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Розвиток наукової думки у XX столітті призвів до гуманізації 

досліджень, верифікував лінгвокогнітивний тренд, інтенсифікував дієвість 

принципу антропоцентризму, що не могло не вплинути на модифікацію 

лінгвістичної наукової парадигми. На часі людина досліджується в аспектах 

мислення, свідомості, пізнання, культури, етносвітогляду. Сфера сучасної 

лінгвістики розширилася в модусах мови, мовлення та мовленнєвої 

поведінки. Людина розглядається як суб’єкт, об’єкт спілкування та 

невід’ємна частина комунікативного процесу. Вельми актуальним є питання 

взаємовідношень термінів тріади − мова, культура, людська особистість. 

Об’єктом розвідки у роботі виступають англійські прислів’я, 

предметом − їх комунікативно-прагматичні аспекти. Мета роботи полягає у 

вивченні системно-функціональної природи англійських прислів’їв, 

визначенні їх вербалізованого прагматичного потенціалу. Мета передбачає 

розв’язання таких завдань: з’ясувати характер прагматичних інтенцій 

досліджуваних одиниць, осмислити їх комунікативні стратегії та тактики, 

звернути увагу на їх ословлення. 

Спільною ознакою прислів’їв як фольклорних текстів малої форми є 

інтеграція поєднання прагматичних та естетичних начал, їх утилітарно-

практичного й художнього призначення [3, с. 15]. У семіотичному патерні 

прагматика трактується як відношення знака до інтерпретатора на відміну 

від відношення знака до предмета (семантика) і до інших знаків (синтактика) 

[4, с. 42]. Одним із напрямків лінгвопрагматики є вивчення постулатів 

спілкування, принципів та правил людської поведінки, які можуть бути – 

універсальними або специфічними. Постулати представлені аксіологічно в 

наступних правилах:  

1) висловлювання має бути достатньо інформативним (правило 

кількості);  

2) висловлювання не має бути свідомо неправдивим (правило якості); 

3) висловлювання має бути по суті (правило релевантності);  

4) висловлювання повинно бути зрозумілим, недвозначним, коротким 

та упорядкованим [1, с. 45-47].  



Модусно-пропозіціональна інтеграція являє собою омовлення 

суб’єктно-об’єктних відносин у пізнавально-практичній діяльності людини: 

«Відношення того хто говорить до комунікативного факту це чи його оцінка, 

чи активна діяльність, направлена на адресата» [2, с. 3]. Зміст 

висловлювання представлений у наступних моделях, трьох складових:  

1) що говориться (локуція); 

2) який зміст поведінки виражається (іллокуція); 

3) який ефект або результат мовлення (перлокуція) [5, с. 86-88]. 

Наприклад:  

"We can’t just wait. Call Lessing. Look in that directory by the phone for her 

number." 

"By then, the person might be gone, and again we won’t know who it was. 

I’m going to look myself". 

"For goodness sake, be careful!" 

"You can’t make an omelet without breaking eggs," Eleanor said.  

"What?" 

"Never mind. Speak to you in a minute." [7]. 

Інтенція адресанта може бути маніфестуюча (експліцитна) і латентна 

(імпліцитна). Латентна інтенція, на відміну від маніфестуючої, яка може бути 

заданою чи виведеною, потребує творчого зусилля адресата [6, с. 82]. 

Наприклад: Ask a silly question and you'll get a silly answer [9]; Bad news 

travels fast [11]; Out of sight, but not out of mind [12]. 

Глибинна структура прислів’їв є важливим чинником осмислення 

прагматико-комунікативних тактик і стратегій досліджуваних малих текстів. 

Наприклад: But why do musical tastes differ so, and why do we feel the need to 

criticise those with tastes that don't match our own? [14];Great Britain hope 

practice makes perfect for European championships [13]; YOU can’t teach an 

old dog new tricks but you can a dog handler [8]; Noises off: Is theatre better 

safe than sorry? [10]. При цьому експресивно-емотивне наповнення 

останніх є їх інгерентною ознакою. 

Аналіз емпіричного матеріалу у художньому дискурсі об’єктивує їх 

епідигматичну силу творити нові комунікативні одиниці в інтертекстовій 

функції. Прагматичні інтенції універсально реалізуються у всіх текстах. Не є 

виключенням і публіцистичні тексти релевантні до проблем захисту 

природи. Зазначена проблематика потребує концептуального осмислення 

на векторі комплексного лінгвокогнітивного аналізу. 
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