкова тенденція, за допомогою якої 

реалізується принцип ввічливості і концепт мультикультурності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Процес формування різних інститутів, у тому числі й політичних, 

утворює основу будь-якої держави і суспільства. У зв’язку з цим, цілком 

закономірним є інтерес мовознавців до існування та функціонування дискурсу 

в рамках даних суспільних інститутів. 

Політика як особлива форма соціального життя, пов’язана з феноменом 

влади, поширюється на всі сфери і рівні соціальної взаємодії. Дебати в 

парламенті є відображенням політичної культури суспільства, що робить 

мовлення парламентаріїв привабливим з точки зору лінгвістичного аналізу. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що 

парламентські дебати можуть вважатися одним із жанрів інституційного 

політичного дискурсу, тому його характеристики відповідають наступним 

параметрам структурування жанрового простору політичного дискурсу: 

інституційність, наявність суб’єктно-адресних відносин, підпорядкування 

змісту і форми професійній меті, соціокультурна диференціація і 

диференціація за подієвою локалізацією. При цьому дискурс парламентських 

дебатів має свою специфіку. 

Парламентські дебати поєднують в собі законотворчість і партійно-

політичну боротьбу; в її основі лежить протистояння концепцій і політичних 

сил. Конкурентність думок дозволяє уникнути абсолютизації однієї ідеї і 

сприяє досягненню основної мети – прийняттю найбільш правильного 

рішення. Вторинною, імпліцитною метою є створення особистого політичного 

іміджу, здійснення впливу на громадськість, а часто і нав’язування їй певних 

думок і позицій. Таким чином, парламентські дебати характеризуються 

подвійною адресованістю комунікації, а також спеціальною фіксацією тем, що 

підлягають обговоренню. Виклад змісту є позачасовим – зачіпає події 

сьогодення, апелює до подій минулого і окреслює майбутні перспективи. 

Дебати у парламенті поєднують в собі директивні і дискурсивні 

характеристики. Це мовна взаємодія, де мовлення має характер вказівок, 

зауважень, керівництва до дії, а також обговорюються цінності і норми, 

визнані в даному суспільстві. Ступінь підготовленості ораторів може 

варіюватися від спеціально підготовленої доповіді до виступу із поверхневою 

підготовкою. 

Тенденція до стриманості у прояві емоцій, збереження комфортних умов 

спілкування, побоювання образити співрозмовника сприяють модерації 

категоричності висловлювання, в той же час традиції парламентаризму та 
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особливості офіційного спілкування вимагають дотримання норм мовного 

етикету, що, в свою чергу, також визначає вибір мовних засобів.  

З огляду на постулювання сучасною комунікативно-функціональною 

лінгвістикою важливості виокремлення та вивчення категорій, що відбивають 

системність мовленнєвої діяльності та дискурсу, модерація розглядається як 

комунікативно-прагматична категорія, категорійний зміст якої становить 

комунікативна інтенція стриманості (тобто помірності, коректності й такту у 

висловленні думок, оцінок, емоцій тощо), що притаманна представникам 

англомовних спільнот як етно-соціо-культурно обумовлена особливість їхньої 

мовленнєвої поведінки. 

У роботі встановлено, що існує зв’язок між основними положеннями 

лінгвістичної прагматики і категорією категоричності/некатегоричності. На 

нашу думку, категорія категоричності/некатегоричності висловлювання є 

похідним явищем застосування принципів кооперації та ввічливості. Крім 

зазначених принципів, у спілкуванні необхідно дотримуватися принципів 

толерантності. У нашій роботі представлено визначення складових 

компонентів досліджуваної категорії з прагматичної точки зору. Так, 

категоричність означає «догматичність», «безапеляційність», «надмірну 

впевненість у власних знаннях»; під некатегоричністю мається на увазі 

«обережність», «передбачливість», «турбота про інтереси співрозмовника», 

«прагнення до згоди». 

Говорячи про категоричність/некатегоричність висловлювання як засоби 

досягнення гармонійного компонента діалогу, не можна обійтися без знання 

таких явищ, як культура мови, мовний етикет і мовна поведінка. Кожна 

культура виробляє власні норми мовної взаємодії. Для культури мови 

діалогічне спілкування є суттєвим об’єктом, оскільки саме в діалозі найбільш 

органічно і природно втілюється комунікативна функція мови. Уподобання у 

вживанні певних стратегій комунікації і відповідних їм мовних засобів можна 

пояснити лінгвокультурними особливостями мовної поведінки. Під 

лінгвокультурною специфікою мови розуміється сукупність особливостей 

мовних засобів однієї мови (порівняно з іншими мовами), які обумовлені 

своєрідним соціально-історичним буттям певного лінгвокультурного мовного 

співтовариства.  

У західноєвропейській ідеології значна увага приділяється проблемам 

окремої особистості, її інтересам. Так, в європейських традиціях мовного 

етикету і мовної поведінки виділяються стратегії збереження обличчя 

співрозмовника, що виражається у пом’якшенні комунікативного наміру та 

модерації категоричності висловлювання. Комунікація в рамках європейських 

інститутів проявляється у стриманості й обережності суджень, у бажанні 

уникнути суперечностей у спілкуванні. З огляду на вказані лінгвокультурні 

особливості, в дискурсі парламентських слухань спостерігається переважання 

засобів модерації категоричності.  
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Існують певні прийоми (способи) модерації категоричності, які 

проявляються у виділенні суб’єктивного аспекту висловлювання, 

співвіднесенні судження з дійсністю (процедура верифікації) і 

деінтенсифікаціі категоричної ознаки висловлювання. Дані прийоми модерації 

категоричності висловлювання реалізуються в мові за допомогою спеціальних 

мовних засобів. 

Аналіз стенограм дебатів Європейського парламенту показав, що 

останнім часом дискурс дебатів стає все гострішим і більш напруженим. 

Парламентська комунікація з її боротьбою за владу, а також за схвалення і 

підтримку громадськості, із зіткненням інтересів окремих політиків, 

маніпуляцією фактами все частіше приймає форму конфліктної ситуації. У 

ситуації конфлікту опоненти дотримуються різних комунікативних стратегій 

як специфічних способів мовної поведінки, але у більшості випадків 

переважає кооперативний підхід з метою направити сформовану конфліктну 

ситуацію у сприятливе русло.  

До розглянутих стратегій модерації висловлювання слід віднести: 

стратегію створення двозначності (неоднозначності), стратегію створення 

навмисної невизначеності, стратегію евфемізаціі та застосування політично 

коректної лексики, стратегію псевдономінаціі, стратегію зміни 

комунікативного фокусу, стратегію мовчання та замовчування, стратегію 

ухилення від відповіді. 

Стратегія, яка обирається і використовується мовцем для модерації 

категоричності, обумовлюється відповідними аспектами комунікації. 

Потенціал кооперативності перерахованих вище стратегій зменшується від 

першої до останньої. Стратегію з найбільшим потенціалом кооперативності – 

стратегію зміни комунікативного фокусу – слід віднести до найбільш 

«інституціональних» засобів модерації категоричності в дискурсі дебатів 

Європейського парламенту. Її використання є нормою кооперативної 

вербальної поведінки. 

Модерацію категоричності було встановлено на кількох мовних рівнях: 

морфологічному, синтаксичному та лексичному. Серед морфологічних засобів 

зниження категоричності висловлювання слід зазначити модальні дієслова, 

форми умовного способу і форми пасивного стану. До синтаксичних засобів 

належать риторичні питання та ввічливі прохання у формі питання. Група 

лексичних засобів виявилася найбільш численною: прислівники і 

прикметники-даунтонери, невизначені займенники, іменники, евфемізми і 

політично коректна лексика.  

Політики, які використовують у своїх виступах засоби модерації 

категоричності, керуються наступними цілями: відхід від прямої оцінки подій і 

пом’якшення неприємних фактів, приховування скоєних неправових дій та 

аморальних вчинків, порятунок репутації політика чи політичної організації, 

перерозподіл відповідальності, дотримання мовного етикету, створення іміджу 

«гнучкого політика», завоювання підтримки виборців. 
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Отже, дослідження показало, що модерація категоричності має низку 

характерних семантичних і прагматичних характеристик, використовується з 

метою здійснення певного впливу на аудиторію, обумовлена 

лінгвокультурною специфікою і представлена на морфологічному, 

синтаксичному та лексичному мовних рівнях.  

У рамках одного дисертаційного дослідження неможливо здійснити 

докладний аналіз усіх питань, пов’язаних з вираженням модерації 

категоричності в політичному дискурсі. У зв’язку з цим, перспективним є 

проведення подальшого дослідження функціонування засобів модерації 

категоричності в інших жанрах політичного дискурсу, що може сприяти 

з’ясуванню того, чи є модерація категоричності універсальною 

характеристикою політичного дискурсу чи окремою особливістю дискурсу 

дебатів Європейського парламенту. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському 

дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту). – Рукопис. 

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. – 

Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню модерації категоричності в 

дискурсі дебатів Європейського парламенту. Обґрунтовано доцільність 

виокремлення категорії категоричності/некатегоричності висловлювання, 

визначено підходи до вивчення модерації категоричності та її роль в 

ефективному мовному впливі на адресата. Проаналізовано теоретичні підходи 

до дослідження інституційної та політичної комунікації з позицій політичної 

лінгвістики, риторики, теорії комунікації, розглянуто принципи організації та 

порядок ведення парламентських дебатів як жанру інституційного політичного 

дискурсу. 

Виявлено основні комунікативно-прагматичні особливості дебатів 

Європейського парламенту, проаналізовано лінгвокультурні передумови 

модерації категоричності в дебатах Європейського парламенту. Виокремлено 

основні способи модерації категоричності. Досліджено комунікативний 
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конфлікт як складову парламентських дебатів та встановлено основні 

комунікативні стратегії модерації категоричності в парламентському дискурсі. 

Здійснено класифікацію засобів модерації категоричності за способом 

їхньої репрезентації в дискурсі парламентських дебатів, визначено цілі 

модерації категоричності, яка характеризується як лінгвокультурно-

поведінкова тенденція. 

Ключові слова: політична комунікація, парламентський дискурс, 

інституційний дискурс, дебати, Європейський парламент, модерація 

категоричності. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Головань В.О. Модерация категоричности в парламентском 

дискурсе (на материале заседаний Европарламента). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские  языки. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию модерации категоричности в 

дискурсе дебатов Европейского парламента. Обоснована целесообразность 

выделения категории категоричности/некатегоричности высказывания, 

определены подходы к изучению модерации категоричности и ее роль в 

эффективном речевом воздействии на адресата. Проанализированы 

теоретические подходы к исследованию институциональной и политической 

коммуникации с позиций политической лингвистики, риторики, теории 

коммуникации, рассмотрены принципы организации и порядок ведения 

парламентских дебатов как жанра институционального политического 

дискурса. 

Установлены основные коммуникативно-прагматические особенности 

дебатов Европейского парламента, проанализированы лингвокультурные 

предпосылки модерации категоричности в дебатах Европейского парламента. 

Выделены основные способы модерации категоричности. Исследован 

коммуникативный конфликт как составляющая парламентских дебатов и 

установлены основные коммуникативные стратегии модерации 

категоричности в парламентском дискурсе. 

Осуществлена классификация средств модерации категоричности по 

способу их репрезентации в дискурсе парламентских дебатов, определены 

цели модерации категоричности, которая характеризуется как 

лингвокультурно-поведенческая тенденция. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, парламентский дискурс, 

институциональный дискурс, дебаты, Европейский парламент, модерация 

категоричности. 
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SUMMARY 

 

Golovan V.V. Down-Toning in Parliamentary Discourse (Based on 

European Parliament Debates). – Manuscript. 

Thesis for Scholarly Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

In the course of research it has been found that parliamentary debates could be 

considered as a genre of institutional political discourse because they correspond to 

the following parameters: institutionality, existence of addresser/addressee 

relationships, subordination of content and form to professional goal, sociocultural 

differentiation and differentiation according to event localization.  

Besides, parliamentary debates have their own specific features. The 

tendencies for restraint in manifestation of emotions, maintenance of comfort 

conditions of communication, fear of offending an interlocutor promote moderation 

of categorical statements (i.e. down-toning). At the same time, parliamentary 

traditions and peculiarities of official communication require compliance with 

linguistic etiquette, which, in turn, also determines the choice of linguistic means. 

In terms of modern communicative and functional linguistics, moderation is 

considered to be a communicative pragmatic category. Its main categorical content 

is communicative intention of restraint (i.e. correctness and discreetness in 

expressing opinions, estimates, emotions, etc.) that is characteristic of 

representatives of English-speaking communities as an ethno-socio-cultural feature 

due to their verbal behavior. Thus, the European tradition of linguistic etiquette and 

verbal behavior distinguishes face saving strategies, resulting in softening 

communicative intention and moderation of categorical statements. The 

communication within the European institutions is characterized by restraint, caution 

statements and the desire to avoid controversy. In view of these linguistic and 

cultural features, the moderation of categorical statements is observed in 

parliamentary discourse. 

The analysis of the European Parliament debates has shown that recently this 

discourse is becoming more intense and sharper. Parliamentary communication is 

often characterized by the struggle for power and support of the public, clash of 

interests of some politicians, manipulation of facts, and therefore more often it takes 

the form of conflict. In conflict situations, the opponents have different 

communication strategies as specific methods of verbal behavior, but in most cases 

the cooperative approach prevails in view of the aim to direct conflict situation in a 

favorable direction. 

Among the main strategies we have distinguished: the strategy of creating 

double-meaning, the strategy of creating deliberate ambiguity, the strategy of 

euphemization and use of politically correct vocabulary, the strategy of pseudo-

nomination, the strategy of communication focus change, the strategy of silence and 

understatement, the strategy of evading response. The strategy, chosen by a speaker 
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and used for utterance down-toning, can be determined by relevant aspects of 

communication. The cooperation potential of the abovementioned strategies is 

decreased from the first to the last one. The strategy of communication focus change 

can be attributed to the most “institutional” means of moderation of statements in 

the discourse of the European Parliament, as its use is the norm of cooperative 

verbal behavior. 

Down-toning serves as a means of linguistic influence, the use of which is 

determined by the rules of etiquette and language behavior. The results of our 

research suggest that down-toning is manifested at different linguistic levels: 

morphological, syntactic and lexical.  

The morphological means of down-toning include modal verbs, subjunctive 

mood and passive voice. Our analysis shows that not all modal verbs are used for 

down-toning, but mainly may (might), can (could), will (would), should. The modal 

verbs might, could and would are used for a lower level of categoricalness than may, 

can and will respectively. They are used in view of the principle of courtesy, and to 

show doubt and uncertainty. 

The passive structures are used to omit agents of action, and thus to distract 

attention from them. They have a great pragmatic potential because of presenting 

denoted action as if it takes place independently of the will of a speaker. Within the 

framework of our research, the passive voice is presented by three main types: 1) 

omission of the action agent; 2) indication of the action agent; 3) combination of 

modal verbs and other passive infinitive. 

Modal verbs, along with subjunctive mood forms, are used to convey various 

shades of doubt, uncertainty, assumption and desire. Various forms of subjunctive 

mood are represented as well in parliamentary debates. The most commonly used 

forms are Subjunctive II and Conditional Mood. 

The lexical means of down-toning include adverbs, nouns, adjectives, 

pronouns, euphemisms, and politically correct words and phrases. The pragmatic 

use of words with uncertain semantic effect is achieved by blurring the specific 

lexical content, thus reducing certainty and down-toning a statement. Euphemisms 

play an important role in the political discourse in general, and in the text of 

parliamentary debates specifically, and are designed to hide unpleasant content, 

decorate the true state of affairs.  

At the syntactic level, the rhetorical questions and polite request in the form of 

the questions are used. 

It has been established that politicians are guided by the following objectives 

when using moderation of statements: evasion from direct assessment of events, 

mitigation of unpleasant facts, concealment of committed unlawful and immoral 

acts, saving the reputation of a politician or political organization, redistribution of 

responsibility, respect for diplomatic etiquette, creating image of “flexible 

politician”, gaining the support of voters. 
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Thus, the research has found that moderation has specific semantic and 

pragmatic characteristics, is used to exercise influence on the audience and is 

represented on the morphological, syntactic and lexical linguistic levels. 

Keywords: political communication, parliamentary discourse, institutional 

discourse, debates, European Parliament, down-toning. 


