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ГЕНДЕРШ ОСОБЛИВОСТ1 МАНШУЛЯТИВНОГО
ДИСКУРСУ 

(НА МАТЕР1АЛ1 УКРА1НСЬКО1 МОВИ)

Сьогодш в лшгвктищ набули актуальное!! пращ, присвячеш проблем! 
виявлення диференщальних вщмшностей мовлення комушканПв за 
статевою ознакою, що мктить як утверсальну (притаманну обом статям), 
так i спещальну (характерну або для чоловтв, або для жшок) шформащю. 
Роль гендерного чинника в систем! мови й мовлення, специфшу кон- 
струювання гендеру в дискурс!, окрем! особливост стратегш i тактик 
мовленнево! поведш ки представнишв чолов!чо! та жш очо! стат  
дослвджували A. Pauwels, A. Weatherall, M. Hellinger, H. Bussman, D. Cry
stal, N. Wolfson, D. Tannen, Ch. Kramer, J. Holmes, I. Jespersen, R. Lakoff, 
R. Herbert, B. Nykiel-Herbert, A. Jaworski, B. Miemietz, H. Blaszkowska, 
G. Koniuszaniec, M. Karwatowska, I. Szpyra-Kozlowska, А. Кирилша,
О. Земська, О. Горошко, М. Городшкова, А. Мартинюк, О. Петренко, 
Е. 1саев, I. Серова, Л. Бахнева, О. Бессонова, I. Морозова, Л. Синельникова, 
Г. Богданович та ш.

Однак незважаючи на зростаючу кшьюсть мовознавчих студш, у яких 
з ’ясовуеться специфжа мовлення жшок ! ч ол ов тв , до сьогодш не 
дослщженим е гендерний аспект маншулятивно! стратег!! позитиву 
-мовно! реал!заци суб’ектом впливу мети, спрямовано! на одержання 
вигоди чи бажаного результату шляхом пов!домлення адресату приемно! 
для нього шформаци. Це зумовлюе актуальтсть нашо! науково! розввдки.

Мета статт! -  досл!дити гендерний аспект основно! тактики ман!пуля- 
тивно! стратег!! позитиву -  тактики п!двищення значимост! сп!врозмов- 
ника, зокрема з’ясувати гендерт особливост матпулятивно спрямованих 
експресив!в.

Матер!алом дослвдження послужила картотека, що нал!чуе понад 3000 
фрагмент!в текст!в !з висловленнями, що м!стять комун!кативн! под!! 
-  факти здшснення маншулятивного впливу шляхом поввдомлення слухачу 
приемно! для нього !нформац!!, укладена методом суц!льно! виб!рки 
з художтх тексшв украшсько! лттератури Х1Х-ХХ1 ст. загальним обсягом
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55022 стор1нок. До анал1зу залучалися також записи усних висловлень 
носив украшсько! мови.

Уявлення про систему ролей, стосунюв, cтереoтипiв пoведiнки, 
прийнятих мiж чоловшами i жiнками в певному сощуш, вiдoбражаютьcя 
в пoняттi «гендер», що розушеться як результат трансформаций бюлопчних 
категoрiй жшочо! та чоловГчо! стал в coцiальнi категорп жiнoк i чoлoвiкiв.

За спостереженнями пcихoлoгiв та мовознавщв, чoлoвiки ввдрГзняю- 
ться вщ жiнoк прагненням дoмiнувати в беДдй Cпецифiчними рисами ix 
мовленнево! поведшки е напoлегливicть, вимoгливicть, автoритарнicть, 
намагання захопити шщативу в рoзмoвi. ?оловши чаcтiше, нiж жiнки, 
переривають стврозмовника, стежать за тим, щоб вш не вiдxилявcя вiд 
теми розмови. ?шки ж нацiленi на гармоншне спшкування. Ix мовленню 
притаманнi защ кавлеш сть, увага до кoмунiкативнoгo партнера, 
доброзичлившть, м’якicть, делiкатнicть, низька категoричнicть. Ж1нки 
бiльше здатнi пiдтримувати дiалoг, частйше висловлюють coлiдарнicть з1 
cпiврoзмoвникoм i погоджуються з ним. -цiлoму, жшоча cтратегiя може 
бути описана як стратепя coлiдарнocтi (cooperative), вiдмiнна в ^  
змагально! чоловГчо! стратеги (competitive)1.

Результата гендерних дослвджень cтратегiй увГчливосл показали, що 
жшки ввГчлившГ за ч о ло в тв , бгльшою мГрою дотримуються правил 
мовленневого стлкування2 i надають перевагу стратепям позитивно! 
ввГчливосл, тодГ як чоловши чаcтiше послуговуються cтратегiями негати
вно! ввГчливосл, акцентують увагу на засввдченш поваги до статусу 
cпiврoзмoвника3.

Жшки вживають бшьше зменшувальних суфшДв, частитте називають 
кoмунiкативнoгo партнера на Гм’я i в цшому використовують бшьше 
контактовстановлюваних мовленневих дш4. Багато мшця в жшочому 
мoвленнi займае фатичне стлкування. Це зумовлюеться тим, що жшки 
вважають себе вщ повщ альними за тдтри м ан н я  мГжосо6истшних 
кoнтактiв.

Гiпербoлiзoвана екcпреcивнicть, функцioнування cлiв-iнтенcивiв, 
вишуканicть, ексцентричтсть, перенаcиченicть епiтетами i метафорами, 
часте використання вигуюв -  ознаки жшочого мовлення. У ньому

1 И. Г. Серова, Гендерные стратегии речевого поведения и проблемы самоидентификации 
/ И.Г. Серова, в: Язык как функциональная система, Тамбов 2001, с. 152

2 А. П. Мартынюк, О реализации принципа вежливости в речи женщин и мужчин, 
в: ВХУ, № 339: Человек и речевая деятельность, Хариков 1989.

3 Напр., Holmes J. Women, Men and Politeness, London 1995
4 О.Г. Подлегаева, Понятие мужской и женской речи в теории лингвистики гендерных 

субкультур, в: Вюник Луганського нащонального педагопчного ушверситету 1меш Тараса 
Шевченка. Сер1я: Фшолопчш науки, Луганськ 2007, № 8, с. 92
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концентруеться велика к!льк!сть емоц!йно оц!нно! лексики, тод1 як у чо- 
лов1чому мовленн! оц1нна лексика в1дзначаеться стил1стичною нейтраль- 
н1стю5 та знижен1стю6. Пейоративн1сть лексики, фамшьяршсть уважаються 
рисами, притаманними мовленню чолов!к!в.

Мовлення ж1нок б1льше тяж1е до норми, н1ж мовлення чоловтв7. 
У мовопородженн! ж1нки в1дзначаються консервативн!стю, уникають 
неолог1зм1в, натом1сть як мовн! новоутворення виникають, здеб1льшого, 
суто з «чолов!чо! !тц!ативи»8.

Мовленнева повед1нка чоловтв характеризуемся прозор1стю, ж1ноча -  
завуальован!стю9. В1дтак, у мовленн1 представниць ж!ночо! стат1 непрям! 
висловлювання частотн!ш!, н!ж у мовленн! чолов!к!в.

Однак ман!пулятивна стратег!я позитиву, як ! !нш! ман!пулятивн! 
стратег!!', передбачае приховування мовцем мети зд!йснення впливу, тому 
непрямоговор!ння тут притаманне як ж!нкам, так ! чолов!кам.

Особливо часто непрям! позитивнооц!нн! висловлювання мають м!сце 
в чолов!чому мовленн! в ситуац!ях фл!рту та ситуац!ях д!лового 
сп!лкування (переважно при звертанн! нижчого в посад! чи за соц!альним 
статусом сп!врозмовника до вищого). Ж!нки до непрямих експресив!в 
удаються част!ше п!д час спшкування з чолов!ком, н!ж з адресатом свое! 
стат!.

У сфер! синтаксису ж!нки надають перевагу паратаксису, а чолов!ки 
-  г!потаксису. В мовленн! чолов!к!в простежуеться ст!йка тенденц!я до 
використання простих реченневих одиниць. За спостереження- 
ми В. Александрово!, речення, що м!стять заперечення, в 1,5 рази 
частотн!ш! в мовленн! чолов!к!в. Це пояснюеться б!льшою категоричн!- 
стю представник!в сильно! стат!10. Висловлювання питально! форми 
в мовленн! ж!нок зустр!чаються вдв!ч! част!ше, н!ж у мовленн! 
комун!кант!в-чолов!к!в.

Серед мовознавц!в точиться дискус!я щодо гендерно! маркованост! 
ел!птичних висловлювань: одн! вчен! вважають !х притаманними

5 Там же, с. 94
6 Е. А. Земская, О собенности мужской и женской речи, в: Земская Е .А ., Ки- 

тайгродская М.В., Розанова Н.И. Русский язык в его функционировании. Коммуникатив
но-прагматический аспект, М осква 1993, с. 122; О. Л. Бессонова, Оцш ний тезаурус 
англшсько! мови: когнггивний i гендерний аспекти: автореф. дис. ... д-ра фшол. наук, Кшв 
2003, с. 20

7 Мартынюк, вказ.тв., с. 91
8 O. Jespersen, Language: Its Nature, Development and Origin, Heidelberg 1925, p. 221
9 D. Tannen, You just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, New York 1990, 

p. 41
10 Александрова В.Г. Структурно-синтаксическое кодирование информации мужчинами 

и женщинами, в: Актуальш проблеми металшгвютики, ч. 1., Черкаси: 2003, с. 71
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чолов1чому мовленню11, шш1 -  жшочому12. Повтори й об1рваш конструкций, 
розчленоват питання й окличт речення однозначно приписують жшкам13.

У маншулятивнш стратег!! позитиву мовщ обох статей з однаковою 
частотшстю вживають елштичш висловлювання, вдаються до повтору 
й недомовок.

За результатами дослщжень компшментарних висловлювань в англо- 
мовних культурах, найчастше адресатами й адресантами компл1мент1в 
виступають жшки, що вчеш пояснюють позитивним ставленням 
представниць жш очо! стаП до компл1ментарних висловлювань. 
Найчастотшш1 компл1менти жшок жшкам, дал1 в порядку зменшення 
частотносП -  компл1менти жшок чоловшам 1 компл1менти чоловтв  
жшкам. Найменшою за чисельш стю, на думку вчених, е група 
компл1мент1в чоловтв чоловшам14.

Здш снений нами анал1з показав, що кшьюсть маншулятивно 
спрямованих компшментарних висловлювань, мовцем у яких постае особа 
чолов1чо! стат1, ютотно бшьшою пор1вняно з тими, що висловлюються 
жшками: 84% проти 16%.

Суттеве переважання компшменПв, висловлених чоловшами з метою 
здшснення маншулятивного впливу, частково можна пояснити тим, що 
в оцшюванш виявляеться прагнення представниюв чолов1чо! стат до 
дом1нування, лщерства: «якщо хтось дае позитивну ощнку, то шитого разу 
вш може дати 1 негативну - сам факт оцшювання передбачае перевагу»15.

У маншулятивнш стратег!! позитиву компл1менти, адресован! 
чоловшами чоловшам, домшують над висловлюваннями, адресованими 
жшкам (71% проти 29%). Це дае право поставити т д  сумтв стереотип 
щодо чолов1чо! нечутливост до комшшменПв та !х негативного 
сприймання.

Цшаво, що з висловлювань, адресованих чоловшами жшкам, на 
ситуац!! фл1рту припадае лише 38% (на шш1 -ввдповщно 63%). Це дозволяе 
зробити припущення, що в м1жгендернш комуншац!! маншулювання 
здеб!льшого нацшене на одержання матер1ально! чи шшо! вигоди, а фл1рт 
часто постае лише шляхом до не!. Тому сеушною видаеться думка 
Л.Гришаево! про те, що « ... фактор „гендер” посщае в !ерархт! ввдносин

11 Напр., Александрова, вказ. тв., с. 71
12 Напр., Jespersen, вказ. тв., с. 173
13 Там же, с. 173
14 N. Wolfson, Pretty is as Pretty Does: A Speech Act View of Sex Roles, “Applied lingu

istics”, 1984, Vol. 5, No 3; Л. А. Кокойло, Комплиментарные высказывания в современном 
английском языке: (структура, семантика, употребление): дис. ... канд. филол. наук, Киев 
1995, с. 155-157

15 О. С. Иссерс, Коммуникативные стратегии и тактики русской речи, Москва 2008, с. 97
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мГж дискурсивно значущими параметрами не таку високу позицГю, як це 
можна було б припустити, спираючись на прототипне уявлення про 
комплГмент як лестощГ, що говорить чоловГк жГнцГ з метою завоювати и 
симпатГю»16.

ФлГрт тяжГе до симетрГ! мовцГв за вГком 1 соцГальним статусом: серед 
манГпулятивно спрямованих комплГментГв, висловлених чоловГками жГнкам 
у ситуацГях флГрту, 77% висловлювань адресуються партнеру, рГвному за 
цими характеристиками (проти 23% -  нерГвному). Серед «асиметричних» 
позитивнооцГнних висловлювань домГнують комплГменти, адресованГ 
чоловГками спГврозмовницям Гз нижчим соцГальним статусом чи посадою Г, 
зазвичай, молодшим. ФлГрт чоловГка з жГнкою, вищою в посадГ / за 
соцГальним статусом або старшою за вГком, засвГдчують лише приклади 
з усного мовлення (переважно в парах «учень -  учителька», «студент 
-  викладачка»), матерГал художньо! лГтератури таких прикладГв флГрту не 
фГксуе. У манГпулятивних ситуацГях залицяння чоловГки щодо жГнок, 
нижчих за статусом, можуть виявляти фамГльярнГсть.

Предметом позитивно! оцГнки в комплГментах, якГ роблять чоловГки 
жГнкам у ситуацГях флГрту, постають зовнГшнГсть спГврозмовницГ (52%), !! 
вмГння, здГбностГ, заслуги (13%), риси характеру (домГнують моральнГ 
якостГ) (7%). 24% „чоловГчих” комплГментарних висловлювань дають 
загальну позитивну оцГнку адресату-жГнцГ, 5 % -  маркують ставлення 
мовця до спГврозмовницГ. Поодинокими прикладами представлен! 
комплГменти, якГ пГдкреслюють унГкальнГсть жГнки або стосуються чогось, 
що мае вГдношення до не!.

Xоча образнГсть мовлення, його насиченГсть пестливою лексикою, 
повтори, вигуки, висловлювання оклично!, питально!, риторично-питально! 
форми, непрямГ висловлювання, натяки характеризують бГльше жГноче 
мовлення, у ситуацГях флГрту (Г в межах реалГзацГ! манГпулятивно! стратегГ! 
позитиву) це притаманно й мовленню чоловГкГв. Серед тропГв частотнГстю 
в «чоловГчому арсеналГ» художнГх засобГв вГдзначаються епГтети, метафори, 
гГперболи та порГвняння. Варто зазначити, що в ситуацГях флГрту чоловГки 
часто послуговуються прийомом запевняння в щиростГ. Це передусГм 
засвГдчують висловлювання, предметом позитивно! оцГнки у яких постае 
зовнГшнГсть спГврозмовницГ чи Г! зовнГшнГй вигляд.

НегативнооцГнну або лайливу лексику зафГксовано в манГпулятивно 
спрямованих висловлюваннях, що передають позитивну оцГнку чи 
маркують прихильне ставлення до адресата (переважно чоловГчо! статГ), де 
мовець -особа виключно чоловГчо! статГ.

16 Л. И. Гришаева, Объект комплимента в гендерном измерении, в: Доклады первой 
международной конференции «Гендер: язык, культура, коммуникация», 25-26 ноября 1999 г., 
Москва 2001, с. 160
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У нефл!ртових ситуац!ях дом!нують експресиви, у яких чолов!к- 
адресант ! ж!нка-адресат однаков! за в!ком, статусом ! посадою (57% 
пор!вняно з 43% експресив!в, що мають м!сце за «асиметрично!» 
!нтеракц!!).

Причому, типовою е асиметр!я р!зностатевих комун!кант!в за статусом 
чи посадою: чолов!ки част!ше адресують компл!менти ж!нкам, що 
займають нижчу позиц!ю в соц!альн!й !ерарх!!, н!ж вищим за них у посад! / 
за соц!альним статусом. Так, у робоч!й картотец! заф!ксовано вдв!ч! б!льшу 
к!льк!сть приклад!в висловлення компл!мент!в на адресу ж!нки чолов!ком, 
який мае вищий соц!альний статус пор!вняно !з сп!врозмовницею, н!ж тих, 
у яких мовець сто!ть на нижч!й соц!альн!й сходинц!.

В!кова асиметр!я !нтерактант!в р!зно! стат! в ситуац!ях ман!пулювання, 
що не передбачае фл!рт, не е яскраво вираженою.

У тих випадках, коли чолов!к-ман!пулятор не нац!лений на фл!рт з1 
сп!врозмовницею, предметом позитивно! оц!нки постають !! зовн!шн!сть 
(23%), д!лов! якост!, заслуги, вм!ння, таланти (18%), д!ти, майно чи 
об’екти, що мають до не! якесь в!дношення (14%), розум (12%), риси 
характеру, переважно моральн! якост! (9%) Компл!ментарн! вислов- 
лювання, що дають загальну позитивну оц!нку адресату ж!ночо! стат!, 
становлять 20%, а т!, що маркують ун!кальн!сть чи потр!бн!сть 
сп!врозмовниц!, -  4%. Лише одним прикладом представлен! компл!менти 
щодо нац!онально! належност! адресата ж!ночо! стат!.

Отже, як ! в ситуац!ях фл!рту, позитивнооц!нн! висловлювання 
чолов!к!в на адресу ж!нок у нефл!ртових ситуац!ях зд!йснення 
ман!пулятивного впливу зосереджуються на зовн!шност! представниць 
ж!ночо! стат! (щоправда, пор!вняно !з ситуац!ею фл!рту !х б!льше н!ж удв!ч! 
менше). Компл!менти щодо зовн!шнього вигляду в ситуац!ях, що не 
передбачають фл!рт (як, до реч!, ! в ситуац!ях фл!рту), ж!нкам зазвичай 
висловлюють чолов!ки, однаков! з ними за в!ком ! статусом чи посадою 
(59%). Приклад!в компл!мент!в щодо зовн!шност!, висловлених значно 
молодшим чолов!ком старш!й ж!нц! в нефл!ртових ситуац!ях, робочою 
картотекою не заф!ксовано.

Компл!менти чолов!к!в на адресу ж!нок, як! об!ймають вищу посаду чи 
мають вищий соц!альний статус, часто м!стять урочист! слова. Тут не 
спостер!гаеться порушення мовних норм ! наявност! сл!в !з суф!ксами 
зменшеност!. Так! висловлювання р!дко оформлен! питальними чи 
риторично-питальними реченнями. Об!рван! структури для нефл!ртових 
ситуац!й зд!йснення ман!пулятивного впливу теж не характерн!. Мовлення 
чолов!к!в-ман!пулятор!в, адресоване ж!нкам, вищим за статусом чи 
посадою, в!дзначаеться й насичен!стю художн!х троп!в, серед яких 
дом!нують еп!тети, метафори та г!перболи. Компл!менти, висловлюван!



Гендерт особливост1 мантулятивного дискурсу (на матер1ал1 украгнсъког мови) 565

чолов!ками ж!нкам, нижчим у посад! чи за соц!альним статусом та значно 
молодшим, часто м!стять пестлив! форми, зменшен! вар!анти !мен тощо.

Ж!нки компл!ментарн! висловлювання адресують здеб!льшого 
чолов!кам: 68% компл!мент!в, у яких мовець -  ж!нка, висловлен! на адресу 
представник!в сильно! стат!. Але лише 28% !з них припадае на ситуац!! 
фл!рту. У ситуац!ях фл!рту, де адресантом постае ж!нка, як ! в ситуац!ях !з 
мовцем чолов!чо! стат!, спостер!гаеться симетр!я комун!кант!в за в!ком та 
статусом. Так, робоча картотека показала, що у фл!ртових ситуац!ях 
зд!йснення ман!пулятивного впливу 91% висловлювань ж!нки адресують 
р!вному за статусом ! в!ком партнеру та 9% -  нер!вному.

Якщо для «чолов!чо!» стратег!! фл!рту за в!ково! чи статусно! асиметр!! 
комун!кант!в характерне дом!нування компл!мент!в, висловлюваних вищим 
у посад! й старшим чолов!ком нижчий у посад! / за статусом сп!вроз- 
мовниц!, то в «ж!ноч!й» фл!ртов!й стратег!! статусна нер!вн!сть не 
спостер!гаеться. Натом!сть тут мають м!сце компл!менти молодшим чоло- 
в!кам. Приклад!в адресування компл!ментарних висловлювань 
у ситуацкх фл!рту ж!нкою чолов!ку, котрий об!ймае вищу посаду чи мае 
вищий соц!альний статус, робоча картотека не ф!ксуе.

Пор!вняно з «чолов!чими» компл!ментами ж!нкам компл!менти, 
висловлюван! ж!нками чолов!кам !з метою зд!йснення ман!пулятивного 
впливу в ситуац!ях фл!рту, характеризуються в!дсутн!стю чи незначною 
к!льк!стю пестливих форм сл!в, зменшених вар!ант!в !мен, художн!х троп!в. 
Типовими тут е компл!менти-натяки, непрям! компл!менти, компл!менти- 
недоговорювання.

В тематичному план! «ж!ноч!» компл!менти на адресу чолов!к!в 
у ситуац!ях фл!рту фокусуються на рисах характеру сп!врозмовника (22%), 
його моральних якостях (19%), профес!йн!й майстерност!, вм!ннях, 
заслугах (16%), розумових зд!бностях (13%), зовн!шност! адресанта чи 
його зовн!шньому вигляд! (6%). 12% компл!мент!в, як! говорять ж!нки 
чолов!кам у фл!ртових ситуац!ях, дають загальну позитивну оц!нку 
сп!врозмовнику, 12% характеризують його в!к та досв!д.

У ситуац!ях зд!йснення ман!пулятивного впливу, що не передбачають 
фл!рт, теж дом!нують висловлювання, адресован! мовцем-ж!нкою партнеру 
чолов!чо! стат!, р!вному за статусом / посадою чи в!ком (60% пор!вняно 
з 40%). При взаемод!! р!зностатевих партнер!в, неоднакових за в!ком, 
статусом чи посадою, де мовцем постае ж!нка, законом!рностей щодо 
адресац!! висловлювань не спостер!гаеться.

Результати нашого досл!дження показують, що ж!нки-ман!пулятори не 
порушують правило етикету, в!дпов!дно до якого позитивне оц!нювання 
зовн!шност! чолов!ка, вищого за статусом, особливо п!д час д!лового 
сп!лкування, вважаеться некультурним.
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Анал1з робочо! картотеки дозволяе говорити про тематичну гендерну 
закршлетсть маншулятивно спрямованих компл1ментарних висловлювань: 
у ситуацкх здшснення маншулятивного впливу жшкам част1ше роблять 
компл1менти щодо зовн1шност1, а чолов1кам -  1з приводу д1й чи !'х 
результата. Ое пояснюеться розницею в цшшсних ориентациях: для жшок 
социально значущою е зовшшня приваблив1сть, тод1 як для чоловтв  
важлив!ш! зд1бност1 та д1лов1 якостт

Дом1нування „чолов1чих” висловлювань представлене 1 в субтактищ 
вираження позитивного ставлення до стврозмовника. Так, у 73% 
висловлювань виб1рки, що маркують позитивн1 почуття, мовцем постае 
представник чолов1чо'! стат1. 48% цих висловлювань адресован! жшкам. 
При цьому, показовою е тематична закршлешсть експресив1в на 
позначення почутта: 82% таких висловлювань мають м1сце в ситуациях 
фл1рту.

Ж1нки до вираження позитивних почутта 1з ман1пулятивною метою 
вдаються р1дше, н1ж чолов1ки: робоча картотека заф1ксувала лише 25% 
приклад1в експресив1в, як1 маркують прихильн1сть до сп1врозмовника, 
у яких адресант жшочо! стат1. Ц1каво, що серед таких висловлювань 
домшують т1, що адресуються чоловшам (66%). Причому, на ситуаци 
фл1рту з них припадае лише 14%, що дозволяе зробити припущення про те, 
що матпулювання у сфер! любовних стосунк1в для ж1нок не типове. До 
того ж, жоден 1з приклад1в не засв1дчуе прямого вираження кохання чи 
захоплення -  тут дом1нують натяки, 1мпл1катури та непрям1 висловлю- 
вання. Це можна пояснити сустльними нормами, ввдповвдно до яких 
у слов’янськш культур! жшщ не личить перш1й осв1дчуватися в коханш та 
говорити прямо про сво! почуття до чолов1ка, а також спецификою 
ман1пулятивних стратегий, що передбачають маскування манипулятором 
сво!х комуншативних ц1лей 1 мети сп1лкування з об’ектом здшснення 
впливу.

К1льк1сть експресив1в, адресованих жшками ж1нкам, е в1дносно неве
ликою у двох субтактиках тактики п1двищення значимост1 сп1врозмовника. 
I в субтактищ позитивного ощнювання, 1 в субтактищ прихильного 
ставлення до сп1врозмовника спостер1гаеться асиметр1я ж1нок-комун1кант1в 
за в1ком 1 / чи соц1альним статусом, посадою. Старше за в1ком жшки 
част1ше виражають прихильн1сть 1 позитивно оц1нюють молодших 
сп1врозмовниць. Але вищ1 в посад1 / за статусом мовц1 ж1ночо! стат1 
част1ше виражають свое позитивне ставлення до сп1врозмовниць, що 
стоять на нижчий сходинц1 в соц1альн1й 1ерарх1!. Однак нижч1 в посад1 / за 
статусом комун1кантки майже в чотири рази част1ше дають позитивну 
оц1нку вищим за цим критер1ем партнеркам по 1нтеракц1!.
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Предметом позитивно! оц!нки в ман!пулятивно спрямованих 
висловлюваннях, адресованих ж!нками ж!нкам, постають д!лов! якосл 
сп!врозмовниц!, Г! зд!бност!, виконання певних д!й (41%), зовнштшсть 
(24%), !нтелектуальн! якост! (14%), моральн! якост! (14%), д!ти партнерки 
по !нтеракц!! (8%).

Сп!врозмовниц! стартого в!ку щодо значно молодтих використовують 
пестлив! форми !мен, звертань, ном!нац!й адресата та !х потирювач!в. 
Нижч! в посад! / за статусом жшки, звертаючись до вищих за цими 
характеристиками сп!врозмовниць, часто послуговуються врочистою 
лексикою, ттампами оф!ц!йно-д!лового стилю.

Л. Клочко, досл!дивти соц!ол!нгвальн! особливост! функц!онування 
похвальних висловлювань в англомовних краГнах, пом!тила культурно 
зумовлену ознаку: переважання схвальних в!дгук!в ос!б обох статей !з 
приводу зд!бностей ! усп!х!в у тому чи !нтому вид! д!яльност!17. П!дсумки 
н ато! науково! розв!дки, зд!йснено! на матер!ал! украГнсько! мови, 
п!дтверджують цю законом!рн!сть, але вона не св!дчить про велике 
значення конкурентоспроможност! та д!лових якостей в укра!нському 
сусп!льств!, як у британському чи американському, а зумовлена 
специф!кою ман!пулятивного впливу, нац!леного передус!м на одержання 
вигоди в!д сп!врозмовника - використання його для п!двищення свого 
соц!ального статусу чи покращення матер!ального становища.

Зд!йснений нами анал!з гендерного аспекту функц!онування 
експресив!в у ман!пулятивному дискурс! дозволяе п!дтвердити думку про 
те, що «гендерн! стереотипи мовленнево! повед!нки е в!дображенням 
диференц!ац!Г соц!альних ролей чолов!ка ! ж!нки, як!, тим не менте, 
можуть коригуватися в той чи !нтий б!к п!д впливом профес!йно! чи яко!сь 
!нто! необх!дност!»18.

Таким чином, тактика п!двищення значимост! сп!врозмовника 
ман!пулятивно! стратег!! позитиву е гендерно маркованою: тут дом!нують 
експресиви, висловлен! чолов!ками симетричному за статтю партнеру. 
М!жгендерна ман!пуляц!я в!дзначаеться статусною нейтральн!стю  
комун!кант!в та !х симетричн!стю за в!ком, нац!лена передус!м на 
одержання матер!ально! чи !нто! вигоди, а фл!рт постае лите тляхом до 
не!. Мовленню ман!пулятор!в обох статей у ситуац!ях фл!рту однаковою 
м!рою притаманн! ел!птичн! висловлювання, повтор, недомовки та ф!гури 
слова. Як у ситуац!ях фл!рту, так ! у нефл!ртових ситуац!ях предметом 
„чолов!чих” компл!мент!в на адресу представниць ж!ночо! стат! постае 
зовн!тн!й вигляд сп!врозмовниц!.

17 Л. И. Клочко, Высказывания похвалы в коммуникативно-деятельностной парадигме 
общения (на мат. англ. яз.): дис. ... канд. филол. наук, Сумы 2003, с. 114

18 Серова, вказ.тв., с. 155
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Подальше дослщження значущостi статусно! ieрархil та вжових 
характеристик учасникiв манiпулятивно маркованих комушкативних 
ситуацiй дозволить скласти бшьш повне уявлення про соцiокомунiкативнi 
аспекти матпулятивно! стратеги позитиву.

Gender Peculiarities of Manipulative Discourse (Based on Ukrainian Language)

The article is devoted to the research gender aspect o f  the tactic for increasing m eaningful
ness o f  the interlocutor's manipulative strategy o f  positive. W hat is investigated is the diffe
rence betw een expressiveness, w hich is presented by positive evaluated utterances, and the 
utterances w hich pass a  favorable attitude tow ard the interlocutor, used by people for the 
purpose o f exerting m anipulative influence.


