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РОЗМЕЖУВАННЯ ТИПІВ НЕПРЯМОГО ДИРЕКТИВНОГО МОВЛЕННЄВОГО АКТУ 

В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 
 
Стаття присвячена дослідженню непрямих директивних мовленнєвих актів та розмежування їх типів у 

німецькомовному діалогічному дискурсі. Дано визначення авторитарним або суттєвим непрямим мовним 
актам як актам, що мають на меті спонукання до дії, яке частково викликане бажанням відповідача; 
зазначено, що неавторитарні чи ввічливі непрямі мовні акти мають на меті спонукання до дії у ввічливій, 
ненав'язливій формі. 

Ключові слова: директивні мовленнєві акти, діалогічний дискурс, мовознавство, непрямі мовні акти, 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ТИПОВ НЕПРЯМОГО ДИРЕКТИВНОГО РЕЧОВОГО АКТА В 

НЕМЕЦКОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
 
Статья посвящена исследованию косвенных директивных речевых актов и разграничению их типов в 

немецкоязычном диалогическом дискурсе. Дано определение авторитарным или существенным косвенным 
речевым актам как актам, имеющим целью побуждения к действию, которое но частично вызвано желанием 
ответчика; отмечено, что неавторитарные или вежливые косвенные речевые акты имеют целью побуждения 
к действию в вежливой, ненавязчивой форме. 

Ключевые слова: директивные речевые акты, диалогический дискурс, языкознание, косвенные 
речевые акты, собеседники. 
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DIFFERENTIATION OF TYPES OF INDIRECT DIRECTIVE SPEECH ACT IN GERMAN 

DIALOGICAL DISCOURSE 
 
The article is dedicated to the study of indirect directive speech acts and the differentiation of their types in the 

German dialogical discourse. Authoritarian or significant indirect speech acts are such acts aimed at prompting 
action, but this action is partially caused by the desire of the respondent; instead, non-authoritarian or polite indirect 
speech acts are intended to induce action in a polite, unobtrusive form. 
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Постановка проблеми. Новітні досягнення в 
мовознавстві зумовили те, що одне з чисельних 
місць у ньому посідає комунікативно-прагматичний 
підхід до вивчення й опису мови. Основний 
дослідницький інтерес при цьому підході 
концентрується навколо проблем мовлення і мовних 
актів. Автори наукових праць останніх років, 
досліджуючи певні типи інтенцій мовця (негативної 
оцінки, впливу, вибачення, подяки, образи, 
виправдання), зосереджують свою увагу власне на 
вивченні комунікативних одиниць. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
сучасній лінгвістиці прагматичні особливості 
директивів досліджували Н. Г. Гладуш, В. І. Карабан, 
Л. В. Михайлова, С. В. Мясоєдова, О. В. Нарушевич-
Васильєва, І. С. Шевченко та ін., які вважають, що 
директивний мовний акт – це волевиявлення, 
адресоване мовцем своєму співрозмовнику і 
спрямоване на виконання слухачем мовленнєвої дії та 
її перетворення з ірреальної у реальну з урахуванням 
інтенції мовця [2, с. 55]. 

Мета даної роботи полягає у розмежуванні 
типів непрямого директивного мовленнєвого акту та 
виокремленні їх характерних особливостей на 
матеріалі художніх творів Е.М. Ремарка, персонажне 
мовлення яких наближене до розмовного.  

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується дана 
стаття. Вважаємо за доцільне дослідити еволюцію 
поглядів та визначити основні підходи до 
витлумачення директивних мовленнєвих актів у 
дискурсивному просторі; 2) визначити статус 
директивних висловлень у дискурсивному просторі; 3) 
проаналізувати непрямі директивні мовленнєві акти із 
семантикою погрози, наказу, замовлення, дозволу, 
прохання, втіхи, поради, запрошення, пропозиції та 
розглянути їхні прагмасемантичні різновиди. Об’єктом 
дослідження є непрямі директивні мовнленнєві акти в 
німецькомовному дискурсі, які досліджуються на 
предмет їх авторитарності та неавторитарності в 
німецькомовному художньому дискурсі. 

Виклад основного матеріалу. Ще у 1955 році 
Джон Остін заклав основи теорії мовленнєвих актів. 
У 1962 році була видана посмертно його книга «How 
to do things with words» («Слово як дія»). 
Напрацювання Джона Остіна  розвивали Джон Серль, 
П. Строссон, Г.-П. Грайс, Дж. Ліч, Д. Шпербер, Анна 
Вєжбіцька, М. Нікітін. Класифікація мовленнєвих актів 
Джона Серля, що була створена в 60-ті роки ХХ ст. є 
дуже значимою. У своїй статті «Класифікація 
іллокутивних актів» він визначив найважливіші 
параметри, за якими розрізняються мовні акти: 

Репрезентативи, або асертиви, які зобов’язують 
мовця нести відповідальність за істинність 
висловлювання і можуть бути введені за допомогою 
дієслів хвалитися, скаржитися тощо. 

Директиви, які змушують адресата зробити 
дещо. Опорні дієслова: запитувати, наказувати, 
просити, радити тощо. 

Комісиви, які зобов’язують виконати певні дії у 
майбутньому або дотримуватися певної лінії 

поведінки. Характерні слова: мати намір, ставитися 
прихильно тощо. 

Експресиви, які виражають психологічний стан 
мовця, характеризують міру його відвертості. 
Опорні дієслова: просити вибачення, співчувати, 
привітати тощо. 

Декларативи, які встановлюють відповідність 
між пропозиційним змістом висловлювання та 
реальністю [1, c.172-173].  

У науковій літературі все ще не існує єдиного 
підходу до виокремлення класифікаційних ознак 
директивів. У своїй статті «Каталогізація 
спонукальних мовленнєвих актів в лінгвістичній 
прагматиці” О. Б. Петрова розмежовує такі типи 
директивних мовленнєвих актів: 1) облігативи – наказ, 
розпорядження, дозвіл, заборона, вимога, команда, 
припис, інструкція, вказівка; 2) реквестиви – прохання, 
благання, запит поради, запит дозволу, упрошування, 
заклинання; 3) адвісиви – порада, рекомендація, 
заклик, наказ, настанова, вмовляння. Для першої 
групи характерна відсутність свободи вибору у 
адресата. Для другої групи характерна наявність у 
адресата свободи вибору. На думку А. Вежбицької, 
різниця між наказом та порадою полягає у вихідних 
припущеннях: «Наказ має у своїй глибинній 
структурі припущення, що адресат має виконати те, 
що хоче від нього мовець, прохання – що адресат 
може виконати, а може й не виконати те, що від 
нього хоче мовець» [2, с. 257]. 

На нашу думку, саме в цьому полягає різниця між 
категоричними (авторитарними) та некатегоричними 
(неавторитарними) мовленнєвими актами. 

У нашому дослідженні розглядаємо директивний 
мовленнєвий як такий, що має на меті вираження 
наступних директивів: наказ, прохання, благання, 
запрошення, розпорядження, порада, дозвіл, заборона, 
переконання, інструкція, пропозиція, замовлення, 
вимога, команда, наставляння, рекомендація, 
попередження, загроза, клопотання та інші. 
Іллокутивна спрямованість директивів полягає в тому, 
що вони презентують собою спроби з боку мовця 
домогтися того, щоб слухач зробив певну дію [7, 
с. 181]. 

Директивність може вважатися синонімом до 
авторитарності, застосовуючи її людина хоче 
показати свій авторитет, що дозволяє зайняти їй 
свою активну домінуючу позицію. У розмові такого 
типу людина, яка застосовує директивність, жорстко 
контролює хід розмови, використовуючи питальні 
або спонукальні речення для досягнення своїх цілей. 

У непрямому мовленнєвому акті директивність 
не завжди вважається синонімом авторитарності, 
адже іноді вона містить в собі конотацію 
невпевненості, де співрозмовник повинен сам 
запропонувати правильну відповідь та вирішення 
проблеми. 

Спілкування необхідне людині для забезпечення 
своїх потреб, в залежності від потреб людини, ми 
пропонуємо зробити класифікацію від найсуттєвіших 
авторитарних до ввічливих-неавторитарних. Отже, 
суттєві або авторитарні: найголовнішими серед 
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авторитарних непрямих мовленнєвих актів 
директивного типу є відмова та заборона. тому що ці 
два аспекти є життєво необхідними чи 
застережливими. Адже заборонивши щось зробити, чи 
відмовивши, можна врятувати життя людині, особливо 
це є актуальним у воєнний час чи на операційному 
столі. 

Наполегливість  є важливим аспектом нашого 
життя, адже вимагаючи чи погрожуючи, ми можемо 
зробити застереження. 

Наказ, або навіть замовлення, це простий тип 
непрямого мовленнєвого акту директивного типу, 
адже дія може залежати від одного слова. В 
діалогічному мовленні ці види мовленнєвого акту 
достатньо важко досліджувати, адже тільки одним 
словом можна спонукати співрозмовника до дії, не 
витративши при цьому багато часу та енергії. 

Розглянемо ще одну категорію – не авторитарні 
або ввічливі. За допомогою запрошення чи дозволу 
ми спонукаємо людину до певної дії, при чому це 
спонукання не є авторитарним, часом воно навіть не 
є наполегливим, тож ми можемо назвати це звичною 
гостинністю. 
 

До слів порада, прохання та втіха можна 
віднайти синонім співчуття, тобто чуйне ставлення 
до чийогось горя, до чиїхось переживань, це ті 
мовленнєві акти, що показують співрозмовнику 
наше ставлення до нього та прагнення допомогти. 

Завдяки цьому ми можемо виділити наступні 
категорії непрямих мовленнєвих актів директивного 
типу: 

- суттєвий чи авторитарний вид; 
- ввічливий чи неавторитарний вид. 
Авторитарні чи суттєві непрямі мовленнєві 

акти мають на меті спонукання до дії, але дія ця 
частково викликана бажанням відповідача. Завдяки 
непрямому мовленнєвому акту співрозмовники 
можуть вести бесіду та вирішувати, хто з них буде 
виконувати певну дію, але директивність, особливо 
авторитарного виду, ставить умову, що ця дія 
обов’язково повинна відбутися. 

Види авторитарних непрямих МА 
директивного типу: 

- заборона (відмова):  
«Willst du mich nicht auch schlagen?», « fragte sie 

dann». «Nein. Ich will nur, daß dieses Geschwätz 
aufhört».«Es sollte mich nicht wundern, sagte sie leise und 
gepreßt». «Es sollte mich nicht wundern» [12, c. 458]; 

- вимога: 
«Ich bleibe hier!» 
«Ich will nicht ins Sterbezimmer».  
«Wir gehen ja zum Verbandssaal». 
«Wozu braucht ihr dann meinen Waffenrock?»  
«Hierbleiben!»  [13, c. 189]; 
- погроза:  
«Haie, was würdest du denn machen, wenn jetzt 

Frieden wäre?»  
«Er müßte dir den Arsch vollhauen, weil du hier 

von so etwas überhaupt anfängst«, »Wie kommt das 
eigentlich?»  [13, c. 27]; 

- наказ: 

«Zweite Kompanie hierher!»  
«Abzählen!» 
«Eins – zwei – drei – vier» 
«Zweite Kompanie – ohne Tritt marsch!» [13, 

c. 101]; 
- замовлення: 
«Bringen Sie mir etwas Kaffee» 
«Kaffee und Brötchen?» 
«Nein. Nur Kaffee» [12, c. 845]. 
Неавторитарні чи ввічливі непрямі мовленнєві 

акти – це такі акти, що мають на меті спонукання до 
дії у ввічливій, ненав’язливій формі, але дія ця 
повинна бути викликана бажанням відповідача.  

Завдяки непрямому мовленнєвому акту 
співрозмовники можуть вести бесіду та вирішувати, 
хто з них буде виконувати певну дію, як і в 
авторитарному виді, але тут директивність 
відбувається у ввічливій формі, вона радить 
виконання певної дії, а не робить її обов’язковою 
для виконання. 

Види неавторитарних непрямих мовленнєвих 
актів директивного типу: 

- дозвіл:  
«Wann muß ich in der Klinik sein, Ravic?»« fragte 

Kate Hegström» 
Wann Sie wollen. Morgen, übermorgen, irgendwann. 

Es kommt auf einen Tag nicht an [12, c. 122]; 
- прохання:  
«Halte mich» 
«Muß man dich halten?» 
Ja. «Ich werde dich schon halten» [12, c. 158] 
- втіха: 
«Ich wollte mal Oberförster werden». 
«Das kannst du noch immer. Es gibt jetzt 

großartige Prothesen, du merkst damit gar nicht, daß dir 
etwas fehlt. Sie werden an die Muskeln angeschlossen. 
Bei Handprothesen kann man die Finger bewegen und 
arbeiten, sogar schreiben. Und außerdem wird da immer 
noch mehr erfunden werden»[13, c. 23]; 

- порада: 
«Trinken Sie das noch. Es hilft nicht viel, aber es 

wärmt. Und was Sie auch haben — nehmen Sie es nicht 
zu wichtig. Es gibt wenig, das lange wichtig bleibt». 

«Es ist so» 
«Besonders nachts. Die Nacht übertreibt. Sie 

brauchen mich nicht zu trösten. Um so besser» [12, c. 8]; 
- запрошення: 
«Warum kommst du mich nicht einmal besuchen?» 
«Gut. Das kann ich auch. Heute abend. Um acht?» 
«Warum kommst du nicht jetzt?» 
«Jetzt muß ich arbeiten. Wie lange». 
«Ungefähr noch eine Stunde. Komm dann» [12, 

c. 452]; 
- пропозиція: 
«Sollte man da nicht einfach einen Revolver 

nehmen, damit es aufhört?»  
«Ja, Kat, man sollte einen Revolver nehmen» [13, 

c. 54]. 
Таким чином, авторитарні чи суттєві непрямі  

мовленнєві акти, це такі мовленнєві, що мають на 
меті спонукання до дії, але дія ця частково 
викликана бажанням відповідача.  
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Слід зазначити, що завдяки непрямому 
мовленнєвому акту співрозмовники можуть вести 
бесіду та вирішувати, хто з них буде виконувати 
певну дію, але директивність, особливо 
авторитарного виду, ставить умову, що ця дія 
обов’язково повинна відбутися. 

Висновки. Отже, можемо зробити такі 
висновки з нашого дослідження. Неавторитарні чи 
ввічливі непрямі мовленнєві акти, це такі 
мовленнєві акти, що мають на меті спонукання до 
дії у ввічливій, ненав’язливій формі, але дія ця 
повинна бути викликана бажанням відповідача. 
Завдяки непрямому мовленнєвому акту 
співрозмовники можуть вести бесіду та вирішувати, 
хто з них буде виконувати певну дію, як і в 
авторитарному виді, але тут директивність 
відбувається у ввічливій формі, вона радить 
виконання певної дії, а не робить її обов’язковою 
для виконання. 

Перспективою подальшого дослідження 
вважаємо детальний розгляд кожного з типів 
непрямого директивного мовленнєвого акту, що 
виокремлюються більшістю дослідників, а саме: 
розпорядження, переконання, інструкція, замовлення, 
вимога, команда, наставляння, рекомендація, 
попередження, загроза, клопотання, а також 
встановлення їхніх прагмасемантичних  особливостей. 
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