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ВСТУП 

Однією із пріоритетних тенденцій у царині лінгвістичних студій ХХІ ст. стало 

розширення наукової парадигми, що зумовлене її антропологічним характером. У 

центрі мовознавчої науки опинилося вивчення соціальних умов, у яких відбувається 

комунікація, зокрема аналіз людського чинника в мові. Актуальним напрямом 

досліджень вважається вивчення особливостей мовленнєвої поведінки комунікантів. 

Кожен мовець здійснює комунікацію з метою досягнення своїх мотивів і цілей, 

реалізація яких можлива лише за умови вибору ефективних мовних засобів. У 

процесі комунікації важливу роль відіграють стратегії і тактики мовленнєвої 

комунікації, які обирає мовець задля досягнення своїх інтенцій. 

Проблема дослідження специфіки комунікативної поведінки людини 

неодноразово ставала предметом особливої уваги багатьох дослідників. Варто 

виокремити праці як українських мовознавців (Ф. Бацевич [2], О. Іссерс [8], 

О. Селіванова [23], А. Семенюк [24], О. Семенюк [25], О. Трумко [32; 33] та ін.), так 

і зарубіжних вчених (О. Іссерс [8], Й. Стернін [31]),  що присвячені вивченню 

мовленнєвих стратегій і тактик та здійсненню спроб їх класифікації. 

На основі аналізу наукової літератури з досліджуваної проблематики, 

узагальнимо класифікацію комунікативних стратегій і тактик, виокремлюючи з-

поміж них такі: 1) кооперативна стратегія (тактики аргументації, виправдовування, 

відвертості, вмовляння, вселення впевненості, заспокоєння, компліменту, надання 

нової інформації, надання поради, передачі досвіду, пояснення, пропозиції, 

прохання, спонукання до виконання певних дій)  2) кооперативна стратегія (тактики 

відмови, демонстрації опозиції, докору, залякування, зауваження, зміни теми, 

знущання, лестощів, обра зи, підкупу, повчання, погрози, провокації, спонукання до 

виконання певних дій всупереч бажанню адресата). 

Важливим вектором досліджень на сьогодні є встановлення залежності 

особливостей мовленнєвої поведінки комунікантів від соціальних параметрів віку та 

статі. За цим постає не просто взаємодія соціолінгвістики та лінгвістики, але й 

зростання актуальності соціолінгвістичного аналізу (див.:[16, 5]). 
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Гендерний та віковий аспекти у вивченні природи мовлення являє собою 

перспективний напрям досліджень і цікавить багатьох дослідників. Так, вплив 

гендеру як соціального чинника на комунікативну поведінку мовців розглядають 

такі науковці, як А. Кириліна [9; 10], Г. Крейдлін [14], Є. Гриценко [6], Л. Ставицька 

[28; 30], А. Семенюк [24], Й. Стернін [31], Ю. Маслова [15], Т. Осіпова [17], 

О. Пчелінцева [19], Н. Собецька [27] та ін. З проблем вікової комунікації суттєві 

напрацювання здійснили А. Романов [21], Й. Стернін [31], О. Руда [22], А. Семенюк 

[24], О. Трумко [32; 33] та ін. 

Утім, незважаючи на широке коло наукових досліджень, на сьогодні відсутній 

комплексний аналіз мовленнєвої поведінки комунікантів – персонажів сучасної 

української драми, марковної соціальними чинниками «гендер» і «вік», що і 

зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Відтак, метою нашого дослідження є комплексний аналіз (соціолінгвістичний, 

прагматичний, стилістичний) механізмів конструювання гендерної та вікової 

ідентичності комунікантів.  

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом розв’язання таких 

завдань: 

– виявити вплив соціальних чинників гендеру та віку на комунікативну 

поведінку мовців; 

– виокремити мовні засоби конструювання гендеру і віку як в мовленні 

персонажів п’єс, так і у авторському мовленні (ремарки); 

– виокремити стратегії і тактики, що репрезентовані в мовленнєвій поведінці 

комунікантів залежно від гендерного та вікового чинника  

– проаналізувати мовні засоби реалізації стратегій і тактик комунікативної 

поведінки. 

Об’єктом дослідження є гендерна і вікова диференціація сучасних 

дискурсивних практик.  

Предмет аналізу становить зумовлена соціальними чинниками гендеру та 

віку мовленнєва поведінка комунікантів. Плідним матеріалом для подібних студій є 

драматичні тексти письменника Павла Ар’є. Вистави за п’єсами сучасного 
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українського драматурга, які є новаторськими та самобутніми, йдуть на сценах 

театрів України та за кордоном. Це і вплинуло на вибір матеріалу нашого 

дослідження, яким  дві п’єси Павла Ар’є – «На початку і наприкінці часів», «Слава 

героям» [1]. У них автор відповідно до свого творчого задуму створює яскраві 

чоловічі та жіночі образи, а також простежує життя окремої родини в долях трьох 

поколінь. Усе це особливо цінно для дослідження характеру комунікації у 

гендерному та віковому аспектах.  

Методологія дослідження. При написанні роботи були використані такі 

методи, як описовий метод, що передбачає спостереження, аналіз та класифікацію 

виділених мовних одиниць  зіставний метод, метод семантико-стилістичного 

аналізу. 

Наукова новизна роботи визначається матеріалом, що не був предметом 

окремого дослідження. Уперше проаналізовано комунікативну поведінку 

персонажів п’єc Павла Ар’є на основі виокремлених стратегій і тактик комунікантів 

і з урахуванням соціальних чинників гендеру та віку. 

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що його результати та 

висновки є вагомим внеском у вивчення персонажного мовлення драматичних творів 

через розширення знань про особливості комунікативної поведінки мовців з 

урахуванням гендерних та вікових характеристик. Аналіз виявлених мовленнєвих 

стратегій і тактик представників різної статі та різного віку сприяє збагаченню й 

подальшому розвитку соціолінгвістики, теорії комунікації та лінгвостилістики. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання її основних 

положень і результатів дослідження при розробці спецкурсів і спецсемінарів з 

гендерної проблематики та питань вікової комунікації.  

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і 

результати роботи були представлені на двох наукових конференціях. Основний 

зміст дослідження розкрито у двох публікаціях (документальне підтвердження 

подамо на захисті наукової роботи).  
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Структура роботи зумовлена метою і завданням дослідження. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури і 

додатків. Загальний обсяг роботи – 42 сторінки (без додатків – 30 сторінок). 

  



7 
  

РОЗДІЛ 1 

МІЖПОКОЛІННЄВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД 

МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОМУНІКАНТІВ 

 

1.1. Соціолінгвістична сутність проблеми «мова і вік» 

Однією із актуальних проблем соціолінгвістики є вивчення міжпоколіннєвої 

комунікації, що спрямоване на аналіз особливостей спілкування людей різного віку 

[5; 21; 31; 22; 24; 32; 33; 3, 150–151]. 

Віковий аспект у вивченні процесу комунікації становить перспективний 

напрям досліджень і цікавить багатьох науковців. Так, важливий внесок у 

дослідження міжпоколіннєвої комунікації зробили мовознавці А. Романов, 

Й. Стернін, А. Семенюк, О. Трумко та ін., які розробили теоретичні засади, 

виокремили характерні особливості комунікативної взаємодії людей різного віку, 

розглянули фактори впливу на цей процес. 

Соціальний чинник віку відображає відмінності в мові різних поколінь, що 

безпосередньо пов’язані з процесом вікового градуювання мови, який передбачає те, 

що «мовці, дорослішаючи, змінюють свої мовленнєві засоби, звички, і ці 

модифікації повторюються з кожним поколінням» [26, 39]. 

Соціолінгвісти вважають, що, розвиваючись, мова спирається на мову трьох 

поколінь, при цьому «стандарт» орієнтується на середнє покоління, яке «є носієм 

того варіанта мови, котрий у даному суспільстві приймається за норму» [5, 78]. 

Останнім часом соціолінгвісти (разом із психолінгвістами) зосереджують 

увагу на вивченні специфіки дитячого мовлення. З одного боку, активно 

досліджується особливий регістр, за допомогою якого дорослі говорять з 

маленькими дітьми, так званий регістр спілкування з дітьми (baby-talk, або в 

російському перекладі – «автономне дитяче мовлення») [35, 422].  

З іншого боку, актуальності набуває дослідження вторинного регістру 

спілкування з дітьми (secondary baby-talk) – тобто мови, якою молодь і представники 

середнього покоління говорять з людьми похилого віку. Слушні зауваги подає 

М. Вахтін, який наголошує на тому, що «особливості мовлення залежать не тільки 
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від віку мовця, але й від віку слухача: з дітьми або з людьми похилого віку 

спілкуються інакше, ніж зі «звичайними дорослими» [5, 84].  

М. Вахтін наводить результати вивчення особливостей мовлення медичного 

персоналу в будинку для людей похилого віку [5, 83]. Було з’ясовано, що в розмовах 

із літніми людьми персонал вживає більше запитань і повторів, говорить більш 

короткими фразами, тобто використовує спрощений синтаксис. Мовлення молоді з 

літніми людьми нагадує мовлення дорослих з дітьми.  

Отже, вік учасників комунікації є одним із найважливіших соціальних 

чинників, що впливають на характер спілкування. Різниця у віці між комунікантами 

зумовлює частотність, тривалість і характер процесу комунікації, прагнення 

пристосуватися до потреб співрозмовника, а також підтримувати, обмежувати або 

взагалі припиняти спілкування. 

 

1.2. Комунікативні стратегії і тактики міжпоколіннєвої комунікації 

Вік комунікантів є одним із пріоритетних чинників, що впливають на процес 

спілкування, його тематику, характер поведінки співрозмовників, вибір 

мовленнєвих стратегій і тактик. 

Один із аспектів нашого дослідження – аналіз мовленнєвих стратегій і тактик, 

які «спрацьовують» залежно від віку комунікантів, що дозволить нам змоделювати 

міжпоколіннєву комунікацію. 

Аналіз драматичних творів Павла Ар’є дозволяє виокремити декілька моделей 

міжпоколіннєвої комунікації. 

1. Соціальний чинник віку актуалізується у внутрішньосімейному спілкуванні, 

зокрема, при реалізації комунікативної моделі «мати – донька» (п’єса «На початку і 

наприкінці часів»). 

Дослідники міжпоколіннєвої мовленнєвої комунікації виокремлюють між 

донькою та матір’ю два типи комунікації [21, 133]:  

1) зв’язану комунікацію, коли доросла донька та її мати емоційно близькі, 

активно підтримують спілкування;  
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2) ускладнену комунікацію, за якої відсутні гнучкість та терпимість, а зміни у 

житті доньки мати часто розцінює як загрозливі. 

У міжпоколіннєвій комунікації матері та доньки (п’єса «На початку і 

наприкінці часів») спостерігаємо обидва характери комунікації.  

1.1. Довіра та психологічна близькість, властиві для зв’язаного типу 

спілкування, виявляються в застосуванні кооперативної стратегії, яка 

«спрямована на комунікативне співробітництво партнерів» [23, 608]. Яскравим 

прикладом може слугувати комунікативна ситуація із чітко вираженою тактикою 

надання поради в мовній партії Баби Прісі (див.: [D 1]
1
). 

Тактика реалізується шляхом надання конструктивної пропозиції. Мати в 

розмові з донькою спочатку фокусує її увагу на об’єктивному приводові для поради 

(Баба йому потрібна, мучиться хлопець), а потім спонукає до дій (Може, й справді, 

поїхали б ви куди, де людей побільше, га?) і наостанок наводить вагому 

аргументацію поради (Він хлоп добрий, дівка його швидко прибере).  

В іншій комунікативній ситуації донька звертається до мовленнєвої тактики 

заспокоєння з метою «зменшення чи нейтралізації негативного психоемоційного 

стану співрозмовника» [Ковалів, 154] (див.: [D 2]). Прикметно, що до мовленнєвої 

тактики заспокоєння (тактика доньки) приєднується мовленнєва тактика надання 

поради (тактика матері). 

На мовному рівні тактика заспокоєння реалізується амбівалентно. З одного 

боку, використовується фамільярна (Ти ще, мама, нас усіх перескачеш!), згрубіла 

лексика (Мам, ну шо ти мелеш?!) і згрубіла фразеологія (Тіпун тобі на язика, 

стара!). Ставлення доньки до матері підкреслюється апелятивами, які вживаються 

за напрямом поступового зниження стилістичного регістру: мама; мам; стара. Ці 

апелятиви дисонують із звертанням матері до доньки (дочечко), що вживається у 

формі кличного відмінка і має пестливий суфікс -ечк. Таке контрастне вживання 

апелятивів оприявлює антагонізм двох світів: материного, що ґрунтується на 

                                                           
1
  Тут і далі подається вказівка на аналізовані комунікативні ситуації, які пронумеровані й 

містяться в Додатках, де розташовані в порядку згадування.  
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традиціях українського мовного етикету (див., напр.: [4, 112]), і доньчиного, 

маргінального, зросійщеного. 

З іншого боку, невербальний компонент висловлювань, виражений за 

допомогою ремарок (Жартівливо штовхає Прісю; Обіймає матір) слугує засобом 

пом’якшення доньчиних слів. Як бачимо, семантика жестів, на які вказують 

ремарки, уточнює, конкретизує семантику вербалізованого компонента. 

Розгляньмо ще одну комунікативну ситуацію. Комунікативна поведінка 

доньки характеризується використанням тактики прохання. Тактики матері більш 

різноманітні: надання поради та вселення впевненості. Комунікативні тактики обох 

мовців породжують емоційну близькість, співпереживання та взаємопідтримку між 

співрозмовниками (див.: [D 3]). 

Засобом вираження тактики прохання, використаної в мовленнєвій партії 

доньки під час комунікації з матір’ю, є вживання повторів (Ненавиджу тебе… 

ненавиджу…; Мамо, допоможи мені, мамо, прошу тебе, допоможи…), які 

передають афективний стан мовця, який вповні переданий невербальною 

поведінкою (див. ремарку: Слава заламує руки, рве волосся на собі, б’ється в 

істериці, кричить). Прикметним є те, що для тактики прохання використаний 

непритаманний їй алогізм конструкцій (Ненавиджу тебе… ненавиджу.. (Хапає 

Прісю за ноги.) Мамо, допоможи мені, мамо, прошу тебе, допоможи…), який 

підкреслює нервовий стан мовця. Невербаліка доньки, ословлена в ремарці (Хапає 

Прісю за ноги), підсилює вербалізоване прохання. 

Тактика надання поради, яку використовує мати, характеризується вживанням 

директиви (Ніхто тобі не допоможе, яко не ти сама, допоможи собі, Славо, сама), 

яка вказує на категоричність висловлювання матері. Для реалізації тактики вселення 

впевненості мати використовує повтор (Не бреши! Ти можеш, ти можеш) з метою 

заспокоїти свою доньку. Поєднання цих двох тактик уможливлює виділення третьої 

– тактики заспокоєння. 

1.2. Багатий життєвий досвід, невичерпна мудрість, спогади про ситуації, коли 

вдалося постояти за себе, або, навпаки, не вдалося відстояти свої права чи свою 

позицію, зумовлюють лідерську роль матері похилого віку в спілкуванні з донькою 
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в умовах ускладненої комунікації [21, 135]. Ускладнений тип спілкування 

реалізується шляхом застосування некооперативних стратегій, «які використовує 

адресант для досягнення своєї стратегічної мети через конфлікт з адресантом» 

[25, 176]. Простежмо зазначені особливості на прикладі (див.: [D 4]). 

У цьому діалозі мати застосовує тактику знущання, що реалізується за 

допомогою мовленнєвого акту докору, мовними засобами вираження якого є 

передусім нагромадження великої кількості питальних речень (А чо ти так грубо 

зрізуєш; Ти шо?; Хіба я тебе так вчила?; У тебе шо – двє ліві руки, чи шо?; Звідки 

вони в тебе ростуть?; Ти хоч щось можеш по-людськи зробить?; У тебе шо, очі на 

потилиці?; Не бачиш, шо робиш?; Ой йой, Боже ж ти мій, за що мені така кара?). 

Мати критикує дії доньки за допомогою вживання лайки (Як калічна якась; У тебе 

шо – двє ліві руки, чи шо?; У тебе шо, очі на потилиці?; Калічна куриця, картошкі 

на неї не напасешся), причитань (Ой йой, Боже ж ти мій, за що мені така кара?) та 

прокльону (Тьху, тьху на твої руки, тьху!), тим самим намагаючись образити та 

зачепити її за живе. Використані лайка та прокльон позиціонують низький 

соціальний статус мовця. Відомо, що «материнське прокляття є способом 

відторгнення дитини, яке позбавляє її захисту Бога, повноцінної самореалізації (у 

сім’ї), розриває встановлені родові та суспільні зв’язки» [12, 232]. Водночас, як 

наголошують дослідники, «діти суб’єктивно не сприймали поведінку матері як вияв 

ворожості чи то лихих почуттів з її боку. Це підтверджує однозначно позитивний 

образ матері, витворений в українському фольклорі» [12, 233]. 

Мовленнєва поведінка доньки в цій комунікативній ситуації досить пасивна: 

на розлогі репліки матері донька відповідає скупими фразами. Таку тактику можна 

було б назвати пасивною обороною, що застосовується для припинення сварки. 

Звернімо увагу на апелятив-росіянізм мать, який з усього асортименту (мама; мам; 

стара) є найбільш віддаленим, дистанційованим, що посилюється розмовною 

лексемою відчепись. 

В іншій комунікативній ситуації донька, спілкуючись з матір’ю похилого віку, 

використовує тактику докору (див.: [D 5]). 
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Прикметним є те, що саме донька докоряє матері за лінь (Розлінилась ти, 

мать; Точно не як ти: від лінтяйства не страждаю), а не навпаки. Характер 

мовленнєвих одиниць, зокрема звертання мать, яке є зневажливим, вказує на те, що 

донька засуджує позицію матері. Показово, що мати зумисне апелює до свого віку 

(стара), щоб викликати жалість у доньки, натомість донька звертає увагу на свій 

хворобливий стан. 

Знову спостерігаємо протиставлення апелятивів донечко – мать, які 

виступають соціо- і етнокультурними маркерами.  

Суттєві зміни у виборі комунікативних тактик між близькими членами родини 

здебільшого пов’язані з виконанням або невиконанням очікуваних від них сімейних 

функцій [21, 142]. А якщо очікувані функції не підтверджуються діями, 

відбуваються комунікативні конфлікти. Прикладом може слугувати діалог, у якому 

мати застосовує тактику спонукання до виконання певних дій всупереч бажанню 

адресата – доньки (див.: [D 6]). 

Засобами, що реалізують цю тактику, є використання дієслів у наказовому 

способі (Стоять!; І не повертайся), дієслів у формі дійсного способу (не увійдеш; 

не можеш; принесли), які вживаються у значенні наказового, а також вигуку із 

семантикою наказу (Геть з дому!).  

Прикметним є те, що мати заради досягнення своєї інтенції – змінити дії 

доньки – застосовує комунікативний акт докору (Як тебе тільки ноги твої назад до 

хати принесли? З бідою у руках!). Звернімо увагу на нетрадиційний для українців у 

розмові з батьками похилого віку апелятив ти, який підкреслює зневажливе 

ставлення доньки до матері. У наступній репліці цей апелятив дисонує із ніжним 

звертанням (Мамо, ти чого?), вираженим у формі кличного відмінка, що свідчить 

про розгублений емоційний стан доньки. 

Спілкування матері з донькою проходить через періоди відносної стабільності 

та швидких змін, на що впливають зовнішні обставини. Продемонструємо це на 

ситуації, коли після розірвання шлюбу донька повертається до матері (див.: [D 7]). 

У цьому діалозі мати застосовує тактику повчання, важливим засобом 

вираження якої є комунікативний акт осуду (Я нікого сюда жить не тягнула, мені і 
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так хорошо було. Без вас. А тепер продиху не даєте, то ти зі своїми моралями, то 

дільничний, тепер ще внучок паскудіть завзявся). 

Про іронічне ставлення свідчить використання демінутива внучок, а також 

вживання фразеології (продиху не даєте), що має виразно негативну оцінку. 

Використання лайки (пакосника, потєряна людина), прокльону (шо би йому 

ноги і руки повикручувало за пакості) і причитання (Ох ти ж Боже мій!) є 

типовими мовними засобами, що характеризують мовленнєву поведінку матері 

(п’єса «На початку і наприкінці часів»). 

Як бачимо, у стосунках між матір’ю та донькою відсутні теплота і 

взаємопідтримка, адже мати не підбадьорює доньку в ситуації розпачу, а навпаки – 

морально пригнічує (От якщо нєгдє, то поважай свою мать, котра тебе назад у 

свою хату впустила, якщо ти сама вже така, нінащо незгодна, потєряна 

людина…).  

У своїй мовленнєвій партії донька використовує тактику докору (Ти тільки 

про себе думаєш, тобі наплювать, що буде з нами через ті всі твої причуди). 

Просторіччя (сюда, мож, абись) та росіянізми (ето, нєгдє), які використані у 

репліках обох комунікантів, засвідчують низький рівень їх освіти та мовленнєвої 

культури.  

2. Дослідження міжпоколіннєвої комунікації неможливе без виокремлення 

особливостей спілкування за моделлю «батько - син», адже серед численних ролей, 

які доводиться проживати чоловікам у суспільстві, єдиною справді універсальною є 

роль сина. Дослідник А. Романов наголошує, що спілкування між батьком і сином 

«охоплює найрізноманітніші аспекти життя і може характеризуватися відносинами 

партнерства і довірчості, або ж конфлікту й антагонізму» [21, 144], які 

підтримуються сімейними традиціями чи змінюються.  

Показовим щодо цього є конфліктний діалог батька із сином у п’єсі «Слава 

героям», у якому використані тактики залякування та погрози (див.: [D 8]). 

Комунікативну ситуацію умовно можна поділити на дві частини. У першій 

частині маємо одночасне застосування двох тактик: батько використовує тактики 

прохання та вмовляння, а син – тактику відмови, при цьому вони використовують 
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подібні мовні засоби. Батькова тактики прохання і вмовляння виражаються за 

допомогою дієслів у формі 2-ї особи однини наказового способу із заперечною 

часткою не (не даси) та формою 1-ї особи однини дійсного способу із заперечною 

часткою не (не можу (2 р.)). Синова тактика відмови реалізується завдяки 

використанню дієслів у формі 1-ї особи однини дійсного способу із заперечною 

часткою не (не дам (2 р.), не можу), а також заперечними займенниками (ніяких 

грошей; нічого не дам). 

Аргумент, який використовує батько при вираженні свого прохання (он 

шоколяди передаєш), син агресивно відкидає (До чорта шоколяди!). 

Друга частина являє собою власне конфлікт, про наростання якого вказують 

ремарки. Невербальна поведінка батька свідчить про загострення ситуації 

(Відвертається від Петра), схвильований емоційний стан (тре руками коліна), а 

також про процес прийняття рішення (довго думає). Апелятив, який підсилений 

вигуком (Ну, Петро!) виражає безпорадність батька. 

Ініціатором конфлікту виступає син, однак загострює його саме батько. 

Відтак, обидва мовці використовують тактики залякування й погрози. Батько, 

порушує «квартирне питання» і звертається до юридичної термінології (викличу 

нотаріуса; перепишу заповіт; заставлю свою квартиру). Про високий рівень 

емоційної напруги свідчить вживання повтору дієслова в наказовому способі іди, 

використання інвективи (хер ти що від мене отримаєш) та погрози батьківського 

прокльону (поки тебе не прокляв). Усі перераховані засоби засвідчують те, що 

батько непохитний у своїх намірах. 

Син, у свою чергу, реалізуючи тактику погрози, вживає негативнооцінний 

фразеологізм (не сповна розуму), юридичну термінологію (заявляю; оформляю 

опіку), а також інвективу (ніхєра ти не зробиш). 

Прикметним є те, що батьківська погроза виражається за допомогою дієслів у 

формі простого майбутнього часу дійсного способу, від чого сприймається дещо 

гіпотетично, натомість син застосовує дієслова у формі теперішнього часу дійсного 

способу, завдяки яким погроза усвідомлюється реальніше та жорсткіше.  
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Мовні засоби, які залучають обидва учасники міжпоколіннєвої комунікації, 

практично ідентичні (юридична термінологія, інвективи). Відмінним є те, що батько 

використовує погрозу прокльону як прерогативу представника старшого покоління, 

а також використовує повторення тотожних лексичних одиниць, що передає не 

тільки хвилювання, а й характерну рису мовця похилого віку.  

В іншій комунікативній ситуації простежуємо тактику аргументації, якою 

послуговується батько (див.: [D 9]). 

Невербальна поведінка батька, зафіксована в ремарках, демонструє той 

переломний момент, коли словесний конфлікт переходить у силовий. Незвична 

поведінка батька пов’язана з його бажанням змусити сина дослухатися до 

подальших аргументів, що оприявлюють мотиви його поведінки. 

Аргументація побудована амбівалентно: з одного боку – вчинки, що 

викликають схвалення і позитивну оцінку (Землю орав; ворогів бив; будинки 

будував; мив тебе), а з іншого – вчинки, що засуджуються та оцінюються негативно 

(доноси на односельчан писав). Останнє речення (Тепер, перед смертю, хочу дати 

цим людям ті кляті гроші…) трансформує аргументацію батька у сповідь. 

3. Для вивчення специфіки міжпоколіннєвої комунікації неабияке значення 

має аналіз спілкування за моделями «бабуся – онук», «дідусь – онука». На думку 

науковців, спілкування між бабусею та дідусем і онуками є «важливим для обох 

поколінь, оскільки, з одного боку, безперечно впливає на психологічний стан 

старшого покоління, а з іншого – на комунікативну мотивацію молодих членів 

родини і формування в них стереотипів міжпоколіннєвого спілкування» [21, 156]. 

3.1. Модель «бабуся – онук». Емоційну підтримку, яку надає бабуся в 

спілкуванні з онуком показово ілюструє комунікативна ситуація, де використано 

мовленнєву тактику пояснення (див.: [D 10]). 

Як відомо, спілкування бабусь із онуками супроводжується лестощами, 

турботою та безмежною любов’ю. В аналізованій комунікативній ситуації 

використовується ласкаве звертання фольклорного походження котику-муркотику, 

що традиційно використовується у народних колискових. Такі зменшувально-

пестливі форми – «одна з національних ознак нашої мови, мовного етикету», що є 
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«давньою характерною рисою української мови» [4, 33]. Невербальний елемент 

спілкування, що виражений у ремарці Лоскоче Вовчика губами в шию слугує 

засобом вираження інтимізації. 

Утім, для нас ревалентним є не мовні засоби вираження тактики пояснення, а 

її супровід, фон. Як бачимо, останнє речення несе в собі додаткову інформацію, що 

уможливлює виділення ще однієї тактики – тактики заспокоєння, у якій 

виокремлюємо певний алогізм змісту (радіація дуже сильно бабусям полєзна).  

У процесі комунікації бабусі часто застосовують тактику компліменту в 

діалозі з онуком. Проілюструємо це прикладом (див.: [D 11]). Засобом мовного 

вираження тактики компліменту є порівняльний зворот (Ну ти в мене, прям як той 

Альберт Ейнштейн). Як бачимо, речення імітує розмовне мовлення за допомогою 

часток ну та прям, які надають вислову деякої іронії. 

3.2. Модель «дідусь – онука». Дослідники виокремили декілька характерних 

стилів поведінки людей похилого віку в комунікації зі своїми онуками, одним із 

яких є стиль «джерела мудрості, коли зазвичай дідусь виступає зберігачем сімейних 

цінностей і традицій та дає поради усім родичам» (цит. за: [21, 156]). Дійсно, дідусі 

й бабусі як представники старшого покоління підтримують моральні основи своїх 

сімей, члени яких постійно звертаються до них за підтримкою (емоційною, 

фізичною, а нерідко й фінансовою). Продемонструємо модель «дідусь – онука» на 

прикладі діалогу, де застосована тактика повчання (див.: [D 12]). 

Мовленнєва тактика повчання реалізується в комунікативній ситуації в три 

етапи. Спочатку дід застосовує тактику пропозиції, за якою «проглядається» натяк 

(Ганю, дати тобі грошей на маршрутку?), далі звертається до комунікативного 

акту докору (Ти його вперше бачиш і одразу в машину лізеш!), який несе в собі 

насамперед виховний смисл, а насамкінець відкрито спонукає онуку до дії за 

допомогою дієслова в наказовому способі 2-ї особи однини їдь та розмовної частки 

на у значенні, близькому до ‘бери, візьми’ (На, їдь на таксі). Невербальна 

поведінка, виражена в ремарці (Дістає всі гроші з гаманця, залізні монети 

сиплються на підлогу) підтверджує дбайливе ставлення дідуся до онуки.  
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Віковий бар’єр у спілкуванні між бабусею або дідусем та онуками 

простежується у певному доборі лексики. Відомо, що «у мовленні молодого 

покоління завжди більше інновацій, у мовленні старшого – більше слів, що виходять 

з ужитку» [5, 77]. Показовою є комунікативна ситуація, де використана тактика 

передачі досвіду (див.: [D 13]). Цю ситуацію умовно можна поділити на дві частини. 

У першій міститься розповідь про минуле дідуся, що засвідчує передачу пам’яті 

роду. Лексичні одиниці (автомат; кровопивцями; сокиру) та фразеологізований 

порівняльний зворот порубаю, як курей, виражають схвильований емоційний стан 

мовця. Другу частину аналізованої ситуації можна сприйняти як пророцтво 

майбутніх кривавих подій (Та нічого, колись воно то всьо дійде до краю і поллється 

через край, але вже юшка червона), які, на його думку, є неминучими.  

Для комунікативної поведінки мовця характерним є використання радянської 

(по-бандерівськи) та церковної лексики (є суд – БОООЖИЙ). Ці два лексичні шари 

використовуються для побудови антитези. Схвальна конотація лексеми по-

бандерівськи та графічне виділення слова БОООЖИЙ (написання слова великими 

літерами, повторення літери о для передачі більшої тривалості у вимові 

наголошеного звука) вказують на життєві пріоритети мовця похилого віку. 

Отже, проаналізувавши специфіку міжпоколіннєвої комунікації, ми виявили, 

що між мовцями у внутрішньосімейному спілкуванні простежується два типи 

відносин: зв’язані та ускладнені. Мовленнєвими засобами, що вербалізують 

зв’язаний та ускладнений типи комунікації є відповідно кооперативні й 

некооперативні стратегії, які реалізуються через низку тактик. Вибір мовцями 

комунікативних засобів безпосередньо пов’язаний із процесом вікового 

градуювання мови. Так, для представників старшого покоління властива 

варіативність тактик, у їхньому мовленні здебільшого відбувається перемикання 

тактик з однієї на іншу. Натомість людям молодого та середнього покоління 

притаманна пасивність, «економність» у використанні мовленнєвих засобів, зокрема 

застосування монотактик, якими вони послуговуються впродовж певної 

комунікативної ситуації. 
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РОЗДІЛ 2 

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ 

МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ КОМУНІКАНТІВ 

 

2.1. Мова і гендер як проблема соціолінгвістики 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки надзвичайно актуальним 

інструментом аналізу комунікативної поведінки людини вважається гендерна теорія. 

Гендерні дослідження були започатковані у 70-х роках ХХ століття у британському 

(М. Адлер, Р. Макаулей, С. Ромейн) і американському мовознавстві (Д. Камерон, 

Д. Таннен, Р. Лакофф). Протягом останніх десятиліть гендерна теорія стала предметом 

аналізу у вітчизняній (Л. Ставицька, А. Семенюк, Т. Осіпова, О. Пчелінцева, 

Н. Собецька) і в російській (А. Кириліна, О. Гриценко, Г. Крейдлін) лінгвістиці. 

Гендерний підхід ґрунтується на концепції, згідно з якою «важливими є не 

біологічні чи фізіологічні відмінності між чоловіками й жінками, а те культурне та 

соціальне значення, яке суспільство надає цим відмінностям» [28, 20; 30].  

Відповідно, гендерні студії орієнтовані на виявлення відмінностей у мовленні 

осіб різної статі та виокремлення соціальних і психологічних чинників, що 

впливають на них. Гендерні відмінності, за словами дослідників, «не впливають на 

системні мовні структури, а позначаються лише на рівні мови і мають кількісний 

характер: більше чи менше вживання певних елементів <…>» [26, 68]. 

Дослідники виділили такі характерні риси жіночої комунікації: 1) спеціальний 

словник, пов’язаний із жіночими сферами діяльності та інтересів  2) вживання більш 

точних, детальних кольороназв (рожево-ліловий, лавандовий, аквамариновий); 

3) слова та фрази дифузної семантики, які помякшують категоричність твердження 

(ніби, типу, щось на кшталт); 4) схильність до евфемізації  5) гіперкоректність 

тощо [6, 12; 7; 3, 151]). 

Гендерні відносини виражають гендерні стереотипи комунікативної 

поведінки, тобто «культурно й соціально обумовлені погляди на якості, атрибути та 

норми поведінки представників двох статей» [10, 98]. Кожній статі приписують 

набір певних ролей у суспільстві, а також особистих якостей, що відіграють важливу 

роль у створенні прототипу чоловічого і жіночого в суспільній та індивідуальній 
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свідомості. Ці стереотипи формують певні соціальні очікування до обох статей, 

заохочуючи одні та негативно оцінюючи інші. 

Отже, проблема співвідношення гендеру й мови є дуже складною. Мова не 

лише віддзеркалює ставлення до представників різної статі у суспільстві, а й здатна 

формувати наше уявлення про чоловіків та жінок. 

 

2.2. Гендерно зумовлені комунікативні стратегії і тактики  

мовленнєвої поведінки комунікантів 

Гендер розглядають як один із факторів, за допомогою якого у спілкуванні 

конструюється соціальна ідентичність мовця [28  27]. Як правило, гендер взаємодіє з 

іншими параметрами – соціальною групою, статусом, віком [27, 29]. Оскільки в 

художньому тексті чоловіки та жінки наділені унікальними мовними кодами, що 

відображають як психологічні особливості, так і соціальну зумовленість гендеру, 

виникає необхідність з’ясувати стратегії і тактики їх мовленнєвої поведінки. 

Аналіз драматичних творів П. Ар’є дозволяє виокремити декілька моделей 

комунікативної поведінки, маркованої соціольним чинником гендеру.  

1. Чинник гендеру актуалізується у внутрішньосімейному спілкуванні. 

Розгляньмо модель «чоловік – дружина» на матеріалі п’єси «На початку і 

наприкінці часів». 

1.1. За спостереженнями дослідників, представники різної статі залежно від 

соціокомунікативних контекстів по-різному використовують мову. Так, жінки 

прагнуть створювати і підтримувати відносини рівноправності, критикувати інших в 

прийнятній (непрямій) формі, тонко і чутливо інтерпретувати мову співрозмовників 

у процесі комунікації. Чоловіки намагаються підтримувати домінувальну позицію, 

бути наполегливим і захищати свої права (детальніше див.: [6, 17-18]).  

Простежмо зазначені особливості на прикладі, де використана кооперативна 

стратегія, що реалізується в тактиці пропозиції (див.: [D 14]). 

Мікродіалог ілюструє тактику пропозиції, яку застосовує дружина. Ця тактика 

вербалізується за допомогою дієслова у формі 1-ї особи множини наказового 

способу (Давай поїдемо відсіля…). Використана конструкція не характерна для 
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української мови, а тому свідчить про те, що мовлення комуніканта зазнало 

інтерферентних впливів російської мови. 

Прикметним є те, що свої інтенції дружина виражає опосередковано, не 

використовуючи прямих директив (А от якшо повернемося додому, тоді все буде 

добре, га?). Використання дієслівної форми 1-ї особи множини майбутнього часу 

дійсного способу в складі питального речення пом’якшує спонукання до дії та 

свідчить про невпевненість жінки у можливості переконати чоловіка та хвилювання 

за його реакцію на її пропозицію.  

Пасивність чоловіка у вирішенні сімейних проблем простежується, по-перше, 

в кількісно меншій мовленнєвій партії, порівняно з мовленням дружини (Скрізь 

одна і та ж хєрня…). У такій кількісній диспропорції виявляється гендерний 

стереотип «Жінки говорять значно більше, ніж чоловіки». По-друге, у 

неконструктивній тактиці виявлення мовленнєвої агресії, яка реалізує 

некооперативну мовленнєву стратегію.  

1.2. Модель «чоловік – дружина». Відомо, що «жінки в процесі комунікації 

діляться своїми проблемами, не соромляться звертатися за допомогою, цінують 

співчуття і підтримку. Чоловіки вважають за краще вирішувати проблеми, а не 

говорити про них, не люблять просити допомоги і витлумачують це як слабкість» 

(цит. за: [6, 18]). Підтвердимо цю тезу прикладом, який демонструє некооперативну 

стратегію, що втілюється через посередництво тактики спонукання до виконання 

певних дій всупереч бажанню адресата (див.: [D 15]). 

Тактика спонукання до виконання певних дій реалізується за допомогою 

дієслів наказового способу 2-ї особи однини (піди поговори; сходи; піди і зроби). 

Речення (Ти мужик, тебе будуть слухати!) репрезентує гендерний стереотип 

«домінування» чоловічої статі над жіночою. 

Чоловік застосовує тактику демонстрації опозиції (Шо я можу зробити? 

Шо!? Піти і розбити цим дітям голови?; Так ти ж ходила! І? Допомогло?), його 

вербальна поведінка оприявлює пасивну поведінку, небажання щось роботи, 

загальний негативний настрій комуніканта. Вживання інвективи (нахер; ніхєра; 

йобаних дітей; йобаних підлітків; йобаних дорослих) і лайливої лексики (Всім 
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насрати; сруть звисока) у розмові зі своєю дружиною вказує на те, що мовець – 

представник соціальних низів (безробітній пияка). З іншого боку, чоловік вербалізує 

так звану зовнішню ідентифікацію (Не Слава, не Вова, не Пєтя і не сім’я Савченко!; 

ізгої; «чорнобильці»), відповідаючи на питання «Хто ми для них?». 

2. Гендерні відмінності в комунікативній поведінці представників різної статі 

можемо спостерігати у «близькому» міжсімейному спілкуванні, зокрема на прикладі 

моделі «зять – теща» (п’єса «На початку і наприкінці часів»). Розгляньмо 

комунікативну ситуацію, де реалізується некооперативна стратегія, типова в такій 

моделі (див.: [D 16]). 

Зять використовує тактику залякування, що реалізується завдяки 

використанню жаргонної лексики (Менти шмонають), а також тактику спонукання 

до виконання певних дій всупереч бажанню адресата, що здійснюється за рахунок 

використання росіянізмів (мать; не чудітє), у т. ч. радянізмів: Партія сказала, ми 

виполняєм. Підсилює обидві тактики невербальна поведінка: Бере Бабу Прісю за 

плечі, тягне до хати. Зазначені мовленнєві одиниці свідчать про «слабкі місця» 

мовця, насамперед про такі риси його характеру, як безвольність і боягузтво, які 

зумовлюють те, що він підкоряється обставинам і займає пасивну позицію.  

Жінки похилого віку посідають окреме місце у статево-віковій стратифікації. 

На думку дослідників, «на прикінцевому етапі життєвого циклу, зважаючи на 

знання та життєвий досвід, саме жінки літнього віку користуються винятковим 

правом здійснювати моральну цензуру та корекцію поведінки членів власних 

родин» [11, 189].  

Тактика демонстрації опозиції, що виражає негативне ставлення тещі до 

рішень зятя, актуалізується за допомогою дієслова 2-ї особи однини наказового 

способу пусти у сполученні із підсилювальною часткою ж. Дієслово 1-ї особи 

однини дійсного способу із заперечною часткою не підкреслює беззаперечність і 

рішучість комуніканта (Не поїду я!). 

Вербальна агресія тещі реалізується за допомогою вживання лайливої лексики 

(чорт проклятий; чорт вбогий; Нехай вони мене в зад цілують!), прокльону (Шо б 

ти здох, окаянний), а також погрози (…то я тобі голову відріжу, їй-Богу). 
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3. Важливим чинником, що впливає на вибір комунікантом мовленнєвих 

одиниць, є соціальний статус. Відтак, проаналізуймо особливості комунікативної 

поведінки жінки похилого віку в розмові з чоловіком – представником влади на 

прикладі моделі «дільничний – Баба Пріся» (п’єса «На початку і наприкінці 

часів»), що демонструє тактику повчання (некооперативна стратегія). 

Зокрема, в комунікативній ситуації (див.: [D 17]) мовлення жінки вербалізує 

тактику повчання, яка базується на використанні спонукального речення (На людей 

полювать нельзя!), що оприявлює відчуття безпорадності та безнадії Баби Прісі. 

У становищі безвиході та незахищеності жінка похилого віку вимушена 

використовувати прокльон (Нехай будуть вони прокляті, нехай у пеклі горять!), 

який виконує сугестивну функцію, а саме – магічного впливу на адресата, адже, як 

вважають дослідники, «в основі прокльонів лежить віра у магічну силу слова та його 

здатність завдати шкоду опонентові, вчинити зло, накликати біду, спричинити 

хвороби чи заподіяти смерть» [36, 179]. 

Розгляньмо ще одну реалізацію моделі «дільничний – Баба Пріся». Згідно з 

гендерним стереотипом, «жіноче має меншу цінність, ніж чоловіче» [6, 57], 

наявність чоловічих рис у жінки розглядається суспільством позитивно, водночас, 

жіночі риси, що притаманні чоловікові різко засуджуються. Яскравим прикладом 

може слугувати діалог, у якому реалізується кооперативна стратегія, виражена 

тактикою надання нової інформації (див.: [D 18]). Наведена комунікативна ситуація 

відтворює розмову представників різної статі, що спілкуються на рівних, як чоловік 

з чоловіком.  

Дільничний, вживаючи слова із суфіксами на означення збільшеності -езн- і 

згрубілості -ик- (здоровезних мужиків), а також порівняльний зворот як свиней, 

перерізала оприявлює такі «чоловічі» риси Баби Прісі, як сміливість та мужність. У 

подальших репліках чоловік дає у цілому, не зважаючи на дещо іронічну семантику 

лексеми геройствованія, позитивну оцінку діям жінки (Я про такі геройствованія, 

їй-Богу, ще ніколи не чув), що уможливлює виділення тактики компліменту.  
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Комунікативна поведінка жінки (А німчуру я порубала на кускі і в болото 

знесла) дозволяє виокремити ще одну рису її характеру, а саме – холоднокровність, 

що здебільшого притаманна чоловікам. 

Розмова на рівних виявляється і у використанні вигуків. Вважається, що 

вигуки властиві саме для жіночого мовлення, «в чому виявляється компенсаційний 

або мобілізуючий характер елементів жіночого мовлення» [28, 267]. Проте в 

аналізованій комунікативній ситуації ініціатором вживання вигуків виступає 

чоловік, а жінка неначе вторить чоловікові й практично повторює його вигуки: 

чоловік Ну да – жінка Ну; чоловік їй-Богу – жінка Бог з тобою! 

4. Соціальний статус мовців ураховує і професійну належність. У зв’язку із 

цим проаналізуймо модель «керівник – підлеглий» (п’єса «Слава героям»), у якій 

застосовано некооперативну стратегію, що виражена тактикою відмови (див.: [D 

19]). За допомогою зазначеної тактики керівник (заввіділу серцево-судинної 

хірургії) інформує свою підлеглу (медсестру відділення) про невтішний стан 

здоров’я пацієнта та натякає на своє небажання оперувати його безкоштовно (Ганю, 

я дуже сумніваюся, чи варто її взагалі робити), аргументуючи свої наміри (Не хочу, 

щоб він помер у мене на операційному столі). Аргументація демонструє цинічність 

керівника та відсутність у неї моральних цінностей.  

Центральне місце серед засобів реалізації такої тактики займає використання 

медичної термінології (нервовим; нервовість; стенокардія; тахікардія; аналізи; 

оперувати; на операційному столі).  

У наведеній комунікативній ситуації підлегла є донькою пацієнта, що 

зумовлює її подвійну залежність: і за посадою, і за родинними зв’язками з 

пацієнтом. Підлегла не має важелів впливу на свого керівника, проте почуття 

обов’язку перед батьком визначає її комунікативну поведінку, що виражається у 

завуальованій реалізації тактики демонстрації опозиції (Хочете перенести 

операцію?...) й пом’якшеній формі репрезентації тактики спонукання до дії всупереч 

бажанню адресата (В його стані кожен день на вагу золота, розумієте?). 

5. Гумор і жарти притаманні радше чоловікам, аніж жіночій статі. Як показали 

дослідження британських вчених, «чоловіки наділені більшим почуття гумору через 
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наявність в їхній крові гормону тестостерону. Саме тому чоловіки мають звичку 

частіше жартувати, і їхні жарти, як правило, агресивніші, ніж жіночі» [28, 262]. 

Зазначені гендерні відмінності простежмо на прикладі моделі «ветеран 

Української повстанської армії – ветеран-червоноармієць». Прикладом може 

слугувати чоловіча розмова, що репрезентує некооперативну стратегію, яка 

реалізується завдяки тактиці провокації (див.: [D 20]). 

Обидва учасники діалогу використовують тактику провокації співрозмовника.  

Наведена комунікативна ситуація засвідчує, що чоловіки в спілкуванні зорієнтовані 

на сповідувану ідеологію. У цьому діалозі яскраво вираженими є вербальний 

поєдинок комунікантів і спроби дискредитації партнера за допомогою злих жартів 

(Уявляю, що там у вас понаписано… тіпа – вірно Гітлеру служити, Бандеру за бога 

поважати, жидів у ставочках топити, ляхів живцем палити…; Щоб ворогів своїх 

бачити, треба нам частіше у дзеркало дивитися), що викликає напруженість між 

учасниками спілкування: ветеран-червоноармієць жонглює ідеологічними 

стереотипами, «насадженими» у радянський час, а ветеран УПА – спростовує ці 

ідеологеми. 

Інвективи, які використовуються в чоловічому колі (нехолєри; курва мать), 

оприявлюють гендерний стереотип «Чоловік – це особа, яка лихословить», що, за 

думку Л. Ставицької, «характерний не тільки для колективної свідомости, а й для 

свідомости окремого чоловіка, його ґендерної самоідентифікації» [29, 60]. 

6. Модель «медсестра – пацієнт». Як показують спостереження 

соціолінгвістів, жінки у своїй мовленнєвій практиці, як правило, більш 

консервативні, ніж чоловіки: зазвичай всі інновації потрапляють у мову через 

чоловіче спілкування (цит. за: [5, 76]). Підтвердження цього спостереження 

знаходимо в комунікативній ситуації, де простежується кооперативна стратегія, 

виражена тактикою прохання (див.: [D 21]). 

Мовлення жінки характеризується застосуванням тактики прохання. У цій 

комунікативній ситуації Ганна виступає і в ролі медсестри, і в ролі онуки, що 

регламентує ретельний вибір мовленнєвих засобів.  
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Думку психологів, що «жінки більшою мірою екстравертні, товариські, 

активні й дбайливі, а чоловіки більш автономні, настійливі, авторитарні та 

інтелектуальні» [19, 220] підтверджує більш ввічлива мовленнєва поведінка жінки, 

яка схильна до висловлення вимог у вигляді прохань (Будь ласка, не ображайте 

його, він хороший, лагідний).  

Комунікативна поведінка чоловіка характеризується використанням тактики 

відвертості, яка полягає у задушевній розмові з Ганною. Цю тактику здебільшого 

використовують люди похилого віку в розмові з незнайомими або малознайомими 

людьми (наприклад, у громадському транспорті, в лікарні, на відпочинку). Чоловік 

описує свою родину за допомогою порівнянь (ніби я кактус), лайливої лексики 

(дегенерати; алкаш кінчений; Срака він рвана.  

Як бачимо, у мовленні чоловіка використовується значна кількість 

експресивних, стилістично низьких засобів. Це пояснюється тим, що чоловіки 

хочуть відповідати стереотипам маскулінності, тому вони нехтують етичними 

нормами суспільства, а лайливі слова й інвективи вони використовують не тільки 

для образ, а й для психічного розвантаження, уникнення стресу (дет. див.: [20, 176–

187]. Жіноча мова набагато емпатична, що виражається за допомогою використання 

епітетів (хороший, лагідний), фразеологізованого порівняльного звороту (як за 

кам’яним муром) із позитивною конотацією.  

Отже, мовленнєва поведінка чоловіків і жінок позначена відмінностями, що 

виникають під впливом гендерних стереотипів, в основі яких лежать різні системи 

ціннісної орієнтації, типові для певного суспільства в певний час. Так, дослідження 

дає змогу зробити висновок, що жінки у процесі комунікації дотримуються 

принципу врахування інтересів і адресата, і адресанта, найчастіше намагаються 

підтримувати доброзичливу атмосферу спілкування. Щодо вербальної поведінки 

чоловіків, то для неї характерною є орієнтованість на чіткий виклад інформації, 

конкретності оцінки, що найчастіше є негативною, а також використання грубої 

експресивної лексики.  
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ВИСНОВКИ 

Пріоритетними чинниками , які визначають організацію мовлення та мовну 

поведінку осіб, є соціальні категорії гендеру і віку.  

У роботі здійснено спробу комплексного соціолінгвістичного, прагматичного і 

стилістичного аналізу комунікативної поведінки мовців – персонажів п’єс, 

виокремлено стратегії і тактики, що репрезентовані у мовленні залежно від 

гендерного та вікового чинника. Також проаналізовано мовні засоби репрезентації 

стратегій і тактик комунікативної поведінки. У результаті досліджень дійшли таких 

висновків: 

1. Комунікативна поведінка дійових осіб драматичних текстів Павла Ар’є 

характеризується впливом на неї соціальних чинників гендеру та віку. Наявність 

відмінностей у мовленні комунікантів виявляє суттєві розбіжності у виборі 

мовленнєвих засобів у процесі комунікації. 

2. Конкретними способами досягнення довіри, взаєморозуміння, емоційної 

близькості, якими послуговуються співрозмовники у міжпоколіннєвій комунікації 

(моделі «мати – донька», «бабуся – онук», «дідусь – онука») є тактики вселення 

впевненості, заспокоєння, компліменту, надання поради, передачі досвіду, 

пояснення, прохання, що створюють сприятливий клімат для спілкування і слугують 

засобом створення невимушеності, інтимізації. Заради реалізації інтенцій, 

спрямованих на співпрацю партнерів і неконфліктне спілкування комуніканти (мати 

і донька) застосовують у своїх мовленнєвих партіях тактики пропозиції й 

спонукання до виконання певних дій. 

У конфліктних ситуаціях дійові особи дотримуються не менш різноманітних 

комунікативних тактик, вибір яких здебільшого залежить від процесу вікового 

градуювання мови. Так, мовці середнього покоління (донька, син) вербалізують 

тактики відмови, докору й погрози. Їхньому вербальному репертуару властиві 

пасивність та «економність», що виражається в застосуванні монотактик. Для моделі 

«мати – донька» показовими є апелятиви, що  здебільшого 

актуалізують повідомлювану інформацію та слугують додатковими 

соціокомунікативними маркерами. Щодо представників старшого покоління (мати, 
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батько), то їхня конфліктна поведінка досить варіативна і реалізується у 

використанні значно більшої кількості тактик, зокрема тактик залякування, 

знущання, повчання, погрози й спонукання до виконання певних дій всупереч 

бажанню адресата. Характерною ознакою мовлення представників похилого віку є 

перемикання тактик в межах одного комунікативного акту. Результати аналізу 

невербальної поведінки персонажів, зафіксованої  у ремарках, дозволяють 

констатувати, що люди похилого віку значно частіше застосовують у процесі 

комунікації жести для конкретизації та уточнення вербального складника. 

Очевидно, це пояснюється уповільненням процесу породження мовлення.  

3. Безпосередньо визначає добір мовленнєвих тактик соціальний чинник 

гендеру, що втілюється в гендерних стереотипах комунікативної поведінки 

представників різної статі. 

Мовленнєву поведінку жінок (модель «чоловік – дружина», «медсестра – 

пацієнт») у кооперативних ситуаціях визначають тактики пропозиції та прохання, 

особливістю якої є чутливе ставлення до партнера спілкування. Показово, що тактику 

пропозиції жінки реалізують у непрямих, прихованих формах.  Характерними рисами 

мовлення представниць «слабкої» статі є використання  емоційно-забарвлених 

прикметників із позитивною конотацією, вигуків. Гендерні відмінності знаходимо і 

на рівні синтаксису: саме жінкам притаманне більш частотне вживання повторів і 

питальних конструкцій. Основними мовними засобами, які застосовують жінки у 

конфліктних комунікативних ситуаціях (моделі «чоловік – дружина», «зять – 

теща», «дільничний – Баба Пріся», «керівник – підлеглий»), є тактики відмови, 

демонстрації опозиції, повчання й спонукання до виконання певних дій всупереч 

бажанню адресата, суттєвою характеристикою яких є емоційна нестриманість.  

Комунікативній поведінці чоловіків («чоловік – дружина», «дільничний – 

Баба Пріся») у кооперативних ситуаціях притаманне використання тактик 

компліменту та відвертості, які позначені рисами стриманості й емоційності. 

Вербальними засобами, що застосовують чоловіки («ветеран Української 

повстанської армії – ветеран-червоноармієць») в антагоністичних діалогах, є 

тактики залякування, демонстрації опозиції та провокації. Чоловікам притаманне 
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нехтування нормами етики, що виражається в ігноруванні реплік жінок, вживанні 

значної кількості лайливої лексики та інвективи навіть при спілкуванні з жінками. 

Характерною ознакою чоловічої комунікативної поведінки є їх орієнтація на 

соціальні статуси, що здебільшого зумовлюють вибір мовленнєвих одиниць. 

Значний вплив на соціокомунікативну поведінку мовців здійснюють статусно 

рольові відношення, які перебувають у тісних зв’язках з гендерним і віковим 

чинниками. 

Універсальним мовним засобом, яким послуговуються представники обох 

статей, є тактика демонстрації опозиції, яку застосовують для вираження 

негативного ставлення до дій чи рішень партнерів спілкування. 

Отже, проаналізувавши специфіку мовлення комунікантів-персонажів 

драматичних текстів стверджуємо, що у їх мовленнєвій поведінці взаємодіють 

соціальні параметри гендеру і віку, які конструюють їх гендерну і вікову 

ідентичність. Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у аналізі специфіки 

комунікативних стратегій і тактик в залежності від чиннику етнічної належності. 
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ДОДАТКИ 

 

 

D 1 

Слава. <…>Вовчик, он, знову, втік: «вигулюється». Не знаю, шо на нього 

нашло. 

Баба Пріся. Баба йому потрібна, мучиться хлопець. 

Слава. Ну де, де я йому бабу візьму? 

Баба Пріся. Може, й справді, поїхали б ви куди, де людей побільше, га? Він 

хлоп добрий, дівка його швидко прибере [1, 68–69]. 

 

 

 

D 2 

Баба Пріся. Дочечко, помру я скоро… 

Слава. Та ну тебе! (Жартівливо штовхає Прісю.) Ти ще, мама, нас усіх 

перескачеш! 

Баба Пріся. Дай сказати і не перебивай! У заводях мені видіння було… Я 

русалку зустріла… Може, то й не видіння канєшно, а шось між видінням і явою, але 

не кожен і то бачити може… Я тут все життя живу, бачу все, помічаю все, і у 

мене знамення є, що до того, хто русалку вдень, а не вночі, як то годиться, 

увидить, тому в хату смерть постучить, і станеться це сильно скоро…  

Слава. Мам, ну шо ти мелеш?! (Обіймає матір). 

Баба Пріся. Ти і Вовчика нікуди не пускай. Нехай удома відсидиться, поки 

смертушка мене не візьме, а то хто її знає… 

Слава. Тіпун тобі на язика, стара! Зовсім очманіла… [1, 61]. 
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D 3 

Слава заламує руки, рве волосся на собі, б’ється в істериці, кричить. 

Слава. Ненавиджу тебе… ненавиджу… (Хапає Прісю за ноги.) Мамо, 

допоможи мені, мамо, прошу тебе, допоможи… 

Баба Пріся. Ніхто тобі не допоможе, яко не ти сама, допоможи собі, Славо, 

сама. 

Слава. Я не можу… 

Баба Пріся. Не бреши! Ти можеш, ти можеш. 

Слава. Шо! Шо! Шо! Я можу? 

Баба Пріся. Шо угодно, це ж твій син. Твій, іншого сина у тебе немає [1, 85–

86]. 

 

 

 

D 4 

Баба Пріся. А чо ти так грубо зрізуєш? Ти шо? Як калічна якась… 

Слава. Мать, відчепися. 

Баба Пріся. Хіба я тебе так вчила? У тебе шо – двє ліві руки, чи шо? Звідки 

вони в тебе ростуть? Ти хоч щось можеш по-людськи зробить? У тебе шо, очі на 

потилиці? Не бачиш, шо робиш? Ой йой, Боже ж ти мій, за що мені така кара? 

Слава. Ооо… починається. Дай мені спокій! 

<…> 

Баба Пріся. Калічна куриця, картошкі на неї не напасешся. (П’є воду, плює 

водою на землю.) Тьху, тьху на твої руки, тьху! Не руки, а бозна-що. Породила я 

тебе пропащу, ото як жити з такою? Не зря чоловік тебе кинув, правильно 

зробив… 

Слава. Добре, добре, добре, я з ним поговорю [1, 21–22]. 
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D 5 

Слава. Вечерю хто буде готувати, я чи ти? 

Баба Пріся. Давай ти, донечко. 

Слава. Розлінилась ти, мать. 

Баба Пріся. Так я же стара, тяжко мені. 

Слава. А я слаба. 

Баба Пріся. Слаба, та не понятно, на шо. 

Слава. Точно не як ти: від лінтяйства не страждаю [1, 70].  

 

 

 

D 6 

Баба Пріся: Так чого ж ти саме сюди повернулася? Ти не можеш так 

повертатися. 

<…> 

Слава (прямує до дверей). Синочок мій. 

Баба Пріся. Стоять! (Відтягує Славу від хати.) В хату з пустими руками ти 

не увійдеш, лихо одне водиш. 

Слава. Ти шо це придумала?! Пусти! (Рветься з рук Прісі.) Я до сина хочу. 

<…> 

Баба Пріся. Геть з мого дому! І не повертайся. 

Слава. Мамо, ти чого? 

Баба Пріся. А ти чого? Як тебе тільки ноги твої назад до хати принесли? З 

бідою у руках! [1, 84–85]. 
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D 7 

Слава. Ти тільки про себе думаєш, тобі наплювать, що буде з нами через ті 

всі твої причуди. 

Баба Пріся. Я нікого сюда жить не тягнула, мені і так хорошо було. Без вас. 

А тепер продиху не даєте, то ти зі своїми моралями, то дільничний, тепер ще 

внучок паскудіть завзявся. 

Слава. Це не він. 

Баба Пріся. Ага, Святий Дух зійшов з небесі на землю і порізав мої петлі, шо 

би йому ноги і руки повикручувало за пакості!  

Слава. Да мож то дільничний вислідив тебе, да й порізав усе, абись знала, як 

ото закон порушувать. За законом не можна на звірину в наших лісах полювать, 

заразу жерти. 

Баба Пріся. Ох ти ж Боже мій! З яких оце пір ти закони знать стала? 

Слава. Та про ето на кожному кроці написано, от такими (показує) буквами, 

для особо сліпих. 

Баба Пріся. Тут не тільки полювати не можна, тут вообще жить не можна. 

А ти живеш і сина, пакосника, сюди притягла. 

Слава. А нам більше нєгдє жити. 

Баба Пріся. От якщо нєгдє, то поважай свою мать, котра тебе назад у свою 

хату впустила, якщо ти сама вже така, нінащо незгодна, потєряна людина… [1, 

19–20]. 

 

 

D 8 

Петро. Па, ніяких грошей я тобі не дам. 

Андрій. Як це – не даси? Я пообіцяв. 

Петро. Скажи – передумав, нормально, так буває. 

Андрій. Петро! Я так не можу, чуєш? Я так не можу. 

Петро. А я не можу подарувати будь-кому 5 тисяч. 

Андрій. Це ж Ганя, ти їй симпатизуєш, он шоколяди передаєш. 
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Петро. До чорта шоколяди! Нічого не дам. 

Андрій. Ну, Петро! (Відвертається від Петра, дивиться у бік вікна, тре 

руками коліна, довго думає).  

Петро. Подумай сам… 

Андрій. Сьогодні викличу нотаріуса, перепишу заповіт, хер ти що від мене 

отримаєш, потім я заставлю свою квартиру і дам їм ті гроші. А сам переїду з 

Бімкою в однокімнатку. 

Петро. Нічого не вийде. 

Андрій. Побачиш мені. 

Петро. Я іду і заявляю, що ти не сповна розуму, оформляю опіку на себе і на 

сестру. І ніхєра ти не зробиш. 

Андрій. Геть! Іди, поки тебе не прокляв, іди, іди, іди, бачити тебе не 

хочу…[1, 165–166]. 

 

 

D 9 

Петро наближається до Андрія, Андрій бере з тарілки, що стоїть на 

тумбочці, манну кашу і розмазує Петру по обличчю. 

Петро (хапає батька за руку). Ти що робиш?! 

Андрій Васильович лізе іншою рукою в тарілку, Петро вчасно хапає його і за 

другу руку. Андрій реве, пробує викрутися. 

Петро. Ти що робиш?! 

Андрій. Я тими руками, які ти тепер так міцно тримаєш, багато зробив. 

Землю орав, ворогів бив штабелями, будинки будував, мив тебе, коли ти всирався, а 

ще цими руками я доноси на односельчан писав під примусом, але ж писав, мене в 

комсомол, а їх до Сибіру. Тепер, перед смертю, хочу дати цим людям ті кляті 

гроші… 

Андрій і Петро дивляться одне на одного, Петро повільно відпускає батька, 

сідає біля нього. 

Петро. Тттак би одразу і пояснив [1, 167–168].  
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D 10 

Баба Пріся. <…> (До Вовчика). Ти ж про бабусю думав, правда? Котику-

муркотику. (Лоскоче Вовчика губами в шию.) Хвилювався, переживав, щоб вона від 

радіації не захворіла, але ти тільки одного не врахував: старі бабусі радіації не 

бояться, навпаки – радіація дуже сильно бабусям полєзна. 

Вовчик. Ти це вже говорила, і не раз [1, с. 27]. 

 

 

 

D 11 

Баба Пріся. Ну ти в мене, прям як той Альберт Ейнштейн! 

Вовчик. Хто такий? 

Баба Пріся. А є один такий, у заводях там: сом говорящий, дуже розумний 

сом. Потім покажу – хочу підкрастися до нього поближче і спіймать [1, 63–64]. 

 

 

 

D 12 

Петро. Можу підвести, у мене «Мазда» спортивна. 

Ганна. Вау! З радістю. 

Остап. Ганю, дати тобі грошей на маршрутку? 

Ганна. Діду, не треба. 

Петро. Я безкоштовно підвезу. 

Остап. Ох холєра! Причепився. Знаю я то ваше «безкоштовно». 

Андрій. Навіщо в маршрутці трястися? Петро відвезе нашу Ганю. 

Остап. Мою Ганю! Нам ваші панські позички не потрібні (Лізе в тумбочку, 

дістає гаманець, шукає там гроші). Ось тобі на маршрутку, бери. 

Ганна. Та що з вами? Хоче людина мене підвести, що в тому поганого? 

Остап. Ти його вперше бачиш і одразу в машину лізеш! (Дістає всі гроші з 

гаманця, залізні монети сиплються на підлогу.) На, їдь на таксі [1, 145].  
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D 13 

Остап. Часи зара не ті, шкода. Раніше взяв би автомат і все би вирішив із 

кровопивцями: та-та-та-та-та, потім хуп-хуп – і в ліс. Хочеш, принеси мені 

сокиру, всіх порубаю, як курей. 

Ганна (сміється). Тихо, діду, ви що? 

Остап. А що? То б їм і було заплачено по-бандерівськи. Суду на них ніякого 

немає. Та нічого, колись воно то всьо дійде до краю і поллється через край, але вже 

юшка червона. Так воно завжди є (зле посміхається). Ми то вже, вибач, пережили, 

і не раз. А вам то предстоїть. То виходить, як не крути, а є суд – БОООЖИЙ. 

Ганна (хреститься). То люди все, людське це [1, с. 150–151]. 

 

 

 

D 14 

Слава. Давай поїдемо відсіля… Туди, де до нас нікому немає діла. Не можу 

більше тут… 

Батько. Скрізь одна і та ж хєрня… 

Слава. Знаю, знаю, куди б ми не поїхали, це буде переслідувати нас. А от якшо 

повернемося додому, тоді все буде добре, га? Там мама…там краще, ніж тут… Я 

чула, що люди туди повертаються, хто як уміє: хто хабар на пропускному пункті 

дає, хто по звіриних стежках шлях знаходить… Ну, поняв?.. Це можливо! Боятися 

нам більше нічого, свою дозу радіації і ненависті ми вже отримали, чого нам ще 

боятися? Гірше вже бути не може… [1, 55].  
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D 15 

Батько. Шо я можу зробити? Шо!? Піти і розбити цим дітям голови? А 

може, повбивать їх нахер? Да на їхнє місце прийдуть інші, і ще, і ще, і ще… багато 

йобаних дітей, потім йобаних підлітків! А потім йобаних дорослих!.. 

Слава. Піди поговори з ними… з батьками… в міліцію сходи, я не знаю… 

кудись ще, але піди і зроби щось!!! 

Батько. Так ти ж ходила! І? Допомогло? 

Слава. Ти мужик, тебе будуть слухати! 

Батько. Ніхєра… Всім насрати на нас… Сім років живем в цій дирі, сім 

років! І хто ми для них? Ми ізгої, вони так нас і називають «чорнобильці». Не 

Слава, не Вова, не Пєтя і не сім’я Савченко! Яке там Савченко! Вони просто 

кажуть «чорнобильці»… і всі знають, про кого це… І сруть вони звисока на нас, на 

всі наші чувства, переживання… на твого сина і на твої руки, вимазані його 

кров’ю…[1, 53]. 

 

D 16 

Батько. Менти будинок за будинком шмонають, кожну шпарину. Так шо, 

мать, не чудітє. (Бере Бабу Прісю за плечі, тягне до хати). Партія сказала, ми 

виполняєм, ходім збиратися. Беремо тільки найпотрібніше, документи, гроші… 

Баба Пріся спочатку просто впирається, але коли стає зрозуміло, що сили 

нерівні, випручується з рук зятя. 

Баба Пріся. Та пусти ж ти мене, чорт проклятий! Не поїду я! Шо б ти здох, 

окаянний! 

<…> 

Баба Пріся накидає хустку на голову, шкандибає до хвіртки. 

Баба Пріся. Нехай вони мене в зад цілують! (Виходячи за хвіртку, 

обертається до Слави.) Я в болота піду, є там у мене місцинка заповітна. (До 

зятя.) А ти, чорт вбогий, мене ще раз тронєш, то я тобі голову відріжу, їй-Богу. 

(Повертається і видирає у зятя з рук радіо.) Це моє. 

Баба Пріся виходить, голосно грюкнувши хвірткою [1, 31–32].  
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D 17 

Дільничний. Послухай, бабка… З хлопцем вашим… то він сам винуват, нашо 

їм на очі виліз?... 

Баба Пріся. На людей полювать нельзя! 

Дільничний. Такі, як ото ви, для них не люди. Грязна, тупа звірина. 

Баба Пріся. Нехай будуть вони прокляті, нехай у пеклі горять! [1, 79]. 

 

 

 

D 18 

Дільничний. <…> Значиться, ти запустила на ночівлю купу здоровезних 

мужиків і за ніч всіх їх, як свиней, перерізала… 

Баба Пріся. Не всіх, декого зарубала… сокирою, а коє-кого вилами заколола, 

то ж все від ситуації зависіло… та й лопата у мене, он, в хід йшла. 

Дільничний. Ну да, тяжола нічка видалася. 

Баба Пріся. Ну, а шо я мала робити?! Німчура йшла ліс від партизанів 

чистити, а там же всі наші хлопці, у тому лісу, сиділи. 

Дільничний. Я про такі геройствованія, їй-Богу, ще ніколи не чув… Але саме 

цікаве було потім, правда? Що ти з трупами зробила? 

Баба Пріся. З якими? 

Дільничний. Як з якими? З німецькими… чи були ще? 

Баба Пріся. Бог з тобою! А німчуру я порубала на кускі і в болото знесла. Так 

ніхто їх і не знайшов [1, 81]. 

 

 

 

D 19 

Ірина. На жаль, твій дідусь мені дуже не подобається. 

Ганна (засмучено). Здаєтья навпаки – він став таким жвавим. 
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Ірина. Жвавим? Ти хотіла сказати – нервовим? Ця його нервовість йому не 

допомагає. Стенокардія, тахікардія, аналізи взагалі нікудишні. Боюся, оперувати в 

такому стані безперспективно. Ганно, пробач за прямоту. 

Ганна. Хочете перенести операцію?.. В його стані кожен день на вагу 

золота, розумієте? 

Ірина. Ганю, я дуже сумніваюся, чи варто її взагалі робити. 

Ганна. Тобто це як? 

Ірина. Не хочу, щоб він помер у мене на операційному столі [1, 132]. 

 

  



42 
  

D 20 

Остап. (сміється, тягнеться до образа, перевертає його іншим боком.) Тут-

во написана моя найсокровенніша молитва, яку я замість «Отче Наш» перед сном 

прочитую, (читає) присяга во-їна Укра-їн-ської пов-стан-ської ар-мії. 

Андрій. Уявляю, що там у вас понаписано… тіпа – вірно Гітлеру служити, 

Бандеру за бога поважати, жидів у ставочках топити, ляхів живцем палити… 

Остап. А от нехолєри! Багато чого є, а того, про що ти кажеш, – ні слова. 

Найголовніше, про що тут сказано, то: боротися за повне визволення всіх 

українських земель і українського народу від загарбників і ворогів. (По-злому 

сміється.) От тут ти, Андрійчику, маєш рацію – ворогів у нас багато… хе-хе… 

Андрій. Щоб ворогів своїх бачити, треба нам частіше у дзеркало дивитися. 

Остап. То тобі, курва мать, комуністи такі думки понав’язували [1, 158].  

 

 

 

D 21 

Ганна. Я діда свого понад усе поважаю, якщо він що скаже, то вже для мене 

закон, за ним як за кам’яним муром. 

Андрій. Є ще в мене донька, забула, що таке батько, ставиться до мене, ніби 

я кактус. Внуки – дегенерати, зять – то взагалі алкаш кінчений. 

Ганна. Будь ласка, не ображайте його, він хороший, лагідний. 

Андрій. ХТО, зять?! Срака він рвана, ось хто він… 

Ганна. Я про діда свого. Не сваріться з ним. 

Андрій. А-а-а, та я… Добре, не буду [1, 119]. 


