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АНОТАЦІЯ 

 

Кулина О. В. Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі 

англійських заповітів середини ХІХ – початку ХХІ століть). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. ‒ Львів, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню англійського заповіту як 

соціокомунікативного феномену, який тлумачиться як повторювана мовленнєва 

дія, що генерує типове мовне оформлення вмісту для задоволення соціально 

обумовлених потреб заповідача в ситуації заповідання. З опорою на 

запропоноване визначення виокремлюємо такі основні конститутивні ознаки 

жанру заповіту: 1) соціокультурна обумовленість; 2)  породження в ситуації 

заповідання для виконання дії заповідання, втіленої в перформативному тексті; 

3) типова композиція; 4) типове мовне оформленням вмісту 5) типовий спосіб 

побудови мовлення у вигляді низки перформативних мовленнєвих актів. 

Увагу зосереджено на вивченні реалізації жанрових ознак заповіту в 

англійських заповітах середини ХІХ – початку ХХІ століть.  

У дисертації постулюється, що жанр заповіту входить до палітри жанрів 

заповідального дискурсу, який розглядають як підтип правового. Проаналізовано 

етимологію правового терміна Last Will and Testament в англійській мові та 

визначено основні ознаки жанру заповіту в Англії зазначеного періоду. Для 

дослідження об’єкта використано формальну, функційну та діяльнісну систему 

координат. Змодельовано композиційну-смислову жанрову структуру англійських 

заповітів та розглянуто дискурсивні маркери, які забезпечують єдність 

структурних компонентів. Запропоновано класифікацію заповітів з урахуванням 

композиційних та комунікативних ознак. Встановлено особливості лексичного 

наповнення досліджуваних текстів та описано лексико-семантичні групи 
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антропоцентричної лексики, що функціонують у цьому жанрі. Проаналізовано 

синтаксичні структури, в яких використано згадану лексику. Окресленно поняття 

перформативного мовленнєвого акту в сучасній комунікативній лінгвістиці та 

запропоновано вважати англійський заповіт комплексним перформативом. 

Проаналізовано умови успішності досягнення комунікативної мети заповідача.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що жанр заповіту 

вперше стає об’єктом комплексного мовознавчого вивчення. Новизною 

відзначається аналіз заповіту як соціокомунікативного феномену, що 

породжується в ситуації заповідання. Вперше випрацювана комплексна методика 

вивчення заповіту у формальній, функційній та діяльнісній системах координат з 

опорою на ситуативний підхід, яка дала змогу виокремити його жанрові ознаки. 

Новизна притаманна також розглядові заповіту як перформативного 

мовленнєвого акту: виконання дії заповідання.  

Практичну цінність роботи визначає можливість використовувати її основні 

положення й ілюстративний матеріал у навчальному процесі, зокрема для 

лекційних курсів і практичних занять із лексикології, лінгвокультурології, 

комунікативної лінгвістики та спецкурсів із лінгвістичної генології й 

лінгвістичної прагматики. 

У першому розділі “Теоретичні засади вивчення жанру заповіту в Англії 

як соціокомунікативного феномену” докладно описано об’єкт дослідження. 

Передовсім розглянуто правовий дискурс у структурі інституційного дискурсу та 

виокремлено заповідальний дискурс як його складову. Постулюється, що 

заповідальний дискурс є продуктом взаємодії мови, соціуму та культури і є 

підвидом правового дискурсу. Запропоновано тлумачення заповідального 

дискурсу: повторювана мовленнєва дія агента соціальної дії в ситуації 

заповідання, яка генерує типове мовне оформлення вмісту для задоволення 

комунікативних потреб заповідача та втілена у низці жанрів.  

Описано жанрову палітру англійського заповідального дискурсу. 

Проаналізовано етимологію терміна Last Will and Testament. Розглянуто основні 

характеристики жанру з погляду неориторики з її засадничим постулатом, що 
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прагматична соціальна дія конструюється зі синтаксичних форм та семантичної 

субстанції [306, c. 68]. Запропоновано визначення жанру заповіту: повторювана 

мовленнєва дія, яка генерує типове мовне оформлення вмісту для задоволення 

соціально обумовлених потреб заповідача в ситуації заповідання. З опорою на 

запропоноване визначення виокремлено основні конститутивні ознаки жанру 

заповіту: 1) соціокультурна обумовленість; 2)  породження в ситуації заповідання 

для виконання дії заповідання, втіленої в перформативному тексті; 3) типова 

композиція; 4) типове мовне оформленням вмісту 5) типовий спосіб побудови 

мовлення у вигляді низки перформативних мовленнєвих актів. 

Другий розділ “Жанр заповіту в методологічному ракурсі” містить опис 

комплексної методики аналізу об’єкта з опорою на формальну, функційну та 

діяльнісну системи координат. У формальній системі координат жанр 

розглянуто з погляду композиційних особливостей побудови текстів та чинників, 

які впливають на надання форми цим текстам. Функційна система координат 

передбачає аналіз функційної природи мовних явищ, а саме з погляду мовних 

засобів (лексичних одиниць та непредикативних синтаксичних структур), які 

слугують для забезпечення цілеспрямованої мовленнєвої взаємодії. У діяльнісній 

системі координат об’єкт досліджено з погляду забезпечення соціально важливої 

взаємодії у вигляді розгорнутої мовленнєвої побудови, яка складається з 

мовленнєвих актів, іллокутивна сила котрих підпорядкована певній інтенції 

комунікантів. 

Дослідження заповіту як соціокомунікативного феномену проведено з 

опорою на аналіз ситуативного та культурного контекстів. Перший розглянуто з 

опорою на теорію ситуативної семантики Р. Купера та Г. Кемпа й теорії 

репрезентації дискурсу Дж. Барвайза [197; 221]. Поняття ситуації (ситуативного 

контексту) тлумачимо як об’єкт у теорії ситуації, який визначається інформацією, 

що супроводжує ситуацію і характеризується певною референтністю та 

оцінністю. У ситуації заповідання породжується текст заповіту, що, окрім 

ситуативного контексту, має культурний контекст, який тлумачимо як соціальні 

конвенції про мовленнєву поведінку в конкретній ситуації. 
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Основні етапи дослідження охоплюють: 1) розгляд заповіту в культурному 

контексті та його зв’язку з соціальним інститутом права, який породжує правовий 

дискурс, у межах якого виокремлюється заповідальний дискурс, де центральним 

жанром є заповіт; 2) ознайомлення з історією розвитку англійського 

заповідального дискурсу та аналіз зовнішніх чинників, які вплинули на динаміку 

становлення його жанрової палітри; 3) огляд досліджень у царині дискурсології та 

жанрознавства, які дотичні до тлумачення процесів породження та інтерпретації 

жанрів правового дискурсу; 4) вибір критеріїв відбору текстів, що репрезентують 

досліджуваний жанр заповіту та укладання дослідницького корпусу; 5) жанрових 

ознак заповіту в Англії кінця ХІХ – початку ХХІ століть та випрацювання його 

жанрової моделі; 6) типологізацію заповітів з урахуванням низки параметрів 

ситуації заповідання; 7) реконструкцію структурної моделі англійського заповіту 

у формальній системі координат; 8) аналіз лексичних та граматичних 

особливостей мови заповітів у функційній системі координат; 9) аналіз заповіту 

як мовленнєвого акту в діяльнісній системі координат. 

Запропоновані етапи забезпечують розгляд основних аспектів англійських 

заповітів у формальній, функційній та діяльнісній системах координат і дають 

змогу охопити широке коло жанрових особливостей. Кожен етап передбачає 

використання відповідних методів дослідження. На першому етапі використано 

такі загальнонаукові методи, як описовий, ідеалізацію, метод моделювання та 

контекстуально-інтерпретаційний аналіз. На другому та третьому етапах 

застосовано прийоми спостереження, порівняння, класифікації, узагальнення й 

інтерпретації, які є визначальними для описового методу. На четвертому етапі 

(формування корпусу дослідження) вагомим є розуміння його критеріїв. 

Електронна форма дослідного масиву текстів уможливила застосування методики 

автоматизованого пошуку визначених мовних одиниць та встановлення 

частотності їхнього вживання, результати якого однак потребували подальшої 

“ручної” обробки. На п’ятому етапі (систематизація жанрових ознак заповіту в 

Англії кінця ХІX – початку ХХІ століть та випрацювання його жанрової моделі) 
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застосовано жанрове моделювання, яке пропонує теоретичний конструкт, що 

відображає сутнісні ознаки заповіту як мовленнєвого жанру. 

На шостому етапі (типологізація заповітів з урахуванням низки параметрів 

ситуації заповідання) враховано прийом класифікації заповітів з опорою на такі 

змістовні характеристики жанру, як представлення особи заповідача, характер 

його розпоряджень та спосіб розподілу майна.  

На сьомому етапі було проведено реконструкцію структурної моделі 

англійського заповіту з використанням жанрового моделювання, яке, серед 

іншого, передбачає фіксацію інваріантних ознак структури.  

На восьмому етапі (аналіз лексичних та граматичних особливостей мови 

заповітів) важливим є структурний аналіз. З використанням структурного аналізу 

зроблено таксономічний опис лексичних одиниць за ознаками частиномовної 

належності та належності до лексико-семантичних груп і встановлено їхню 

дистрибуцію в текстах заповітів.  

На дев’ятому (завершальному) етапі застосовано метод лінгво-

прагматичної інтерпретації. Розгляд заповіту як перформативного мовленнєвого 

акту потребував комплексної методики, яку називаємо жанровоперформативним 

моделюванням. Модель аналізу має таку структуру: комунікативна інтенція 

заповідача → дія заповідання → мовні засоби втілення дії у перформативних 

мовленнєвих актах.  

Елементи кількісних підрахунків та прийом систематизації відігравали 

допоміжну роль для аналізу корпусу дослідження, який становить 400 

англійських заповітів, написаних у 1837–2015 роках, загальний обсяг яких налічує 

525 023 слів. 

У третьому розділі “Композиційні та лексико-граматичні засоби 

втілення комунікативної мети заповідача у текстах англійських заповітів” 

описано перебіг та результати аналізу синтаксичних і семантичних особливостей 

досліджуваних текстів заповітів з погляду комунікативної мети адресанта у 

ситуації заповідання. На першому етапі запропоновано класифікацію заповітів за 
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низкою параметрів: І) за способом розподілу майна (простий заповіт, натуральний 

заповіт, змішаний заповіт); ІІ) за характером розпоряджень заповідача (заповіт з 

покладанням обов’язків на спадкоємця, заповіт з умовою); ІІІ) за особою 

заповідача: 1) за статтю (чоловіча чи жіноча) та 2) за кількістю заповідачів (один 

або два заповідачі). Встановлено жанрову композицію англійських заповітів та її 

обумовленість ситуацією заповідання.  

Усі досліджені заповіти мають типову композиційну будову, а саме: назву, 

представлення заповідача, заповідальну частину, призначення виконавця, 

посвідчення та можуть охоплювати факультативні складники: духовну частину та 

відкликання попередніх заповітів. Структурну цілісність текстів заповітів 

забезпечують дискурсивні маркери. У дослідженні використано класифікацію 

дискурсивних маркерів Б. Фрейзера [252; 250; 251]. Проведене дослідження 

показало, що у текстах заповітів використано дискурсивні маркери послідовності 

як підтип дискурсивних маркерів діяльності; паралельні дискурсивні маркери; 

контрастивні дискурсивні маркери; дискурсивні маркери для розвитку подій та 

дедуктивні дискурсивні маркери як підтипи маркерів встановлення зв’язку. 

Маркери доповнюють зміст попереднього висловлення, об’єднують частини 

речення, вводять нову інформацію, протиставляють події, дії та забезпечують 

структурну цілісність заповіту.  

На наступному етапі дослідження розглянуто антропоцентричну лексику, 

вибір якої визначено спрямованістю заповітів на досягнення комунікативної мети 

заповідання. Виокремлено шість лексико-семантичних груп іменників: 1) група на 

позначення осіб, внесених у ситуацію заповідання (заповідач, спадкоємець, 

виконавець); 2) об’єкт заповідання (речі, які заповідач хоче передати 

спадкоємцям); 3) смерть та похорон; 4) датування; 5) географічні назви та 

6) релігійність особистості. Лексико-семантична група дієслів представлена 

дієсловами заповідання, виконання та посвідчення заповіту. На основі аналізу 

дефініцій усіх прикметників, які фігурують у текстах англійських заповітів, було 

виокремлено шість лексико-семантичних груп прикментиків: 1) прикметники, які 

мають спільну ознаку “послідовність”; 2) прикметники, які мають спільну ознаку 
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“характер власності” й описують об’єкти власності; 3) прикметники, які мають 

спільну ознаку “характеристика особи”; 4) прикметники, які мають спільну 

ознаку “межа життя”; 5) прикметники, які мають спільну ознаку “законність”; 

6) прикметники, які мають спільну ознаку “розподіл” та описують спосіб виплат і 

поділу майна.  

Аналіз корпусу текстів дав змогу виокремити непредикативні синтаксичні 

структури, які характерні для жанру заповіту: структури модифікації, 

комплементації та координації. 

Синтаксичні структури модифікації представлені такими моделями: 

1) дієприкметник said + іменник та дієприкметник said + ім’я та прізвище; 

2) прикметник + іменник; 3) іменник + прийменникова фраза; 4) іменник + 

іменник; 5) числівник + іменник; 6) іменник + прислівник. У структурах 

комплементації найчастіше зустрічаємо комплементи таких типів: об’єктний 

комплемент, дієслівний комплемент, суб’єктний комплемент та адвербіальний 

комплемент. Найчисленнішими групами синтаксичних конструкцій у заповітах є 

структури модифікації та координації. Структура комплементації змішаного типу 

передає головний зміст заповіту: ЗАПОВІДАЮ → ЩО → КОМУ. Найчастіше 

комплементуються дієслова, що входять до лексико-семантичної групи дієслів 

заповідання й утворюють біномні конструкції. Наприклад: I give and devise to my 

son John the two houses in Back Lane Newton (John Wild, 1871). 

У третьму розділі також подано результати аналізу динаміки змін в 

оформленні та лексичному наповненні заповітів протягом досліджуваного 

періоду. 

У четвертому розділі “Заповіт як соціально-мотивована мовленнєва дія” 

постулюємо, що жанр заповіту є комплексним перформативним мовленнєвим актом. 

Встановлено, що у заповітах фігурують три типи експліцитного перформативу, які 

виокремив Дж. Остін: 1) I verb that; 2) I verb to; 3) I verb. З опорою на класифікацію 

перформативних мовленнєвих актів Дж. Остіна стверджуємо, що екзерситиви 

виражають рішення заповідача про передачу майна на користь певної особи та 

призначення виконавців. Ключовими словами екзерситивів у заповітах є: bequeath, 
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direct, give, order, direct, declare, device, leave, further, appoint, nominate, constitute, 

empower, vest, entitle, assign. До експозитивів запропоновано віднести відкликальну 

частину заповіту. Revoke, (make/consider) void, rescind, annul, disallow є ключовими 

словами цих мовленнєвих актів. Комісивів є найменше, а про їх наявність свідчать 

такі дієслова: request, declare my intention.  

Описи заповіту як мовленнєвої дії доповнено аналізом координат 

комунікативного акту, які виражаються дейктичними одиницями. Взявши за 

основу класифікацію Ч. Філмора, в англійських заповітах виділяємо дейксис особи, 

дейксис часу, дейксис простору, дискурсивний дейксис та соціальний дейксис. 

Дейксис особи головно виражено займенником I. Заповідання в англійських 

заповітах відбувається від першої особи I, який є визначальним для всіх 

розпоряджень: 1) заповідання: I give and bequeath, I order, I direct, I do hereby direct, 

I declare, I have advanced to,  I give, I request; 2) призначення виконавця: I empower, 

I nominate, I appoint, I entitle, I assign; 3) відкликання заповіту: I rescind, I revoke, 

I void, I annul, I disallow. Також вжито дейксис третьої особи, який виражено 

займенниками he, she, they, а двосторонність дії виражено зворотнім займенником 

each other. Часовий дейксис забезпечує розуміння моменту заповідання. Вагомою 

дейктичною одиницею є now, яка визначає момент заповідання. Особливу увагу 

звернуто на дискурсивний дейксис, який встановлює зв’язок усіх розпоряджень і 

забезпечується використанням таких лексичних одиниць, як former, later, preceding, 

following, та на соціальний дейксис, який представлений у заповітах конкретними 

реаліями суспільного життя, які маркують особу та вказують на рівень 

спорідненості між учасниками комунікації, як-от, займенник my: my dear wife, my 

daughter, my late son, my nephew, my two sons, my step son.  

На останньому етапі дослідження описано умови успішності досягнення 

комунікативної мети заповідача з опорою на аналіз параметрів текстуальності, які 

випрацювали Р. де Богранде та В. Дреслер. Особливу увагу звернуто на 

параметри інтенціональності, прийнятності, інформативності та ситуативності.  

Ключові слова: правовий дискурс, заповідальний дискурс, жанр заповіту, 

ситуація заповідання, жанрові ознаки, жанровоперформативне моделювання, 

комплексний перформатив. 
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ABSTRACT 

Kulyna O. V. Last Will and Testament as a socio-communicative 

phenomenon (based on English Last Wills and Testamnets of the mid XIX – early 

XXI centuries. – Qualifying research with manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD). Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. ‒ Ivan Franko National University of Lviv. – Lviv, 2018. 

The research focuses on the complex analysis of the study of English Last Will 

and Testament as a social and communicative phenomenon which is a repetitive speech 

act, which generates a typical linguistic layout of the content to meet the communicative 

needs of a testator on the issue of the inheritance of property and money after his/her 

death in the situation of the bequest. Based on the diffinition we have singled out 

constitutive features of the genre: 1) social and cultural conditionalty; 2) generation in 

the situation of bequest to perform the act embodied in performative texts; 3) common 

composition; 4) typical linguistic content layout; 5) typical way of constructing speech 

in the form of series of performative speech acts.  

Attention is paid to genre features of Last Will and Testament and their 

implimentation in English wills of mid XIX – early XXI centuries.  

The thesis postulates that the genre of Last Will and Testament belongs to a 

genres palette of testamentary discourse which is considered to be a subtype of legal 

descourse. The etymology of the term Last Will and Testament is outlined in the 

English language and the main features of Last Will and Testament genre of the given 

period are determined. The research is carried out in the anthropocentric paradigm of 

modern linguistic studies based on formal, functional and operational coordinate 

systems. Compositional and semantic genre structure is modeled and discursive markers 

are proved to provide their integrity. The classification of Last Wills and Testaments is 

proposed based on structural and communicative features. Lexical features of the given 

texts are established and lexical and semantic groups of anthropocentric vocabulary 

which are common for this genre are singled out. Non-predicative syntactic structures in 
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which the mentioned lexis is used are analysed. The notion of performative speech act 

in modern communicative linguistics is outlined and performative speech acts in 

English Last Wills and Testaments are selected. It is proposed to consider English Last 

Will and Testament as a complex performative. The conditions for a sucсessful 

communicative goal of a testator are analysed.  

The novelty is provided by the fact that genre of Last Will and Testament has 

been studied as an object of the research for the first time in linguistics. Novelty is also 

given to the analysis of Last Will and Testament as a social and comminicative 

phenomenon which is generated in the situation of bequest. A complex method to study 

Last Will and Testament from the viewpoint of formal, functional and operational 

coordinate systems based on a situational approach was developed. It allowed to 

highlight its genre features. Novelty is also given to the study of Last Will and 

Testament as a performative speech act: performance of the act of bequest. 

Practical value of the thesis is determined by the possibility of using the main 

theoretical statements and practical results in the academic process, in particular, when 

delivering lectures and conducting practical classes in lexicology, communicative 

linguistics and special courses in genre studies and linguistic pragmatics. 

The first chapter “Theoretical background for the study of Last Will and 

Testament genre in England as a social and communicative phenomenon” provides 

general description of the object of the research. Legal discourse is analysed as a 

constituent of institutional discourse and testamentary discourse as its component is 

singled out. It has been stated that testamentary discourse is a result of the interaction 

between language, society and culture, and is a subtype of legal discourse. The 

diffinition of testamentary discourse is proposed: a repetitive speech act, which 

generates a typical linguistic layout of the content to meet the communicative needs of a 

testator on the issue of the inheritance of property and money after his/her death in the 

situation of bequest and is implemented in a number of genres. 

A genre palette of testamentary discourse is outlined. The etymology of the term 

Last Will and Testament is analyzed. The main features of the genre from the viewpoint 



12 
 

of New Rhetorics which postulates that pragmatic social action is constructed out of 

syntactic forms and semantic substance. The diffinition of the genre of Last Will and 

Testamnet is proposed: a repetitive speech act, which generates a typical linguistic 

layout of the content to meet the communicative needs of a testator on the issue of the 

inheritance of property and money after his/her death in the situation of the bequest. 

Based on the diffinition we have singled out constitutive features of the genre: 1) social 

and cultural conditionalty; 2) generation in the situation of bequest to perform the act 

embodied in performative texts; 3) common composition; 4) typical linguistic content 

layout; 5)  typical way of constructing speech in the form of series of performative 

speech acts.  

Chapter 2, “Genre of Last Will and Testament in a methodological 

perspective”, contains the description of the complex method of the object analysis 

based on formal, functional and operational coordinate systems. A formal coordinate 

system studies a genre from the viewpoint of compositional features of text layouts and 

factors which determining their form. A functional coordinate system deals with the 

analysis of the functional nature of language, particularly linguistic means (lexical units 

and non-predicative structures). An operational coordinate system examines an object 

taking into consideration socially important interrection which occur in the form of 

expended speech construction which consists of speech acts. The illocutionary force of 

these acts is subordinated to the intention of communicants.  

The analysis of situational and cultural contexts is used to study Last Will and 

Testament as the main genre of testamentary discourse in the research. The first one is 

considered based on the theory of Robin Cooper and Hans Kemp’s situational semantics 

and John Barwais’s theory of discourse representation. The notion of situation 

(situational context) is presented as an object in the theory of situation, which is 

determined by information accompanied by the situation and is characterized by a 

certain referentiality and avaluation. In the situation of bequest, the text of Last Will and 

Testament is generated, which except the situational context still has a cultural context, 

which we interpret as social conventions on speech behavior in the context of a 

particular situation. 
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The main stages of the study include: 1) the studies of Last Will and Testament 

based on the cultural context and its interrection with a social institution, which 

generates legal discourse, within which a testamentary discourse is distinguished; 

2) acquaintance with the history of the development of English testamentary discourse 

and analysis of external factors that influenced the dynamics of formation of its genre 

palette; 3) review of researches in the field of discourse and genre studies, which are 

tangent to the interpretation of processes of generation and interpretation of the genres 

of legal discourse; 4) selection of text criteria for representing the investigated genre of 

will and selecting the research corps; 5) genre features of Last Will and Testament in 

England at the end of the XIX – early XXI centuries and the development of its genre 

model; 6) typology of wills taking into account a number of parameters of the situation 

of bequest; 7) reconstruction of structural model of English Will in the formal 

coordinate system; 8) analysis of lexical and grammatical features of the language of 

wills in the functional coordinate system; 9) analysis of the will as a speech act in the 

operational coordinate system.  

Proposed stages provide a consideration of the main aspects of English Wills in 

formal, functional and active coordinate systems and allow to cover a wide range of 

genre features. Each stage involves the usage of appropriate research methods. General 

scientific methods as descriptive, idealization, modelling and contextual-interpretation 

analysis are used at the first stage. Methods of observation, comparison, classification, 

generalization and interpretation which are essential for a descriptive method are used at 

the second and third stages. The understanding of its criteria is significant at the fourth 

stage (formation of the corps of the research). The electronic form of the experimental 

array of texts enabled the usage of a method of automated searching of certain linguistic 

units and the establishment of the frequency of their usage, the results of which, 

however, required further “manual” processing. Genre modelling which offers a 

theoretical construct that reflects the essential features of will as a speech genre was 

proposed, at the fifth stage (systematization of genre features of the Will in England at 
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the end of the nineteenth and early twenty first centuries and the development of its 

genre model). 

The suggested classification of Last Wills and Testaments based on such 

meaningful features of the genre as the person's identity, nature of his/her orders and the 

way of property distribution is taken into account at the sixth stage (typology of wills 

based on a number of parameters of the situation of bequest). 

The reconstruction of structural model of the English Will using genre modeliing 

which involves fixing invariant features of the structure was carried out at the seventh 

stage. 

Structural analysis is important at the eighth stage (analysis of lexical and 

grammatical features of the language of wills). A structural analysis was used to 

perform a taxonomic description of lexical units based on affiliation to parts of speech 

and lexical and semantic groups and their distribution in texts of wills was established. 

A method of lingual and pragmatic interpretation was applied at the ninth (final) 

stage. Consideration of will as a performative speech act required a comprehensive 

methodology, which we called genre perforative modeling. A model of analysis has the 

following structure: communicative intention of a testator → act of bequest → linguistic 

means to carry actions in performative speech acts. 

Some calculations and means of systematization played an important role to help 

analyse the corpus of the research which contains 400 Last Wills and Testaments 

written in England between 1837 and 2015 (525 023 characters). 

Chapter 3, “Compositional, lexical and grammatical means of testator’s 

communicative goal implimantation in the texts of English Last Wills and 

Testaments” presents the results of the analysis of syntactic and semantic features of 

the studied Last Wills and Testamenets from the viewpoint of sender’s communicative 

goal in the situation of bequest. First he classification of wills is proposed based on a 

number of parameters: I) distribution of property (simple will, natural will, mixed will); 

II) testator's directions (will with the obligations for a heir, conditional will); 

III) testator’s personality: 1) by gender (male or female) and 2) by number of testators 
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(one or two testators). The structure of English Last Will and Testament and its 

conditionality by the situation of bequest are established.  

All studied wills have a typical structure: title, introduction of a testator, 

testamentary part, nomination of fiduciaries (executor(trix), trustees) and self-proving 

affidavit. Spiritual part and revocation of the previous will are optional. Discursive 

markers provide structural integrity of Last Will and Testament texts. In the study, we 

use the classification of discursive markers by B. Fraser. Discoursive markers of 

sequence as a subtype of discursive markers of activity; parallel discourse markers; 

contrastive discursive markers; discursive markers for event development, and 

deductive discursive markers markers as subtypes of markers for establishing 

communication are common in the texsts. These markers complement the content of a 

previous statement, combine parts of a sentence, introduce new information, contrast 

events and actions. 

At the second stage anthropocentric vocabulary is considered in terms of entering 

different lexico-semantic groups which are determined by the echeivement of 

communicative goal of bequest. A structural method has been applied to single out 

groups of nouns, verbs and adjectives. Six lexical and semantic groups of nouns are 

picked out: 1) group denoting persons included in the situation of bequest (a testator, an 

heir, an executor); 2) object of bequeath (household items, furniture, clothes, 

accessories, types of houses, cattle and books); 3) death and funeral; 4) dates (days of 

the week and months of the year); 5) geographical names and 6) religious worldview of 

a person.  

The lexical and semantic group of verbs are represented by verbs of bequest, 

execution and witnessing. Based on the analysis of definitions of adjectives found in the 

texts of English Last Wills and Testaments six lexical and semantic groups were singled 

out: 1) adjectives which have a common feature of “sequencing”; 2) adjectives which 

have a common feature of “property” and describe the objects of possession; 

3) adjectives, which have a common feature of “person’s charachter”; 4) adjectives 

which have a common feature of “bounding line between life and death”; 5) adjectives 
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which have a common feature of “legitimacy”; 6) adjectives that have a common 

feature of “distribution” and describe the way of payment and division of property. 

The analysis of wills made it possible to single out non-predicative syntactic 

structures which are common for the genre of Last Will and Testament. Syntactic 

structures of modifications are formed out of the following components: 1) participle 

said + noun and participle said + name and surname; 2) adjective + noun; 3) noun + 

prepositional phrase; 4) noun + noun; 5) numeral + noun; 6) noun + adverb. In 

structures of complementation, we often have compliments of the following types: 

objective complement, verbal complement, subjective complement and adverbial 

complement. The structures of modification and coordination are the most frequent 

groups of syntactic constructions in Last Wills and Testaments. The structure of 

complementation of a mixed type bears the main content of a will: I BEQUEATH → 

SOMETHING → TO SOMEBODY. Verbs which belong to a lexical and semantic 

group represented by the verbs of bequeath are complemented the most and form 

binomial constructions. For example: I give and devise to my son John the two houses 

in Black Lane Newton (John Wild, 1871). 

The third chapter also provides the analysis of changes which occur in the layout 

and lexis of Last Wills and Testaments of the studied period. 

Chapter 4, “Last Will and Testament as a social and motivated speech act”, 

postulates that the genre of Last Will and Testamnet is a complex performative speech 

act. It is shown that three types of explicit performatives singled out by J. Austin are 

common for wills: 1) I verb that; 2) I verb to; 3) I verb. 

The classification of performative speech acts by J. Austin was used to sigle out 

speech acts in wills. Exersitives express the decision of a testator about the dispribution 

of property to a certain person and nomination of executives. The key words of 

exersitives in wills are: bequeath, direct, give, order, direct, declare, device, leave, 

further, appoint, nominate, constitute, empower, vest, entitle, assign. 

Expositives are represented in revocational part of wills. Revoke, void, rescind, 

annul, disallow are key words of these speech acts. Comissives constitute the smallest 
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number of all speech acts and are expressed by words such as request, declare my 

intention.  

The study of Last Will and Testament as a communicative action is enriched by 

the analysis of communicative act coordinates which are expressed by dexis. Based on 

the classification of Ch. Phillmore we have singled out dexis of a person, dexis of time 

and space, discursive dexis and social dexis. The deixis of a person is mainly expressed 

by the pronoun I. The bequeath in wills is carried out from the first person singular. A 

testator concentrates all attention on his personality, and accordingly, on what he/she 

owns. 

All instructions in wills are accompanied by a pronoun I: 1) bequeath: I give and 

bequeath, I order, I direct, I do hereby direct, I declare, I will and desire, I have 

advanced to, I give, I request; 2) appointment of executors: I empower, I nominate, 

I appoint, I entitle, I assign; 3) revocation of a will: I rescind, I revoke, I void, I annul, 

I disallow. Dexis of a third person expressed by pronouns he, she, them is also used. A 

reciprocal pronoun each other is used to indicate that two or more people carry out an 

action of some type. Dexis of time provides understanding of the moment of bequest. 

Mainly it is expressed by the following word: now. It informs the interlocutors at the 

vectre of time (from past into future). Social dexis is represented by pronouns my, his, 

her, their. It is represented by certain realities of social life, which mark the person, 

represent the level of courtesy and kinship between the participants of communication. 

Mainly inheritance goes to cognate relatives and is indicated by a pronoun my. For 

example: my dear wife, my daughter, my late son, my nephew, my two sons, my step 

son. 

Discursive dexis has very important function. It accompanies the communicative 

situation, emphasises the importance of certain factors and draws attention to specific 

information. Usage of such lexical units as former, then, preceding, following is refered 

to discursive dexis. In wills, discursive dexis is a system of reference to other places of 

a particular will. 

The last stage of the research describes conditions for a testator’s successfull 

communicative goal using R. de Boogrange and V. Dresler’s seven parameters of 
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texuality. The essential attention is paid to the parameters of intentionality, 

acceptability, informativity and situationality.  

Key words: legal discourse, testamentary discourse, genre of Last Will and 

Testament, situation of bequest, genre features, genre performative modelling, complex 

performative. 
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ВСТУП 

 

Основу права становлять цінності та принципи суспільства, які є 

визначальними для підтримки соціального контролю та регулювання відносин 

між особами та різними соціальними інститутами. Інститут права породжує низку 

соціокомунікативних феноменів, до яких належить заповіт. Заповіт в Англії має 

свою історію розвитку, яка обумовлена соціальними та культурними чинниками і 

є вагомим соціокомунікативним феноменом. Ще у правовому світі Римської 

імперії вперше постала соціальна сутність права як права власності, а отже 

постало питання передачі прав на володіння майном з правового погляду [238, 

с. 372‒379]. З огляду на це заповіт є документом, у якому дієздатна особа 

(заповідач) робить розпорядження щодо свого майна та призначає виконавців для 

управління своїм майном на випадок смерті. [314, c. 537]. Заповіт – це 

односторонній правочин, який може реалізуватися лише за умови, якщо особи, 

визначені як спадкоємці, також виявлять свою волю на прийняття спадщини. Він 

не передбачає двостороннього й одночасного волевиявлення, яке необхідне у разі 

укладення договорів, оскільки заповідача вже немає серед живих. Тому заповіт не 

можна визнати договором. Заповідач може в будь-який час відмінити або змінити 

своє розпорядження, чого не можна робити в договірних відносинах. Це також 

вказує на односторонній характер заповіту [126, с. 276]. 

Правові аспекти заповіту досліджували М. Барщевський [14], С. Вейжел 

[350], О. Гренкова [48], Ю. Заїка [61], Я. Кочеркевич [79], О. Кривошея [86], 

Т. Куен [285], В. Приходько [136], Г. Фединяк [163], С. Фурса [171], Р. Шаул-

Йодер [327] та ін., але він не був об’єктом окремого розгляду в мовознавстві. 

Лише одна розвідка С. Ферлянда присвячена питанню значення та етимології 

терміна Last Will and Testament [243] та окремі фрагментарні міркування 

висловлено в статтях К. Снедона [331] й історика Ф. Голідея [265]. 
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Засадничим положенням під час розгляду заповіту як соціокомунікативного 

явища у цій праці є бачення мови, мовлення та комунікації як трьох 

найважливіших модусів вияву смислу [19]. Мова − особлива система 

конвенціоналізованих знаків, які виявляють себе як узуалізований зв’язок 

зовнішньої та внутрішньої форми цих знаків (царина значень). Мовлення 

актуалізує знаки мови за законами синтагматики, парадигматики та епідигматики 

(царина актуальних мовленнєвих смислів). Комунікація є особливим модусом і 

одночасно найвищою формою існування мови, її сутнісним виявом [24].  

У цій праці заповіт тлумачимо як категорію комунікації, яку розглядають з 

опорою на домінантну парадигму соціоконструктивізму [202]. Ця парадигма 

передбачає вивчення функціонування мови на соціокультурному фоні з 

урахуванням конкретних соціальних ситуацій [306; 305; 324; 253; 280].  

Сучасні жанрознавчі дослідження опираються на різні підходи. Проблему 

жанру як мовленнєвої категорії досліджували М. Бахтін [16], Г. Богін [34], 

В. Дементьєв [53], К. Долінін [57], С. Гайда [45]. Інший підхід передбачає 

вивчення соціальної мети жанру. У цьому напрямку працювали К. Мілер [305; 

306], Дж. Свейлз [338], М.  Голідей [266] та Дж. Мартін [300], Е. Гоффман [255], 

П. Бордю [212], Дж. Гамперз [261], А. Дуранті [236], Д. Гаймз [275], Р. Кантор 

[281]. В Україні до питань дослідження жанру зверталися Ф. Бацевич [18], 

Т. Яхонтова [184], Н. Кравченко [81], Х. Дяків [58] та ін.  

Актуальність дисертації забезпечує той факт, що вона виконана в 

антропоцентричній парадигмі сучасних мовознавчих досліджень і входить до 

“комунікативної” програми в межах цієї парадигми [3, с. 6]. Ця програма є 

актуальною, оскільки пов’язана з розглядом динаміки існування мовних одиниць 

різних рівнів у комунікативному просторі людської спільноти. Межі розгляду 

розширюються від внутрішньосистемного аналізу до вивчення мови у зв’язку з її 

носіями, середовищем її функціонування. Актуальним для сучасних мовознавчих 

студій є також орієнтація на взаємодію мови, соціуму та культури, з опорою на 

вивчення основних категорій комунікації як окремого модусу існування засобів 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми “Лінгво-когнітивні та 

дискурсивні аспекти функціонування германських, романських та класичних 

мов”, Номер державної реєстрації 0117U001394 (терміни виконання: 01.01.2017 – 

31.12.2019). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол №21/6 від 21 червня 

2016 року). 

Мета праці полягає в комплексному описі характеристик заповіту як 

соціокомунікативного феномену.  

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань: 

1. Узагальнити та систематизувати погляди мовознавців на правовий 

дискурс як вияв соціальної взаємодії. 

2. Описати сутнісні характеристики англійського заповідального дискурсу 

та встановити місце заповіту в палітрі його жанрів.  

3. Виокремити основні ознаки жанру заповіту як категорії комунікації й 

запропонувати його визначення.  

4. Проаналізувати підходи до вивчення заповіту як соціокомунікативного 

феномену й розробити методику аналізу його жанрових особливостей у межах 

формальної, функційної та діяльнісної системи координат з опорою на 

ситуативний підхід. 

5. Виявити особливості мовного кодування текстів заповітів.  

6. Дати мовнопрагматичну характеристику досліджуваного жанру.  

7. Проаналізувати умови успішності досягнення комунікативної мети 

заповідача у жанрі заповіту. 

Об’єктом дослідження є жанр заповіту як соціокомунікативний феномен.  

Предметом вивчення є мовні та мовнопрагматичні особливості 

англійського заповіту як жанру заповідального дискурсу. 

Матеріалом дослідження слугували 400 текстів англійських заповітів, 

написаних у 1837‒2015 роках (загальним обсягом 525 023 слів). Заповіти укладені 
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до 1858 року було отримано з Національного архіву Великобританії (режим 

доступу www.nationalarchive.gov.uk). Заповіти, укладені після 1858 року, було 

взято з урядового сайту Об’єднаного Королівства Великої Британії (режим 

доступу www.gov.uk/search-will). У 1837 році парламент Сполученого 

Королівства прийняв Закон про заповіти (Wills Act), за яким кожна повнолітня 

особа може заповідати своє майно спадкоємцям, відповідно оформивши та 

засвідчивши документ. Положення цього Закону дотепер чинні на території 

Англії та Уельсу, отож, досліджено заповіти, укладені після його прийняття. 

Теоретичним підґрунтям дослідження є: 

1) теоретичні засади вивчення інституційного дискурсу [3; 59; 81; 66; 70; 

206; 226; 247; 256; 345; 319; 330]; 

2) здобутки жанрології [21; 18; 16; 34; 53; 58; 73; 128; 145; 184; 208; 209; 

305; 315; 338]; 

3) теорія мовленнєвих актів [121; 191; 193; 204; 216;337] 

Методологічним підґрунтям дослідження є комплексна методика аналізу 

об’єкта з опорою на формальну, функційну та діяльнісну системи координат. 

Заповіт досліджено в системі трьох координат: 1) у формальній системі 

координат його розглянуто з погляду композиційних особливостей побудови 

текстів та чинників, які впливають на надання форми цим текстам; 2)  у 

функційній системі координат – з урахуванням функціональної природи мовних 

явищ, а саме з погляду мовних засобів (лексичних одиниць та непредикативних 

синтаксичних структур), які слугують для забезпечення цілеспрямованої 

мовленнєвої взаємодії; 3) у діяльнісній системі координат об’єкт досліджено з 

погляду забезпечення соціально важливої взаємодії у вигляді розгорнутої 

мовленнєвої побудови, яка складається з мовленнєвих актів, ілокутивна сила 

котрих підпорядкована певній інтенції комунікантів.  

Для досягнення мети використано низку загальнонаукових методів, як-от, 

описовий, ідеалізація, метод моделювання та контекстуально-інтерпретаційний 

аналіз, а також прийоми спостереження, порівняння, класифікації, узагальнення й 

інтерпретації, які є визначальними для описового методу. Для типологізації 

http://www.nationalarchive.gov.uk/
http://www.gov.uk/search-will
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заповітів з урахуванням параметрів ситуації заповідання використано прийом 

класифікації заповітів з опорою на такі змістовні характеристики жанру, як 

представлення особи заповідача, характер його розпоряджень та спосіб розподілу 

майна. Для систематизації жанрових ознак заповіту в Англії кінця ХІХ – початку 

ХХІ століть та випрацювання його жанрової моделі застосовано жанрове 

моделювання, яке допомогло вибудувати теоретичний конструкт, що відображає 

сутнісні ознаки заповіту як мовленнєвого жанру. Для аналізу лексичних та 

граматичних особливостей мови заповітів опоровим був структурний аналіз, 

який забезпечив таксономічний опис лексичних одиниць за ознаками 

частиномовної належності та належності до лексико-семантичних груп і 

встановлення їхньої дистрибуції в текстах заповітів. На цьому етапі дослідження 

додатково використано методику автоматизованого пошуку визначених мовних 

одиниць і встановлення частотності їхнього вживання, результати якого однак 

вимагали подальшої “ручної” обробки. У процесі розгляду заповіту як 

перформативного мовленнєвого акту застосовано метод лінгво-прагматичної 

інтерпретації та випрацювано комплексну методику жанровоперформативного 

моделювання з опорою на тріаду: комунікативна інтенція заповідача – дія 

заповідання – мовні засоби втілення дії у перформативних мовленнєвих актах. Як 

допоміжні дослідницькі процедури для аналізу корпусу дослідження залучено 

прийом систематизації та елементи кількісних підрахунків. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше заповіт розглянуто як соціокомунікативний феномен та комплексно 

описано його кодові, інформаційні та соціокультурні виміри з погляду жанрової 

належності. Новизна притаманна також виокремленню основних жанрових ознак 

заповіту та його розглядові як комплексного перформативного мовленнєвого акту. 

Новизною відзначається випрацювання жанрової моделі заповіту з використанням 

методики жанрового моделювання, яка дала змогу вибудувати теоретичний 

конструкт, що відображає сутнісні ознаки заповіту як соціокомунікативного 

феномену. 
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Положення, що їх винесено на захист: 

1. Заповідальний дискурс як категорія комунікації є повторюваною 

мовленнєвою дією агента соціальної дії в ситуації заповідання, яка генерує типове 

мовне оформлення вмісту для задоволення комунікативних потреб заповідача та 

втілена у низці жанрів. 

2. Заповіт як жанр заповідального дискурсу є повторюваною мовленнєвою 

дією, яка генерує типове мовне оформлення вмісту для задоволення соціально 

обумовлених потреб заповідача в ситуації заповідання. Конститутивними 

ознаками жанру заповіту є: 1) соціокультурна обумовленість; 2)  породження в 

ситуації заповідання для виконання дії заповідання, втіленої в перформативному 

тексті; 3) типова композиція; 4) типове мовне оформленням вмісту 5) типовий 

спосіб побудови мовлення у вигляді низки перформативних мовленнєвих актів. 

3. Соціальна обумовленість заповіту передбачає визначеність мовленнєвої 

дії правовою культурою та обумовлена ситуацією заповідання. 

Жанровоперформативне моделювання забезпечує вибудовування моделі аналізу 

заповіту комунікативна інтенція заповідача в ситуації заповідання – дія 

заповідання – мовні засоби втілення дії у перформативних мовленнєвих 

актах.  

4. Англійський заповіт як комплексний перформативний мовленнєвий акт 

становить сукупність інтеціональних мовленнєвих дій у ситуації заповідання. 

5. Англійський заповіт має усталену жанрову композицію, в якій наявні 

обов’язкові та факультативні компоненти. До обов’язкових компонентів 

належать: 1) назва; 2) представлення заповідача; 3) заповідальна частина; 4) 

призначення виконавця та 5) посвідчення. В окремих випадках структура 

документа містить факультативні компоненти, такі як духовний заповіт та 

відкликання попередніх заповітів. 

6. Англійський заповіт має типове мовне оформлення вмісту заповітів, яке 

передбачає використання антропоцентричної лексики, що належить до різних 

лексико-семантичних груп, зокрема шість груп іменників: на позначення осіб, 

залучених у ситуацію заповідання; об’єктів заповідання; смерті та похорону; 



30 
 

датування; географічних назв та на позначення релігійності особистості; дві 

групи дієслів: дієслів заповідання та дієслів, які висловлюють виконання та 

посвідчення заповіту; шість лексико-семантичних груп прикметників, які 

мають спільну ознаку “власність”; “характеристика особи”; “межа життя”; 

“законність”; “пропорційність”; “характеристика предмета”. Характерим для 

заповітів, як і для правового дискурсу загалом, є використання синтаксичних 

структур модифікації, комплементації та координації. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на таких наукових 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція “Modern philological 

research: a combination of innovative and traditional approaches” (Тбілісі, Грузія, 

2018), Міжнародна науково-практична конференція присвячена 80-річчю 

доктора філологічних наук, професора Таранця В. Г. “Актуальні проблеми 

філологічної науки: сучасні наукові дискусії” (Одеса, Україна, 2018), 

Міжнародна науково-практична конференція “Modern philology: relevant issues 

and prospects of research” (Люблін, Польща, 2017), ІІІ Міжнародна нуково-

практична конференція “Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, Україна, 

2017), Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe 

Philology and Linguistics International Conference (Будапешт, 2017), Міжнародна 

науково-практична конференція “Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми 

та шляхи вирішення” (Одеса, Україна, 2016), ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція “Языковая личность и ϶ффективная коммуникация в современном 

поликультурном мире” (Минск, 2016), Наукова конференція на пошану 100-річчя 

з дня народження професора А. К. Корсакова (Одеса, Україна, 2016), 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Людина. Комп’ютер. 

Комунікація” (Львів, Україна, 2015). 

Теоретичне значення роботи полягає в доповненні теоретичної та 

емпіричної баз досліджень із дискурсології та генології. Для теорії мовленнєвих 

жанрів вагомим є обґрунтування значущості взаємозв’язку антропоцентричної 

лексики та комунікативно-прагматичних смислів текстів англійських заповітів, 

які обумовлені ситуацією заповідання. Теорію мовленнєвих актів доповнено 



31 
 

представленням заповіту як комплексного мовленнєвого акту у ситуації 

заповідання. Запропонована комплексна методика аналізу об’єкта з опорою на 

формальну, функційну та діяльнісну систему координат може слугувати 

фундаментом для опису інших різновидів правового дискурсу на матеріалі різних 

мов. 

Практичну цінність праці визначає можливість використовувати основні 

положення та ілюстративний матеріал у навчальному процесі, зокрема для 

лекційних курсів і практичних занять із лексикології, лінгвокультурології, 

комунікативної лінгвістики та спецкурсів із лінгвістичної генології й 

лінгвістичної прагматики. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації двома 

мовами, списку опублікованих праць автора, вступу, чотирьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової 

літератури (356 позицій, з яких 172 – англійською мовою) та двох додатків. У 

додатку А подано глосарій ключових термінів, використаних у дисертаційному 

дослідженні. У додатку Б представлено текст Закону про заповіти 1837 року, що 

визначив основні параметри заповіту, які актуальні дотепер на території Англії. 

Обсяг основного тексту дисертації становить 189 сторінок (у тому числі 

4 рисунки та 6 таблиць). Загальний обсяг дисертації становить 235 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЖАНРУ ЗАПОВІТУ В АНГЛІЇ  

ЯК СОЦІОКОМУНІКАТИВНОГО ФЕНОМЕНУ  

 

1.1. Правовий дискурс у структурі інституційного дискурсу 

У цьому розділі розглянуто теоретичні засади та обґрунтовано вибір 

метамови для комплексного опису жанру заповіту як соціокомунікативного 

феномену. Основну увагу звернено на підхід, випрацюваний представниками 

нової риторики, яка розвинулася в межах функціонально-комунікативного 

підходу до вивчення мови. З опорою на цей підхід встановлено жанрові 

характеристики заповіту як жанру заповідального дискурсу.  

 

1.1.1. Інституційний складник взаємодії мови, соціуму та культури 

To understand the causes…  

for the emergence, maintenance and transmission 

 of a social order one must undertake an analysis  

that eventuates in a theory of institutionalization.  

(Peter L. Berger and Thomas Luckmann) 

Інституційна компонента є невід’ємною частиною розвитку суспільства. 

Дослідження соціальних інститутів набуло поширення у 20−50 роках ХХ століття  

в Англії та США. Саме тоді з’явилися перші праці присвячені їх аналізові: 

монографії Дж. Гертцзлера “Соціальні інститути” та “Американські соціальні 

інститути” [272], Ф. Чепіна “Сучасні американські інститути” [217, c. 412], 

Л. Болларда “Соціальні інститути” [194], Дж. Фейблемана “Інститути 

суспільства” [242] та ін. Випрацюване в цей період поняття соціального інституту 

описано з урахуванням низки характеристик. Дж. Гертзлер стверджує, що 

соціальні інститути формують комплекс установлених та санкціонованих правил і 

настанов поведінки індивіда у суспільстві [272, с. 69]. Л. Боллард називає 
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соціальні інститути формами організованих людських відносин, спрямованих на 

встановлення спільної волі [194, c. 256]. Дж. Фейблеман приписує соціальним 

інститутам групові цілі, які можна втілити за допомогою матеріальних засобів 

вираження [242, с. 10]. Отож, англо-американські науковці розглядають соціальні 

інститути, перш за все, з позицій норм поведінки особи у суспільстві.  

Вважається, що першим поняття соціального інституту в науковий обіг увів 

Г. Спенсер. Він виділив шість основних типів інститутів: 1) інститути сім’ї; 

2) інститути церемоній; 3) політичні інститути; 4) інститути церкви; 5) професійні 

інститути; 6) індустріальні інститути [333]. Ця типологія ґрунтується на функції, 

яка притаманна усім інститутам – регулювання соціальних процесів і явищ з 

метою збереження стабільності їхнього існування і підтримки рівноваги між 

ними. Інститути права автор не виділяв в окремий тип. Однак у розділі про 

політичні інститути він зазначив, що основною функцією цих інститутів є 

спрямування на добробут суспільства загалом і окремих його членів [334, с. 247]. 

На підставі такого твердження він виокремив два типи політичних організацій: 

1) для індивідів; 2) для народу. Автор зосередив увагу на другому типі політичних 

організацій. Аналогічно, можна було б окреслити два типи правових організацій: 

а) які контролюють поведінку з урахуванням правових обмежень; б) які 

встановлюють правила поведінки кожного окремого індивіда. Г. Спенсер 

зазначив, що релігійні та державні норми з часу їхньої появи підпорядковувались 

одні одним, а значна їхня частина складалася з церемоніальних правил [334, с. 6]. 

Пояснюючи принцип функціональності церемоніальних інститутів, автор 

стверджував, що правові інститути мають характеристики церемоніальних і 

політичних інститутів, отже, їх можна виділити в окремий тип [334, с. 5].  

Згодом було зроблено інші спроби класифікації соціальних інститутів. 

Зокрема Л. Бернард запропонував розрізняти “зрілі” та “незрілі” соціальні інститути 

[205, с. 878–882], Б. Маліновский – “універсальні” та “партикулярні” [298, с. 55–66], 

Л. Боллард – “регулятивні” та “санкціоновані чи оперативні” [194, c.12], Ф. Чепін – 

“специфічні чи нуклеативні” й “основні чи дифузно-символічні” [217, c. 19–23], 

Г. Барнз – “первинні”, “вторинні” й “третинні” [196, c. 31‒35].  
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Натомість Е. Г’юз назвав суспільство “взаємодією” (collective behavior), а 

взаємодію розумів як сприймання інших [273, c. 6]. Інститути постають 

своєрідними підприємствами, які мобілізують людей у конкретній спільноті, 

однак інколи вони перестають це робити [273, с. XVIII]. Поняття “інститут” у 

Е. Г’юза охоплює всі види людської діяльності, які принаймі мінімально 

організовані і вбудовані у мережу соціальних зв’язків. Інститути він називав 

“чинними підприємствами” (going concerns) [273, с. 47]. Норми у суспільстві він 

розглядав як об’єкт дослідження, однак зазначив, що надмірно зловживати ними 

не потрібно. Люди часто створюють і порушують норми, а самі норми ніколи не є 

фіксованими та непорушними [273, с. XIX]. Власне розряд соціальних феноменів, 

у яких елемент настанови й елемент колективної поведінки сходяться, а сама 

форма, котрої набуває колективна поведінка, є чимось соціально встановленим, 

називається інститутом [173, с. 47]. 

Свого часу Ч. Мілс ввів поняття “інтеграції” поведінки в соціальній 

структурі, метою якої є погодженість інтересів колективної освіти та особистих 

інтересів його членів [115, с. 37]. Відповідно автор виокремив два механізми, які 

управляють суспільством: 1) соціалізація (обставини та умови, за яких 

новонароджений перетворюється на соціальну особу, а саме виконує потрібні й 

очікувані від нього соціальні дії); 2) соціальний контроль (усі способи підтримки 

порядку у суспільстві) [115, с. 39].  

Основною функцією інститутів є координувати співпрацю людей так, щоб 

певні дії стали обов’язками, обмежити свободу вибору й досягти певного рівня 

забезпечення порядку та орієнтації (a certain degree of security of order and 

orientation) [351, с. 173–187]. Основною функцією інститутів на думку, 

О. Іншакова, є функціональна організація взаємодії людей, груп, товариств. 

Інститути створюють правила, встановлюючи права та обов’язки, ролі та статуси, 

можливості та обмеження [64, с. 21]. 

Зокрема Н. Андрейчук зазначає, що соціальні інститути підтримують 

функціонування культури. Відповідно, соціальний порядок є системою 

соціальних інститутів, які автор визначила як: 1) заклади, які представляють ці 
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інститути як організації; 2) норми, які оформляють ці організації; 3) людей, які 

ідентифікуються з ними. Н. Андрейчук уважає, що соціальні інститути створюють 

спільний соціокультурний простір, який співвідноситься з лінгвокультурним 

простором як однією із форм інтегрування людини у соціумі [6, с. 134–135].  

Соціальні інститути виконують такі основні функції: 1) регулятивна 

функція координує і спрямовує діяльність людей, сприяючи збереженню своєї 

цілісності й цілісності та стабільності соціального суб’єкта; 2) інтегрувальна 

функція забезпечує утворення спільнот людей, що займаються одним видом 

діяльності; 3) транслювальна функція забезпечує тяглість суспільних відносин і 

діяльності в часі (від покоління до покоління) і в просторі (у процесі залучення 

людей до діяльності інституту; 4) комунікативна функція забезпечує 

передавання інформації і формує “арену спілкування” між людьми [116, с. 27]. 

Тлумачення комунікативної функції соціального інституту як “арени 

спілкування” співвідноситься з наявністю інституційної складової в описі 

дискурсу різних шкіл дискурсивного аналізу [6, с. 135]. 

Германо-австрійська школа дискурсивного аналізу (Р. Водак, З. Егер, 

У. Маас та ін.) розглядає дискурс як “мовне вираження чи корелят певної 

суспільної практики, впорядковане й систематизоване певною мірою 

використання мови, за яким стоїть ідеологічно та історично обумовлена 

ментальність. Кожен текст як частина відповідної дискурсивної формації 

кваліфікується як соціальне висловлення, як відображення індивідуальної 

колективної мовленнєвої практики” [цит. за 131, с. 216].  

Історик, соціолог і мовознавець М. Фуко, у кінці 70-х років розробив 

концепцію дискурсу, в якій це поняття застосовується для позначення суспільно 

та історично обумовлених систем людського знання. У своїй книзі “Археологія 

знання” він зазначив, що людина входить у певний дискурсивний простір у певній 

соціальній ролі і з певною метою [170]. Соціальна роль у дискурсивному просторі 

пов’язана зі сферою комунікації чи типом соціального інституту, отже, поняття 

“інституційний” передбачає зв’язок дискурсу з певним соціальним інститутом як 

відносно стійкою формою організації суспільного життя. Саме форми організації 
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діяльності соціуму відображені в інституційному дискурсі, а його окремі підтипи 

співвідносні з типами соціальних інститутів. 

Також М. Фуко вважає, що кожен тип соціального інституту відображається 

у певних дискурсивних практиках і пропонує не розглядати мови як сукупності 

знаків, а як практику, що систематично формує об’єкти, про які йдеться. Він не 

заперечував, що мови утворюються зі знаків, але зазначив, що те, що вони 

роблять, є чимось більшим, ніж використанням цих знаків для позначення речей, 

що робить їх незвідними до словесного матеріалу та до мовлення, що потрібно 

виявити й описати [170, с. 79]. Н. Андрейчук уважає, що саме це “більше” 

становить ту особливу інтерсуб’єктивну реальність, де відбувається проникнення 

об’єктивного в суб’єктивне і яку вона розглядає як життєвий світ людини [6, 

с. 136]. Отже, взаємодія мови, соціуму та культури знаходить вираження, перш за 

все, в конкретних типах дискурсу.  

 

1.1.2. Правовий дискурс як підтип інституційного дискурсу 

Language marks the coordinates of my life in society  

and fills that life with meaningful objects.  

(Peter L. Berger and Thomas Luckmann) 

Питання типологізації дискурсу невіддільне від таких засадничих питань 

дискурсології, як: а) визначення дискурсу, встановлення його сутності та 

природи; б) визнання дихотомії “текст/дискурс”; в) систематизація чинників, що 

впливають на породження та інтерпретацію дискурсу. Мовознавці випрацювали 

різні підходи до типологізації, які нерідко ґрунтуються на різних критеріях.  

В основі типологізації, яку запропонував Ф. Бацевич, лежать 

комунікативний критерій (міфологічний, міфічний, апокаліптичний, 

символічний дискурси тощо), предметний критерій (соціологічний, 

політологічний, філологічний дискурси, дискурс Нового часу, Відродження, 

Середньовіччя, новоєвропейський, класичний тощо), поділ за учасниками 

спілкування (тоталітарний, вільнодумства, ієрархічний, езопівський, 
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підцензурний, позацензурний, радянський, молодіжний, феміністичний, чоловічий, 

лейбористський, радикальний тощо), типами та формами мовлення (усний, 

писемний, науковий, публіцистичний, художній, діловий, літературний, 

нелітературний дискурси, юридичний, судовий, газетний, Інтернету, 

теледискурс, кінодискурс, рекламний, святковий, фольклорний дискурси тощо) 

[19, с. 88−89]. Автор зазначив, що список можна розширювати, і він свідчить про 

досить вільне вживання терміна дискурс, оскільки критерії типологізації дискурсу не 

є чіткими і нерідко є різними [19, с. 89; с. 102]. 

Зокрема І. Шевченко та О. Морозова запропонували такі критерії 

розрізнення типів і підтипів дискурсу: 1) за формою: усний і письмовий; 2) за 

видом мовлення: монологічний або діалогічний; 3) за адресатним спрямуванням: 

інституційний і персональний (буттєвий); 4) за умовами різних настанов і 

комунікативними принципами: аргументативний, конфліктний та гармонійний 

дискурси; 5) за соціально-ситуативним параметром: політичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, релігійний, медичний, діловий, 

рекламний, педагогічний, спортивний, науковий, електронний (інтернет-дискурс), 

медійний дискурс (засобів масової інформації) тощо; 6) за різними 

характеристиками адресанта й адресата: соціально-демографічний критерій 

(дитячий, підлітковий дискурси та дискурс людей похилого віку, дискурс жіночий 

і чоловічий, дискурс мешканців міста й села); соціально-професійний критерій: 

(дискурс моряків, будівельників, шахтарів); соціально-політичний критерій 

(дискурс комуністів, демократів); 7) за функціональною та інформативною 

складовими: спілкування інформативне (емотивний, оцінний, директивний 

дискурси) та фатичне; 8) за критерієм формальності та змістовності у 

функціонально-стильовому аспекті відповідно до жанрів і регістрів мовлення: 

художній, публіцистичний, науковий та інші, офіційний та неофіційний [177, 

с. 233−236]. 

Натомість М. Голідей виділив чотири аспекти типологізації дискурсу: 

продукування тексту; віднесення до нього і конструювання з нього контексту 

ситуації; побудова потенціалу текстів; зарахування до нього і конструювання з 
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нього контексту культури, що лежить за межами цієї і подібних ситуацій. 

Відповідно виформовуються чотири типи дискурсу: інституційний, художній, 

науковий та повсякденний. Інституційний дискурс має високу структурованість 

тексту і жорстку контекстуальну чи соціальну прив’язку. Науковий дискурс також 

має спеціалізовану раціональну мову, але контекст не обмежується предметними 

та соціальними сферами. Художній дискурс не має уніфікованих знакових 

стандартів, проте повинен мати чіткий зв’язок із соціальним контекстом. 

Характерною рисою повсякденного дискурсу є суб’єктивність мовного вираження 

та універсальність контексту [266, с. 23−43].  

Поділяємо думку, що соціальні інститути продукують інституційний 

дискурс, який відповідно постає як повторювана функціонально-смислова єдність 

породжених соціальними інститутами системно-організованих знаків, що 

моделюють життєвий світ людини у соціумі певної доби, утворюючи 

лінгвокультурний простір [6, с. 142]. 

У межах інституційного дискурсу виокремлюють різні підтипи, як-от: 

політичний, дипломатичний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, 

містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та 

масово-інформаційний [66]. Опираючись на переконання, що кожен соціальний 

інститут породжує конкретний підтип інституційного дискурсу, розглянемо 

правовий
1
 дискурс як підтип інституційного дискурсу, оскільки він породжений 

окремим соціальним інститутом права. Загальновизнане визначення правового 

дискурсу як підтипу інституційного ще не випрацюване. До прикладу, 

О. Косоногова запропонувала розглядати його як вид інституційного дискурсу, 

семіотичний простір якого характеризується сукупністю вербальних та 

невербальних знаків, які утворюють різні форми спілкування, у яких 

суб’єкт/об’єкт, адресат/адресант (або принаймні одна зі складових) мають 

відношення до сфери юриспруденції [77, с. 189]. П. Гудріч розглянув право не як 

                                                           
1
 Терміни “правовий дискурс” та “юридичний дискурс” у науковій літературі 

використовують як синоніми і нерідко є взаємозамінними. У цій роботі ми 

обираємо термін “правовий дискурс”. 
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підтип інституційного дискурсу, а як підтип соціального дискурсу і вважає його 

одним із процесів, що визначають відносини між мовою та формуванням 

висловлень (дискурсивні процеси) та відносини між організацією знання й 

соціальною практикою та структурою (дискурсивне формування) [256, с. 151]. 

Так само як інші типи інституційного дискурсу правовий дискурс має певну 

мету, визначених учасників та встановлений шаблон розгортання мовленнєвої 

ситуації. Цей дискурс функціонує в різних сферах: 1) судові засідання; 

2) консультація (адвокат-клієнт); 3) допит свідка в усній формі; 4) законодавчі 

документи (закони, контракти, угоди); 5) судові протоколи та рішення суду [70, 

с. 87–97]. Безперечно, що цей перелік не вичерпує комунікативних ситуацій, у 

яких учасники пов’язані з різними правовими діями, зокрема до нього варто 

додати ситуацію заповідання майна. 

Аналіз правового дискурсу різні дослідники проводять з опорою на різні 

підходи. Н. Коваль опирається на аналіз сфер функціонування правового 

дискурсу і виокремлює такі основні типи: 1) законодавчий; 2) усний судовий; 

3) письмовий судовий; 4) освітньо-правовий [69, с. 3]. О. Косоногова поняття 

“сфери функціонування” тлумачить по-іншому і виділяє такі підвиди правового 

дискурсу: судовий дискурс, законодавчий дискурс, адміністративний дискурс, 

дискурс юридичних актів та доктринальний дискурс. Кожен із них має письмову 

та усну форму спілкування, причому письмова форма переважає [78, с. 65−66]. 

Ще інше бачення правового дискурсу мають зарубіжні дослідники Г. Даган та 

Р. Крейтнер, які типологізують його на основі цільового принципу. З урахуванням 

цільової сфери вони виділяють три аспекти дослідження правового дискурсу: 

1) право і політика (law and policy) вивчає причини та суспільні обставини певної 

мовленнєвої ситуації; 2) соціоісторичний аналіз права (sociohistorical analyses of 

law) з урахуванням соціолінгвістичних аспектів у вирішенні конкретних правових 

питань; 3) право в дії (law as craft) вивчає професійні норми та техніки вирішення 

правових питань з погляду мовного втілення [226]. Правовому дискурсу в кожній 

із трьох сфер дослідження притаманна спонукальна (coersive) інституційна 

нормативність [240, с. 121–138]. 
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Зробимо спробу обґрунтувати типологізацію, яка відмінна від описаних 

вище класифікацій і ґрунтується на проблемно-орієнтованому параметрі. З 

опорою на цей параметр виокремимо дві групи дискурсів: 1) дискурси  загальних 

питань правових відносин у державі (законодавчий дискурс, міжкультурно-

правовий дискурс, дискурс державного управління тощо); 2) дискурси конкретних 

питаннь регулювання правових відносин (різні підтипи правових дискурсів, 

перелік яких визначає система права у різних країнах). Зокрема, цивільне право в 

Англії передбачає врегулювання таких питань, як власність на землю, сімейні 

відносини, кримінальні питання, питання спадкування тощо. 

Це дає підстави говорити про наявність відповідних дискурсів. Розв’язок 

питань, пов’язаних зі спадкуванням, породжує заповідальний дискурс.  

 

 

1.2. Англійський заповідальний дискурс: формування та жанри 

 

1.2.1. Історія розвитку заповідального дискурсу в Англії 

Reciprocal typifications of actions are built up 

 in the course of a shared history.  

They cannot be created instantaneously.  

Institutions always have a history,  

of which they are the products.  

It is impossible to understand an institution adequately 

without an understanding  

of the historical process in which it was produced.  

(Peter L. Berger and Thomas Luckmann) 

Заповіти в англійській правовій системі завжди відігравали важливу роль і 

їх розглядали окремо від інших галузей права [271, §1]. Історія заповідального 

дискурсу у Англії сягає римських часів. Варто зазначити, що заповіт вже існував у 

Римському праві та у давніх греків, хоча й мав особливості у цих двох системах. 
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У греків для набуття чинності заповіт вимагав погодження зі спадкоємцями, а у 

римлян заповіт був публічним актом, який не можна було відкликати [271, § 6]. 

Римське право мало вплив на розвиток англійського права. В Англії до 

Норманського завоювання (1066) заповіт не був документом для передачі 

нерухомого й рухомого майна. Однак є свідчення, що залишати заповіт було 

практикою і, ймовірно, його не можна було відкликати [271, § 8]. Норманське 

завоювання спричинило низку змін у соціальній системі Англії, головно 

пришвидшило феодалізацію. Феодальна система велику увагу надавала землі і 

всьому, що було пов’язане з володінням нею. Значення рухомому майну майже не 

надавали. Однак розрізняємо історію заповітів (will), які передають спадкоємцям 

нерухоме майно, і заповітів (testament), які передають рухоме майно [271, § 9].  

Оскільки земля була головною цінністю феодального суспільства, то 

королівська родина та лорди хотіли мати повний контроль над нею. Під їхнім 

тиском суди загального права визнали, що нерухомість не може передаватися за 

заповітом [271, § 10]. Отже, заповідання земельної власності втратило своє 

значення у загальному праві Англії. У 1285 році Статут De Donis постановив, що 

передача землі може відбуватися лише від дарувальника до безпосередніх 

(кровних) спадкоємців [271, § 11]. У XIV–XVI століттях боротьба за соціальну 

рівність спричинила вагомі зміни у законі про заповіти. У 1535 році Статут про 

користування (Statute of Uses) гарантував право передачі землі третій особі у тих 

випадках, коли одна  особа володіє майном іншої особи на правах оренди. 

Фактичним власником землі став той, у чиїх інтересах земля використовується 

[271, § 14].  

Перший закон про заповіти (Statute of Wills), прийнятий англійським 

парламентом, датується 1540 роком. Проте, він був настільки недосконалим, що 

його змінювали та доповнювали у 1542 та 1543 роках [271, § 15]. У законі про 

заповіти (1540) – парламентський акт Англії, вперше дозволив власникам 

земельних володінь вказувати, хто повинен успадковувати їхню землю після 

смерті. До того земельні угіддя переходили лише до родичів відповідно до права 

старшого сина на спадщину (primogeniture). Якщо живих родичів не було, то 
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землю передавали Королівству. Цей парламентський акт був політичним 

компромісом між Генрі  VIII  та англійськими землевласниками, яких хвилювало 

право старшого сина на спадок та королівський контроль над землею. Цей закон 

ухвалив вимоги до складання заповіту, багато з яких чинні дотепер: письмова 

форма заповіту, підпис спадкодавця та посвідчення не менше двох свідків. За цим 

документом усі особи, окрім заміжніх жінок, немовлят та розумово 

неповносправних можуть за заповітом передавати третину землі, отриману як 

винагороду за лицарську  службу. На спадкоємців також покладали обов’зок 

матеріального забезпечення дітей, які не отримали спадку [271, § 15]. З того часу 

було затверджено інші закони, які регулювали передачу землі за заповітом. 

Так, закон про шахрайства (The Statute of Frauds, 1677) був Парламентським 

актом Англії, за яким контракти, заповіти, договори оренди тощо повинні 

укладатись у письмовій формі, зі зазначенням дати та особистого підпису для 

уникнення шахрайства. 

Заповідання особистого майна має не таку складну історію у 

заповідальному дискурсі Англії. Це право було затверджене за правління Чарльза 

І (1625−1649) на більшості території Англії.   

У 1837 році парламент Сполученого Королівства прийняв Закон про 

заповіти (The Wills Act), за яким кожна повнолітня особа може заповідати своє 

майно спадкоємцям (див. Додаток Б). Положення цього документа дотепер чинні 

на території Англії та Уельсу. Цей документ дає чітке тлумачення термінів 

„заповіт” (will), “нерухоме майно” (real estate) та “рухоме майно” (personal estate). 

Заповіт визначено як заповіт разом із кодицилом (додаткове розпорядження до 

нього) і передачею утримання та опіки над дитиною. Нерухоме майно – це 

феодальні маєтки, парафії, маєтки, земля, десятини, дохід із нерухомості, 

заснований на звичаєвому праві чи орендному, чи інше майно матеріальне, 

нематеріальне чи особисте, частки, власності, право на володіння. Рухоме майно 

поширюється на орендовану власність, права оренди, гроші, частки у державних 

та інших фондах, борги, права, кредити, товари, іншу власність, яка згідно зі 

законом передається виконавцю чи адміністратору [353, ст. §1]. Закон передбачає 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England
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рівність на право заповідання чоловіка та жінки. У тексті сказано, що кожне 

слово, яке вказує на чоловічий рід, стосується як чоловіка, так і жінки [353, § 1]. 

Кожна особа має право на передачу майна (рухомого та нерухомого), яке їй 

належить по праву. Якщо особа не залишила заповіту, відбувається розподіл 

майна за законом [353, § 6]. Заповіт повинен бути офомлений у письмовій формі, 

в кінці має бути підпис заповідача або іншої особи за його присутності і за його 

вказівкою; цей підпис повинен бути засвідчений двома або й більше свідками 

одночасно. Свідки мають підтвердити та підписати заповіт у присутності 

заповідача, проте не потрібно жодного офіційного затвердження [353, § 9]. 

Відповідно до ст. 11 військовослужбовці, які перебувають на дійсній 

службі, і моряки в плаванні мають право робити усні заповіти в присутності 

свідків або письмові заповіти, які не потребують підписання або посвідчення 

свідками [353, § 11]. Заповіт не потрібно розміщувати в жодному офіційному 

виданні [353, §13]. Передача рухомого чи нерухомого майна відбувається лише 

після погашення боргів та розрахунку з кредиторами [353, § 16]. В Акті зазначено, 

що заповіт можна відкликати (скасувати) за життя заповідача. Передбачено два 

способи відкликання заповіту: 1) шляхом офіційної процедури, або 2) шляхом 

знищення документа заповідачем, або іншою особою у його присутності і за його 

вказівкою [353, § 18]. 

Фактично до 1837 року усні заповіти визнавали на офіційному рівні. До 

1858 року заповіти набували чинності за рішенням церковного суду. Їх офіційно 

затверджували єпархіальні суди тих єпархій, у яких знаходилось майно покійного, 

а також провінційний суд Кентерберійського архиєпископства (прерогативний 

суд) і Йоркського архиєпископства у випадку bona notabilia, тобто якщо майно 

вартістю від £ 5 розташоване в обидвох єпархіях. Закон судового затвердження 

(The Court of Probate Act) у 1857 передав відповідальність затвердження заповітів 

світським судам. Було започатковано реєстр затверджених заповітів у Лондоні, а 

також інші місцеві реєстри. Акт набув чинності в січні 1858 року [270, с. 214]. 

У заповідальному дискурсі Англії Закон про заповіти 1837 року є головним 

документом, який регулює передачу майна від заповідача до спадкоємця. Крім 
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того, спадкове законодавство Англії утворюють Закон про управління спадковим 

майном 1925 року, Закон про спадкування (забезпечення сім’ї) 1938 року, Закон 

про спадщину осіб, які не залишили заповіту 1952 року.  

Варто зазначити, що Закон про заповіти 1837 року став основою не лише 

для спадкового права Англії. Англійська форма заповіту прийнята майже у всіх 

штатах США. Саме тому цей документ має важливе значення й у цьому 

дослідженні є точкою відліку для формування корпусу дослідження. Корпус 

дослідження становлять 400 англійських заповітів, укладених між 1837 та 2015 

роками. Заповіти укладені до 1858 року розміщені у національному архіві за 

посиланням www.nationalarchive.gov.uk. Заповіти, укладені після 1858 року 

розміщено на урядовому сайті Об’єднаного Коровіства Великої Британії за 

посиланням www.gov.uk/search-will. 

 

1.2.2. Заповідальний дискурс як об’єкт дискурсології 

Як уже зазначалося, інститут права в Англії породжує: 1)  дискурси 

 загальних питань правових відносин у державі (законодавчий дискурс, 

міжкультурно-правовий дискурс, дискурс державного управління тощо) та 

2) дискурси конкретних питань регулювання правових відносин (різні підтипи 

правових дискурсів, перелік яких визначає система права у різних країнах). 

Зокрема, цивільне право в Англії передбачає врегулювання таких питань, як 

власність на землю, сімейні відносини, кримінальні питання, питання 

спадкування тощо. Отож, віднесемо заповідальний дискурс до підтипів правового 

дискурсу, які торкаються питань спадкування. Цей підтип дискурсу раніше не був 

об’єктом мовознавчого розгляду, однак, можемо застосувати низку загальних, 

випрацюваних у сучасній дискурсології засад, для його докладного розгляду. 

Перш за все, зазначимо, що повністю погоджуємося з тлумаченням дискурсу як 

ситуативно обумовленої інтерсуб’єктної мовленнєво-розумової діяльності, 

спрямованої на взаємну орієнтацію в життєвому просторі на основі надання 

мовній формі семіотичної значущості [113, с. 11]. Ця діяльність регламентована 

культурою. Культура як надзвичайно складне поняття має багато тлумачень у 

http://www.nationalarchive.gov.uk/
http://www.gov.uk/search-will
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різних галузях науки. Для нашого дослідження беремо за основу визначення 

Р. Вільямса [352]. Він виокремив три широкі сфери використання терміна: 1) для 

опису загального процесу інтелектуального, духовного чи естетичного розвитку; 

2) для вказування на певний спосіб життя (a particular way of life) народу, 

спільноти чи людства загалом; 3) для опису інтелектуальних, перш за все, 

художніх практик [352, с. 90]. Культура у другому з виділених Р. Вільямсом 

смислів – спосіб життя – є визначальною для орієнтації в життєвому просторі, 

оскільки виформовує повторювані ситуації, які вимагають певної моделі 

мовленнєво-розумової діяльності. Національно-культурний простір як форма 

існування культури у свідомості людини охоплює всі наявні і можливі уявлення 

про феномени культури у членів національно-культурної спільноти [84, с. 7]. У 

культурі “фіксується спосіб життєдіяльності окремого індивіда, соціальної групи 

або всього суспільства в цілому” [168]. Вона є основою формування 

інформаційно-когнітивного простору людини як середовища мовного кодування 

інформації [6, с. 69]. Культурні коди є “сіткою”, яку культура “накидає” на 

довколишній світ, членує категоризує, структурує та оцінює його, тобто вони 

задають і зумовлюють метрично-еталонну сферу, яка бере участь у структурації й 

оцінюванні матеріального світу [84]. 

Взаємодія мови і культури, яка орієнтована, насамперед, на живі 

комунікативні процеси, може бути представлена з погляду “ситуативної” 

концепції заповідального дискурсу, яку запропоновано у цій праці. Перш за все, у 

фокусі уваги перебуває адресант, який є агентом соціальної дії. Для кожної 

соціальної сфери діяльності існує обумовлений культурою (як способом життя) 

тип мовленнєвої поведінки суб’єкта. Він завжди детермінований соціально-

історичними умовами, виявляє себе в певних повторюваних комунікативних 

формах і забезпечує передавання соціально-культурної інформації. Заповідальний 

дискурс, як було показано, в попередньому параграфі, породжений розвитком 

правової системи, яка вимагала оформлення питань спадкування майна. Отже, по-

перше, розглядатимемо його як підвид правового дискурсу. По-друге, ситуація 

заповідання передбачає виконання конкретних повторюваних мовленнєвих дій, 
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які виконують у певних комунікативних формах. Останні представлені різними 

жанрами, про що йтиметься далі. Перефразовуючи П. Паршина (політичний 

дискурс – це те, як говорить політика [цит. за 113, с.17]), можна стверджувати, що 

заповідальний дискурс – це те, як говорить право в ситуації заповідання, тобто 

відбувається перетин шару культури з власне соціальним, породженим 

інститутом права, і встановлюються “умови виконання функцій висловлення в 

конкретну епоху і для конкретного соціального, лінгвістичного, економічного чи 

географічного простору” [170].  

З опорою на висловлені міркування розглядатимемо заповідальний 

дискурс як підвид правового дискурсу, який є повторюваною мовленнєвою 

дією агента соціальної дії в ситуації заповідання, яка генерує типове мовне 

оформлення вмісту для задоволення комунікативних потреб заповідача та 

втілена у низці жанрів. Отже, заповідальний дискурс входить у правову 

культуру як інструмент впливу на поведінку членів соціуму, має традицію 

поширення у соціумі і втілюється в сукупності вербальних форм у практиці 

спілкування.  

 

1.2.3. Жанрова палітра заповідального дискурсу 

 

1.2.3.1. Жанр у сучасній комунікативній лінгвістиці 

Language also typifies experiences,  

allowing me to subsume them under broad categories 

in terms of which they have meaning not only 

 to myself but also to my fellowmen.  

(Peter L. Berger and Thomas Luckmann) 

Поняття жанру займає вагоме місце в сучасній дискурсології. Науковці по-

різному підходять до дослідження жанру та по-різному його інтерпретують. 

Визначення жанру заповіту, його основних ознак та функцій і його місця у 

жанровій палітрі заповідального дискурсу є актуальним питанням дискурсивних 
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досліджень. Не досягнуто єдності поглядів стосовно основних ознак жанрів та 

їхньої типології. 

Дослідження жанру опирається головно на теорію мовленнєвого жанру 

М. Бахтіна. У 1978 році М. Бахтін опублікував статтю “Проблема мовленнєвих 

жанрів”, у якій поділив жанри на первинні (прості) та вторинні (складні) [16, 

с. 239]. До перших він відніс щоденне спілкування, а до других – такі, що в 

процесі формування “вбирають в себе і переробляють” різні первинні жанри [16, 

с. 239]. М. Бахтін визначив мовленнєвий жанр як одиницю мовлення, яка є 

“відносно стійкою нормативною формою висловлень” [16, с. 260]. Автор 

виокремив такі характеристики висловлень: 1) наявність предметно-смислового 

змісту, яка визначає композиційно-стилістичні особливості висловлень; 

2) експресивність, яка визначає композицію та стиль; 3) чіткі межі, які визначені 

зміною мовців [16, с. 264–274]. О. Селіванова слушно зауважила, що М. Бахтін 

ототожнив мовленнєві жанри із висловленнями, і назвала це суперечливим 

моментом його концепції [143, с. 357]. 

У межах комунікативного підходу жанр розглядають як спосіб формалізації 

соціальної взаємодії і визначають правила стандартизації жанру, що дає 

можливість вивчати синтактику, семантику та прагматику мовленнєвого жанру, 

беручи до уваги його діалогічну природу [52]. Цей напрям представлено у працях 

Г. Богіна [34], М. Федосюка [164], К.  Долініна [57] та С. Гайди [45]. 

Серед науковців, що представляють українську школу дослідження жанру, 

варто виділити Н. Кравченко. Вона зазначила, що лінгвістичний підхід опирається 

на концепцію М. Бахтіна, а прагматичне дослідження жанру передбачає 

вербальне оформлення типової ситуації соціальної взаємодії комунікантів [81, 

с. 132‒133]. Зокрема, Н. Кравченко розглянула жанр як соціальну взаємодію 

людей (адресанта та адресата) та проаналізувала висловлення/тексти, що 

породжені в конкретній ситуації спілкування. Комунікативна генристика 

звертається до аналізу когнітивно-конструктивного аспекту мовленнєвих жанрів, 

знання жанрових канонів, ступеня строгості правил оформлення мовленнєвих 
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жанрів [81, с. 133]. Розмежування підходів до вивчення мовленнєвих жанрів 

Н. Кравченко вважає дещо “розмитим”, оскільки в його основу або покладено 

різні положення (лінгвістичний підхід – роль адресата, а комунікативний – 

системно-формувальна функція), або критерії збігаються (для прагматичного та 

комунікативного підходів) [81, с. 134−135]. 

Особливої уваги заслуговує тлумачення жанру у працях українського 

мовознавця Ф. Бацевича. Він запропонував п’ять типів розуміння лінгвістичної 

природи і сутності мовленнєвих жанрів: 1) мовленнєвий жанр як стилістичне 

явище; 2) мовленнєвий жанр як тип висловлення; 3) мовленнєвий жанр як 

текстове явище; 4) мовленнєвий жанр як комунікативне явище; 5) розуміння 

сутності мовленнєвих жанрів, що поєднує теорію М. Бахтіна, за якою мовленнєві 

жанри є типами висловлення, теорію мовленнєвих актів Дж. Остіна, а також 

лінгвофілософську концепцію мовних ігор Л. Вітгенштейна. Цю об’єднану теорію 

запропонувала А. Вежбицька, яка вважає, що в основі будь-якого мовленнєвого 

жанру лежить емоційно-когнітивний фрейм [17, с. 61–63]. Ф. Бацевич виокремив 

три підходи до розгляду мовленнєвого жанру: 1) як типових способів побудови 

мовлення, усталених у конкретних ситуаціях і призначених для передачі певного 

змісту; 2) як розгорнутої мовленнєвої побудови, яка складається з мовленнєвих 

актів, іллокутивна сила котрих підпорядкована певній стратегії і тактиці адресата; 

3) як еталону соціально важливої взаємодії, типізовані форми мовленнєвої 

комунікації [128, с. 28]. Він також відзначив тенденцію до сприймання 

мовленнєвого жанру як “фреймових “сіток” соціокультурної поведінки учасників 

спілкування, які засвоюються й удосконалюються у процесах соціалізації 

особистості” [128, с. 28]. 

Поділяємо думку професора Ф. Бацевича, що категорії, опрацьовані з 

урахуванням сосюрівської дихотомії Мова і Мовлення, є недостатніми для опису 

модусу зовсім іншої природи, яким є Комунікація. Дискурс, жанр та мовленнєвий 

акт повинні стати категоріями для опису останньої.  

В українській науковій школі лінгвосеміотики виокремлено 

лінгвосеміотичний підхід до розгляду жанрів. Н. Андрейчук вважає, що він 
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доповнює два загальні підходи до вивчення жанру: 1) класичний (традиційний, 

філологічний) і 2) сучасний (соціолінгвістичний) [6, с. 145]. Поділяючи погляди 

окремих зарубіжних науковців (Ч. Міллер, А. Фрідман та П.  Медвей), що 

регулярно повторювані формальні і семантичні характеристики текстів 

визначають тип жанру відповідно до повторювальних соціальних ситуацій, 

Н. Андрейчук тлумачить жанр як повторювану функціонально-смислову єдність 

системно організованих знаків у повторюваній комунікативній ситуації [6, с. 144–

145]. Якщо комунікативні ситуації породжуються соціальними інститутами, то 

виформовуються жанри інституційного дискурсу.  

У зарубіжній дискурсології існує низка концепцій, які дотичні до вивчення 

жанрів, зокрема, досліджують: 1) базові соціологічні характеристики побутового 

та інституційного спілкування (соціальна психологія Е. Гоффмана [255]; 

2) дискурсивна свідомість комунікантів, у тім числі комунікативна компетенція 

(концепт лінгвістичного капіталу) [212]; 3) лінгвістичне і культурне розмаїття 

комунікативних контекстів, ситуативна поведінка, вплив на інтеракцію 

ситуативних та культурно-інформаційних процесів (інтеракційна соціолінгвістика 

[261, c. 453‒471]; 4) соціально-психологічний і соціокультурний аспект 

первинних жанрів (етнографія комунікації) [236; 275; 281]; 5) розуміння тексту як 

об’єкта, який структурує різні сфери спілкування (етнометодологія) [203; 254].  

У цьому дослідженні ми будемо опиратися на трактування жанру у новій 

риториці. Опоровим для цього трактування є соціоконструктивізм, який домінує у 

США та країнах західної Європи, і є дотичним до низки наукових дисциплін, що 

стосуються вивчення мови, дискурсу та культури. Дослідники, які дотримуються 

цього напряму, не обмежуються розглядом функціонування мови в окремих 

контекстах, а прагнуть проводити аналіз на широкому соціокультурному фоні з 

урахуванням конкретних соціальних ситуацій [306; 324; 253; 280].  

Соціориторичну концепцію жанрів запропонував американський лінгвіст 

Дж. Свейлз. Він розглядав жанр як засіб досягнення комунікативних цілей, що 

належать відповідним дискурсивним спільнотам. Він виділив п’ять головних 
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моментів у розгляді жанрів: 1) жанр як узагальнення певного класу подій, у яких 

важливу роль відіграє мова; 2) комунікативні події стають жанрами за умови 

набуття спільних цілей для усіх учасників подій; 3) варіативність різних жанрових 

рис; 4) комунікативна мета жанру обмежує структурування змісту і форми його 

конкретних текстових реалізацій; 5) визначення ролі членів дискурсивних 

спільнот у створенні найменувань жанрів і жанрових номенклатур [338, c. 45–49]. 

До питання співвідношення дискурсу та соціальної ситуації зверталися такі 

науковці як Н. Феркло [240, с. 123; 241, с. 51-52; 125], Дж. Крез [284, с. 19] та Р. 

Водак [355, с. 66]. 

Соціальні аспекти жанрів докладно розглянула К. Міллер у статті “Жанр як 

соціальна дія” у 1984 році. У неї жанр – це соціальні дії, які варто розглядати у 

ситуативних контекстах та з урахуванням спонукальних мотивів. Такі контексти 

вона називала типізованими або повторюваними риторичними ситуаціями 

(typified situations, recurrent situations), які є результатом інтерпретації 

навколишнього світу [305, c.151]. Жанр стає сукупністю формальних та суттєвих 

ознак, які формують ситуацію [305, c.153]. 

В основі жанру як категорії комунікації лежить типізація риторичної дії, яка 

є цілеспрямованою й охоплює соціальний контекст, у якій зароджується ситуація 

[305, c. 163]. Жанри як повторювані риторичні ситуації допомагають сформувати 

суть (зміст) культурного життя людини і виступають проміжними ланками між 

особистими спонукальними мотивами (інтеціями) та суспільними вимогами [305, 

c. 163].  

У праці “Жанр і нова риторика”. А Фрідман та П. Медвей аргументують 

залежність між діями особистості та впливом на них культури, суспільства та 

соціального інституту [253, c. 70]. Виділено дві головні причини таких відносин: 

1) структурованість суспільних відносин і підпорядкування їх нормам, правилам, 

законам; 2) у своїх діях особи відображають структурні аспекти інститутів як 

мікро та макро рівнів [253, c. 70–75]. Жанр є не лише соціальною дією, а й 

відображенням соціальної структури суспільства [253, c. 75]. 



51 
 

Зокрема Т. Яхонтова зазначила, що репрезентацію реальності відображають 

соціокультурні середовища як відповідь на спільні потреби і цілі представників 

різних соціумів і як реакцію на самі соціокультурні середовища; вони 

відтворюються та видозмінюються в часі під час людської діяльності, формують 

уявлення про соціальні реалії і навіть конструююють суспільне життя [184, с. 27–

28].  

У цій праці жанр розглядаємо як риторичну категорію комунікації, яка 

визначає структурування змісту і форми спілкування в конкретній 

комунікативній ситуації, породженій соціальними потребами комунікантів.  

 

1.2.3.2. Жанри англійського заповідального дискурсу 

Social structure is an essential element  

of the reality of everyday life.  

(Peter L. Berger and Thomas Luckmann) 

У межах спадкового права легалізують питання, пов’язані із заповіданням 

майна та отриманням спадщини. У момент проголошення заповіту спадкоємці ще 

не стають її власниками. Для цього треба виконати такі юридичні дії: 1) вжити 

заходів щодо повного виявлення спадкового майна та його охорони, а саме зробити 

інвентаризаційний опис виявленого спадкового майна, який слугуватиме правовою 

підставою визначення його складу; 2) виявити та визначити кредиторів і 

боржників, місце їх знаходження, обсяг боргів тощо; 3) виявити потенційних 

спадкоємців [126, с. 286]. Воля на прийняття спадщини могла бути висловлена 

одним із двох способів: 1) заявою про намір прийняти спадщину; 2) фактичним 

вступом в управління спадковим майном [126, с. 286–287]. Усі зазначені дії в 

ситуації заповідання знайшли відображення у жанровій палітрі заповідального 

дискурсу.  

На Рисунку 1.1. показано жанри, які історично сформувалися в 

англійському спадковому праві: 1) заповіт (офіційний документ, у якому особа 

передає своє майно та гроші іншій особі після смерті); 2) опис майна (список 
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найменувань, які передає заповідач після смерті); 3) підтвердження передачі 

майна (документ передачі майна, підписаний усіма сторонами після смерті 

заповідача); 4) кодицил (додаток до заповіту, у якому вносять незначні зміни до 

заповіту); 5) довірча власність/траст (відповідно до цього документа майно, яке 

належить власникові, спочатку передається в розпорядження довірчого власника, 

але прибуток з нього отримують вигодонабувачі [353]). 

Заповідальний

дискурс 

Заповіт
Опис 

майна

Підтвердження

передачі майна
Кодицил

Довірча 

власність /траст
 

Рис. 1. 1. Жанри заповідального дискурсу в англійському правовому дискурсі 

У подальшому викладі зосередимося на аналізі жанру заповіту з метою 

встановлення його жанрових особливостей. 

 

 

1.3. Жанрові особливості англійських заповітів 

 

1.3.1. Етимологія терміна Last Will and Testament в англійській мові 

Етимологічний аналіз термінів у різних галузях знань нерідко помагає 

розкрити динаміку розвитку того чи іншого поняття, яке набуває 

термінологічного статусу, і чіткіше зрозуміти процес термінотворення. Заповіт як 

правовий документ спадкового права відіграє важливу роль у житті сучасного 

суспільства. Походження назви документа, який є особистим розпорядженням 

фізичної особи на випадок смерті, та період впровадження цієї назви у правовий 

дискурс не мають однозначного тлумачення. Вчені розглядають головно дві 

теорії: 1) історичну та 2) семантичну. До першої переважно апелюють історики, а 

друга є предметом дослідження мовознавців.   
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Аналіз англійських заповітів показує, що сьогодні вони мають офіційну 

назву Last Will and Testament. Існує два пояснення виникнення цієї назви. Перша 

теорія наголошує на значеннях слів will та testament. Назву почали 

використовувати у XVI столітті [331, с. 694]. Will використовували для 

заповідання нерухомого майна, тоді як testament – для особистого майна [187; 

331, с. 694;]. Інша теорія наголошує на етимології слів та зазначає, що ці слова є 

синонімами. Will походить від староанглійського слова willa та означає 

„волевиявлення (desire), бажання (wish), сильне бажання (longing), симпатію 

(liking), схильність (inclination), розпорядження (disposition to do something), хід 

думок (mind), рішення/рішучість (determination), намір (purpose), прохання 

(request), радість/втіху (joy), захоплення (delight)”, а testament є його латинським 

синонімом testamentum, який означає “останню волю, оприлюднення заповіту (last 

will, publication of a will)” [186]. Will у значенні документа, який виражав волю 

особи щодо передачі майна після смерті, вперше зафіксовано у кінці XIV століття, 

а testament у тому ж значені вперше датовано XIII століттям [там само]. Варто 

зазначити, що у християнській традиції латинський термін testamentum у значенні 

договору та заповіту використовували паралельно [186, с. 221–222]. У ранній 

християнській латині грецький термін διαθήκη, ης, ἡ означав “заповіт” (covenant). 

У теорії права цей термін означає офіційну заяву, переважно в письмовій формі, 

яка виражає бажання особи передати свою власність після своєї смерті [186, 

с. 221–222]. Термін testamentum зафіксовано не лише як термін права. Його також 

вживають у теологічних текстах як Божу настанову та частину Біблії (Old 

Testament та New Testament) [186, с. 221‒222]. 

Зокрема, К. Ферланд назвав першу теорію “історичною” і зазначив, що в 

сучасному світі не зосереджують увагу на відмінності в термінах, а 

використовують сполучення слів як офіційну назву для найменування 

юридичного документа передачі нерухомого та рухомого майна. Також автор 

наголосив, що last позначає останню волю спадкодавця і відкликає (скасовує) 

попередні заповіти [243]. К. Снедон спростував таке пояснення і вважав, що назва 
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з трьох слів утворена радше для милозвучності і є однією з характеристик жанру 

заповіту [331, с. 695‒696]. Автор додав, що до 1500-х років ці слова поєднували в 

назві заповіту по-різному: testament and will, testament and last will і навіть 

testament and latter will. Трактат про заповіти Г. Свінбуна, який опубліковано у 

1743 році, має назву “A treatise of Testaments and Last Wills”. Лише назва Last Will 

and Testament збереглась і використовується дотепер. 

Усі акти англійського парламенту історично і тепер послуговуються 

терміном will. Атрибут last вказує на важливість документа, а не на те, що заповіт 

є остаточним. Поки заповідач живий, заповіт можна відкликати або змінити, тому 

невідомо, котрий заповіт стане останнім. Не можна погодитися з К. Снедом у 

питанні милозвучності, оскільки назва належить до біномних конструкцій, які 

часто трапляються у мові права. 

Біномні конструкції представлено послідовністю двох слів чи 

словосполучень, які належать до однієї граматичної категорії, мають семантичну 

спорідненість та з’єднані сполучниками and чи or. М. Густафсон поділяв такі 

конструкції на синонімічні (last will and testament), антонімічні (in person or by 

proxy) та комплементарні (shoot and kill) [262, с. 133]. Н. Андрейчук поділяє ці 

конструкції на доповнювальні та підсилювальні і вважає, що вони є засобом 

втілення логічної аргументації і відображають прагматичну настанову 

забезпечити переконаність у точності та детальності висловлення. Доповнювальні 

конструкції відображають усталене поєднання різних сутностей (bodies and goods, 

credit and profit, form and effect) та трапляються рідше. Підсилювальні конструкції 

фігурують значно частіше і поєднують близькі або рівноцінні сутності (authority 

and power, good and loving, true and faithful) [4, с. 263–264]. 

Отже, will and testament є підсилювальною бінарною конструкцією, яка 

притаманна для цього типу юридичних документів, і у сучасній правовій 

англійській мові слугує назвою документа.  

Сучасні англомовні юридичні словники фіксують окремо терміни will і 

testament. Усі визначення терміна will мають такі спільні семантичні компоненти: 
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1) документ; 2) передавання майна; 3) передавання після смерті заповідача [219; 

304; 185]. Термін testament визначають як синонім will або подають визначення, 

аналогічне до останнього. Історична відмінність термінів will (для позначення 

нерухомого майна) та testament (для позначення особистого майна) стерлася [185, 

с. 1358].  

Етимологічний словник української мови подає термін заповіт як результат 

контимінації форм завіт і заповідь [60, с. 236]. Завіт (болг. завет, бр. Завешчаць 

“заповідати”, др. завЂть,ч. zavĕt, слц. zavet, м. схв. завет, стсл. завЂть. Zavĕtь) 

утворене від дієслова zavetiti “заповідати”, що означало первісно “загородити 

вітами” призначувану комусь ділянку землі. [60, с. 219]. 

Термін завіт не вживається в сучасній українській мові поза Біблійним 

контекстом. Богослови тлумачать тріаду завіт – союз – заповіт шляхом аналізу 

грецького терміна διαθήκη, який вживали в Септуаґінті для перекладу єврейського 

berith, що означає “угоду” або “союз”, чи то в політичному значенні, чи навіть у 

подружньому, а найчастіше – “угоду ‒ союз” між Богом і його народом. 

Розглядали й друге значення заповіту – остання воля. Латинська Вульґата у 

першому значенні (“угода–союз”) переважно вживала слово foedus (а також 

pactus), а в другому (“заповіт”) – testamentum. У латинських євангельських 

текстах про Тайну Вечерю вживається термін (novum) testamentum, що вказує на 

те, що Христові слова та дії є останніми (перед смертю), а не початковими (для 

Нового Союзу), і тому, можливо, для латинського Заходу Новий Союз став Новим 

Заповітом. У церковнослов’янських перекладах уживається слово завіт в обох 

значеннях. В цілості Святого Письма значення “завіт” як угода між Богом і його 

народом істотно переважає над значенням “останньої волі”, для слов’янського 

Сходу. Хоча нині в українській мові слово завіт не вживається, як уже 

зазначалося, поза біблійним контекстом, проте, якщо при перекладі διαθήκη 

вживати його як синонім союзу, воно відтворюватиме грецький термін 

адекватніше, ніж слово заповіт, яке в українській мові ніколи не мало значення 

“союзу” [155, с. 28]. 
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Академічний тлумачний словник української мови подає таке визначення 

заповіту: 1) офіційний документ, який містить розпорядження певної особи щодо 

її майна на випадок смерті; передсмертна воля; 2) настанова, наказ, дані 

послідовникам або нащадкам; те, що увійшло в традицію, встановилося з давніх 

часів; 3) те саме, що заповідь [147]. Варто зазначити, що заповідь відповідно до 

словника має такі значення: 1) біблійний або євангельський вислів-наказ, вислів-

повчання морально-побутового характеру; 2) суворе правило поведінки, 

неухильний обов’язок [147]. У цьому ж словнику зазначено, що застарілою 

назвою заповіту про спадщину є духівниця [148]. 

Термін тестамент реєструється як застарілий термін на позначення 

документа про дарування майна [149]. Юридичний словник трактує заповіт як 

особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті [182].  

В українській лінгвокультурі заповіт є не лише юридичним терміном, а має 

значно глибше духовне значення. Українському народові притаманні так звані 

духовні заповіти. Такі заповіти є позачасовими. До прикладу, заповіти львівських 

міщан XVII – XVIII століть розпочинаються з інвокації (апелювання до Божого 

імені). Заповіт О. Адамович (1688 року) розпочинається такою інвокацією: “Во имя 

святой, живоначальной и неразделимой Тройцы Отца и Сына и Святого Духа, 

аминь” [158, с. 65]. Духівниця Ю. Александровича (1711 року) починалась іншою 

інвокацією: “Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да будут в вечной памяти. 

Аминь” [158, с. 65]. Невелика кількість англійських заповітів також містять духовну 

частину, де тестатор заповідає свою душу Богові. Наприклад: First I commend my soul 

into the hands of Almighty God (Christopher Williamson, 1839). Духовні заповіти 

невіддільні від існуючих у конкретній культурі цінностей, навіть є “засобом 

збереження культурних надбань” [153, с. 62; 43, с. 68–87; 79, с. 45–51].  

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що термін на 

позначення заповіту в українській та англійській мовах має низку спільних ознак. 

По-перше, в обох мовах він має дві сфери застосування: у юриспруденції та у 

богослов’ї. У юриспруденції його використовують як назву документа для 

передачі майна після смерті заповідача. Як богословський термін він вживається у 



57 
 

назві частин Біблії (Новий Завіт – New Testament та Старий Завіт – Old Testament). 

По друге, англійський термін will та український заповіт несуть семантичну 

ознаку волі заповідача. До відмінних ознак у семантиці досліджуваних термінів 

зараховуємо наявність в українському терміні “духовної” складової. 

 

1.3.2. Основні ознаки жанру заповіту в Англії кінця ХІХ – початку 

ХХІ століть 

З опорою на неориторичну концепцію жанру розглядаємо його як 

соціокомунікативний феномен, який займає проміжне становище у єрархії “від 

мікро рівня оброблення природної мови (natural language processing) до макро-

рівня культури” [306, c. 68]. У такій моделі мовленнєва соціально обумовлена дія 

генерує типове мовне оформлення вмісту, яке відтворюється в конкретних 

ситуаціях спілкування. Отже, “спрацьовує” механізм зв’язку індивідуальної 

мовленнєвої дії та повторюваної соціальної ситуації. К. Кемпбел та К. Джеймісон 

привертають увагу до факту, що жанри – це не просто низка актів, у яких 

повторюються певні риторичні форми, порівнюють їх із “сузір’ям впізнаваних 

форм, які пов’язані внутрішньою динамікою” [215, c. 17] Отож, для жанру є 

визначальними не окремі мовні засоби, а власне їхнє поєднання, яке слугує для 

вираження “реакції” на “вимоги” ситуації. 

Заповіт як жанр заповідального дискурсу є повторюваною 

мовленнєвою дією, яка генерує типове мовне оформлення вмісту для 

задоволення соціально обумовлених потреб заповідача в ситуації 

заповідання. З опорою на запропоноване визначення виокремлюємо такі основні 

конститутивні ознаки жанру заповіту: 1) соціокультурна обумовленість; 2)  

породження в ситуації заповідання; 3) типова композиція; 4) типове мовне 

оформленням вмісту 5) типовий спосіб побудови мовлення у вигляді 

комплексного перформативного мовленнєвого акту.  

Соціокультурна обумовленість передбачає визначеність мовленнєвої дії 

правовою культурою. Ситуація заповідання відіграє важливу роль при складанні 
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заповітів. Наближення смерті, хвороби, певні конфліктні ситуації у родині є 

головними мотиваторами для складання заповітів. Заповідач ставить мету 

визначити спадкоємців його майна та грошей і досягнення цієї мети передбачає 

використання типової композиції та мовного оформлення вмісту заповіту. 

Типова композиція передбачає розміщення текстових фрагментів у такій 

послідовності: назва (Last Will and Testament), представлення адресанта, 

заповідання, відкликання попередніх заповітів (якщо були), призначення 

виконавця та засвідчення.  

Типовий спосіб побудови мовлення у вигляді низки перформативних 

мовленнєвих актів, що слугують для досягнення комунікативної мети заповідача в 

ситуації заповідання. 

Типовий спосіб побудови мовлення відображено у специфіці 

комунікативної організації жанрових фрагментів у формі мовленнєвих актів, їхніх 

іллокутивних характеристик експліцитності/імпліцитності, пропозиційного змісту 

та визначає цілеспрямованість та комунікативну інтенцію заповідача. У 

досліджених заповітах виявлено мовленнєві акти різних типів. Наприклад, 

екзерситиви виражають рішення заповідача про передачу майна на користь певної 

особи та призначення виконавців. Відкликальна частина заповітів представлена 

експозитивами, а мовленнєві акти комісиви виражають спонукання до певної дії. 

Англійський заповіт є комплексним перформативним мовленнєвим актом. 

Детально мовленнєві акти розглянуто у четвертому розділі. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Інституційна компонента є невід’ємною частиною розвитку суспільства. 

Основною функцією соціальних інститутів є координувати співпрацю людей, 

накладати на них певні обов’язки, обмежувати свободу вибору й досягати певного 

рівня забезпечення порядку. Виконання цих функцій передбачає сферу 

комунікації, яка відображає взаємодію мови, соціуму та культури. 

2. Правовий дискурс є підтипом інституційного дискурсу, який породжений 

вагомим соціальним інститутом права. Цей інститут визначає певну групу 
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суспільних відносин, до якої, серед інших, входять правові норми, які регулюють 

перехід прав і обов’язків померлого до інших осіб. Для регулювання цих відносин 

у Англії історично слугує заповіт – правовий документ, написаний у встановленій 

законом формі розпорядження дієздатного громадянина (заповідача) на випадок 

смерті про належне йому майно.  

3. Упродовж історії Англії існувало багато законів про заповідання 

особистої власності за заповітом у церковному праві, некодифікованому 

законодавстві та англосаксонському праві. Закон про заповіти (Wills Act, 1837) 

забезпечує право заповідання свого особистого рухомого та нерухомого майна 

кожному повнолітньому мешканцю Сполученого Королівства [353]. Більшість 

приписів акта 1837 року чинні дотепер в Англії та Уельсі. Відповідно до ст. 9 

цього акта заповіт має бути зроблено в письмовій формі, підписано заповідачем 

(або іншою особою за його вказівкою) і посвідчено не менше ніж двома свідками 

в його присутності.  

4. Заповідальний дискурс − підвид правового дискурсу. Як повторювана 

мовленнєва дія агента соціальної дії в ситуації заповідання він генерує типове 

мовне оформлення вмісту для задоволення комунікативних потреб заповідача та 

втілюється у низці жанрів. 

5. У межах спадкового права легалізуються питання пов’язані із 

заповіданням майна та отриманням спадщини. В англійському заповідальному 

дискурсі виформувалися такі жанри: 1) заповіт (офіційний документ, у якому 

особа передає своє майно та гроші іншій особі після смерті); 2) опис майна 

(список найменувань, які передає заповідач після смерті); 3) підтвердження 

передачі майна (документ передачі майна, підписаний усіма сторонами після 

смерті заповідача; 4) кодицил (додаток до заповіту, у якому вносять незначні 

зміни до заповіту); 5) траст/довірча власність (відповідно до цього документа 

майно, яке належить власникові, спочатку передається в розпорядження довірчого 

власника, але прибуток з нього отримують вигодонабувачі). 

6. Поняття жанру займає вагоме місце в сучасній дискурсології. Не 

досягнуто єдності поглядів стосовно основних ознак жанрів та їхньої типології. 
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Жанр як категорію комунікації визначає структурування змісту і форми 

спілкування в конкретній комунікативній ситуації, породженій соціальними 

потребами комунікантів.  

7. Заповіт є жанром заповідального дискурсу, який є повторюваною 

мовленнєвою дією, що генерує типове мовне оформлення вмісту для задоволення 

соціально обумовлених потреб заповідача в ситуації заповідання. Головними 

ознаками жанру заповіту є: 1) соціокультурна обумовленість; 2)  породження в 

ситуації заповідання для виконання дії заповідання, втіленої у перформативному 

тексті; 3) типова композиція; 4) типове мовне оформленням вмісту; 5) типовий 

спосіб побудови мовлення у вигляді низки перформативних мовленнєвих актів. 

8. Усі досліджувані англійські заповіти мають офіційну назву Last Will and 

Testament. Назва заповіту є підсилювальною бінарною конструкцією, яка 

притаманна для юридичних документів. 

Основні положення цього розділу висвітлено у публікаціях автора [103; 94; 

93; 102]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ЖАНР ЗАПОВІТУ В МЕТОДОЛОГІЧНОМУ РАКУРСІ 

 

Мова і право належать до найбільших цінностей культури, які відіграють 

визначальну роль у житті людей. Мова забезпечує освоєння світу й соціалізацію в 

ньому, а право створюється для утвердження і захисту справедливого порядку в 

соціумі. Як інструмент управління соціумом право в різних його проявах 

виражається різними системами знаків, перш за все, мовними. Юридичні 

приписи, укладені соціальним інститутом права, стають нормативними 

правовими регуляторами, коли фіксуються в офіційних письмових текстах. Такі 

тексти необхідні для координації соціальної взаємодії в усяких правових 

ситуаціях. Сюди належать різні типи нормативно-правових актів, виданих 

компетентними органами влади. Регуляторами порядку в соціумі є також тексти, 

укладені окремими особами відповідно до вимог оформлення, передбачених 

правовими нормами, зокрема доручення, довіреності тощо. До останнього типу 

текстів належить заповіт − особисте розпорядження фізичної особи на випадок 

смерті. Заповіт, безперечно, є міждисциплінарним об’єктом дослідження, 

оскільки може вивчатися у правознавстві (як односторонній правочин та умови 

його реалізації), соціології (як елемент соціального контролю з погляду соціальної 

дії права), культурології (як складовий елемент культури, що дотичний до права) 

та мовознавстві (як жанр правового дискурсу). 

Принципи та підходи до мовознавчого вивчення жанру заповіту в 

англійській мові, розуміння яких подано в цьому розділі, ґрунтуються на 

загальних принципах та підходах, випрацюваних у межах сучасної 

антропоцентричної парадигми гуманітарних студій, та забезпечили вибір 

інструментів аналізу матеріалу дослідження в цій науковій розвідці. 
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2.1. Напрями й підходи до аналізу жанру заповіту 

 

2.1.1. Принцип антропоцентризму в сучасній дискурсології 

Коли йдеться про парадигму наукових досліджень, то термін парадигма 

вживають в одному з таких двох значень: 1) особливий формат наукових 

досліджень, котрий а)  відображає ідеологію досліджень, б) визначає шляхи 

формування та впорядкування знань і програми досліджень, в) встановлює 

критерії оцінювання та інтерпретацію результатів досліджень: епістема, модель 

мислення, узагальнений зразок концептуалізації або теоретичного підходу; 

2) теорія (або модель постановки проблем), прийнята як зразок вирішення 

дослідницького завдання: концепція, підхід, погляд, позиція [2, с. 254−257].  

Історія мовознавства за три останні століття засвідчує, що панівні позиції 

займали щонайменше три парадигми: генетична (історична, еволюційна), 

таксономічна (інвентарна чи системноструктурна) і комунікативно-

функціональна [112, с. 10]. Перехід від однієї до іншої домінувальної парадигми 

не означає повного заперечення попередньої, а радше виражається у зміні 

поглядів на мову, нових пріоритетах, методах та перспективах. М. Макаров 

наголосив, що цей перехід супроводжується також переглядом самого статусу 

науки про мову серед інших галузей знання та виникненням нових 

міждисциплінарних зв’язків та “межових” дисципліни з характерними 

подвійними назвами [112, с. 10]. Оскільки основною ознакою мовознавчої 

парадигми другої половини ХХ – початку ХХІ століть є динамічність мови як 

об’єкта дослідження та антропоцентричне її сприйняття і вивчення [23, с. 31; 29, 

с. 21–23; 62, с. 29; 107, с. 5; 144, с. 29; 71, с 9; 84, с. 5–6; 178, с. 113 та ін.], то 

найчастіше на позначення сучасного формату наукових досліджень вживають 

атрибут “антропоцентричний”. Це пояснюється тим, що “парадигмальне 

перемикання” зацікавлень мовознавчої спільноти спричинило інтерес до 

“людиномірних” властивостей мови. 
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Цей інтерес став панівним, а його філософським принципом є 

антропоцентризм – уявлення про людину як осердя Всесвіту й кінцеву мету 

світобудови. 

Антропоцентричний формат досліджень став стимулом до розвитку уже 

згадуваних “межових” мовознавчих дисциплін, серед яких вагоме місце займає 

дискурсологія, яка робить основний наголос на “людиномірних” аспектах 

комунікації. З одного боку, ця наука розвивається на міждисциплінарній основі, а, 

з іншого, дискурс як “ситуативно обумовлена інтерсуб’єктна мовленнєво-

розумова діяльність, спрямована на взаємну орієнтацію у життєвому просторі на 

основі надання мовній формі семіотичної значущості” [113, с. 11], стає об’єктом 

не лише дискурсології, але й низки інших напрямів мовознавства, утворених на 

міждисциплінарній основі, як-от: психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, 

комунікативна лінгвістика, лінгвосеміотика, прагмалінгвістика, етнолінгвістика, 

лінгвокультурологія, наратологія, неориторика, лінгвістична теорія аргументації, 

гендерна лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика тощо. Це дає підстави говорити 

про дискурсивний поворот у гуманітарних науках. З позиції антропоцентризму 

текст для дискурсологів стає “продуктом діяльності людини, створеним для 

інших людей, у якому закодовані норми, атрибути, поведінка, цінності, 

стереотипи, “одягнені” в мовні знаки й зафіксовані як мовленнєвий витвір” [114, 

с. 116]. Американська дослідниця К. Воррен виокремила ключову ознаку 

антропоцентризму – “гуманотяжіння” (human bias). У її тлумаченні ця ознака 

пов’язує антропоцентризм з контекстом: яку б дію людина не виконувала, вона 

залишає відбиток, характер якого залежить від контексту [347, с. 154]. 

Засадничим для розуміння принципу антропоцентричності в сучасній 

дискурсології є той факт, що саме тлумачення дискурсу визначається стилем 

мислення: репрезентаційним чи діяльнісним. 

А. Мартинюк стверджує, що репрезентаційний стиль мислення становить 

методологічне підґрунтя формального і функціонального напрямів дослідження 

дискурсу, а діяльнісний стиль мислення – діяльнісного напряму [113, с. 12−13]. 

Основні ідеї останнього випливають із тлумачення мови як “виду сумісної 
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діяльності, інтегрованої в комплекс когнітивних процесів складної динаміки” [80, 

с. 63].  

 

2.1.2. Формальна, функційна та діяльнісна системи координат у 

дослідженні заповідального дискурсу та жанру заповіту 

Проаналізувавши низку багатопланових підходів до дослідження дискурсу 

як мовознавчого феномену, виокремлюємо три системи координат його вивчення, 

для кожної з яких притаманне особливе розуміння дискурсу: формальну, 

функційну та діяльнісну. Як уже зазначалося, перші два напрями ґрунтуються на 

репрезентаційному стилі мислення, філософською базою якого є об’єктивний 

реалізм. Одна з основних тез об’єктивізму постулює, що джерелом мовного 

значення є референція як співвіднесеність одиниці мови з об’єктами та явищами 

немовної реальності; кожна одиниця мови є нерозривною стабільною єдністю 

форми і значення/значень, що у сукупності створюють постійний мовний код. 

Комунікація можлива завдяки наявності в комунікантів спільного знання мовного 

коду, а її суть полягає в кодуванні та декодуванні інформації в термінах спільного 

коду [113, с. 115–116]. Методологічно формальний напрям ґрунтується на 

твердженні про незалежність форми від функції [293] і наполягає на аналізі 

структурних особливостей “мови в собі”, а не “мови в спілкуванні”. 

Прихильники формального напряму трактують дискурс з погляду 

особливостей мовного кодування, зокрема, єрархії структурних одиниць, і 

тлумачать його як сукупність утворень вище рівня речення або словосполучення 

(“language above the sentence or above the clause”) [328, с. 23; 63, с. 170; 112, с. 86]. 

Формальний напрям дослідження правового дискурсу передбачає опис 

дотичних до права мовних об’єктів як формальних структур. 

Дослідники зосереджуються, перш за все, на питаннях виявлення, аналізу й 

опису “юридичної мови” (legal language) як спеціального мовного коду, який має 

надзвичайно вагоме значення для юриспуденції, адже “право є вежею, 

побудованою мовою” [274, с. 4]. Юридичну мову тлумачать як засіб 
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формулювання юридично значущих положень, які завдяки формалізації 

перетворюються на дієвий механізм регулювання поведінки людини [109, с. 36] 

Першою науковою розвідкою з питань зв’язку мови і права на матеріалі 

англійської мови вважають фундаментальну працю “Мова права” Д. Мелінкофа, 

яка була написана ще у 1963 році [303]. У згаданій книзі розглянуто розвиток 

правової лексики з англо-саксонських часів до наших днів із урахуванням ролі 

запозичень. Д. Мелінкоф також розглядав окремі особливості стилю правовових 

текстів та їхню соціальну й культурну вагомість. Фактично, книга започаткувала 

низку досліджень, які можна віднести до формального напряму аналізу правового 

дискурсу. У межах цього напряму традиційна лінгвістика й конвенційна 

юриспуденція розглядали об’єкти вивчення як системи кодів, які визначають 

використання мови і застосування закону з погляду їхнього потенціалу, а не 

емпіричної реалізації. 

Об’єктом дослідження були номінативні системи, радше ніж їхнє 

використання. Огляд праць засвідчує, що формальний напрям (formalist accounts of 

legal language) представляє історично та географічно обмежені матеріали аналізу 

правового дискурсу, який тлумачать як мовну юридичну практику [257, с. 2‒3]. 

Абсолютну більшість сучасних досліджень у царині правого дискурсу 

пердставляють функціональний напрям, який опирається на ключову тезу 

обумовленості функцій дискурсу функціями мови. Методологія функціоналізму 

передбачає вивчення структури і функціонування мови з метою встановлення 

відповідності між ними [111, с. 55]. 

Першою фундаментальною працею з проблематики встановлення функцій 

мови вважають книгу К. Бюлера “Теорія мови” (написана у 1921 і видана у 1934 

році) [36], де він розглянув концепцію мови як органону. Згідно з його теорією 

мова як символічна система виконує репрезентаційну функцію (представлення 

предметів і ситуацій), мова як симптом є способом вираження світогляду 

відправника інформації, а як сигнал – засобом апеляції до адресата. Того ж самого 

року Е. Сепір у його “Мові” (1921) [326] виокремив символічну, комунікативну, 
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експресивну, соціальну, соціально-культурну функції мови та функцію впливу. 

До питання функцій мови зверталися члени Празького лінгвістичного гуртка, які 

у “Тезах” (опублікованих 1929 року) обґрунтували такі функції: соціально 

зумовлена, інтелектуалізована, афективна і поетична [154]. Серед інших вагомих 

теорій, що торкаються цього питання, доречно назвати ідеї А. Мартіне, 

Р. Якобсона, Дж. Ліча та ін., а кількість функцій, які описано у різних наукових 

працях, сягає 25 [143, с. 647]. У цій праці дотримуємося поглядів Ю. Степанова, 

який відповідно до трьох вимірів семіозису Ч. Морріса встановив три функції 

мови: номінативну, синтаксичну і прагматичну [152]. 

Функційний напрям у дослідженнях правового дискурсу привертає увагу до 

тих аспектів вживання мови права, що породжує дихотомію текст-як 

продукт: дискурс-як-процес. Ця дихотомія є базовою для низки сучасних 

дискурсологів, які тлумачать дискурс як процесуальний феномен, пов’язаний із 

реальним продукуванням мовлення, а текст – як результат процесу продукування, 

що має завершену й зафіксовану форму [31; 72; 87; 179; 83; 176]. У межах цього 

напряму ключовим для тлумачення правового дискурсу є те, що він реалізується в 

правових текстах, які написані мовою права і мають різні функційні та структурні 

особливості. Велике розмаїття правових текстів є свідченням багатогранності 

правового дискурсу, в межах якого виокремлюють різні підтипи та жанри. 

Жанри правового дискурсу досліджували такі вчені, як П. Ґудріч,  

А. Тросборґ, П. Тірсма, Ґ. Шнайдерайт, Дж. Тессуто та ін. [256; 345; 342; 330, 

340]. Однак вичерпної класифікації цих жанрів ще не укладено. Д. Берукштіне 

зазначив, що ще навіть не було такої спроби [206, с. 91]. Варто додати, що на 

сьогоднішній день ще не запропоновано чітких критеріїв виокремлення типів і 

підтипів правового дискурсу загалом. У цій праці, як уже зазначалося, опираємося 

на переконання, що критерієм викремлення правового дискурсу є факт його 

породження соціальним інститутом права, який виконує дві основні функції: 

впорядкування людських відносин у соціумі та відновлення соціального порядку, 

коли він порушується. Відповідно заповідальний дискурс як підтип правового 

виокремлюють з урахуванням його функції: впорядкування майнових відносин, 



67 
 

які пов’язані з переходом власності від однієї особи до іншої/інших у зв’язку зі 

смертю попереднього власника. Таке впорядкування забезпечується 

використанням жанрів: “конвенціоналізованих форм використання мови, що 

відповідають (appropriate to) конкретним галузям соціальної діяльності та цілям 

учасників цієї діяльності” [269, с. 33]. Таке визначення жанру дав ще 1985 року 

Ґ. Крес: конвенціоналізована “форма тексту”, яка відтворює функції та цілі, 

пов’язані з конкретною “соціальною подією” [284]. На аналізі жанрів правового 

дискурсу зосереджували увагу В. Бхатія, Дж. Свейлз, [208; 338] та ін. Всі 

дослідники наголошують конвенційність їхньої форми та змісту. 

А. Тросборг вказувала на зв’язок кодування та подієвості й визначала жанр як 

“закодовані та закріплені (keyed) події, поміщені в соціальний комунікативний 

процес” [345, с. 8]. Докладний аналіз жанрів правового дискурсу дав В. Бхатіа. У 

його тлумаченні жанр – це “впізнавана комунікативна подія, що характеризується 

низкою комунікативних цілей, котрі розпізнають та взаємно розуміють члени 

професійної та наукової спільноти, в якій подія регулярно відбувається” [208, с. 13]. 

Початково (книга 1993 року) В. Бхатіа зосереджується на різних аспектах 

конструювання, інтерпретації та використання жанрів у різних професійних 

контекстах і можливості застосування жанрового аналізу для викладання 

професійно-орієнтованої англійської мови, однак у книзі 2004 року [209] він 

відійшов від педагогічних цілей і дав багатовимірний розгляд письмового дискурсу, 

щоб “по-перше, зосередитися на світі професіоналів, а, по-друге, щоб краще 

побачити слона, того з притчі, а не його частину як шестеро сліпців”
2
 [210, с. 19].  

Дослідник наголосив, що всі напрями дослідження дискурсу та жанру 

роблять внесок у вивчення “особливих аспектів використання мови в типових 

контекстах”, але лише поєднуючи різні напрями та підходи можна мати “повне 

уявлення про слона” [210, с. 19]. Це твердження, безперечно, слушне для 

дослідження жанру заповіту.  

                                                           
2
 У відомій староіндійській притчі шестеро сліпців торкаються слона, щоб визначити, що ж він 

собою являє. Кожен торкається якоїсь однієї частини тіла (до прикладу, бік, хобот, бивень), а 

після цього вони обмінюються враженнями. Сліпці сперечаються, бо кожен описує слона по-

різному. Насправді жоден опис не є вірним.   
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2.1.3. Ситуативний підхід до дослідження заповіту як 

соціокомунікативного феномену 

The real linguistic fact is not an isolated word,  

but an utterance with its context of situation.  

(B. Malinowski) 

У цій праці основою розгляду жанру заповіту як соціокомунікативного 

феномену є ситуативний підхід.  

Визначальним для розуміння правового дискурсу є постулат, що мова 

соціуму, з одного боку, об’єднує цей соціум, забезпечуючи можливість 

комунікації між його членами та однакову реакцію в конкретних комунікативних 

ситуаціях, а з іншого боку, − організує саму інформацію, обумовлюючи відбір 

повідомлень та встановлення зав’язків між ними. Ці два аспекти тісно пов’язані, а 

ключовим поняттям для розуміння їхнього зв’язку є ситуація. СУМ визначає 

ситуацію як “сукупність умов та обставин, що створюють певне становище, 

викликають ті чи інші взаємини людей” [150, с. 208]. Авторитетний словник 

англійської мови подає декілька визначень ситуації, а саме: 1) the place, position or 

location of a city, country, etc., in relation to its surroundings; 2) the place occupied by 

something; 3)  a place or locality in which a person resides or happens to be for the 

time; 4) the position in life or in relation to others, held or occupied by a person; 

5) condition or state; 6)  position of a person with regard to circumstances; 7) position 

of affairs; combination of circumstances [187] (тут і далі виокремлення О. Кулини). 

Визначення в СУМ відповідає останнім чотирьом смислам в англійському 

словнику, а виділені компоненти привертають увагу до зв’язку поняття ситуації зі 

взаєминами людей, що неодмінно передбачає комунікацію для врегулювання цих 

взаємин. Ситуація заповідання породжується правовою культурою соціуму, яка 

передбачає різні форми узгодження відносин між членами цього соціуму на 

основі правових норм. 

Актуальність вивчення питання ситуації заповідання з погляду 

мовознавства визначається спрямованістю сучасних мовознавчих досліджень на 
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вивчення різних аспектів Homo Lingualis з опорою на мультидисциплінарний 

підхід, який передбачає врахуванням здобутків, перш за все, соціології, 

культурології та антропології.  

Проблематики теорії ситуації в дискурсивних студіях торкалися чимало 

іноземних та вітчизняних науковців: Ф. Вегенер [349], Дж. Фірс [248] , Дж. Ліч 

[290], М. Аргайл, А. Фургам, Я. Грегам [190], Й.  Барвайз, Й. Пері [197], 

С. Ліндстром [292], С. Мечкор [302], Р. Купер, Г. Камп [221], К. Девлін [228], 

Р. Ленекер [289], Б. Маліновський [298], К. Переверзев [125] та ін. 

Більшість науковців ототожнюють поняття “ситуація” та “контекст”, однак 

існує погляд, що вони мають різні значення [302]. Зокрема, текст розглядають як 

продукт, який породжується в конкретній ситуації не лише за законами мови, але 

й з урахуванням культурного контексту. Дослідження ситуації заповідання та 

культурного контексту заповітів є вагомим напрямом вивчення заповідального 

дискурсу.  

Останній, як уже зазначалося, тлумачимо як підвид правового дискурсу, 

який є інтерсуб’ктною мовленнєво-розумовою діяльністю, що обумовлена 

ситуацією заповідання, і слугує для задоволення комунікативних потреб 

суб’єктів права при розв’язку конкретних питань спадкування майна та 

грошей.  

Заповідальний дискурс не розглядали раніше з позицій ситуативного 

підходу, проте, не викликає сумніву, що для інтерпретації текстів заповіту 

ситуативний контекст відіграє неабияку роль. Щоб дослідити ситуативний і 

культурний контексти заповіту в Англії, були поставлені завдання: 1) розглянути 

поняття ситуації та ситуативного контексту з погляду сучасної 

комунікативістики; 2) окреслити поняття комунікативної ситуації та культурного 

контексту в ситуації заповідання; 3) сформулювати постулати, що розкривають 

запропоноване тлумачення ситуативного та культурного контекстів заповідання 

на матеріалі англійської правової традиції. 

Ситуація є вагомим компонентом схеми комунікації, де її розглядають як 

контекст. У цьому вимірі доречним видається позначити її як ситуативний 
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контекст, тобто умови та обставини, які передують комунікації, впливають на неї 

та визначають її перебіг. Ще у 1923 році Б. Маліновський у додатку до “Значення 

значення” Ч. Оґдена й А. Річардса започатковує “етнографічний емпірицизм” і 

впроваджує термін “контекст ситуації” [356, с. 259]. Дж.  Фірс зазначає, що 

поняття ситуації Б. Маліновський завдячує Ф. Веґенеру, який у 1885 році вперше 

випрацював теорію ситуації (Situationstheorie) [248, с. 93−118].  

За Ф. Вегенером позамовними чинниками, які формують ситуативне поле, 

є: 1) спільне для адресата та адресанта поле сприйняття (the shared perceptual 

field); 2) здатність запам’ятовувати не лише минулі висловлення, але також 

минулі події (the retention in memory); 3) свідомість як історичне, суспільне, 

зумовлене видом певної діяльності явище або наміри, зацікавлення та 

орієнтування вузького кола осіб (the structure of consciousness); 4) культурний 

контекст (the cultural context). Кожен із цих чинників створює ситуацію, у якій та, 

через яку формуються висловлення. Ф. Вегенер виокремив ситуацію сприйняття, 

ситуацію спогадів, ситуацію свідомості та ситуацію культури, поєднання яких 

називав чотирикомпонентною ситуативною матрицею [349, с. 21−23]. 

Дж. Фірс зазначив, що розгляд мови як способу виконання дії наближає 

Б. Маліновського до Л. Вітґенштайна, для якого “значення слів полягає в їхньому 

використанні”, і який уважав, що “неможливо зрозуміти, як функціонує слово. 

Варто поглянути на його використання й осягнути його на цій основі” (цит. за 

с. 138 [248, с. 93−118]. Б. Маліновський також поділяв думку Л. Вітґенштайна 

щодо того, що намір занурений у ситуацію, в людські звичаї та інститути. Якби не 

існувало техніки гри в шахи, то в мене не виникало б наміру зіграти партію (if the 

technic of the game of chess did not exist, I could not intend to play a game of chess) 

[354, § 337]  

Зокрема Р. Робінc зазначив, що Дж. Фірс використав поняття контексту 

ситуації Б. Маліновського для формулювання теоретичного підходу до розгляду 

мови. Однак його головний інтерес був дещо інший, ніж у Б. Маліновського: 

Б. Маліновський був етнографом, отже, предмет його дослідження вимагав 
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занурення в мовознавство; Дж. Фірс був мовознавцем, прийшов до етнографії для 

того, щоб досягнути правдивого розуміння значення [322, с. 33−46]. 

У книзі “Коралові сади та їхня магія” Б. Маліновський представив 

етнографічну теорію мови. Одним із найвагоміших постулатів цієї теорії є 

твердження, що висловлення пов’язані з іншими видами діяльності людини та з її 

соціальним і фізичним середовищем [298, с. 22]. І власне вивчення 

співвідношення мови з видами діяльності та інтерпретація кожного висловлення в 

реальному контексті забезпечує, на його думку, нову точку відліку в розгляді 

мовної реальності [там само с. 9]. Реальним мовним фактом є завершене 

висловлення в контексті ситуації [298, с. 11] (виокремлення О. Кулини). 

Для тлумачення ситуативного контексту заповідання вагомою є ідея 

Дж. Фірса, котрий, аналізуючи здобутки Б. Маліновського, наголосив на 

важливості врахування інституалізації для аналізу мови. Цю ідею розвинув 

британський функціоналізм в особі самого Дж. Фірса, М. Голідея та ін. 

Прихильники прагматичного функціоналізму в мовознавстві, зокрема Дж. 

 Ліч [290], та фахівці в галузі психології ситуацій [190] обстоюють переконання, 

що мова − інструмент, який людина використовує в соціальній дійсності, а 

ситуація − явище матеріальної дійсності. Дж. Ліч зазначив, що семантика бере за 

основу значення слова, а прагматика визначає значення висловлення відповідно 

до ситуації [290, с. 123]. 

З погляду психології ситуація має багато складників: за певної ситуації 

деякі складники (наприклад, ціль, роль, місце тощо) є важливішими за інші; 

проте, коли знехтувати окремими складниками, ми наражаємося на небезпеку 

мати необ’єктивну картину [190, с. 3]. 

Свого часу К. Переверзев розглядав ситуацію в аспекті когніції, логіки 

сприйняття та мови. Мовне оформлення висловлення чітко підбирається 

відповідно до ситуації [125, с. 26]. Він зазначав, що неможливо щось описати без 

урахування складників, а саме об’єктів та атрибутів. Останні утворюють можливі 

ситуації (“фрагменти” світу), проте зауважив, що дуже важко визначити межі між 

ситуацією і світом (частина та ціле) [125, с. 31]. 



72 
 

Натомість Дж. Барвайз та Дж. Пері обґрунтували теорію ситуації, в основу 

якої покладено математичну теорію значення, яка слугує для вивчення 

ситуативної семантики [197]. Ця теорія є міждисциплінарною, оскільки залучає 

когнітивістику, комп’ютерні науки та штучний інтелект, лінгвістику, логіку, 

філософію та математику. Ситуативна семантика має на меті пояснити процес 

мовлення за допомогою семантичних універсалій, до яких належать: 1) зовнішні 

чинники мови (external significance of language). Мову використовуємо для 

передачі інформації, яку визначатимуть перебіг подій, причини їх виникнення, 

місце та час, у яких опинилися мовці; 2) продуктивність мови (productivity of 

language). Використовуючи конкретний словниковий запас ми породжуємо 

повідомлення, які мають зміст; 3) ефективність мови (efficiency of language). Одні 

й ті ж речення можна використовувати повторно для розповіді про щось інше. 

Проте інтерпретація речень залежатиме від ситуації, яку вони описують; 

4) відносність у перспективі (perspectival relativity of language). Мовці 

потрапляють у різні ситуації, мають різне бачення світу. Тому повідомлення, яке 

передає висловлення буде різним у різних осіб, а його розуміння залежатиме від 

інтерпретації; 5) двозначність мови (the ambiguity of language). Висловлення 

зазвичай мають більше, ніж одне значення; 6) ментальний потенціал мови (the 

mental significance of language). 

Мова слугує для передачі інформації не лише про зовнішній світ, але також 

про внутрішній світ людини [197, с. 42]. С. Ліндстром, який детально аналізував 

працю Дж. Барвайза та Дж. Пері, вважав, що в ситуативній семантиці, ситуація є 

одним із компонентів повідомлення, а в основі ситуативної семантики лежить 

реальна ситуація, реальні обставини та події, які є чітко визначеними [292, с. 11]. 

Зокрема С. Мечкор визначив відношення між ситуацією в повсякденному 

житті та ситуацією в теорії ситуацій. Він зазначав, що люди часто 

використовують слово ситуація для позначення контексту і навпаки [302]. 

Представники таких галузей наукового знання, як психологія, соціологія та 

мовознавство поділяють думку про вирішальну роль ситуації у вчиненні 

людиною мовної або соціальної дії. Кожна з цих наук враховує особу учасника 
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ситуації та саму ситуацію. Ситуація програмує людську взаємодію, відповідно 

людська поведінка залежить не лише від суб’єктивних характеристик, але й 

обумовлена об’єктивними умовами. Ситуація формується певною кількістю 

подій, які Н. Арутюнова називала “простими елементами, які входять в онтологію 

світу разом з предметами та фактами” [12, с. 105]. 

Характеристиками цих подій є: а) виділеність із потоку, важливість того, що 

відбувається [12, с. 102]; наявність причини [42, с. 265]; тривалість у часі/просторі 

[65, с. 29]. 

Учений Р. Ленекер наголосив на унікальності комунікативної ситуації, 

оскільки адресат та андресант перебувають у певному місці у певний час і 

пов’язані комунікативними стосунками [289, c. 143−188]. Успішною та 

реалізованою комунікативна ситуація є лише за умови спільної семантичної бази 

(фонових знань) комунікантів [234]. 

Для дослідження заповіту як основного жанру заповідального дискурсу в 

цій праці використано аналіз ситуативного контексту та культурного 

контексту. Перший розглянуто з опорою на теорію ситуативної семантики 

Р. Купера та Г.  Кемпа й теорії репрезентації дискурсу Дж. Барвайза. Поняття 

ситуації (ситуативного контексту) тлумачиться як об’єкт у теорії ситуації, який 

визначає інформація, що супроводжує ситуацію і характеризується певною 

референтністю та оцінністю [221, c. 314]. Інформація завжди є інформацією про 

конкретну ситуацію. Зміст інформації залежить від ситуації, а це пояснює 

важливість теорії ситуації у семантичному та логічному аналізі інформації [228]. 

Онтологічними складовими теорії ситуації є особи, відносини, місце, тип та 

параметри [229]. Параметри не мають індивідуального характеру (are not 

individuated). Вони визначаються когнітивною поведінкою дійової особи та 

вказують на важливі інформаційні зв’язки [229, с. 4]. Теорія ситуації торкається 

питань, як ми сприймаємо світ і що впливає на нашу поведінку та 

спілкування/комунікацію в соціумі.  

Складниками ситуації заповідання вважаємо: 1) наявність зацікавлених 

осіб (заповідач, спадкоємці, виконавці заповіту) з їхніми комунікативними і 
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практичними цілями та розподілом ролей; 2) наявність правовох норм для 

регулювання відносин між зацікавленими особами; 3) спільне знання цих норм 

усіма зацікавленими особами; 4) місце укладання заповіту (вдома, в лікарні, на 

війні тощо). 

У ситуації заповідання породжується текст заповіту, що, окрім 

ситуативного контексту, ще має культурний контекст, який тлумачимо як 

соціальні конвенції про мовленнєву поведінку в контексті конкретної ситуації. 

Один із основоположників Тартусько-московської школи семіотики 

О. П’ятигорський вважає, що текст є одним із об’єктів дослідження в 

“прагматичній сфері сигналізації” і з погляду теорії сигналізації є елементарним 

поняттям [137, c. 145]. Він виокремив три обмеження тексту як емпіричного 

поняття: 1) текстом є лише таке повідомлення, яке оптично, акустично чи якось 

інакше зафіксоване; 2) текстом є лише таке повідомлення, просторова фіксація 

якого не була випадковим явищем, а необхідним засобом свідомого передавання 

цього повідомлення автором чи іншими особами; 3)  передбачається, що текст є 

зрозумілим, тобто не містить мовних труднощів, які перешкоджали б його 

розумінню, що уможливлює більшою чи меншою мірою адекватне прийняття 

повідомлення [137, с. 145]. Попри те, що таке бачення тексту є доволі вузьким і 

обмежує його чуттєво-емпіричним рівнем, все ж абсолютно переконливим 

вважаємо твердження семіотиків, що кожен текст, чи то роман чи епітафія, лозунг 

чи протокол, підручник фізики чи любовний лист, створюється в конкретній 

ситуації зв’язку (communicative situation) автора з іншими особами (при цьому не 

має значення, чи існують ці особи насправді) чи зі самим собою. Залежно від 

різновиду зв’язку (а їх є надзвичайно багато) текст виконуватиме якусь функцію 

чи низку функцій [137, с. 146]. Ця конкретна ситуація зв’язку втілюється в тексті з 

урахуванням певних конвенцій та культурних традицій, які визначають його 

побудову та наповнення. Останні роглядаємо як культурний контекст, який є 

складним і гетерогенним явищем, і у випадку заповіту набирає ознак певної 

моделі правової культури, отже, певної “автономності”. 
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Отже, ситуативний контекст і культурний контекст є важливими 

складниками комунікації, яка охоплює також відправника, отримувача та мовний 

код (Рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Схема комунікації у ситуації заповідання 

Жанр заповіту у цій праці досліджуємо з опорою на формальну, функційну 

та діяльнісну систему координат. Ситуативний та культурний контексти є 

важливими для визначення характеристик досліджуваного жанру. 

 

 

2.2. Методи і прийоми мовознавчого аналізу жанру заповіту в Англії 

 

2.2.1. Основні етапи дослідження 

Основні етапи дослідження зумовлені, перш за все тлумаченням основного 

об’єкта та вибором підходів до його аналізу. Жанр заповіту розглядаємо як 

мовленнєву діяльність у конвенціалізованій комунікативній ситуації, яка 

спрямована на вираження особливого набору комунікативних цілей, зумовлених 

соціальним інститутом права, і яка породжує усталені структурні форми, 
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накладаючи обмеження на використання лексико-граматичних та дискурсивних 

ресурсів. Для дослідження повторюваних соціальних дій у повторюваних 

ситуаціях, що генерують типову структуру та вміст жанру, було обрано 

комплексний підхід, який інтегрує розгляд об’єкта у трьох системах координат: 

формальній, функційній та діяльнісній. 

Основні етапи дослідження охоплюють: 

1) Встановлення місця заповіту в культурному й ситуативному контекстах 

та його зв’язку зі соціальним інститутом права, який породжує правовий дискурс, 

в межах якого виокремлюється заповідальний дискурс, де центральним жанром є 

заповіт. На цьому етапі обираємо дедуктивний підхід, при якому аналіз об’єкта 

розпочинається з визначення комунікативних чинників правової комунікації, 

продовжується оглядом жанрового репертуару в ситуації заповідання та 

закінчується розглядом текстових рис заповітів і мовного втілення 

комунікативної мети. 

2) Ознайомлення з історією розвитку англійського заповідального дискурсу 

та аналіз зовнішніх чинників, які вплинули на динаміку становлення його 

жанрової палітри. 

3) Огляд досліджень у царині дискурсології та жанрознавства, які дотичні 

до тлумачення процесів породження та інтерпретації жанрів правового дискурсу. 

На цьому етапі систематизуються результати попередніх досліджень, які 

поєднуються з власними спостереженнями та припущеннями. 

4) Вибір критеріїв відбору текстів, що репрезентують досліджуваний жанр 

заповіту та укладання дослідницького корпусу. Специфіка матеріалу дослідження 

зумовила необхідність використання електронних джерел 

www.nationalarchives.gov.uak та www.gov.uk/search-will-probate, доступ до яких 

уможливив формування репрезентативного корпусу. 

5) Систематизація жанрових ознак заповіту в Англії кінця ХІХ – початку 

ХХІ століть та випрацювання його жанрової моделі. 

6) Типологізація заповітів з урахуванням низки параметрів ситуації 

заповідання. 

http://www.nationalarchives.gov.uak/
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7) Реконструкція композиційної моделі англійського заповіту. Предметом 

уваги стає обсяг текстів, їхнє формальне членування, особливості кожного 

формально-композиційного текстового блоку та засоби забезпечення цілісності 

текстів. 

8) Аналіз лексичних та граматичних особливостей мови заповітів і 

виявлення релевантних мовних рис, за влучним висловленням М. Бахтіна – 

“аромату жанру” [16, с. 76], що підпорядковується виявленню їхньої ролі в 

реалізації комунікативної специфіки жанру і забезпечує жанрознавчу перспективу 

дослідження. 

9) Аналіз заповіту як мовленнєвого акту в діяльнісній системі координат. 

Заповіт розглянуто як правову дію, втілену у формі перформативного 

мовленнєвого акту. 

Запропоновані етапи забезпечують розгляд основних аспектів англійських 

заповітів у формальній, функційній та діяльнісній системах координат і дають 

змогу охарактеризувати його жанрові особливості як соціокомунікативного 

феномену. 

 

2.2.2. Методи аналізу жанру заповіту на різних етапах його дослідження 

Конкретне застосування методів
3
 аналізу заповіту в цій праці визначено 

метою, завданнями та методолічними й концептуальними настановами 

дослідження.  

На першому етапі головно використовуємо такі загальнонаукові методи, 

як описовий, елементами якого є прийом спостереження, порівняння, 

класифікації, узагальнення й інтерпретації, та ідеалізацію, що полягає у 

“мисленнєвому творенні ідеалізованого об’єкта на підставі припущення умовної 

                                                           
3
 Метод (від грец. мethodos – шлях дослідження чи пізнання) – означає “сукупність прийомів і 

операцій практичного й теоретичного освоєння дійсності” [168, с.364] Важливу роль методу в 

науковому дослідженні наголошувало багато видатних учених. Зокрема, російський фізіолог 

Іван Павлов (1849–1936) зазначав: “Метод – найперша, основна річ. Від методу, від способу дії 

залежить уся серйозність дослідника. Вся справа в гарному методі. При гарному методі і не 

дуже талановита людина може зробити багато. А при поганому методі й геніальна людина буде 

працювати марно і не отримає цінних, точних даних” [123, с. 26] 
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тотожності ідеальної моделі і реального зразка” [82]. Робимо припущення, що 

ідеалізована модель породження жанрів правового дискурсу передбачає зв’язок з 

діяльністю соціального інституту права, який породжує спеціальний вербальний 

засіб для реалізації інтенції заповідача у ситуації заповідання. Ідеалізація 

співвідноситься зі загальнонауковими методом моделювання, яке тлумачимо як 

сукупність способів ідеалізації й абстрагування, аналізу й синтезу мисленнєвого 

формалізованого представлення об’єктів дослідження й вивчення явищ, ознак, 

процесів, зв’язків з метою установлення закономірностей існування й 

функціонування об’єктів, визначення їхніх характеристик тощо [124, с. 81]. 

На першому етапі та впродовж усієї праці послуговуємося також 

контекстуально-інтерпретаційним аналізом, який у сучасній 

антропоцентричній парадигмі мовознавства є одним із ключових методів 

дослідження дискурсів. Цей метод є “сукупністю процедур, спрямованою на 

встановлення статусу тексту відносно інших текстів, його значущості в 

соціокультурному контексті, а також на реконструкцію авторського 

(комунікативного) задуму, мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної 

спрямованості тексту тощо” [141, с. 329−330]. Жанр заповіту втілюється в 

текстах, які є частиною соціальної діяльності і становлять “клас комунікативних 

подій, які мають спільний набір комунікативних цілей… Окрім цілей, зразки 

жанру виявляють різні схеми подібності в структурі, стилі, вмісті та цільовій 

аудиторії” [338, с. 58], що забезпечує добру стартову точку для використання 

контекстуально-інтерпретаційного методу. Ідентифікація комунікативної мети, 

яка є пріоритетним завданням на початковому етапі дослідження, загалом 

вважається “привілейованим критерієм” у функціональному напрямі дослідження 

дискурсу [315, с. 106]. Хоча деякі дослідники вважають контекстуально-

інтерпретаційний аналіз різновидом загального описового методу, 

погоджуємося з О. Селівановою, що його доцільно віднести до функціональних 

парадигмальних методів [141, с. 329]. У мовознавчому плані наукова проблема 

полягає в тому, щоб у процесі його застосування виокремити способи 

реконструкції соціальних феноменів саме на лінгвальній основі [55, с. 57]. У цій 
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праці він характеризується подвійною спрямованістю: охоплює аналіз мовного 

рівня заповіту як продукту мовленнєвої діяльності і водночас його розгляд у 

дієвому просторі з урахуванням зовнішніх чинників розгортання правової 

комунікації з урахуванням ситуативного та культурного контекстів.  

До прикладу, заповіти солдатів, які брали участь у Першій світовій війні, 

зазвичай набагато коротші від заповітів інших англійців. Також їхні заповіти 

наголошують на небезпеці та можливій смерті. Наприклад: 

In the event of my death I give the whole of my property and effects to my wife 

Edith Elizabethh Burlton, 40 Hinton Road, Gloucester (Henry William Burlton, 1917); 

In the event of my death I give the whole of my property and effects to Mrs Mary 

Ann Barnes, mother, Longfurlong, Gotherington near Cheltenham (Henry Thomas 

Barnes, 1916). 

Перед кожним солдатським заповітом розміщено коротку біографію 

заповідача. Звертаємо увагу, що Генрі Вільям Бурлтон був одруженим, а Генрі 

Томас Барнес – неодруженим. Відповідно перший залишає своє майно дружині, а 

інший – мамі.  

Ще одним прикладом може бути заповіт принцеси Діани. На момент 

автокатастрофи вона мала 36 років, була розлучена зі своїм першим чоловіком 

принцом Чарльзом та залишила двох дітей принців Вільяма та Гарі. Шлюб 

принцеси розпався ще у 1992 році і подружжя жило окремо. Офіційне розлучення 

відбулось у 1996 році. Контекстуально інтерпретаційний аналіз забезпечує 

виявлення тих об’єктів заповідання, які були найвагоміщими для Діани. Зокрема, 

опікунами своїх дітей вона призначає своїх маму й брата і просить свого чоловіка 

радитися щодо методів виховання зі своєю мамою: 

Should any child of mine be under age at the date of the death of the survivor of 

myself and my husband I appoint my mother and my brother Earl Spencer to be the 

guardians of that child and I express the wish that should I predecease my husband he 

will consult with my mother with regards to the upbringing education and welfare of 

our children (Diana Princess of Wales, 1993). 
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На другому та третьому етапах застосовуємо прийоми спостереження, 

порівняння, класифікації, узагальнення й інтерпретації, які є визначальними для 

описового методу. Суть використання цього методу на названих етапах полягає в 

інвентаризації та систематизації позамовних даних, які вплинули на формування 

об’єкта дослідження та поглядів мовознавців на його природу. 

На четвертому етапі (формування корпусу дослідження) вагомим є 

розуміння його критеріїв. Т. Бобкова наголосила, що “корпус як система 

цінується завдяки багатофункціональності, інтерактивності, придатності до 

широкого використання в теоретичних і практичних дослідженнях мови” [33, 

с. 12]. У корпусі як багатоаспектній системі переплетені лінгвальні та 

екстралінгвальні параметри – найважливіші критерії корпусу [301, с. 5]. 

Дослідження різних підходів до визначення корпусу текстів на підставі базових 

детермінативних ознак, що дають змогу класифікувати певну колекцію текстів як 

корпус, подано в монографії О. Демської-Кульчицької [54, с. 19−23]. У цій праці 

корпусом називаємо колекцію автентичних текстів англійських заповітів в 

електронній формі, яка слугує як відправний пункт їхнього лінгвістичного опису. 

Таке розуміння є широким, а вузьке застосовують у корпусній лінгвістиці на 

позначення її об’єкта [33, с. 13]. Електронна форма нашого дослідного масиву 

текстів уможливила на наступних етапах дослідження застосувати методику 

автоматизованого пошуку визначених мовних одиниць та встановити частотність 

їхнього вживання.  

На п’ятому етапі (систематизація жанрових ознак заповіту в Англії кінця 

XIX  – початку XXI століть та випрацювання його жанрової моделі) застосовано 

жанрове моделювання, яке допомогло запропонувати теоретичний конструкт, що 

відображає сутнісні ознаки заповіту як мовленнєвого жанру. Застосування 

жанрового моделювання дало змогу запропонувати модель жанру заповіту: 

соціальна обумовленість, породження ситуацією заповідання, типова композиція, 

типове мовне оформлення вмісту, типовий спосіб побудови мовлення у вигляді 

комплексного перформативного мовленнєвого акту. 
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На шостому етапі (типологізація заповітів з урахуванням низки параметрів 

ситуації заповідання) застосовано прийом класифікації заповітів з опорою на такі 

змістовні характеристики жанру, як представлення особи заповідача, характер 

його розпоряджень та спосіб розподілу майна. 

На сьомому етапі було реконструйовано композиційну модель англійського 

заповіту, яка передбачала фіксацію інваріантних ознак структури. 

На восьмому етапі (аналіз лексичних та граматичних особливостей мови 

заповітів) застосовано структурний аналіз. Опираємося на переконання, що 

“особливості структурного вивчення полягають у тому, що воно передбачає не 

розгляд окремих елементів у їхній ізольованості або механічному поєднанні, а 

з’ясування співвідношення елементів між собою в їхньому співвідношенні зі 

структурним цілим” [108, с. 18]. Сьогодні структурний аналіз нерідко 

розглядають як сукупність низки методик, випрацюваних головно у структурній 

парадигмі мовознавчих студій, серед яких основними є дистрибутивна методика 

(вивчення розподілу окремих одиниць – в нашому випадку в тексті заповітів), 

методика компонентного аналізу (рощеплення значення слова на складники, які 

не мають формальних засобів вираження, − в нашому випадку аналіз семантики 

лексичних одиниць, що належать до різних тематичних груп, як-от: особа 

заповідача, заповідальні дієслова, об’єкти заповідання. До прикладу формування 

лексико-семантичної групи заповідальних дієслів (give, bequeath, direct, leave, 

dispose, will, advance, declare, further) зроблено на основі спільної семантичної 

ознаки “давати”, виявленої шляхом аналізу словникових дефініцій. 

На дев’ятому (завершальному) етапі застосовуємо метод лінгво-

прагматичної інтерпретації. Загалом лінгвістична прагматика, яка спрямована 

на дію виявлення суб’єктивного чинника в мові, використовує напрацювання 

структурних методик, збагачуючи їх іншими методами. Зокрема вивчення 

прагматики одиниць мовного коду в заповітах потребувало врахування здобутків 

теорії мовленнєвих актів та напрацьованих у цій теорії методик аналізу. Розгляд 

заповіту як перформативного мовленнєвого акту вимагав комплексної методики, 

яку можна було б назвати жанровоперформативним моделюванням. Така 
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методика могла б мати дві модифікації: від безпосереднього розгляду текстів 

заповітів до виявлення їхньої комунікативної спрямованості. У другому варіанті: 

від визначення комунікативних та прагматичних чинників комунікації у ситуації 

заповідання до розгляду текстових рис заповіту. Варто зазначити, що перші 

спроби аналізу мовленнєвих актів у юридичних контекстах опиралися на перший 

варіант, зокрема дослідження перформативності англійських парламентських 

актів, яке провели професори Д. Курзон у 1986 році [288] та Н. Андрейчук у 2012 

році [6], та перформативності в статутах та контрактах, яке виконала А. Тросборг 

крізь призму риторичних стратегій [345]. Оскільки у цій праці дослідження жанру 

заповіту значною мірою опирається на визнання обумовленості його мовного 

оформлення ситуацією заповідання, то опираємося на другий варіант 

жанровоперформативного моделювання та вибудовуємо модель аналізу: 

комунікативна інтенція заповідача в ситуації заповідання – дія заповідання – 

мовні засоби втілення дії у перформативних мовленнєвих актах. Дія 

заповідання виконується у практиці юриспруденції, яка регулюється конвенціями, 

що чинять вплив на правові акти спілкування. Конвенції, які регулюють акти 

спілкування, Дж. Остін розглянув як умови, необхідні для успішної взаємодії в 

межах регламентованих мовленнєвих ситуацій [121, с. 31‒33].  

На думку О. Кубрякової, велика кількість ситуацій викликає у нас тотожні 

реакції, і мовна форма цих реакцій є відпрацьованою. Вони зберігаються у пам’яті 

як цілісні одиниці. Штампи окремих відрізків висловлення і навіть цілі 

висловлення утворюють стереотипи, які полегшують спілкування [88, с. 101]. До 

прикладу заповіти усього досліджуваного періоду у композиційній частині 

посвідчення містять фразу In witness whereof з деякими варіаціями: 

In witness whereof I the said Sarah Stelfox the testatrix have to the four 

preceding sheets of this my Will contained on five sheets of paper set my hand and to 

the fifth and last sheet hereof my hand and seal the day and year first before written 

(Sarah Stelfox, 1841).  
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In witness whereof I have hereunto set my hand this twenty second day of 

December in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty six [Thomas 

Witter, 1866]; 

In witness whereof I have hereunto subscribe my name this twenty third day of 

October ninetten hundred and sixteen (Joseph Boulton Parslow, 1916); 

In witness whereof I have hereunto set my hand the day and year first above 

written (Diana Princes of Wales, 1993). 

Як виявив аналіз корпусу, перформативні мовленнєві акти, які 

використовують у заповітах, є стереотипними і мають лише незначні модифікації: 

I give devise and bequeath all the residue of my Real Copyhold and personal 

Estate and Effects whatsoever and of what nature or kind soever unto my said trustees 

their heirs executors administrators and assigns according to the nature and quality 

thereof respectively (Sarah Stelfox, 1841); 

I bequeath unto my niece Mary Blackshaw the daughter of Thomas and Ellen 

Blackshaw late of Manchester deceased the sum of nineteen guineas (Ann 

Blackshaw, 1846); 

I give and bequeath to my eldest son William Erasmus Darwin or in the event of 

his dying in my lifetime to my eldest surviving son at the time of my desease all my 

family portraits and family papers and all my medals and the silver candle sticks with 

an inscription presented to me by the Royal Society (Erasmus Darwin, 1882); 

In the event of my death I give the whole of my property and effects to my father 

Mr A Jotcham, Baden, Wotton under Edge, Glos (Cyril Reginald Jotcham, 1916); 

I bequeath to each of them the said Mary Soames and John Rupert Colville the 

sum of Five hundred pounds if they shall respectively act as an Executor of this my 

Will (Sir Winston Leonard Spencer Churchil, 1963); 

I give and bewueath my wedding ring and the sum of twenty five thousand 

pounds to my said son SIMON SMITH for his own use and benefit absolutely 

(Anthony Smith, 2010).  

Докладніше аналіз мовленнєвих актів в англійських заповітах представлено 

в четвертому розділі. 
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Отже, в методологічному ракусі дослідження заповіту опирається на аналіз 

цього жанру у трьох системах координат: формальній, функційній та діяльнісній з 

опорою на аналіз ситуативного та культурного контекстів. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Напрями та підходи до мовознавчого вивчення жанру заповіту в 

англійській мові, розуміння яких подано в цьому розділі, ґрунтуються на 

загальних принципах та підходах, випрацюваних у межах сучасної 

антропоцентричної парадигми гуманітарних студій, та забезпечили вибір 

інструментів аналізу матеріалу дослідження в цій науковій розвідці. 

2. Антропоцентричний формат досліджень став стимулом до розвитку 

“межових” мовознавчих дисциплін, серед яких вагоме місце займає 

дискурсологія, яка робить основний наголос на “людиномірних” аспектах 

комунікації. З позиції антропоцентризму текст для дискурсологів стає продуктом 

діяльності людини, створеним для інших людей, у якому закодовані норми, 

атрибути, поведінка, цінності, стереотипи, “одягнені” в мовні знаки й зафіксовані 

як мовленнєвий витвір. 

3. Для дослідження дискурсу як мовознавчого феномену слугують чіткі 

системи координат, для кожної з яких притаманне особливе розуміння дискурсу: 

формальна, функційна та діяльнісна. Формальна система координат розглядає 

жанр з погляду типової структури побудови мовлення, усталеної для конкретних 

ситуацій і призначеної для передачі певного змісту. Функційна система координат 

вивчає жанр з погляду множинної функційної природи мовних явищ, отож, 

заповіт розглянуто з погляду мовних засобів (лексичних одиниць та 

непредикативних синтаксичних структур), які слугують для забезпечення 

цілеспрямованої мовленнєвої взаємодії. Діяльнісна система координат забезпечує 

дослідження об’єкта з погляду забезпечення соціально важливої взаємодії у 

вигляді розгорнутої мовленнєвої побудови, яка складається з мовленнєвих актів, 

іллокутивна сила котрих підпорядкована певній інтенції комунікантів.  
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4. Для дослідження заповіту як основного жанру заповідального дискурсу 

вагомим є аналіз ситуативного контексту та культурного контексту. Поняття 

ситуації (ситуативного контексту) тлумачиться як об’єкт у теорії ситуації, який 

визначається інформацією, що супроводжує ситуацію і характеризується певною 

референтністю та оцінністю. Культурний контекст є узагальненим 

представленням вимог соціуму до цього соціокультурного феномену в просторі 

правової культури. 

5. Складниками ситуації заповідання є: 1) наявність зацікавлених осіб 

(заповідач, спадкоємці, виконавці заповіту) з їхніми комунікативними і практичними 

цілями та розподілом ролей; 2) наявність правовох норм для регулювання відносин 

між зацікавленими особами; 3) спільне знання цих норм усіма зацікавленими 

особами; 4) місце укладання заповіту (вдома, в лікарні, на війні тощо). 

6. Основні етапи дослідження охоплюють: 1) встановлення місця заповіту в 

ситуативному контексті та його зв’язку з соціальним інститутом права, який 

породжує правовий дискурс, у межах якого виокремлюється заповідальний 

дискурс, де центральним жанром є заповіт; 2) ознайомлення з історією розвитку 

англійського заповідального дискурсу та аналіз зовнішніх чинників, які вплинули 

на динаміку становлення його жанрової палітри; 3) огляд досліджень у царині 

дискурсології та жанрознавства, які дотичні до тлумачення процесів породження 

та інтерпретації жанрів правового дискурсу; 4) вибір критеріїв відбору текстів, що 

репрезентують досліджуваний жанр заповіту та укладання дослідницького 

корпусу; 5) систематизація жанрових ознак заповіту в Англії кінця ХІХ – початку 

ХХІ століть та випрацювання його жанрової моделі; 6) типологізація заповітів з 

урахуванням низки параметрів ситуації заповідання; 7) реконструкція структурної 

моделі англійського заповіту; 8) аналіз лексичних та граматичних особливостей 

мови заповітів та виявлення релевантних мовних рис; 9) аналіз заповіту як 

мовленнєвого акту у функційній системі координат. Запропоновані етапи 

забезпечують розгляд основних аспектів англійських заповітів у формальній, 

функційній та діяльнісній системах координат і дають змогу виявити їхні жанрові 

особливості. 
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7. Кожен етап передбачає використання відповідних методів дослідження. 

На першому етапі використано такі загальнонаукові методи, як описовий, 

ідеалізацію, метод моделювання та контекстуально-інтерпретаційний аналіз. На 

другому та третьому етапах застосовано прийоми спостереження, порівняння, 

класифікації, узагальнення й інтерпретації, які є визначальними для описового 

методу. На четвертому етапі (формування корпусу дослідження) вагомим є 

розуміння його критеріїв. Електронна форма дослідного масиву текстів дала 

змогу застосувати методику автоматизованого пошуку визначених мовних 

одиниць та встановлення частотності їхнього вживання, результати якого однак 

вимагали подальшої “ручної” обробки. На п’ятому етапі (систематизація 

жанрових ознак заповіту в Англії кінця ХІХ – початку ХХІ століть та 

випрацювання його жанрової моделі) застосовано жанрове моделювання, яке 

пропонує теоретичний конструкт, що відображає сутнісні ознаки заповіту як 

мовленнєвого жанру. 

На шостому етапі (типологізація заповітів з урахуванням низки параметрів 

ситуації заповідання) враховано прийом класифікації заповітів з опорою на такі 

змістовні характеристики жанру, як представлення особи заповідача, характер 

його розпоряджень та спосіб розподілу майна.  

На сьомому етапі реконструйовано структурну модель англійського 

заповіту з використанням жанрового моделювання, яке, серед іншого, передбачає 

фіксацію інваріантних ознак структури.  

На восьмому етапі (аналіз лексичних та граматичних особливостей мови 

заповітів) важливим є структурний аналіз. З використанням структурного аналізу 

зроблено таксономічний опис лексичних одиниць за ознаками частиномовної 

належності та належності до семантичних полів і встановлено їхню дистрибуцію 

в текстах заповітів.  

На дев’ятому (завершальному) етапі застосовано метод лінгво-

прагматичної інтерпретації. Розгляд заповіту як перформативного мовленнєвого 

акту вимагав комплексної методики, яку називаємо жанровоперформативним 

моделюванням. Модель аналізу має таку структуру: комунікативна інтенція 
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заповідача – дія заповідання – мовні засоби втілення дії у перформативних 

мовленнєвих актах.  

Основні положення цього розділу викладено в публікаціях автора [100; 92; 

98; 286]. 
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РОЗДІЛ 3.  

КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ  

ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТИ ЗАПОВІДАЧА  

У ТЕКСТАХ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОВІТІВ 

 

З опорою на формальну та функційну системи коорднат у цьму розділі 

розглянуто композиційні та лексико-синтаксичні особливості досліджуваних 

заповітів з погляду комунікативної мети адресата в ситуації заповідання. 

Врахування таких параметрів заповідання, як спосіб розподілу майна, особливості 

розпоряджень та особа заповідача дало підстави виокремити низку типів 

заповітів. Основну увагу звернуто на аналіз антропоцентричної лексики, вибір 

якої визначається функційною спрямованістю заповітів на досягнення 

комунікативної мети заповідання, та її входження в непредикативні синтаксичні 

структури, які характерні для жанру заповіту. Також у розділі представлено 

результати аналізу змін в оформленні та лексичному наповненні заповітів 

досліджуваного періоду. 

 

 

3.1. Система структурних елементів у англійських заповітах та її 

визначеність ситуацією заповідання 

 

3.1.1. Класифікація англійських заповітів 

Правники оформляють такі типи заповітів, укладання яких зумовлене 

індивідуальними обставинами. Найтиповішим є одноосібний заповіт (single will), 

який складає одна особа незалежно від того, чи вона одружена, неодружена або 

перебуває в цивільному шлюбі. Якщо члени подружжя, які мають однакові 

заповідальні бажання, укладають два окремі заповіти з ідентичним змістом, то їх 

називають дзеркальним заповітом (mirror will). Довірча власність/траст (trust 
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will) є видом заповіту, за яким банк розпоряджається майном покійного в 

інтересах третьої особи відповідно до заповіту. Прижиттєвий заповіт (living will) 

є письмовим документом, у якому дієздатна особа висловлює свою волю щодо 

медичного лікування (методів лікування та процедур) на випадок, якщо особа 

буде не спроможна приймати раціональні рішення щодо власного лікування 

[189].  

Аналіз корпусу дослідження (400 заповітів) дав змогу класифікувати 

заповіти за низкою параметрів: 

І). За способом розподілу майна: 

 1) простий заповіт, який передбачає заповідання всього майна на користь 

однієї особи або розподіл між чітко визначеними спадкоємцями і в рівних частках 

без докладного переліку. До прикладу: 

I give and devise unto my wife Sarah Smith all that my piece of land in the 

Lordship of Whissendine and all other my real estate whatsoever to hold to her my said 

wife her heirs and assigns for ever. Also I give and bequeath unto my said wife all my 

personal estate and effects of what nature or kind whatsoever I may die possessed of to 

hold to her for her own use… (John Smith, 1856); 

… shall be equally divided between my said wife Fanny Innocent and my two sons 

William Innocent and George Snodin Innocent (John Innocent, 1838). 

 2) натуральний заповіт: заповіт із докладним переліком, яке майно 

перейде кожному спадкоємцеві після смерті заповідача. Нерідко перелічують 

дрібні та маловартісні предмети, як-от ваза чи предмети одягу: 

I give and bequeath to my said daughter Sarah Fowler my best feather bed with 

my best bedstead and hangings one bolster two pillows and pillow cases one pair of 

sheets and three blankets (Frances Fowler, 1856); 

I give and bequeath to my nephew Daryl Lupton of Holbeach March in the county 

of Lincoln laborer the legacy of one hundred pounds. Also I give and bequeath to Ann 

Almond of Langham aforesaid widow the legacy of ten pounds and all my wearing 

apparel of every sort and kind. Also I give and bequeath unto the said John Almond the 

legacy of five pounds and to Frances his wife the legacy of ten pounds. Also I give and 
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bequeath the sum of ten pounds to the treasurer for the time being… (Ann Lupton, 

1850). 

3) змішаний заповіт, за яким деяку частину майна заповідають 

конкретній(им) особі(ам), а позостала частина спадщини представлена у вигляді 

конкретного переліку грошових сум чи матеріальних цінностей (різних 

предметів) розподіляється серед інших спадкоємців на пропорційній основі або 

довільно. До прикладу: 

I do give and bequeath all that copyhold tenement with the land adjoining thereto 

(being an acre or thereabout more or less situate in the aforesaid parish of Langham) 

to my eldest son John Williamson who shell permit… and I do also give to the 

aforesaid John Williamson the whole of my stock in trade farming impliments 

household furniture and all my singular effects whatsoever and wheresoever for his sole 

use and benefit … I do give and bequeath the following legacies to my children which 

shall be paid within twelve months after my disease To my eldest daughter Mary Grey 

of Burton Lodge in the country of Leicester I give the sum of five pounds to my son 

William Williamson I give the sum of five pounds to my daughter Sarah Williamson I 

give the sum of five pounds to my daughter Elizabeth Williamson I give the sum of ten 

pounds and to my youngest son Francis Williamson I give the sum of five pounds 

(Francis Williamson, 1852); 

I give and bequeath unto Ann my beloved wife all my personal property … I give 

unto my daughter Ann the wife of Samuel Sharp the sum of ten pounds to be paid in 

the following manner, viz. two pounds ten shillings yearly for four years… my further 

will is that the said ten pounds shall be equally divided among her children as they 

respectively attain the age of twenty one years each share and share alike (James 

Hubbard, 1846); 

I give to my daughter Stephanie Jones absolutely and free of tax the sum of 

seven thousand pounds. I give to my friend Milinda Dixon absolutely all my jewellery. 

I give devise and bequeath all my real and personal estate of whatsoever nature and 

wheresoever situate to my Trustees upon trust to sell call in and convert the same into 

money (David Elan Jones, 1986). 
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ІІ). За особливістю розпоряджень заповідача: 

1) заповіт з покладанням на спадкоємців певних обов’язків, у якому 

передбачено, що заповідач зобов’язує спадкоємця вчинити певні дії немайнового 

характеру, а саме: організувати похорон заповідача, розпорядитися певними 

речами заповідача, забезпечити опіку над кимось, у певний спосіб використати 

спадкове майно або передати певну річ зі спадщини чи її частину третім особам 

тощо.  

Наприклад: 

… and to the intend that the said William Fowler do and shall allow my beloved 

mother Elizabeth Williamson that which he may think proper and sufficient for her 

maintenance during her natural life (Christopher Williamson, 1839); 

… and my body I recommend to the earth to be buried in decent Christian 

burial (James Hubbard, 1846); 

I request that my body be cremated and the expenses relating to my funeral 

shall be a first charge on my estate. I further request that the following hymns be sung 

at my funeral service, „Eternal Father strong to save” and „Guide me o thou great 

redeemer” (Boris Tony Jones, 2015). 

2) заповіт з умовою, в якому заповідач вказує, що спадкування 

відбувається лише тоді, коли дотримано певну умову. У випадку невиконання цієї 

умови спадкоємець позбавляється права на спадкування. Вона може бути 

пов’язана чи не пов’язана з поведінкою спадкоємця (наприклад: проживання у 

визначеному місці, народження дитини, здобуття освіти, досягнення повноліття 

тощо). Наприклад: 

If I am unable to make and communicate my own decisions regarding the use 

of medical life sustaining or life support systems and/or procedures, and if I have a 

sickness, illness, disease, injury or condition which has been diagnosed by two 

licensed medical doctors or physicians who have personally examined me, (or more 

than two if required by applicable law), one of whom shall be my attending physician, 

as being either (1) terminal or incurable certified to be terminal, or (2) a condition 

from which there is no reasonable hope of my recovery to a meaningful quality of 
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life, which may reasonably be referred to as hopeless, although not necessarily 

„terminal” in the medical sense, or (3) has rendered me in a persistent vegetative 

state, or (4) a condition of extreme mental deterioration, or (5) permanently 

unconscious, then in the absence of my revoking this Living Will, all medical life 

sustaining or life support systems and procedures shall be withdrawn, unless I state 

otherwise in the following provisions. (Edward Hubbard, 2006); 

I give, devise and bequeath my father’s silver watch and gold chain to my brother 

Edward Garner if alive (Horace Garner, 1915); 

And in case of the deceased or second marriage of my said Wife during the 

minority of any one of my children then I authorize and empower the trustees or trustee 

for the time being of this my Will to carry on the said farm and farming business in like 

manner during such minority and for that purpose to engage and employ such bailiffs 

servants and other persons at such wages or salaries and otherwise on such terms as 

they or he in their or his discretion shall think proper (Jogn Barber, 1864).  

ІІІ). За особою заповідувача: за статтю заповідувача та за кількістю 

заповідувачів. 

1) за статтю заповідача. Заповідачами є чоловіки та жінки, які досягли 

повноліття відповідно до законів Великобританії. Стать заповідача визначаємо за 

іменем, поданим у тій частині заповіту, в якій заповідач представляє себе. 

Наприклад: 

This is the last Will and Testamnet of me Sarah Stelfox of Crowley in the County 

of Chester (Sarah Stelfox, 1841); 

This is the last Will and Testament of me Raymond Edward Knight of Rhyl, 

Barnwood, Gloucester (Raymond Edward Knight, 1916); 

This Last Will and Testament is made by me Boris Tony Jones of 37 High Street, 

Abbotsville, Herefordshire, HE5 7AS (Boris Tony Jones, 2015). 

Більшість заповідачів у текстах заповітів ХІХ століття є чоловіками. Лише 

незначну частку становлять жінки. Заповідачки-жінки мають статус вдов або 

неодружених жінок, як-от: This is the Last Will and Testament of me [name] in the 

country of [name] widow/spinster/singlewoman. Наприклад: 
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This is the Last Will and Testament of me Elice Lewis residing at Number 1 South 

Street in the Borough of Crewe in the County of Cheshire Widow of the late John 

Lewis (Alice Lewis, 1881); 

This is the Last Will and Testament of me Ann Lupton of Langham in the county 

of Rutland spinster (Ann Lupton, 1850); 

This is the Last Will and Testament of me Ann Blackshaw of Lymm in the Count 

of Chester Singlewoman (Ann Clackshaw, 1846). 

Лише три заповіти у нашому корпусі не мають вказівок на статус 

заповідачки, як-от: 

This is the Last Will and Testament of me Emily Pennell of Woodside Farm 

Cranage near Holmes Chapel and of Bowfields Farm Tetton near Middlewich both in 

the County of Chester (Emily Pennell, 1905); 

Прочинаючи з другої половини ХХ століття заповідачки-жінки вже не 

вказують на сімейний стан.  

2) за кількістю заповідачів. Більшість заповітів укладено від імені одного 

заповідача. Однак у заповідальному дискурсі Англії наявні дзеркальні заповіти, 

укладені членами подружжя, які мають однакові заповідальні бажання. Варто 

зазначити, що такі заповіти не є популярними в Англії, оскільки одна особа не 

може змінити заповіт без згоди іншої, або після її (його) смерті [189]. Кожен 

такий заповіт має усі параметри, які притаманні традиційному заповітові. В 

архіві відстежити дзеркальні заповіти досить важко, оскільки фактично це є два 

окремі ідентичні заповіти двох осіб. У архівах заповіти розташовані за індексом, 

основою якого є прізвище, ім’я та дата складання документа. Тому фактично, 

матимемо два окремих документи, які матимуть різні особистісні дані 

заповідача. 

Узагальнене представлення типів заповітів подано на Рисунку 3.1. 
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Типи заповітів

За способом 
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Чоловіча

Жіноча

Один заповідач

Два заповідачі

З покладанням 

обов’язків на 

спадкоємця

З умовою

 

Рис. 3.1. Типи заповітів в англійському заповідальному дискурсі 

Аналіз корпусу англійських заповітів показав, що за способом розподілу 

майна найбільшу частину становлять змішані заповіти – 314 випадків (78 %), 

натуральний та простий заповіти є нечисленними і становлять відповідно 57 

випадків (14,5 %) та 29 випадків (7,5 %). 

Другим параметром класифікації заповітів є особливість розпоряджень. 316 

заповітів (79 %) становлять заповіти з покладанням обов’язків на спадкоємця та 

84 (21 %) − заповіти, які містять умови.  

85 % (151) заповітів укладено у ХІХ столітті чоловіками і лише 15 % (27) − 

жінками. Така статистика обумовлена суспільним устроєм та майновою 

залежністю жінок. З другої половини ХХ століття кількість заповітів укладених 

чоловіками та жінками вирівнюється. 

 

3.1.2. Жанрова композиція англійського заповіту  

Усі досліджені англійські заповіти мають типову композицію (лат. 

compositio − складання, поєднання, створення, побудова): назва, представлення 

заповідача, духовний заповіт (необлігаторний складник), заповідання, 

відкликання попередніх заповітів (якщо були), призначення виконавця та 

посвідчення (Рис. 3.2). 

Аналіз заповітів засвідчує, що всі вони мають однакову назву Last Will and 

Testament (розглянуто в § 1.3.1). 



95 
 

Представлення заповідача може бути подано у двох формах:  

1) This is the last will and testament of (me) [name of the person] of [place] in 

the county of [area] з деякими незначними варіаціями, наприклад:  

This is the last will and testament of me John Almond the country if Rutland (John 

Almond, 1855); 

Назва

Заповідальна частина

(Духовний заповіт)

Представлення 

заповідача

Призначення виконавця

(Відкликання
попередніх заповітів)

Посвідчення

заповідач свідки
 

Рис. 3. 2. Композиція структурних елементів англійських заповітів 
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This is the last Will and Testament of me William Almond of Langham in the 

county of Rutland grazier made this eleventh day of December one thousand eight 

hundred and forty (William Almond, 1841);  

This is the last will and testament of me John Innocent of Langham in the county 

of Rutland Miller and Baker made this twenty ninth of June in the year of our Lord one 

thousand eight hundred and thirty one (John Innocent, 1838).  

2) In the name of God, Amen … I [name] of [place] in the county of [area]. 

Наприклад: 

 …: In the name of God Amen The sixth day of March one thousand eight hundred and 

thirty seven I George Fowler of the parish of Langham in the county of Rutland (George 

Fowler, 1846), In the name of God Amen I James Hubbard the elder of the parish of 

Langham in the county of Rutland farmer and grazier (James Hubbard, 1846), In the 

name of God Amen. This is the last will and testament of me Francis Williamson of 

Langham in the county of Rutland farmer (Francis Williamson, 1852). 

Окремі заповіти мають духовний компонент In the name of God Amen, який 

не є обов’язковим, однак вказівка на час та місце укладання обов’язково наявна у 

вступній частині. 

Представлення заповідача може бути доповнене інформацією про вік, стать, 

соціальний стан та особистість заповідача. Низка заповітів подає інформацію про 

професію:  

This is the Last Will and Testament of me Charles Birchall of Nantwich Willaston 

in the parish of Nantwich in the county of Chester Farmer (Charles Birchall, 1839); 

This is the Last Will and Testament of me Peter Barber of Crowley in the Parish 

of Great Budworth and county of Chester Yeoman (Peter Barber, 1846); 

This is the last Will and Testament of me Raymond Edward Knight of Rhyl, 

Barnwood, Gloucester Schollmaster at present serving with the 3/5
th
 Gloucester 

Regiment (Raymond Edward Knight, 1916). 

У досліджених заповітах згадано такі професії: accountant, bookseller, baker , 

brickmaker, butcher, solicitor, clerk, chemist, draper, farmer, grazier, hatter, innkeeper, 
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miller, printer, shoemaker, schoolmaster, surgeon, tailor, veterinary writer, whitesmith, 

yeomen. 

Частина заповітів вказує на належність заповідача до певного соціального 

стану: 

This is the Last Will and Testament of me Allen Beckett of Sutton Hill within 

Sutton in the Parish of Runcorn in the County of Chester Gentleman (Allen Beckett, 

1846); 

This is the true last Will and Testament of me James Wright senior of High Leigh 

in the County of Chester farmer (James Wright, 1856); 

This is the Last Will and Testament of me the rifht honourable Sir Winston 

Leonard Spencer Churchill of Chartwell Manor Westerham in the County of Kent a 

Knight of the Most Noble Order of the Garter Member of the Order of Merit Privy 

Councillor Companion of Honour and Member of Parliament (Winston Leonard 

Spencer Churchill, 1963); 

I Diana Princess of Wales of Kensington palace London W8 hereby revoke all 

former wills and testamentary dispositions made by me (Diana Princess of Wales, 

1993).  

Як уже зазначалося, для ідентифікації особи англійських заповітів, 

написаних жінками у ХІХ столітті, використано spinster, singlewoman та widow: 

This is the Last Will and Testament of me Ann Blackshaw of Lymm in the County 

of Chester Singlewoman (Ann Blachshaw, 1846); 

This is the Last Will and Testament of me Mary Yearsley of Sandiway in the 

Parish of Weaverham in the County of Cheshire Widow (Mary Yearsley, 1845); 

I Eliza Wild of Water Street Newton in the County of Chester Spinster declare 

this to be my Last Will and Testamnet (Eliza Wild, 1878). 

Це дає підставу зробити висновок, що у XIX столітті заповідачами були 

чоловіки, неодружені жінки або вдови. Заміжні жінки не могли розпоряджатися 

майном, оскільки не володіли ним. Проте перший параграф закону про заповіти 

1837 року зазначає, що усі приписи стосуються як чоловіків, так і жінок [353]. 
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Зрідка у заповітах чоловіки вказують, що вони неодружені: 

This is the Last Will and Testament of me Thomas Henry Whalley Waller of 

Waldringfield, Stroud in the County of Gloucester, Bachelor (Thomas Henry Whalley 

Waller, 1917). 

Нерідко текст заповіту не лише дає уявлення про об’єктивні характеристики 

заповідача, але й про його особистісні риси, оскільки у змісті висловлення може 

міститися імпліцитний складник. Той факт, що пані Сміт заповідає створити 

школу, детально описує освітні напрями та розписує витрати бюджету вказує на 

те, що вона ознайомлена зі системою шкільництва, любить дітей, є людиною, яка 

продумує найменші деталі: 

I hereby appoint a Board of Trustees … to establish an Institution or School, and 

who shall have the entire oversight and control of said Academy, whenever the same 

shall go into operation, and upon the removal, decease, or resignation of any one or 

more of said Trustees… This School shall consist of an English and a Classical 

Department, both united under one Principal and one Preceptress, but other branches of 

learning may be taught in subordination to the above departments (Sophia Smith, 1870). 

Із заповіту Чарльза Дарвіна видно, що він мав друзів, цінував дружбу і був 

скромною людиною:  

I give and bequeath to each of my friends Sir Joseph Dalton Hooker and Thomas 

Henry Huxley Esquire the legacy or sum of one thousand pounds sterling free of legacy 

duty as a slight memorial of my life long affection and respect for them (Charles 

Darwin, 1882); 

I emphatically direct that I be buried in an inexpensive, unostentatious, and 

strictly private manner; that no public announcement be made of the time or place of 

my burial; that at the atmost not more than three plain mourning coaches be employed; 

and that those who attend my funeral wear no scarf, cloak, black bow, long hat-band or 

other such revolting absurdity. I direct that my name be inscribed in plain English 

letters on my tomb, without the addition of ‘Mr’ or ‘Esquire’ (Charles Dickens, 1869). 

Серед заповідачів є особи з почуттням гумору: 
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To my first wife Sue, whom I always promised to mention in my will. Hello Sue! 

(Anthony Scott, 1996). 

Пані Едіс Волсол заповідає 50,000 фунтів кожному зі своїх дітей за умови, 

що ці гроші вони не витрачатимуть на “slow horses and fast women and only a very 

small amount on booze” (EdithWalsall, 1984). 

У корпусі є заповіти, які вказують на ексцентричність заповідачів: 

I wish to be buried in a coffin linked with perspex and filled with industrial 

alcohol… (Charles Bangor, 1977). 

Соціально обумовленим є той факт, що заповідачем може бути лише 

дієздатний громадянин, який усвідомлює відповідальність за його дії. Тому в 

частині представлення заповідача зазвичай міститься стереотипна фраза “при 

здоровому глузді”. Наприклад:  

This is the last Will and Testament of me Charles Birchall of Nantwich Willaston 

in the parish of Nantwich in the county of Chaster Farmer made and published when of 

sound and disposing mind memory and understanding in manner and form following 

whereby I give and bequeath…. (Charles Birchall, 1839); 

In the name of God Amen I James Hubbard the elder of the parish of Langham in 

the county of Rutland farmer and grazier being weak of body but of sound mind and 

memory… (James Hubbard, 1846); 

In the name of God Amen I Christopher Williamson of the parish of Langham in 

the county of Rutland farmer and grazier being somewhat indisposed in body but of 

sound mind memory and understanding praised be God well knowing the certainty of 

death and uncertainty of life and being desirous of setting all things in order in my 

lifetime and to avoid disputes and differences amongst my relations after my decease do 

make and ordain this my last will and testament in manner and form following that is to 

say (Christopher Williamson, 1839). 

Заповідальна частина заповітів зазвичай розпочинається з біномної 

конструкції, яка вводить у дію передачу майна. Це можуть бути підсилювальні 

структури: I give and bequeath, I give and device, I give device and bequeath, I order 

and direct, I give and recommend:  
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First I order and direct that all my past debts and funeral expenses to be paid as 

soon as conveniently may be after my decease out of my personal estate (Francis 

Williamson 1852); 

First I give and bequeath unto my beloved son George Fowler the sum of five 

pounds (George Fowler, 1846); 

I give and bequeath all my real and personal estate to my Trastees (Elan John 

Smith, 2006). 

Окремі заповіти (39 текстів, 9,7 % від загальної кількості матеріалу 

дослідження) мають духовну частину. Перш ніж перейти до волевиявлення, 

заповідач заповідає свою душу Богові: First I commend my soul into the hands of 

Almighty God (Christopher Williamsom, 1839). Бувають винятки, коли духовна 

частина розміщена в кінці заповіту: I commit my soul to the mercy of God through 

our Lord and Saviour Jesus Christ and exhort my dear children humbly to try to guide 

themselves by the teaching of New Testament in its broad spirit (Charles Dickens 1869). 

Наведемо інші приклади духовної частини заповіту: 

First I give and recommend my soul into the hands of almighty God that gave it 

and my body I recommend to the earth to be buried in decent Christian burial… (James 

Hubbard, 1846); 

… and first of all I give and commend my soul into the hands of almighty God 

that gave it and my body I recommend to the earth to be buried at the discretion of my 

executrix nothing doubting but at the general resurrection I shall receive the same 

again by the almighty power of God, and as touching such worldly estate wherewith it 

hath pleased God to bless me in this life… (George Fowler, 1846). 

Духовну частину містять заповіти ХІХ сторіччя. Зрідка духовний заповіт 

трапляється в заповітах початку ХХ сторіччя. 

У низці заповітів звертання до Бога знаходимо не в духовному заповіті, а в 

ритуальній першій фразі: In the name of God. Amen. Наприклад: 

In the name of God Amen. I Christopher Williamson of the parish of Langham in 

the county of Rutland, grazier, being somewhat indisposed in body but of sound mind 

memory and understanding praised be God well knowing the certainty of death and 
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uncertainty of life and being desirous of setting all things on order in my lifetime and to 

avoid disputes and differences amongst my relations after my deceased to make and 

obtain this my last will and testament in manner and form following that is to say 

(Christopher Williamson, 1839). 

Зокрема К. Снеддон зазначає, що фразу використовували у заповітах з 

англо-саксонських часів: “In nomine domini nostril Iesu Christi” and “In nomine 

domini”, оскільки в ті часи та й у середні віки заповіти були частиною останньої 

сповіді заповідача і нерідко духівник, якому він сповідався, писав заповіт [331, 

с. 696–697]. Фразу використовували значно рідше в кінці XIX століття і зникла 

вона зі заповітів на початку XX століття [331, с. 699]. К. Снеддон пояснила це 

зниженням вагомості релігії в суспільстві. Вона також вважає, що “In the name of 

God. Amen” є не лише визнанням неуникності смерті та зустрічі з Творцем, але й 

слугує своєрідним закликом до виконання волі заповідача та виражає сподівання, 

що рідні та близькі шануватимуть його волю [331, с. 699–700].  

Оскільки заповіти могли бути скасовані або змінені заповідачем у будь-

який момент до його смерті, то низка досліджених заповітів має відкликальну 

частину (268 заповітів, 67 %), наприклад: 

And I do hereby utterly disallow revoke and annul all and every other former 

testaments wills (George Fowler, 1846); 

I hereby revoke and make void all former wills by me at any time heretofore 

made (Ann Hubbard, 1840); 

And lastly I rescind all former wills (Charles Hubbard, 1850); 

I do hereby declare that all other wills which may have been made by me to be 

considered null void (Francis Williamson, 1852); 

I hereby revoke all former wills and testamentary dispositions made by me under 

the law England and Wales (David Elan Jones, 1986). 

Оскільки в Англії майно спадкодавця спочатку переходить по праву 

довірчої власності до так званого “особистого представника” померлого, тобто 

виконавця заповіту, який передає спадкоємцям лише частину спадщини, що 
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залишилася після розрахунків з кредиторами, то у досліджуваних заповітах 

виділяємо такий компонент як призначення виконавця:  

I do appoint my dear wife Ann Mantle sole executrix (William Mantle the elder, 

1837); 

I appoint the said wife and son George joint executrix and executors of this my 

last will (William Snodin, 1855); 

I appoint my said aunt sole Executor of this my Will (John Roy Smith, 1916). 

Відповідно до закону про заповіти 1837 року вони повинні бути підписані 

спадкодавцем власноручно і посвідчені не менш ніж двома особами [353]. 

Спадкодавець оголошував свідкам, що в цьому документі його заповіт, 

підписував його сам і давав для підпису свідкам, які засвідчували його.  

Розглянемо найтиповіші форми посвідчення воєвиявлення тестатора:  

I have hereunto set my hand this thirteenth day of May in the year of our Lord 

one thousand eight hundred and forty three signed by the said John Almond (John 

Almond 1855); 

In witness whereof I have hereunto set my hand to the first sheet and my hand 

and seal to this last sheet this day and year above written (George Fowler 1846); 

In witness whereof I the said Thomas Shuttlewood have to this my will 

contained in two sheets of paper set my hand the day and the year above written 

(Thomas Shuttlewood 1848); 

In witness whereof I Francis Williamson the testator aforesaid do hereby affix 

my hand and seal this twenty second day of June in the year of our Lord one 

thousand eight hundred and fifty-two (Francis Williamson 1852); 

In witness whereof I have subscribed the presents at Gloucester this seventh day 

of April nineteen hundred and seventeen (Harold Charles Organ, 1917); 

In witness whereof I have hereunto set my hand 13th day of August 2015 (Boris 

Tony Jones, 2015). 

Найтиповішими шаблонами посвідчень заповітів свідками є: 

In the presence of us who in his present at his request and in the presence of 

each other have hereunto set our names as witnesses (William Almond, 1841); 
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In the presence of us present at the same time who in his presence at his request 

and in the presence of each other have hereunto subscribed our names as witnesses 

(Philip Hayes, 1855); 

Signed sealed and delivered in the presence of us who have hereunto attached 

our names and who hereby certify that to the best of our knowledge and belief the 

testator at the same time of such signing was of sound mind and we also certify that 

the interlining in the sixteenth line of the second page was made prior to the said 

signing (Francis Williamson, 1852); 

Signed by the testator in the presence of us who in his and each other’s presence 

at the same time subscribe our names as witnesses (Joseph Boulton Parslow, 1916); 

Signed by the said Judy Ann Jones as her last Will in the presence of us both 

present at the same time who at her request and in her presence and in the presence of 

each other have hereunto subscribed our names as witnesses (Judy Ann Jones, 2015).  

У таблиці 3.1 подано типовий текст заповіту, який містить усі виокремлені 

структурні компоненти. 

Таблиця 3.1 

Приклад композиції структурних елементів англійського заповіту 

Last Will and Testament ← Назва 

In the name of God Amen. I Christopher Williamson of 

the parish of Langham in the county of Rutland, grazier, 

being somewhat indisposed in body of sound mind 

memory and understanding praised be God well knowing 

the certainty of death and uncertainty of life and being 

desirous of setting all things in order in my lifetime and 

to avoid disputes and differences amongst my relations 

after my deceased do make and obtain this my last will 

and testament in manner and form following that is to say 

← Представлення 

заповідача 

First I commend my soul into the hands of Almighty God 

that gave it hoping for a happy resurrection in and 

through the merits and mediation of my blessed Lord and 

saviour Jesus Christ and my body I commit to the earth 

from whence it came to be decently interred at the 

discretion of my wife and executor hereafter named and 

as to worldly estate and effects which it has pleased 

Almightly God to bless me with  

← (Духовний 

заповіт) 
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I give and bequeath unto Marry Ann my beloved wife all 

that copyhold messuage or tenements situate in Langham 

aforesaid and to her heirs or assigns and as to my 

personal property of whatsoever it hath pleased God to 

bestow on me whether in nature or quality I give and 

bequeath unto William Fowler of Whissendine in the said 

county grasier upon this special trust and confidence in 

him reposed and to the intent that the said William 

Fowler do and shall allow my beloved mother Elizabeth 

Williamson that which he may think proper and sufficient 

for her maintenance during her natural life. My further 

trust and will is that my executor do allow my wife Mary 

Ann Williamson the rest residue and remainder of my 

property with the profits arising thereof for the support of 

herself and my son John Williamson and my daughter 

Sarah Ann Williamson during her natural life providing 

she remain my wife and at her decease to be equally 

divided between my son and daughter aforesaid. But if 

my wife should marry again my further will is that my 

executor in trust do take immediate possession of my 

personal property and equally divide it between my son 

and daughter so soon as they attain the respective ages of 

twenty-one. 

← Заповідальна 

частина 

And I hereby nominate and appoint William Fowler 

aforesaid sole executor of this my last will and testament  
← Призначення 

виконавця (ців) 

[and] hereby revoke all my former will or wills by me 

heretofore made  

← Відкликання 

попередніх заповітів 

In witness whereof I have hereunto set my hand and seal 

this twenty-eight day of August one thousand eight 

hundred and thirty nine. Christopher Williamson 
← Заповідача 

П
о

св
ід

ч
ен

н
я

 

Signed by the said Christopher Williamson the testator in 

the presence of us present at the same time who in his 

presence have subscribed our names as witnesses. 

Charles Hubbard. John Smith. George Fowler. 

← Свідків 

 

Отже, англійський заповіт має стереотипне поєднання таких незмінних 

компонентів: назва, представлення заповідача, заповідальна частина, призначення 

виконавців та посвідчення. До факультативних елементів належать духовний 

заповіт та відкликання попередніх заповітів. 
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3.1.3. Дискурсивні маркери як засоби забезпечення композиційної 

цілісності заповіту 

Композиційну цілісність текстів заповітів забезпечують дискурсивні 

маркери, які набувають значення в контексті. Дискурсивні маркери є доволі 

складним об’єктом мовознавчого аналізу, і на сьогодні немає їхнього 

загальновизнаного визначення та різняться навіть терміни, які використовують на 

позначення цих особливих слів. Дискурсиві маркери належать до різних частин 

мови і в контексті набувають різних значень, які нерідко відмінні від тих, які 

подано у словниках. Їхня основна функція – пов’язувати частини тексту. У 

мовознавстві зафіксовано декілька назв для їх позначення: 1) дискурсивні 

конективи (discourse connectives) [198; 325, c. 452]; 2) дискурсивні маркери 

(discourse markers) 328; 252 с. 932]; 3) дискурсивні оператори (discourse operators) 

[252, с. 932; 320]; 4) дискурсивні слова (discourse words) [198]; 5) прагматичні 

конективи (pragmatic connectives) [231]; 6) ключові фрази (cue phrases) [235].  

Науковець Д. Шифрін визначила дискурсивні маркери як засоби незалежні 

від структури речення, які слугують для зв’язності частин тескту [328, с. 35‒40]. 

Б. Фрейзер тлумачив їх як прагматичний клас, лексичні висловлення, які 

показують відношення між дискурсивними сегментами, акцентують і маркують 

аспекти спілкування, які хоче передати комунікант [252, с. 940]. За визначенням 

Е. Трауґота, дискурсивні маркери – це дискурсивно-дейктичні одиниці, які 

формують спосіб висловлення, а не сам контекст і мають метатекстуальну 

функцію [343, c. 6]. 

У цьому дисертаційному дослідженні розглянуто дискурсивні маркери як 

лексичні засоби, які належать до різних частин мови, у контексті мають різні 

значення та слугують для зв’язності частин тексту англійського заповіту. 

Першою зробила докладний аналіз дискурсивних маркерів Д. Шифрін: and, 

because, but, I mean, now, or, you know, oh, so, then, well [329, с. 35−40]. Б.  Фрейзер 

зазначив, що now, I mean, oh, you know не є дискурсивними маркерами [252, 
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c. 933]. Він запропонував класифікацію, яку беремо за основу аналізу 

дискурсивних маркерів у заповітах:  

І). маркери зміни теми дискусії (topic change markers): back to my original 

point, by the way, on a different note;  

ІІ). дискурсивні маркери діяльності (discourse activity markers), які 

виражають: 1) уточнення (by way of clarification, to clarify); 2) представлення 

(admittedly, after all, all in all, all the same, anyhow, anyway, at any rate, besides, for 

all that, in any case/event, of course, still and al); 3) пояснення (by way of explanation, 

if I may explain, to explain); 4) перерибивання (if I may interrupt, to interrupt, not to 

interrupt); 5) повторення  (at the risk of repeating myself, once again, to repeat); 

6) послідовність (finally, first, in the first place, lastly, next, on the one/other hand, 

second, to begin, to conclude, to continue, to start with); 7) підсумок (in general, in 

summary, overall, so far, summarizing, summing up, thus far, to sum up, at this point); 

ІІІ). маркери для встановлення зв’язку (message relationship markers): 

1)  паралельні дискурсивні маркери (also, alternatively, analogously, and, 

correspondingly, equally, likewise, or, otherwise, similarly, too); 2) контрастивні 

дискурсивні маркери (all the same, but, contrariwise, conversely, despite, however, I 

may be wrong but, in spite of, in comparison, in contrast, instead, never/nonetheless, 

notwithstanding, on the one/other hand, on the contrary, rather, regardless, still, that 

said, though, well, yet); 3) дискурсивні маркери для розвитку подій (above all, also, 

besides, better, for example, for instance, further (more), in addition, in fact, in other 

words, in particular, indeed, more accurately, more importantly, more precisely, more 

specifically, more to the point, moreover, namely, on top of it all, to cap it all off , what is 

more); 4) дедуктивні дескурсивні маркери (accordingly, as a consequence, as a result, 

consequently, hence, in this/that case, of course, so, then, therefore, thus) [251, с. 27−31]. 

У текстах заповітів маркери першої групи не зафіксовані. Серед маркерів 

другої групи переважають дискурсивні маркери послідовності: first, in the first 

place, lastly, next, on the one/other hand, finally. Наприклад:  

First, I will and direct the payment of all my just debts, funeral and testamentary 

charges… (John Moore, 1859); 
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In the first place I direct my just debts funeral and testamentary expenses to be 

paid (Mary Spragg, 1866); 

Lastly I revoke all other Wills and declare this to be my last Will (Alice Lewis, 1881); 

In the next place to pay the following legacies to my children (Thomas Spragg, 1860); 

And lastly I appoint my Trustees Executors of this my Will (Ernest William 

Tranter, 1915). 

Маркери послідовності не зафіксовано у простих заповітах, але вони 

важливі для змішаних. 

В англійських заповітах найвагомішою є роль маркерів третьої групи: 

маркерів для встановлення зв’язку. Найчастотнішими є паралельні 

дискурсивні маркери, а саме, also, and, or, equally, likewise. Найчисленнішим 

серед них є and. Наприклад: 

And I direct that as soon as… And as to for and concerning all the residue… 

And subject to the trust aforesaid upon…and upon further trust that the said 

trustee…And that my trustees or trustee may… (James Beckett, 1854); 

And I appoint Herbert Smith Esq, Ruardean Hill Drybrook, Gloss Executors of 

this my Will (Benjamin Hope, 1916). 

Also зустрічається у різних позиціях і в різних частинах заповіту 

(найчастіше в заповідальній) і функціонує для вказівки на ще одну дію: 

I also give and bequeath to my said wife…(James Beckeyy, 1854); 

Also I give and devise unto my said wife and her assogns for the term of her 

natural life all my real estate of every description (John Almond, 1855); 

Certain monies will also be due from Arthur Foxall Esq tenant of Selsley, Bushey 

Heath, particulars of which enclosed (Joseph Samuel Demmery, 1915); 

Provided that my Trustees shall also have power to meet any expenses which they 

may incur in the exercise of any of their powers in respect of chattels out of the capital 

and income of my estate…(Diana Princess of Wales, 1993). 

Also нерідко вживається, коли заповідач описує дії з різними об’єктами 

дарування: 
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And also all my household goods and furniture plate linen and China horses cows 

pigs implements of husbandry securities for Monday and all my real and personal 

estate…. (Hanry Haspell, 1848); 

I give to my dear sister-in-law Georgina Hogarth the sum of 8, 000 free of legacy 

duty. I also give the said Georgina Hogarth all my personal jewellery not hereinafter 

mentioned, and all the little familiar objects from my writing-table and my room, and 

she will also know what to do with those things (Charles Dickens, 1870). 

Виявлено також використання паралельних дискурсивних маркерів 

likewise, otherwise та or, наприклад: 

And I have likewise advanced to my son Thomas Witter the sum of one hundred 

and eighty pounds for his own absolute use (Thomas Witter, 1866); 

Should any Executors and Trustees appointed above either die in my lifetime or 

be otherwise unable or unwilling to act as my Executors and Trustee I appoint the 

following to fill any vacancy arising Richard Snith … (Sue Smith, 2006). 

Or вказує на альтернативу: 

I may die or seized or possessed otherwise entitled to either in remainder 

reversion or expectancy or otherwise howsoever I hold the same unto him his heirs and 

assigns for her (Jogn Wright, 1849). 

Контрастивні дискурсивні маркери представлені такими одиницями, як 

but, despite, however, instead, never/nonetheless, rather. На відміну від паралельних 

маркерів вони вказують на альтернативне розпорядження. Наприклад:  

But after the death of my said wife Hannah Witter I further give and bequeath the 

same to my last named children (Thomas Witter, 1866); 

Nevertheless upon trust to permit and suffer my wife Hannah Spragg or 

otherwise empower her to receive the rents issues profits and annual income of my said 

real estate and to have the full use and enjoyment of my said personal estate for and 

during the terms of her natural life for her own sole and absolute use and benefit and 

from and immediately after her decease to the use and behoof of my two daughters 

Margaret Yates wife of John Gardener Yates and Ellen Warburton wife of George 

Warburton their heirs execotors administrators or assigns respectively as tenants in 
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common with benefit of survivorship in default of their or her dying without leaving 

lawful issue only and I appoint the said Dixon Gibbs and Joseph Wood joint executors 

of this my Will (John Spragg, 1852).  

До дискурсивних маркерів для розвитку подій належать further (more), in 

addition to, on account of, whatever and whenever. Наприклад: 

My executors and trustees shall have the following powers in addition to all other 

powers over any share (Diana Princess of Wales, 1993); 

… shall stand to their credit as a payment on account of their share… (Emily 

Pennell, 1905); 

… to sell whatever and wherever they decide (Diana Princess of Wales, 1993). 

Дедуктивні дискурсивні маркери у заповітах представлені такими 

мовними одиницями, як accordingly, in accordance with, hence, in this/that case, so, 

then, therefore, thus. Наприклад: 

Then I direct that the balance shall be equally divided (Emily Pennell, 1905); 

…disposed of by them according to the trusts and exigencies of the same estate 

(Thomas Owen, 1859); 

I declare that in case any doubts shall arise… to bring in at any auction and so 

receive or vary the terms (Charles Robert Darwin, 1882); 

… when they consider it proper to invest trust monies and to vary investments in 

accordance with the powers contained in the Schedule to this my Will (Diana Princess 

of Wales, 1993).  

Таблиця 3.2 

Кількісні показники використання дискурсивних маркерів у текстах заповітів 

Тип 

дискурсивних 

маркерів 

Підтип 

дискурсивних 

маркерів 

Дискурсивний маркер К-ть 

вживань 

Відсоткове 

відношення 

Дискурсивні 

маркери 

діяльності 

Дискурсивні 

маркери 

послідовності 

1 2 3  

Finally 59 0.8 % 

First 520 7.4 % 

in the first place/in the 

second place 

104 1.5 % 

Lastly 75 1 % 
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Next 130 1.8 % 

on the one hand/on the 

other hand 

104 1.5 % 

Second 156 2.2 % 

Дискурсивні 

маркери для 

встановлення 

зв’язку  

Паралельні 

маркери 

Also 702 10 % 

And 1300 18.5 % 

Or 1170 16.6 % 

Equally 182 3 % 

Likewise 10 0.1 % 

Контрастивні 

маркери 

But 520 7.4 % 

Despite 19 0.3 % 

However 21 0.2 % 

Instead 52 0.7 % 

Never 182 3 % 

Rather 49 0.6 % 

Маркери 

розвитку подій 

Further 78 1.1 % 

in addition 26 0.3 % 

on account 53 0.8 % 

Whatever 49 0.6 % 

Whenever 23 0.3 % 

Дедуктивні 

маркери 

Accordingly 130 1.8 % 

Hence 24 0.3 % 

in this case 130 1.9 % 

So 546 7.8 % 

Then 520 7.4 % 

Therefore 54 0.8 % 

Thus 23 0.3 % 

Усього 7011 

 

У заповітах наявні два із трьох типів дискурсивних маркерів: дискурсивні 

маркери діяльності та маркери для встановлення зв’язку. Маркери послідовності 

як підтип дискурсивних маркерів діяльності (finally, first, in the first place, lastly, 

next, on the one/other hand, second) у заповітах позначають хронологічну 

послідовність дій. Маркери для встановлення зв’язку у заповітах представлені 

паралельними маркерами (also, and, or equally, likewise), контрастивними 

дискурсивними маркерами (but, despite, however, instead, never/nonetheless, rather), 

дискурсивними маркерами розвитку подій (further (more), in addition, on account 
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of, whatever and whenever), дедуктивними дискурсивними маркерами (accordingly, 

in accordance with, hence, in this/that case, so, then, therefore, thus). Фактично, усі 

чотири підтипи дискурсивних маркерів встановлення зв’язку використовують у 

заповітах. 

Дискурсивні маркери доповнюють зміст попереднього висловлення, 

об’єднують частини речення, вводять нову інформацію чи протиставляють події, 

дії чи учасників. Вживання дискурсивних маркерів полегшує комунікацію і 

забезпечує композиційну цілісність заповіту. Найчастіше в англійських заповітах 

вжито дискурсивні паралельні маркери and, or та also. На другому місці 

дедуктивний дискурсивний маркер so, контрастивний маркер but та дискурсивний 

маркер послідовності first. Кількісні показники використання дискурсивних 

маркерів у текстах заповітів подано в таблиці 3.2.  

 

 

3.2. Лексичне наповнення заповітів: лексико-семантичні групи 

антропоцентричної лексики 

Творцем ідеї антропоцентризму у мовознавстві вважають В. фон 

Гумбольдта. Саме він ототожнював мову з “духом народу” і стверджував, що цей 

дух визначає світогляд народу, який відображений у мові. Мова є своєрідним 

“проміжним світом”, що є між народом і оточуючим його об’єктивним світом: 

“залежність чи незалежність нації від своєї мови, вплив мови на націю є 

відкритим полем діяльності” [50, с. 324]. Мова як зовнішній прояв духу народу є 

самою діяльністю, а не її продуктом [51, с. 88−91]. 

В українському мовознавстві подібні погляди висловлював О. Потебня. 

Мову він називав “божественно свобідною”, яка витікає із самої себе. Він 

зазначає, що зв’язок між мовою та духом має вищу внутрішню єдність [133, с. 5], 

а мова є нічим іншим, як відображенням особистості та народу [133, с. 25]. 

Ідея антропоцентризму, де людина – центр всесвіту, є загальновизнаною. 

Антропоцентризм став провідним принципом, який ґрунтується на вивченні 



112 
 

мовних явищ у взаємозв’язку з їхнім творцем і носієм – людиною (й етносом), у 

більшості галузей і напрямів сучасного мовознавства [139, с. 9]. 

Зокрема Н. Андрейчук зазначала, що основні параметри homo lingualis 

відповідають основним програмам у сучасній антропоцентричній парадигмі 

мовознавства: 1) екзестенційна передбачає вивчення сукупності психічних 

механізмів породження та розуміння мовлення і зберігання мови у свідомості; 

2) пізнавальна зосереджується на вивченні мовної картини світу як продукту 

людини або етносу; 3) ідентифікаційна пов’язана з описом мовної особистості; 

4) комунікативна окреслює простір мови, відображений у тексті й зумовлений 

екстралінгвальними чинниками усного і письмового мовлення [3, с. 6].  

У межах пізнавальної програми досліджено “наївну картину світу” [10, 

с. 490]. Ю. Апресян вважає, що її можна розглядати у двох напрямах. Перший 

вивчає окремі характерні для конкретної мови концепти: лінгво-культурні 

ізголоси. Сюди входять стареотипи мовленнєвого й культурного пізнання та 

специфічні конотації неспецифічних концептів. Другий напрям здійснює пошук 

та реконструкцію властивого мові наївного погляду на світ [11, с. 350]. 

Ю. Апресян виділив вісім систем, через які образ людини конструюється в мові. 

На його думку, семантична сфера людського може бути розкладена на такі групи: 

фізичне сприйняття (зір, слух, чуття, смак, дотик; семантичний примітив − 

сприймати); фізіологічні стани (голод, спрага, бажання тощо; семантичний 

примітив − відчувати); фізіологічні реакції на зовнішні й внутрішні подразники 

(холод, піт, спека, серцебиття, гримаса тощо; семантичного примітиву немає); 

фізичні дії та діяльність (йти, стояти, лежати і т. д.; семантичний примітив – 

робити); бажання (хотіти, надавати перевагу, прагнути і т. д.; семантичний 

примітив − хотіти; мислення, інтелектуальна діяльність (розуміти, пам’ятати, 

знати, здогадуватися і т. д.; семантичний примітив − думати; емоції (боятися, 

радіти, сердитися, любити; семантичний примітив – відчувати); мовлення 

(повідомляти, обіцяти, просити, вимагати тощо; семантичний примітив – 

говорити) [11 с. 355−356]. Антропоцентрична лексика заповідання, за 

класифікацією Ю. Апресяна, входить до групи “мовлення”. Як буде показано 



113 
 

далі, антропоцентричні “заповідальні” (корінь повід: повідати, повідувати, 

повісти, доповідати) дієслова забезпечують виконання дії заповідання. 

Розглянемо антропоцентричну лексику з погляду її входження до різних  

лексико-семантичних груп. Для групування лексики з погляду семантичного 

наповнення сучасні мовознавці застосовують низку різних термінів. Зокрема, 

семантичне поле (semantic field) [308, 125−145; 277, c. 90; 283, с. 190−192; 222, 

c. 158; 291; 225, c. 137; 118, с.124; 174, с. 52−57; 316, с. 108−109; 68, с. 129−135; 

35; 38; 37; 160; 161; 56, с. 89−98; 130, с. 25−26] лексичне поле (lexical field) [344, 

c. 145−197; 311; c. 124−134], тематична група (lexical set) [279; 166, с. 315; 35; 130, 

с. 24−26] та лексико-семантична група [151, с. 174−176; 127; 161; 35; 166, с. 315; 

37; 130, с. 25‒26]. 

У цій праці розуміємо лексико-семантичну групу як групу слів, які мають 

спільне категорійне значення (належать до однієї частини мови) і 

характеризуються наявністю спільних семантичних ознак у семантичній 

структурі компонентів.  

Для поділу лексем заповіту на лексико-семантичні групи використано 

структурний метод. Проведено поділ лексем на основі спільних семантичних 

ознак, які виявлено на підставі аналізу словникових дефініцій [294], і виокремлено 

лексико-семантичні групи іменників, дієслів та прикметників, які вжито в 

англійських заповітах:  

А) Лексико-семантичні групи іменників. 

Виділяємо шість лексико-семантичних груп іменників: 1) група на 

позначення осіб, включених у ситуацію заповідання (заповідач, спадкоємець, 

виконавець); 2) об’єкт заповідання; 3) смерть та похорон; 4) датування; 

5) географічні назви; 6) група на позначення духовного світу особистості.  

Перша група: заповідач, спадкоємець, виконавець (testator, heir, 

executor/administrator/trustee) сформована зі слів, які позначають відношення між 

особами, котрі включені в ситуацію заповідання. Тут ми виокремлюємо чотири 

підгрупи: 1) testator (testatrix) – heir, legatee – executor (executrix), administrator, 
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trustee; 2) child – parent – grandchild; mother – father – daughter – son – brother – 

sister – nephew – niece – aunt – uncle – cousin – granddaughter – grandson – 

grandnephew – grandniece – sister-in-law – brother-in-law – spetmother; 3) husband – 

wife; 4) heir – descendant. 

 Перша група охоплює учасників ситуації заповідання, які наділені певними 

ролями та функціями і без участі яких ситуація заповідання не може відбутися:  

testator – someone, especially a man who has made a will [294, c. 1597]; 

testatrix – a woman who has made a will [294, c. 1597]; 

heir – the person who has the legal right to receive the property or title of 

another person when they die [294, c. 715]; 

legatee –law, someone who receives money or propertee from a person who has 

died [294, 870]; 

executor – someone who deals with the instructions in someone will [294, c. 513]; 

executrix – a woman named in a decedent’s will to carry out the provisions of 

that will [294, c. 513]; 

administrator – someone whose job involves managing the work of a company or 

organization [294, c. 20]; 

trustee – someone who has control of money or property that is in a trust for 

someone else [294, c. 1660]. 

Наприклад: 

And I hereby appoint the said Richard Longueville Barker Executor of this my 

will…Signed and acknowledged by the said Testatrix Emma Maria Buckeley Owen as 

and for her last Will and Testament (Emma Maria Buckeley Owen, 1870); 

I appoint Percy Haddock of Cheltenham aforesaid, Solicitor (hereinafter called 

my Trustee) to be the Executor and Trustee of this my Will (William John Lambert 

Bayliss, 1916). 

Друга група показує родинні стосунки учасників: child – parent – grandchild 

(mother, father, daughter, son,  brother, sister, nephew, niece, aunt, uncle, cousin, 

granddaughter, grandson, grandnephew, brother-in-law, sister-in-law, stepmother. 

Наприклад: 
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I appoint my stepmother Jane Garner and Charles Phillips of Suffolk Street, 

Wheelwright to be my Executor(s)… I give and bequeath unto my brother Horace 

Garner my gold watch and chain…To my sisters Marian, Daisy and Elsie I bequeath 

my three pictures one each… My gold ring, gold shirt studs of which there are four, my 

two sets of gold sleeve links and one set of enamel links I bequeath to my cousin John 

Green of Craven Lodge (Edward Garner, 1916); 

I A. J. Maybrey will and bequeath all my wordly goods whatsoever of which I die 

possessed to my mother Emma Elizabeth Maybrey (Arthur James Maybrey, 1916). 

Третя передбачає подружні відносини: husband, wife: 

In witness whereof I the said Richard Hubbard the husband and testator have 

hereunto set my hand and seal the sixteenth day of March in the year of our Lord one 

thousand eight hundred and forty-seven (Richard Hubbard, 1847); 

I appoint my wife Bridget Kingston to be my Executor and direct that all my debts 

and funeral expenses shall be paid as soon as conveniently may be after my decease 

(Charles Robert Miles Kingston, 1916); 

I appont my wife Alison Youd to be my Executrix (Andrew Youd, 2010). 

Четверта група представлена лексемами heir та descendant, які визначають 

правові стосунки: 

heir – the person who has the legal right to receive the property or title of 

another person when they die [294, c. 715]; 

descendant – someone who is related to a person who lived a long time ago, or to 

a family, group of people that existed in the past [294, c. 398]. 

Наприклад: 

I give devise and bequeath the same unto my granddaughter Jane Vost her heirs 

for ever all my estate (John Moore, 1859). 

До другої лексико-семантичної групи належать іменники, які позначають 

об’єкти заповідання. Було виявлено шість підгруп, які належать до цієї групи: 1) речі 

домашнього вжитку: cup, jar, pot, spoon, plate, jug, fork, can, basket, tongs, linen; 

2)  меблі: drawer, chair, desk, dresser, bookcase, bed, table, wardrobe, box; 3) одяг та 

аксесуари: brooch, ring, watch, jewellery, shirt, stud, pin, button, chain;  3) типи 
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будинків: house, cottage, dwelling house, farm house, messuage; 5) худоба: cattle, 

horses, swine, cow, stock, livestock; 6) книжки: book, Bible, Prayer book, manuscript. 

Зазначаємо, що у кожній із цих груп наявне відношення смислового 

включення. Гіпонімія показує ієрархічне відношення між загальним та 

конкретним терміном. Кожна підгрупа має гіперонім, який описує групу та 

гіпонім, який йому підпорядкований та має вужче значення.  

До цієї групи належать також загальні назви об’єктів: 1) власність: premise 

(the building and land that a shop, restaurant, company uses [294, c. 1198]), estate (a 

large area of land in the country usually with one large house on it and one owner [294, 

c. 502]), chattels (law, old fashioned a piece of personal property that you can move 

from one place to another [294, c. 235]), property (the thing or things that someone 

owns [294, c. 1222]), legacy (money or property that you receive from someone after 

they die [294, c. 869], residue (the part of the money, property of a person who has died 

that remains after all the debts have been paid [294, c. 1305]); 2) земельна власність: 

land (an area of ground, especially when used for farming or building [294, c. 541]), 

field (an area of land in the country, especially one where crops are grown or animals 

feed on grass [294, c. 555]), meadow (a field with wild grass and flowers [294, c. 946]).  

Наприклад: 

I devise and bequeath all my real and personal estate whatsoever unto my said 

Hannah Witter John James Witter and Charles Edwin Witter (John Witter, 1908); 

I give free of inheritance tax all my chattels to my executors…I give all my 

property and assets of every kind and wherever situates to my executors…(Diana 

Princess of Wales, 1993); 

I give the sum of 1, 000 to the daughter and only child of the said Mrs Anne 

Cornelius. I give the sum of 100 to each and every domestic servant, male and female, 

who shall be in my employment at the time of my decease, and shall have been in my 

employment for a not less period of time than one year… I also give to the said 

Georgina Hogarth all my personal jewellery not hereinafter mentioned…. I give to my 

eldest son Charles my library of printed books…I also give to my son Charles the silver 

cup presented to me at Edinburgh and my shirt studs, shirt pins and sleeve buttons. I 
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give my watch and give the chains and seals and all appendages I have worn with it…I 

also give to the said John Forster such manuscrips of my published works… I devise 

and bequeath all my real and personal estate unto the said Georgina Hogarth and the 

said John Forster, their heirs, executors… (Charles Dickens, 1869). 

Третя лексико-семантична група в текстах англійських заповітів 

представлена словами на позначення смерті та похорону. Сюди входять: funeral (a 

religious ceremony for burying or cremating [294, c. 619]), burial (the act or ceremony 

of putting a death body into a grave [294, c. 185]), decease (someone who has died 

[294, c. 381]), death (the end of the life of a person or animal [294, c. 378]), widow (a 

woman whose husband has died and who has not married again [294, c. 1758]), demise 

(formal end the of something that used to exist [294, c. 392]), mourning (great sadness 

because someone has died [294, c. 998]). Важливо наголосити, що death, decease, 

and demise утворюють семантичну групу з відношенням смислової подібності, 

тобто є синонімами. 

Наприклад: 

And from and after her decease my said trustees or trustee shall stand possessed 

of the said money stocks funds and securities (Mary Yersley, 1845); 

In the event of the death of the said Harriet Carter I bequeath everything to my 

father Jesse Carter or in the event of the decease of the said Harriet Carter and Jesse 

Carter I will it to be equally devided between my two brothers (Alfred Carter, 1914). 

Четверта лексико-семантична група, яку виокремлюємо в текстах 

англійських заповітів, є датування: дні, місяці та роки. Наприклад:  

In witness whereof I the said John Bankes have set my hand and seal this eighth 

day of July one thousand eight hundred and thirty nine (John Bankes, 1839); 

In witness whereof I hereto subscribe my name this twenty third day of October 

nineteen hundred and sixteen (Joseph Boulton Parslow, 1916). 

До п’ятої лексико-семантичної групи входять географічні назви, які 

згадано у текстах англійських заповітів досліджуваного періоду. Наприклад: the 

County of Chester, England, Woodside Farm Cranage, White Hall Farm Wheelock, 

Sandbach, London, Middlewich, Congleton, Oxford road, Dukinfield, Cuddington, 
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Little Peover, Hartford Hill, Ledsmere Hall, Widens, the County of Salop тощо. До цієї 

групи належать назви графств, провінцій, міст та вулиць.  

Наприклад: 

This is the Last Will and Testament of me William Bankes of Weston in the Parish 

of Runcorn in the County of Chester (William Bankes, 1858); 

This is the Last Will and Testament of me Edward Garner of Albuera Villa, 

Painswick Road, Cheltenham in the County of Gloucestershire (Edward Garner, 1916). 

До шостої лексико-семантичної групи ми віднесли іменники на 

позначення релігійності особистості. Сюди входять: God (the spirit or being who 

Christians, Jews, Muslims etc pray to, and who they believe create the universe [294, 

c. 656]), soul (the part of a person that is not physical, and that contains their character, 

thoughts and feelings. Many people believe that a person’s soul continues to exist after 

they have dies [294, c. 1475]), resurrection (the return of Jesus Christ to life after his 

death on the cross which is one of the main beliefs of the Christian religion [294, 

c. 1311]) Lord (a title of God or Jesus Christ, used when praying [294, c. 905]), Saviour 

(Jesus Christ, used by Christians [294, c. 1361]), Almighty (expression used to talk 

about God [294, c. 40]). Духовний світ заповідача несе відбиток духовного життя 

соціуму. Дуже часто особа наприкінці свого життя звертається до Бога. Варто 

зазначити, що слова, які входять до цієї групи наявні у 39 заповітах, написаних у 

ХІХ столітті та на початку ХХ століття.  

Наприклад: 

I give and commend my soul into the hands of Almighty God that gave it and my 

body I recommend to the earth to be buried at the discrection of my executrix nothing 

doubting but at the general resurrection I shall receive the same again by the Almighty 

power of God, and as touching such worldly estate wherewith it hath pleased God to 

bless me in this life (George Fowler, 1846); 

In witness whereof I have hereunto set my hand this twenty seventh day of 

September in the year of our Lord one thousand eight hundred and eighty one (Charles 

Robert Darwin, 1882). 
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Б) Лексико-семантичні групи дієслів. 

Перша лексико-семантична група представлена дієсловами заповідання, 

спільною семантичною ознакою яких є “передавати”. До таких дієслів належать: 

give (to let someone have something as a present or to provide something for someone 

[294, c. 643]), bequeath (to officially arrange for someone to have something that you 

own after your death [294, c. 123]), direct (to aim something in a particular direction or 

at a particular person [294, c. 414]), leave (to deliver a message, note, package etc for 

someone or put it somewhere so that they will get it later [294, c. 867]), dispose (to 

arrange things or put them in their places; to get rid of something [294, c. 426]), devise 

(to plan or invent a new way of doing something [294, c. 405]), will (to officially give 

something that you own to someone else after you die [294, c. 1759]), advance (to give 

someone money before they have arranged it [294, c. 22]), declare (to state officially 

and publicly that a particular situation exists or that something is true [294, c. 382]), 

further (to help something progress or be successful; promote; related to forth [294, 

c. 621]), commit (to give someone your love or support in a serious or permanent way 

[294, c. 286]), commend (to praise or approve of someone or something publicly [294, 

c. 285]).  

Наприклад: 

I give my daughter Elizabeth Moore my Mahogany desk and drawers (Mary 

Yearsley, 1837); 

First I commend my soul into the hands of Almighty God that gave it hoping for a 

happy resurrection in and though the merits and mediation of my Blessed Lord and 

Saviour Jesus Christ and my body commit to the earth from where it came (John Smith, 

1839); 

I devise unto my nephew James Whitlow of Crowley Farmer and my nephew John 

Barber of Crowley aforesaid Farmer all my real estate subject so far as relates to the 

property at Stretton to the said annuity or rent charge and bequeath to them the residue 

of all the personal estate to which I shall be entitled at my decease (Hugh Barber, 

1857); 
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And I give and bequeath to my son Francis Darwin my scientific library that is 

all books relating to science. And I declare that in case any doubt shall arise as to what 

articles are included in either of the said bequest the decision in writing of my executors 

or acting executors respecting such doubts shall be conclusive. I give and devise and by 

virtue and in exercise and execution of every power and authority in anywise enabling 

me in this behalf appoint all the messuages land… (Charles Robert Darwin, 1882); 

I A. J. Maybrey will and bequeath all my wordly goods whatsoever of which I die 

possessed to my mother Emma Elizabeth Maybray (Arthur James Maybrey, 1916). 

Другу лексико-семантичну групу становлять дієслова, які денотують 

виконання та посвідчення заповіту. До його складу входять три підгрупи:  

1) слова, які виражають призначення виконавця заповіту: nominate (to 

officially suggest someone or something for an important position, duty or prize [294, 

c. 1035]), constitute (to be considered to be something [294, c. 313]), appoint (to choose 

someone for a position or a job [294, c. 60]), empower (to give a person or organization 

the legal right to do something [294, c. 485]); vest (to give someone the official right to 

do or own something [294, c. 1709]); entitle (to give someone the official right  to do or  

have something [294, c. 494]); assign (to give someone a particular job or make them 

responsible for a particular person or thing [294, c. 75]);  

2) слова, які виражають відкликання заповіту: revoke (to officially state that a 

law, decision or agreement is no longer effective [294, c. 1316]), (make/concider null) 

void (law to make a contract or agreement void so that it has no legal effect [294, 

c. 1718]), rescind (to officially end a law, or change a decision  or agreement [294, c. 

1303]), annul (to officially state that a marriage or legal agreement no longer exist [294, 

c. 51]), disallow (to officially refuse to accept something, because a rule has been 

broken [294, c. 417]);  

3) слова, які виражають посвідчення заповіту: subscribe (to agree to buy or 

pay for shares or support it [294, c. 1542]), set sb’s hand (to sign a document [294, 

c. 1399]), sign sb’s name / sign (to write your signature on something to show that you 

wrote it, agree with it or were present [294, c. 1431]), acknowledge (to admit or accept 

that something is true or that a situation exist [294, c. 13]). 
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Наприклад: 

And lastly I nominate constitute and appoint my said wife Sarah Birchall and my 

son in law Thomas Thornhill of Crewe near Nantwich in the County of Chester farmer 

Executrix and Executor of this my Will hereby revoking all Wills and Testamentary 

Dispositions by me at any time made (Charles Birchall, 1839); 

I appoint my step mother Jane Garner and Charles Phillip of Suffolk Street, 

Wheelwright and Coachbuilder to be my Executors (Edward Garner, 1916); 

To my dear wife I leave the sum of five hundred pounds (Arthur Frank Roberts, 

1916); 

I hereby revoke and make void all former wills by me at any time heretofore 

made and do declare this only to be and contain my last will and testament (Ann 

Hubbard, 1840); 

I revoke all other Wills and testamentary dispositions heretofore made by me 

(Winston Leonard spencer Churchill, 1963); 

In witness whereof I have hereunto set my hand this 13th day of August 2015 

(Boris Jony Jones, 2015). 

Таблиця 3.3 

Кількісні показники використання  

лексико-семантичних груп дієслів у заповітах 

Тип дієслова 

 

Дієслово  К-ть 

вживань 

Відсоткове 

відношення 

Дієслова заповідання 1 2 3 

Give 1720 28,3 % 

Bequeath 1086 17,8 % 

Direct 356 5,8 % 

Leave 122 2 % 

Dispose 1595 26,5 % 

Will 61 1 % 

Advance 12 0,2 % 

Declare 765 12,7 % 

Further 159 2,6 % 

Devise 144 2,4 % 
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Commit 13 0,2 % 

Commend 29 0,5 % 

Усього 6 053 100 % 

Дієслова, які виражають 

призначення виконавця 

Nominate 58 3,9 % 

Constitute 59 4 % 

Appoint 677 46,3 % 

Empower 37 2,5 % 

Vest 151 10,5 % 

Entitle 397 27,1 % 

Assign 83 5,7 % 

Усього 1 462 100 % 

Дієслова, які виражають 

відкликання заповіту 

Revoke 240 71 % 

(make/consider) void 43 12,7 % 

Rescind 21 6,2 % 

Annul 19 5,6 % 

Disallow 15 4,5 % 

Усього 338 100 % 

Дієслова, які виражають 

посвідчення заповіту 

Acknowledge 38 4,7 % 

Subscribe 264 31,6 % 

Set 171 20,5 % 

Sign 361 43,2 % 

Усього  834 100 % 

 

Заповідач використовує лексико-семантичні групи дієслів для вираження 

комунікативної мети заповідача: повідомити останню волю. Він/вона виконує дію 

заповідання, використовуючи антропоцентричні дієслова мовлення (про що 

докладніше йтиметься в четвертому розділі) і опираючись на чітко встановлені 

законодавством форми вираження, які притаманні текстам спадкового права: I 

give and bequeath (to, unto); I hereby declare it to be my anxious wish and desire, I 

give, device and bequeath unto to my said, I give and bequeath the same unto,  first I 

will that, I hereby order and direct; then I order and direct; I order and direct that, I do 

give and bequeath all that, I do also give to, I order and direct, I hereby declare that, I 

give the sum of, I declare that, I hereby authorize, I leave the whole of my property to, I 

direct; I appoint;  I do appoint, I appoint as, I give to; I hereby declare that; I subject all 
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my other property to; I revoke all former wills by me heretofore made; I rescind all 

former wills, I revoke and make void all my former wills, I hereby revoke all former 

wills and testamentary despositions made by me,   I declare that, I have hereto set my 

hand and seal, in witness whereof I have to this my will set my hand.  

Наприклад: 

First I appoint George Snodin of Rocott Lodge Langham aforesaid and Charles 

Green of Whissendine aforesaid in the said county farmers trustees and executors of 

this my will I bequeath unto the said Gerge Snodin and Charles Green their executors 

and administrators all and every my estate and effects whatsoever… And I declare that 

my said trustees shall not be answerable for any loss that may arise to my said estate by 

carrying on my said business or for any involuntary loss whatever In witness whereof I 

the said Philip Hayes the testator have hereunto set my hand the day and year first 

above written… (Philip Hayes, 1855); 

(a) I give free of inheritance tax all my chattels to my Executors joinly (or if only 

one of them shall prove my Will to her or him… (d) I declare that all expenses for the 

safe custody of and insurance incurred prior to giving effects to my wishes and for 

packing transporting and insurance for the purposes of the delivery to the respective 

recipients of their particular chattels shall be borne by my residuary estate (c) … I 

declare that my Trustees shall not be liable for any loss arising from any act or 

omission by any person in whose favour they shall have exercised either or both their 

powers under this Clause. … (e)…Provided that my Trustees shall also have power to 

meet any expenses which they may incur in the exercise of any of their powers in 

respect of chattels out of the capital any income of my estate or such one or more of any 

different parts and the income thereof as they shall in their absolute discretion 

determine and I further declare that my Trustees shall not be obliged to make or cause 

to be made any inventories… In witness whereof I have hereunto set my hand the day 

and year first above written (Diana Princess of Wales, 1993). 

Give, dispose and bequeath є найчастотнішими дієсловами заповідальної 

лексики (частотність використання подано в таблиці 3.3) і належать до 

антропоцентричної лексики “мовлення” відповідно до класифікації Ю. Апресяна. 
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В) Лексико-семантичні групи прикметників. 

На основі аналізу дефініцій усіх виокремлених у текстах англійських 

заповітів прикметників було виділено шість лексико-семантичних груп 

прикметників: 1)  прикметники, які мають спільну ознаку “власність” і описують 

об’єкти власності; 2) прикметники, які мають спільну ознаку “характеристика 

особи” і які використані у заповітах для опису різних осіб; 3) прикметники, які 

мають спільну ознаку “межа життя”; 4) прикметники, які мають спільну ознаку 

“законність”; 5) прикметники, які мають спільну ознаку “пропорційність” і 

описують спосіб виплат та поділу майна; 6) прикметники, які описують речі 

дарування. 

Проаналізуємо кожну групу детально. 

1. Прикметники, які мають спільну ознаку “власність”: 

real – relating to business, money or land [294, c. 1271];  

personal – belonging or relating to one particular person rather than to other 

people or to people in general [294, c. 1136];  

public – available for anyone to use [294, c. 1230];  

private – for use by one person or group, not for everyone [294, c. 1211].  

Усі зазначені прикметники мають спільну ознаку “власність” та описують 

маєтки. Наприклад: 

…of my real copyhold and personal estate… (Sarah Stelforx, 1841); 

…any of the public stocks funds or securities … (Mary Yearsley, 1837). 

2. Прикметники, які мають спільну ознаку “характеристика особи”: 

responsible – having a duty to be in charge of or to look after someone or something 

[294, c. 1308]; 

respective – to refer to the different things that belong to each separate person or 

thing mentioned [294, c. 1307]; 

dear – a dear friend or relative is very important to you and you love them a lot 

[294, c. 378]; 

accountable – responsible for the effects of your actions and willing to explain or be 

criticized for them [294, c. 11]; 
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unmarried – not married, single [294, c. 1688]; 

capable – having the qualities or ability needed to do something [294, c. 203]; 

unable – not able to do something [294, c. 1136]; 

answerable – to have to explain your actions to someone in authority [294, c.  53]; 

beneficial – having a good effect, detrimental [294, c. 123]; 

retiring – someone who is retiring does not want to be with other people, especially 

people they do not know [294, c. 1312]; 

beloved – loved very much by someone [294, c. 121]; 

affectionate – showing in a gentle way that you love someone and care about them 

[294, c. 26]; 

kind – saying ot doing things that show that you care about other people and want to 

help them or make them happy [294, c. 838]; 

true – faithful and loyal to someone whatever happens [294, c. 1658]. 

Ці прикметники використано у заповітах для опису різних осіб, які задіяні в 

ситуації заповідання, наприклад: 

… as beneficial owner… and shall not be answerable the one for the other of them… 

(John Spragg, 1854); 

…I declare that my said trustees shall be answerable for their own respective acts… 

(Mary Yearsley, 1837); 

…to pay the same to the person or persons being a lineal descendant or lineal 

descendants… (John Barlow, 1843); 

I give and bequeath unto my dear wife … as my said trustees shall think reasonable… 

that no trustee or executors of this my will shall be answerable or accountable for any 

involuntary misfortune loss… shall die or become unable to unwilling to act… for the 

retiring trustee or the executors or administrators …(Hugh Barber, 1857 ); 

…his children capable of taking effect… their respective children … who shall be 

under age and unmarried… (William Banker, 1957); 

I give the sum of 190 to my faithful servant Mrs. Anne Cornelius. I leave her my 

grateful blessing as the best and truest friend man ever had (Charles Dickens, 1870). 
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Варто вказати, що прикметники цієї групи поділяються на термінологічні, 

характерні для правового дискурсу (beneficial, answerable тощо) та прикметники з 

конотативним компонентом оцінки (respective, faithful). 

3. Прикметники, які мають спільну ознаку “межа життя”:  

deceased – someone who has died, especially recently [294, c. 381]; 

late – dead [294, c. 856]. 

Нижче подано приклади вживання прикметників у контексті заповітів: 

… from the late James Motteram…. my late sister Betty (Roger Bankens, 1848); 

… to the daughter of my late cousin…(Sarah Beckett, 1850); 

…such issues respectively taking only the share or shares their deceased parent 

or parents would have taken …(John Bankes, 1839). 

Прикметники diseased, dead та late є синонімічним рядом, що 

використовують для позначення особи, яка відійшла у вічність. В антонімічних 

відносинах з ними перебувають surviving, live та living.  

4. Прикметники, які мають спільну ознаку “законність”:  

  liable – law likely to be legally punished or forced to do something by law [294, 

c. 876]; 

  legal – concerned with or relating to the law [294, c. 869]; 

   lawful – allowed or recognized by law [294, c. 860]; 

  full – having or giving all the rights, duties that belong to a particular rank or 

position [294, c. 616]; 

  testamentary - relating to or bequeathed or appointed through a will [294, 

c. 1597]. 

Усі вище зазначені прикметники належать до юридичних термінів і 

позначають достовірність та юридичну чинність документа (у цьому випадку 

заповіту): 

… that is shall be lawfull for every trustee (Sarah Beckett, 1850); 

…lawful issue… (Sarah Stelforx, 1841); 

…for her separate use without being liable… (Mary Yearsley, 1837); 

…without living any lawful child… there may not have been any legal demand… 
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full discretionary power … (Hugh Barber, 1857); 

And it is my will that the person or persons who shall hold or be ligable… (John 

Barlow, 1843); 

…I declare that all moneys liable to be invested… (Charles Frederic Robert 

Baenett, 1915). 

5. Прикметники, які мають спільну ознаку “пропорційність”: 

  equal – the same in size, number, amount, value [294, c. 496]; 

   undivided – not separated into smaller parts [294, c. 1681]; 

  proportional – something that is proportional to something else is in the correct 

or most suitable relationship to it in size, amount, importance etc. [294, c. 1223]; 

   proportionate ‒ corresponding in size or amount to something else  

[294, c. 1223]; 

   annual – based on or calculated over a period of one year 

[294, c. 51]; 

  yearly – annual [294, c. 1786]. 

Першу підгрупу становлять прикметники equal та proportionate і 

позначають спосіб поділу грошей на рівні частки. Другу групу становлять annual 

та monthly, які вказують на часовий вимір виплат. Усі інші прикметники вказують 

на окремі аспекти спадкування виплат. Закрема: 

… or the interest dividends and annual produce… divided between or amongst 

such children of more than one in equal share …(Sarah Stelforx, 1841); 

… annual income… (John Spragg, 1854); 

… in equal share and proportions… a sum equal to one year rent… any share or 

interest which eventually may become payable out of my residuary estate… (John 

Barlow, 1843); 

…so long as she shall continue my widow an annuity or yearly rent… the said 

annuity or yearly rent charge of forty pounds or the aforesaid  proportional 

part…(Hugh Barber, 1857 ); 
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…the aforesaid proportionate part… my undivided share… (William Banker, 

1957). 

6. Прикметники, які мають спільну ознаку “характеристика предмета”, 

вживаються для опису різних об’єктів заповідання, до прикладу: 

… to take few of my better clothes… (Sarah Beckett, 1850); 

…the best of my two writing desks… all such parts of my said residuary real and 

personal estate as shall be of a saleable nature… (John Barlow, 1843); 

I give and bequeath to William Owen the son of my nephew Charles William 

Owen my gold watch and chain (Esther Owen, 1879); 

I also give to my son Charles the silver salver presented to me at Birmingham, 

and the silver cup presented to me at Edinburgh….and that those who attend my funeral 

wear no scarfs, cloak, black bow, long hat-band, or other such revolting absurdity 

(Charles Dickens, 1860). 

Прикметники для опису речей дарування є нечисленною групою. Зазвичай, 

речі у заповіті просто перелічено. 

Отже, лексичне наповнення заповітів розглянуто з погляду вживання 

лексико-семантичних груп антропоцентричної лексики. Виокремлено шість 

лексико-семантичних груп іменників, дві лексико-семантичні групи дієслів та 

шість лексико-семантичних груп прикметників, які є визначальними для 

досліджуваного жанру.  

 

 

3.3. Синтаксичні структури у текстах англійських заповітів 

Граматичну структуру заповітів розглянемо з погляду використання 

синтаксичних структур. Синтаксична категорійність охоплює коло категорійних 

функцій, що проектовані мовними формами та залежать від загальної системи 

мови з урахуванням загальної тенденції до значеннєвої взаємодії її одиниць, до 

формалізації семантики в слові, у сполученні слів (конструкції) і між одиницями-

конструкціями [117, с. 77]. М. Мірченко зазначив, що у сучасному мовознавстві 

виділяють низку рівнів синтаксичної структури: 1) синтаксична поверхнева 
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структура, що постає у вигляді дистрибутивної моделі і становить з’єднання 

словоформ за особливими внутрішніми законами такого з’єднання; 2)  рівень 

другого порядку виявляє взаємні синтаксичні зв’язки, що їх реалізує певна 

відповідна модель на основі безпосередніх складників такої моделі; 3) третій 

рівень глибинної структури розкриває семантичні відношення між компонентами 

самої моделі та передбачає відношення компонентів цієї моделі до інших 

моделей, що виявляються у трансформаційно-породжуваних процесах; 

4) максимально глибинний рівень, суто семантичний, що охоплює значеннєві, 

логічні, стосунки та транспонується в реченнєві моделі інших мов, виявляє себе в 

семантико-інформативному аспекті [117, с. 77−78].   

Не існує єдиного підходу для тлумачення синтаксичних структур. 

У. Френсіс уперше ввів це поняття 1938 року, розробив теорію синтаксичних 

структур і виділив чотири основні типи: предикативна структура, структура 

комплементації, структура модифікації та структура координації [249, с. 298]. 

Серед вітчизняних науковців цією проблематикою займався А. Корсаков. Поняття 

“синтаксична структура” він застосував до аналізу простого речення сучасної 

англійської мови [75, с. 19]. Структуру комплементації він трактував як 

“завершення” семантики дієслова, що дає змогу вирішити проблему меж 

присудка. Науковець зауважив, що межі присудка визначаються семантико-

синтаксичними межами комплемента і виділив чотири типи комплементів у 

структурах комплементації: об’єктивний, суб’єктивний, дієслівний і 

адвербіальний [75, с. 28]. Сруктури модифікації він назвав верховими (headed) або 

ендоцентричними (endocentric), а головний компонент такої структури відповідно 

може бути підметом, додатком, предикативом [75, с. 33]. Структури координації 

утворюють дві чи більше синтаксично ідентичні чи подібні компоненти [75, 

с. 34]. О. Хромченко влучно наголосив, що А.  Корсаков переконливо побудував 

єднальну ланку між синтаксичною структурою та реченням, члени якого є 

компонентами синтаксичних структур предикації, комплементації та модифікації 

[172, с. 131]. О. Образцова вважає, що А. Корсаков розробив оригінальну 

синтаксичну теорію, яка довела свою життєздатність при дослідженні явищ не 
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лише англійської мови, але і й низки інших мов [119, с. 33]. Визначення 

відповідних конституентів структур модифікації, комплементації, координації та 

предикації і відношень між такими конституентами дає змогу однозначно 

виявляти обов’язковість або факультативність кожного з елементів висловлення 

для структурної та семантичної цілісності речення [119, с. 34]. 

Аналіз заповітів допоміг виокремити непредикативні синтаксичні 

структури, які характерні для цього жанру.  

 

3.3.1. Характерні особливості синтаксичних структур модифікації 

Структура модифікації складається з двох конституентів H+М, де H – 

головний компонент, а М – модифікатор. Підпорядкування є типом зв’язку між 

компонентами, а головний компонент диктує форму модифікатора [120, 35]. 

Аналіз корпусу англійських заповітів (400) дав змогу виявити таку характерну 

структуру модифікації: дієприкметник said + іменник  та дієприкметник said + 

ім’я та прізвище (said wife, said son, said workshop, said daughter, the said Thomas 

Davenport). Часто така структура супроводжується артиклем the або присвійним 

займенником. Наприклад: 

I direct and declare that the said Richard Longueville Barker shall stand 

possessed of the said trust money hereinbefore bequeathed and the stock funds share 

and securities representing the same upon trust to pay the interest or annual income… 

(Emma Maria Buckeley Owen, 1870); 

… the first payment of the said annuity or yearly rent charge to be made at the 

expiration of six calender months next after my decease and said proportional sum to be 

payable immediately after the decease or marriage of my said wife. And I hereby 

declare that in case the said annuity or yearly rent charge of forty pounds or the 

aforesaid proportional part thereof should at any time or times be in arrear and unpaid 

in the whole or in part… (Hugh Barber, 1857). 

Окрім said, у заповітах типовими модифікаторами є прикметники, що 

належать до різних виокремлених лексико-семантичних груп: Madj + H: 

testamentary expenses, real estate, real leasehold,  personal estate, late brother, future 
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investments, sole executrix, equal shares, public company, public sale, private contract, 

annual income, equal half, following sum. Найчастіше модифікаторами є 

прикметники, які мають спільну ознаку “власність”, “законність” та “межа 

життя”. Наприклад:  

They my said trustees or the survivor of them do and shall at their direction sell 

and dispose of my real leasehold and personal estate and either by public sale or 

private contract and convert the same into money and that they invest such money upon 

such securities… (James, Barrer, 1864); 

I give the residue of my estate both real and personal of whatsoever nature and 

wheresoever situated to my Trustees to hold on trust either to sell or if they think fit 

without being liable for any loss to retain all or any part of it and to pay my debts 

testamentary expenses and inheritance tax payable on or by reason of my death in 

respect of my estate and invest or apply what is left for the benefit of Peta Joan Flint of 

23 Yard House, Viewpoint Road, Poole, Dorset BH16 2HE (Boris Tony Jones, 2015). 

Іменник модифікує прийменникова фраза (H + Prep + Mnoun: the remaining 

part of my property, executrix of this my will, the wife of the said Richard Longueville 

Barker. Наприклад: 

…and be paid unto her within six months after her marriage and that the residue 

of my property aforesaid together with any sum or sums of money whatever and 

wheresoever be divided into equal shares for my two sons John Blackshaw and Charles 

Blackshaw their heirs or assigns (Charles Blackshaw, 1848); 

I give the residue of my estate both real and personal of whatsoever nature and 

wheresoever situated to my Trustees to hold on trust either to sell or if they think fit 

without being liable for any loss to retain all or any part of it and to pay my debts 

testamentary expenses and inheritance tax payable on or by reason of my death in 

respect of my estate and invest or apply what is left for the benefit of my husband/civil 

partner if he/she survives me by 30 days if he/she does not survive me by 30 days or if 

this gift or any part of it fails for any other reason then I give the residue of my estate 

to James Edward Heath (Judy Ann Jones, 2015). 
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Іменник може модифікувати інший іменник: trust money, stock funds, funeral 

expenses, administration expences. Наприклад: 

In the first place I order all my funeral and testamentary charges and just debts 

to be paid (Charles Blackshaw, 1848); 

After payment of my just debts and funeral expenses I give to my mother Ann 

Hope absolutely to her sole and separate use her receipt alone being sufficient 

discharge the whole of my estate and effects and everything that I can by law give or 

dispose of (Benjamin Hope, 1916); 

Subject to the payment of discharge of my funeral testamentary and 

administration expenses and debts and other liabilities (Diana Princess of Wales, 

1993). 

Модифікаторами у заповітах нерідко постають числівники, як-от: one child, 

ten pounds, four hundred pounds, four children. Наприклад: 

I also pay unto each of my children Samuel Beckett the said Thomas Beckett and 

James Beckett John Beckett and Ellen Beckett a legacy or sum of fifty pounds (James 

Beckett, 1844); 

I give and bequeath all my said personal estate and effects unto equally between 

my three children (Robert Hayes, 1852). 

У підсумку робимо висновок, що найчастіше в англійських заповітах 

модифікуються іменники, які позначають об’єкт заповідання. 

Дієприкметник said як правило модифікує спадкоємців та виконавців 

заповіту, рідше об’єкти дарування. 

Аналіз заповітів дав змогу зробити висновок, що у заповітах функцію 

модифікатора найчастіше виконують прикметники 5 438 одиниць (33,1 %), рідше 

іменник модифікує прийменникова фраза 3 121 (19,1 %), числівник − 1 854 

(11,2%), інший іменник − 4 643 (28,3 %), та дієприкметник said 1 391 (8,3 %). 

Вагомою структурою модифікації у заповітах є дієприкметник said + іменник  та 

дієприкметник said + ім’я та прізвище. Загальна кількість структур модифікації, 

виявлених у заповітах, становить 16 347 одиниць. 
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3.3.2. Характеристики синтаксичних структур комплементації  

Структури комплементації передбачають поєднання дієслова та його 

комплемента (V+C), який виражений словом або словосполученням, що уточнює 

або доповнює семантику дієслова. Типологія комплементів охоплює суб’єктний 

(Cs), об’єктний (Co), дієслівний (Cv) і адвербіальний (Cadv). Розрізняють простий 

тип комплементації та змішаний. Змішаний тип комплементації складається з 

двох елементів, котрі є обидва додатками, додатком та адвербіальним 

комплементом або складним комплементом [75, с. 28−33]. У заповітах найчастіше 

наявні комплементи таких типів:  

1) V + Co. 

Об’єктний комплемент відповідає терміну “додаток”. Традиційна граматика 

стверджує, що додаток не є частиною присудка, завжди розглядається як 

другорядний член речення, який називає об’єкт (суб’єкт), на який спрямована дія, 

названа значеннєвим дієсловом [119, с. 35].   

I revoke all other Wills (Alice Lewis, 1881); 

I give device and bequeath all my real and all other my personal estate unto my 

nephew James Wood (Mary Spragg, 1866); 

I give the following specific legacies to my niece Margaret Blackshow (Mary 

Spragg, 1866); 

I give and device to my son John the two houses (John Wild, 1871); 

I bequeath to my daughter Eliza the legacy or sum of fifty pounds (John Wild, 

1871); 

I give and bequeath to my sister Ellen Dutton my rocking chair (Esther Owen, 

1879); 

I give ten pounds to my brother Mark Frederick James (George Reginald 

James, 1916). 

2) V + Cv. 

Дієслівний комплемент найчастіше розглядають як частину складеного 

присудка. Особово-дієслівним конституентом постає дієслово (допоміжне, 
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модальне або фазисне). О. Образцова зазначила, що фазисне дієслово вказує на 

початок, продовження або кінець дії, названої інфінітивною (для англійської мови 

також герундіальною) формою основного дієслова [120, с. 11]. Неособова форма 

основного дієслова є дієслівним комплементом.  

Такі структури відображено у наступних прикладах: 

I shall or may be possessed at my decease or over which I have or shall have any 

power of appointment or disposition by will (James Beckett, 1854); 

In case my said daughter Eliza shall survive my said son William then I give… 

(George Wilde, 1857); 

… the whole of my estate, effects and everything that I can by law give or dispose 

of (Thomas Henry Eddy, 1914); 

I wish that afll my belongings may be given to Miss Lucy Wynniatt (William 

Ewington, 1914). 

Така структура комплементації Vmodal + Cv є найпоширенішою. 

Рідше у заповітах трапляється структура комплементації дієслова 

інфінітивом (V + Cvto inf або герундієм (V + Cving): 

I beg to thank my brother for accepting the post of Executors and for the trouble 

that will be given in seeing it though (George Edward Fowler, 1915). 

3) V + Cs. 

Суб’єктний комплемент традиційно ототожнюють з “іменною частиною 

присудка” чи “предикативом”. Належність цього елемента до структури 

складеного іменного присудка і, відповідно, до структури комплементації не 

піддається сумніву. В особовій формі виступають дієслова-зв’язки, які втратили 

частину свого лексичного значення і тому стали несамостійними. О. Образцова 

зазначає, що традиційна граматика відкидає можливість наявності лексичної 

семантики у дієслова-зв’язки, стверджуючи, що проявляється така семантика 

тільки у поєднанні з наступним іменником/прикметником /займенником – 

предикативом (іменною частиною присудка) [119, с. 35]. Нижче подаємо 

приклади суб’єктної комплементації у заповітах: 

This is the Last Will and Testament of me Alice Lewis (Alice Lewis, 1881); 
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This is the last Will and Testament of me Raymond Edward Knight (Raymond 

Edward Knight, 1916); 

This is the last will and testament of me Sue Smith (Sue Smith, 2006). 

Така комплементація наявна у всіх заповітах, які починаються з this. 

4) V + Cadv. 

Адвербіальний комплемент уважають найскладнішим елементом з погляду 

виявлення належності його до структури комплементації [119, с. 36]. Пропонуємо 

наступні приклади: 

In the first place I direct my debts funeral and testamentary expenses to be paid 

as soon as can be after my death (Mary Yearsley, 1837); 

…they further made oath that the personal estate and effects of the Testator 

within the archdeaconry of Chester were under the value of ten pounds (John Wright, 

1849); 

I give them full power to act as they think best in winding up my estate (Gertrude 

Whetstone, 1917). 

Найуживанішою структурою комплементації в англійських заповітах є 

структура, де комплементом є додаток. Вона налічує 2 393 одиниць (26, 5 %). 

Другою за чисельністю є комплементація змішаного типу – 2 231 (24, 6 %). Ця 

структура передає головний зміст документа: ЗАПОВІДАЮ → ЩО → КОМУ. 

Дієслова give, bequeath та device комплементуються найчастіше. Структури 

комплементації з дієслівним комплементом – 2 002 (22, 1 %), адвербіальним 

комплементом – 1 986 (22 %) та суб’єктним комплементом – 432 (4, 8%). Загальна 

кількість структур комплементації в англійських заповітах налічує 9 044 одиниць. 

 

3.3.3. Роль синтаксичних структур координації  

Структура координації об’єднує компоненти сурядним зв’язком у межах 

простого речення [120, с. 37]. У заповітах об’єднуються іменники, дієслова та 

значно рідше прикметники за допомогою and та or. Найчисленнішу групу 

становлять бінарні конструкції, утворені з дієслів заповідання, які об’єднані 

сполучником and. Заповідальна частина заповітів зазвичай розпочинається з 
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біномної конструкції, яка вводить у дію передачу майна: I give and bequeath, I give 

and device, I give device and bequeath, I order and direct, I give and recommend. До 

біномних конструкцій також належить назва заповіту Last Will and Testament. 

Бінарні конструкції, що фігурують у заповітах, є підсилювальними 

бінарними конструкціми, які типові для юридичних документів. Назва заповіту 

Last Will and Testament теж належить до підсилювальної біномної конструкції.  

Наприклад:  

First I give and bequeath to my two nieces Mary Anne Pennell, daughter of my 

brother Ralph Pennell along with my niece Sarah Pennell, daughter of my brother 

Richard all of my whole property (Robert Pennell, 1850); 

I devise and bequeath all my real and personal estate whatsoever and 

wheresoever unto my said Trustees Hannan Witter John James Witter and Charles 

Edwin Witter (John Witter, 1908); 

And I give, devise and bequeath all the rest, residue and remainder of my real 

and personal estate of whatsoever nature and wheresoever situate unto my wife 

Florence Gertrude Charlotte Vick (John Vick, 1914); 

I declare and direct that it shall and may be lawful for my said trustees and 

executors and the servivors and survivor of them his executors and administrators to 

deduct retain and reimburse themselves and each and every of them respectively (Allen 

Beckett, 1846). 

До конструкцій координації відносимо такі конструкції, компонентами яких 

є дієслова, що виражають настанови: set aside and invest, to occupy or enjoy, give 

and recommend, make order and appoint, ratify and confirm, disallow revoke and 

annul.  

Наприклад: 

I do hereby ratify and confirm this and no other to be my last will and testament 

(Stephen Messing, 1847); 

And I declare and direct that my said trustees or trustee for the time being… shall 

have and be invested with full powers and authority to sell and dispose of call in and 

voncert into money (Charles Robert Darwin, 1882); 
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And I do hereby utterly disallow revoke and annul all and every other former 

testament (George Fowler, 1846). 

До структур координації відносимо: my said son and daughters, her heirs and 

assigns, former wills and testamentary dispositions, investment and property, document 

and estate, farmer and grazier, residue and remainder, hand and seal, mercy and 

goodness, money and securities, funeral charges and the aforesaid legacies, perfect 

mind and memory, my mother and my brother, property and assets, executors and 

trustees, dividends and payments, dividend or other income, terms and conditions, 

education and welfare.  

Наприклад: 

I also give and bequeath the rest residue and remainder that shall be left at my 

wife’s decease unto my son James Hubbard (James Hubbard, 1845); 

I order and direct that the price and value thereof shall be settled and 

determined by two indifferent and competent persons one to be nominated by my said 

Trustee or Trustees (Sarah Stelfox, 1841); 

I give and bewueath… all other my present estate and effects... unto my wife 

Frances Almond (John Almond, 1843); 

I appoint my mother and my brother Earl Spencer to be the guardians of that 

child (Diana the Princess of Wales, 1993). 

Низку структур координації утворено за допомогою or: public stocks or 

funds, interest upon British Government securities or on mortgage, lands or tenements, 

being freehold or leasehold, Bank of England stock or East India stock, the interest or 

annual income, a son or sons, attain that age or marry, their heirs or assigns, 

representatives or trustees, the management of trust or the administration of estate, 

debts or obligations, parent or guardian, income or capital, management or 

administration, trusts or estates, fraud or negligence, property or income, to retain or 

purchase, interest or share, proportion or amount, retain or sell.  

Наприклад: 

I give unto my son William Wild all that my cottage or dwelling house (Goerge 

Wild, 1857); 
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… and any money or effects belonging to me (Alfred Carter, 1914); 

I declare that any of my Trustees being a Solicitor or other person engaged in 

any profession or business shall be entitled to charge and be paid all usual 

professional or other charges for business done services rendered or time spent by him 

or his firm in the administration of my estate or the trusts hereof including acts which a 

trustee not engaged in any profession or business could have done personally (Boris 

Tony Jones, 2015). 

Рідше структури координації утворюють прикметники: free and unsecured, 

living and capable, historic or artistic interest, freehold or leasehold, presumptive or 

vested, statutory and equitable, plain and simple, unable or unwilling. 

Наприклад: 

I give devise and bequeath all my property both real and personal whatsoever 

and wheresoever to my said wife absolutely (Sydney Arnold Benkes, 1909); 

… to my sister Rosabel Charlotte the wife of the said Richard Longueville Barker 

during her life for her sole and separate use (Emma Maria Buckeley Owen, 1870); 

… the Trustees or the Trustee for the time being of this my Will whether original 

additional or substituted or where the context requires my Personal Representatives for 

the time being (Judy Ann Jones, 2015). 

Рідко такі конструкції утворюють займенники, модальні дієслова та 

дієприслівники: his or her, they or he, their or my, replacing or repairing, willed and 

bequeathed, possessed and interested. 

Наприклад: 

… to arise from such sale or sales or to be collected and received as aforesaid 

(Charles Robert Darwin, 1882); 

… which I shall or may be possessed at my death (James Beckett, 1844); 

… and apply the same for his or her advancement preferment or benefit (Charles 

Frederick Robert Barnett, 1915). 

Компонентами конструкцій координації найчастіше є дієслова, іменники та 

значно рідше прикметники, займенники і дієприкметники. Найчастіше ці 



139 
 

структури охоплюють дієслова лексико-семантичної групи заповідання, іменники 

на позначення спадкоємців та об’єктів заповідання. 

В англійських заповітах виявлено 15 576 структур координації, з яких 

складовими є іменники 9 583 (61,5 %), дієслова – 4 816 (30,9 %), прикметники – 

801 (5,2 %), займенники – 219 (1,4 %) та дієприслівники – 157 (1 %). 10 228 

(65,6 %) разів ці конструкції сполучені за допомогою and та 5 348 (34,4 %) – or. 

Найчисленнішою групою синтаксичних конструкцій у заповітах є структури 

модифікації (39,6 %), на другому місці – структури координації (38 %) і на 

третьому  – структури комплементації (22, 4%). 

 

 

3.4. Динаміка змін в оформленні та лексичному наповненні заповітів 

протягом досліджуваного періоду 

 

3.4.1. Динаміка змін в оформленні заповітів 

Протягом досліджуваного періоду кількість та змістове наповнення 

композиційних блоків заповітів залишалися незмінними, але відбувалися окремі 

зміни в їхньому оформленні, зокрема, в графічному представленні тексту. У 

ХІХ столітті основні композиційні блоки подано у формі окремих абзаців:  

1) This is the last Will and Testamnet of me Ann blackshaw of Lymm in the 

County of Chester Singlewoman 

I direct the payment of all my just debts funeral and testamentary expences as 

soon as conveniently may be after my death and subject thereto I bequeath unto my 

niece Mary Blackshaw the daughter of Thomas ans Ellen Blackshaw late of Manchester 

deceased the sum of nineteen guineas… 

I appoint my said son Samuel Blackshaw and John Thomason of Lymm aforesaid 

Shoe Maker Executors of my Will 

And I hereby revoke every former Will In witness whereof I the said Ann 

Blackshaw have to this my Will subscribed my name this nineteenth day of December 

One thousand eight hundred and fifty six (Ann Blackshaw, 1846). 
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На початку ХХ століття, особливо у заповітах, значних за обсягом, 

впороваджено нумерацію кожного блоку заповідання:  

This is the last Will and Testament of me Charles Frederick Robert Barnett of 

Cheltenham in the County of Gloucester, Clerk at Lloyds Bank Limited Cheltenham. 

1. I appoint my wife Cicely Frances Barnett my father Francis Carew Charles 

Barnett and John Edward Manners at Clerk at Lloyds Bank Limited Cheltenham to be 

the Executors and Trustees of this my Will and… 

2. I bequeath to my said wife absolutely all my wearing apparel jewellery 

ornaments of the person plate linen china glass books pictures furniture and all other 

household and indoor effect whether for use or ornament and all outdoor effects… 

3. I bequeath the residue of my personal estate and devise all my real (if any) 

unto my Trustees upon trust to sell, call in and convert into money such parts thereof…. 

4. I declare that my trustees shall hold my capital trust estate in trust to pay the 

income thereof to my said wife during her life… 

5. I declare that if my said wife shall marry again there shall be any issue of my 

marrage then living she shall upon the death of the survivor of my father and mother, 

the remainder of the income from my capital trust estate and two third of my capital 

trust estate shall go and be applied in the same manner as if my life were then dead… 

I revoke all testamentary dispositions heretofore made by me in witness whereof I 

have hereunto set my hand this nineteenth day of June One thousand nine hundred and 

three 

C.R.R. Barnett 

Signed by the said testator in the presence of us both being present together at the 

same time who in his presence and in the presence of each other have hereunto 

subscribe our names as witnesses 

W.H. Mellersh, Solicitor, Cheltenham 

Chas Kingman, Clerk to Messrs Brydges, Mellersh and Mellersh, Solicators, 

Cheltenham (Charles Frederick Robert Barnett, 1903). 

Заповіти кінця ХХ століття мають аналогічну нумерацію. Окрім того, деякі 

заповідальні блоки можуть бути представлені у формі підпунктів, наприклад: 
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……4. (a) I give free of inheritance tax all my chattels to my Executors jointly (or 

if only one of them shall prove my Will to her or him) (b) I desire them (or if only one 

shall prove her or him (i) To give effects as soon as possible but not later than two 

years following my death to any written memorandum or notes of wishes of mine with 

regards to any of my chattels (ii) Subject to any such wishes to hold my chattels (or the 

balance thereof) in accordance with Clause 5 of this my Will (c) For the purpose of this 

Clause ‘chattels’ shall have the same meaning as is assigned to the expression 

‘personal chattels’ in the Administration of Estates Act 1925 (including any car of cars 

that I may own at the time of my death) (d) I declare that all expenses for the safe 

custody of and insurance incurred prior to giving effect to my wishes and for packing 

transporting and insurance of the purposes of the delivery to the respective recipients of 

their particular chattels shall be borne by my residuary estate … (Diana Princess of 

Wales, 1993). 

Заповіти ХХІ століття зберігають виділення пунктів та підпунктів, а кожен 

композиційний блок отримує заголовок, наприклад: 

THIS IS THE LAST WILL AND TESTAMENT of me, Mr. John Peter Smith, of 

123 Main Street, London, England, with respect to the disposition of only that property 

owned by me at the time of my death and situate in Canada, and I declare that I have 

prepared a separate Will disposing of all my other assets. 

1. REVOCATION 

I HEREBY REVOKE all former wills, codicils and other testamentary 

dispositions made by me, but only to the extent that they are inconsistent with, or relate 

to, the property covered by a Will from the same jurisdiction. 

2. EXECUTORS 

I NOMINATE, CONSTITUTE and APPOINT my wife, Jane Smith, of 123 Main 

Street, London, England, to be the Estate Trustee, Executor, and Trustee of this my Will, 

provided that there should be at all times one (1) Estate Trustee, Executor and Trustee 

of this my Will so that in the event that my above-named Estate Trustee, Executor and 

Trustee shall have pre-deceased me or shall survive me but die before the trusts hereof 

shall have terminated or shall be unable or unwilling to act or to continue to act, I 
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appoint, in the following order of priority, such one of the persons hereinafter named as 

shall not already be acting and as shall be able and willing to act to fill the vacancy so 

created, namely, my friend, Cindy Jones, of 166 Bayview Avenue, Apt. A-43, Toronto, 

Ontario, Canada, and my brother, Albert Smith, of Minneapolis, Minnesota, U.S.A.. 

References to “my Trustee” in this my Will shall include each Estate Trustee, Executor 

and Trustee of my Will, my estate or any portion thereof who may be acting as such 

from time to time whether original or substituted and whether one or more. 

3. PROPERTY TO TRUSTEE 

I GIVE, DEVISE, AND BEQUEATH only that property of mine situated in 

Canada to my Trustee upon the following trusts, namely: 

Debts, Expenses and Taxes 

a. To pay out of my general estate my debts, funeral and testamentary expenses. 

b. To pay out of my general estate all income taxes, estate, inheritance and  

succession duties or taxes whether imposed by or pursuant to the law of this or any 

other jurisdiction whatsoever that may be payable in connection with any property 

passing on my death or in connection with any insurance on my life or any gift or 

benefit given or conferred by me either during my lifetime or by survivorship or by this 

my Will or any codicil hereto and whether such duties or taxes be payable in respect of 

estates or interests which fall into possession at my death or at any subsequent time… 

(John Peter Smoth, 2006). 

Поділ заповітів на блоки та підпункти спричинив зменшення вживань таких 

слів, як also та and.  

Виявлені зміни були формальними і не впливали на інші суттєві жанрові 

ознаки заповітів. 

 

3.4.2. Зміни в лексичному наповненні заповітів 

Заповіти написані у 1837–2015 роках безперечно відтворюють зміни в 

англійському соціумі. Ці зміни виявляємо головно на лексичному рівні. Зокрема, 

заповіти ХІХ століття мають низку лексичних особливостей, які зникають до 

середини ХХ століття. Перш за все, у заповітах ХІХ століття неодмінно є вказівка 
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на соціальний статус заповідача. Вона виражається лексемами, що входять до 

лексико-семантичної групи назв професій, як-от: farmer, grazier, innkeeper, 

yeoman, hatter, tailor, draper, carpenter and joiner, shoe maker та ін. Наприклад: 

This is the last Will and Testament of me William Mantle the elder of Langham in 

the county of Rutland tailor and draper… (William Mantle, 1837);  

This is the last Will and Testament of me John Moore of Aston By Budworth in 

the County of Chester, Yeoman… (John Moore, 1864); 

I John Wild of Newton in the County of Chester formerly Hatter but now out of 

business declare this to be my last Will and Testament (John Wild, 1859); 

This is the last Will and Testament of me James Beckett of Oak Villa Cuddington 

in the parish of Malpas in the County of Chester retired Innkeeper (James Beckett, 

1892). 

У низці заповітів цього періоду заповідач зазначав також професію 

спадкоємця, як-от: 

This is the last Will and Testament of me Robert Spragg of Somerford Booths in 

the county of Chester Farmer… And I give device and bequeath the whole of the rest 

and residue of my estate real and personal to the said Julia Royle Henry Hulme of 

Withington in the said County of Chester Farmer and John Shrigley of the Bent Farm 

near Astbury in the same County Farmer (Robert Spragg, 1901). 

У 123 (69, 1 %) із 178 досліджуваних заповітів, написаних у ХІХ столітті, 

вказано професію заповідача. Майже половина з них – заповіти фермерів 

(54 заповіти, що становить 43,9 %). Окремі заповіти цього періоду містять 

вказівку на належність заповідача до певного соціального класу, як-от: 

This is the last Will and Testament of me Allen Beckett of Sutton Hall within 

Sutton in the Parish od Runcorn in the County of Chester Gentleman (Allen Beckett, 

1846); 

This is the last Will and Testament of me Roger Banker of Newton in the Parish 

of Frodsham in the County of Chester Gentleman… (Roger Banker, 1846). 

У ХІХ столітті серед спадкоємців нерідко є слуги: 
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I give and bequeath unto Mary wakefield late of Branston in Rutland my old and 

faithful servant at Exton for more than 17 years the sum of… (Stephan Massing, 1840).  

Такі спадкоємці вже не згадуються у заповітах ХХ та початку ХХІ століть. 

Цю тенденцію зумовив суспільний лад країни і після Першої світової війни, коли 

господарства зі штатом 40−50 людей практично перестали існувати [265, 

с. 206−214]. 

Однак це не означає, що обслуговуючий персонал перестав існувати, він 

існує і сьогодні. У заповітах не вказують, що особа є ослугою. 

У заповітах першої половини ХХ століття теж знаходимо інформацію про 

професії заповідачів: 

This is the last Will and Testament of me Charles Frederick Robert Barnett of 

Cheltenham in the County of Gloucester, Clerk (Charles Frederick Robert Barnett, 

1915); 

This is the las Will and Testament of me Raymond Edward Knight of Rhl, 

Barnwood, Gloucester Schoolmaster (Raymond Edward Knight, 1916); 

This is the las Will and Testament of me Stanley Noel Priestley, Grammar School, 

Tewkesbury, Officer in His Majesty’Forces (Stanley Noel Priestley, 1916); 

This is the las Will and Testament of me George Edmund Wilkins of Ivydene, 

Lower Slaughter R.S.O. in the County of Gloucester, Miller, Baker and Farmer 

(George Edmund Wilkins, 1915); 

This is the last Will and Testament of me Gilbert James Wooles of the Riflemasns 

Arms, Lydney in the County of Gloucester, Innkeeper (Gilbert James Wooles, 1912). 

Занепад сільського господарства вивів з ужитку професії, які з ним 

пов’язані. Натомість з’являються професії типові для суспільства кінця ХХ – 

початку ХХІ століть. З другої половини ХХ століття інформацію про соціальний 

статус заповідачів і спадкоємців не вказують, за винятком тих окремих випадків, 

коли йдеться про осіб дуже високого соціального статусу, як-от, у заповіті 

принцеси Діани чи Вінстона Черчилля: 

I Diana princess of Wales of Kensington palace London W8 hereby revoke all 

foemer wills (Diana Princess of Wales, 1993); 
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This is the last Will and Testament of me THE RIGHT HONOURABLE SIR 

WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL of Chartwell Manor Westerham in the 

County of Kent a Knight of the Most Noble Order of the Garter Member of the Order 

of Merit Privy Councillor Companion of Honour and Member of Parliament 

(Winston Leonard Spencer Churchill, 1963). 

Протягом зазначеного періоду змінювалися також форма написання адрес. 

У заповітах ХІХ століття вказували назву пункту та місцевості, де проживав 

заповідач і його спадкоємці: 

I John Riley of Langham in the county of Rutland (John Riley, 1837); 

This is the last Will and Testament of me Henry Haspell of Hatley in the 

Lordship of Frodsham in the County of Chester (Henry Haspell, 1848); 

This is the last Will and Testament of me Roger Banker of Newton in the Parish 

of Frodsham in the County of Chester… I give and devise unto my nephew Willian 

Bankes of Weston in the Parish of Runcorn in the said County (Roger Banker, 1848); 

I John Wild of Newton in the County of Chester… I appoint my said son and my 

friend Aaron Haughton of Godley in the said county of Chester Builder and carpenter 

Executors of my last Will (John Wild, 1871). 

У заповітах ХХ століття адресу подавали докладніше, зокрема назву вулиці 

та номер будинку, де проживав заповідач, спадкоємці та виконавці: 

Last Will of Ivan Richard Gibbs Captain 10
th
 Glosters. In the event of my death I 

give 50 £ (fifty pounds) to Florence Norah Fryer, Spinster of 1 St John Villas, 

Berkeley Street, Cheltenham, England (Ivan Richard Gibbs, 1915); 

I appoint …. and Commander Patrick Desmond Christian Jermy Jephson of St. 

James’s Palace London SW 1 to be the Executors and Trustees of this my Will (Diana 

Princess of Wales, 1993). 

У заповітах ХХІ адреси фіксують у загальноприйнятій натепер формі: 

This is the Last Will and Testament of me, Mr. John Peter Smith, of 123 Main 

Street, London, England… I nominate, constitute and appoint my wife, Jane Smith, of 

123 Main Street, London, England, to be the Estate Trustee, Executor, and Trustee of 

this my Will (John Peter Smith, 2015). 
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Ще однією характерною ознакою заповітів ХІХ − початку ХХ століть є те, 

що жінки, які укладали заповіт, вказували свій сімейний стан: вдова або 

неодружена, оскільки майном заміжньої жінки розпоряджався її чоловік. Лише 

27 заповітів ХІХ − початку ХХ століть у корпусі дослідження укладено жінками 

(15 % від усіх заповітів зазначеного періоду). У 16 з них зазначено, що жінки були 

неодружені: widow, spinster, singlewoman. У ХХ−ХХІ століттях вказівка на статус 

жінки зникає. 

Зміни в житті англійського соціуму можна простежити, аналізуючи лексику, 

яку використовували для опису предметів заповідання у заповідальному блоці 

заповітів. Зокрема, у ХІХ столітті переважали натуральні заповіти, у яких 

заповідач детально перелічував предмети дарування: 

I give devise and bequeath unto my said wife all and every my messuage 

cottages lands tenements and hereditaments whatsoever and wheresoever and also all 

and singular my household goods and furniture stock in trade plate linen china money 

and securities for money and all other my personal estate and effects… (William 

Mantle, 1877); 

I give bequeath and device… my said wife to have the use and enjoyment of my 

live and dead farming stock and also of my implements of husbandry which shall be in 

and about the messuage farm and hereditaments occupied by me at my decease… 

(James beckett, 1844). 

Розвиток промисловості у ХХ столітті відкрив нові перспективи для 

громадян Англії. Як наслідок, зникає з ужитку більшість професій, пов’язаних із 

сільським господарством (grazier, yeoman), та будівель і об’єктів, пов’язаних із 

сільським господарством (implements of husbandry, messuage farm, hereditaments, 

copyhold, messuage, tenements). Ці слова стали архаїзмами. 

Варто також зазначити, що з другої половини ХХ століття сполучення real 

estate (property in the form of land or houses [294, c. 1271]) and personal estate 

(personal estate means movable property; the term should be construed to mean every 

species of property not of a freehold nature, including not only goods and chattels, but 

rights and credits also [294, с. 502]), freehold estate (A freehold estate is the exclusive 
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right to enjoy the possession and use of a parcel of land or other asset for an indefinite 

period. [294, с. 606]) теж виходить з ужитку, а замість них використовують 

терміни estate (all of someone’s property and money, especially everything that is 

leftafter the die [294, c. 502], property (a thing or things that someone owns [294, 

c. 1222]) and assets (the things that a company owns that can be sold to pay debts [294, 

c. 75]. Наприклад: 

Then I give and bequeath the whole of my real and personal estate to my two 

sons… (Abraham Youd, 1852); 

I also give and devise unto my said wife and her assigns for the term of her 

natural life all my real estate of every description… (John Almond, 1855); 

I give, devise and bequeath all my real and personal estate unto my wife…. (Basil 

Vassar Bruton, 1909); 

I devise all my real estate (if any) and bequeath all my personal estate 

whatsoever after payment of all my debts… (Joseph Boulton Parslow, 1916); 

I give all my property and assets of every kind   and wherever situate to my 

Executors and Trustees… (Diana Princess of Wales, 1993); 

… all my property of every kind wherever located (Sue Smith, 2015). 

Характерним для заповітів військових періоду першої світової війни є 

вживання терміна property: 

I give, device, bequeath and appoint all property of which I am now… (Lionel 

Watson Moore, 1916); 

I give all my property to my mother Rosa Knight and appoint her sole executrix of 

this my Will (Raymond Edward Knight, 1916). 

Головними об’єктами заповідання з другої половини ХХ століття стають 

monies (law money [294, c. 987], legacies (pl. money or property that you receive from 

someone after they die [294, c. 869], investment (the use of money to get a profit or to 

make a business actively successful or the money that is used [294, c. 808], property 

(the thing or things that someone owns [294, c. 1222] 

Наприклад: 

1) I give the following pecuniary legacies: 
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To Anthony Montague Browne Five thousand pounds 

To Anthony Forbes Moir Two thousand pounds  

To Doreen Pugh Six hundred and fifty pounds… (Winston Leonard Spencer 

Churchill, 1963); 

2) I give and bequeath any motor car owened by me at my death and the sum of 

one thousand pounds (£ 1000) to my newphew David Smith of 21 East Parade Lincoln 

Lincolnshire LN4 5LF for his own use and benefit absolutely (Anthony Smith, 2011); 

3) I give the following Legacies absolutely with any tax due to be paid by my 

estate: 1. My yacht, “The Other Woman” to Ellen Janet Harrison of Beach House, 

Sandbanks, Poole, Dorset BH15 1HE 2. My Omega Seamaster Chronograph watch to 

John Lewis Morse of 11b Wellington Square, Oxford, Oxfordshire OX1 2JP (Boris 

Tony Jones, 2015); 

4) The Trustees may make any kind of investment that they could make if they 

were absolutlly entitled to be (Paul Henry Simpson, 2006); 

5) I give all my property and assets of every kind and wherever situate to my 

Executors and Trustees (Diana Princess of Wales, 1993). 

Старі форми слів на позначення власності використовують паралельно: 

I give free of inheritance tax all my chattels to my Executors jointly (or if only 

one of them shall prove my Will to her or him) (Diana Princess of Wales, 1993). 

Сучасний словник визначає цей термін як law old-fashined [294, c. 235]. 

Незважаючи на те, що у вжиток увійшли нові терміни, старі ще використовують. 

Отже, аналіз корпусу заповітів засвідчує, що протягом досліджуваного 

періоду вони зазнали дуже незначних змін, які торкаються графічного 

оформлення та лексичного наповнення текстів. У кінці ХХ та початку ХХІ століть 

заповіти починають структурувати у блоки, нумеруючи параграфи (цифрами чи 

буквами). Це призвело до зменшення кількості вживань and та also. Розвиток 

технологій у ХХ столітті спричинив зміну об’єктів заповідання. Так, виходять з 

ужитку предмети заповідання, які пов’язані зі сільським господарством. Об’єктом 

заповідання стають здебільшого гроші та нерухомість. З’являються окремі нові 

об’єкти, як-от, машини та яхти.  
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Занепад сільського господарства вивів з ужитку професії, які з ним 

пов’язані. Натомість з’являються професії типові для суспільства кінця ХХ–

початку ХХІ століть. Варто зазначити, що дієслова заповідання (give, bequeath, 

direct, leave, dispose, devise, will, advance, declare, further) є однаковими впродовж 

зазначеного періоду.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Особливості системи права в Англії відображено у виборі композиційних 

та лексико-граматичних засобів втілення комунікативної мети заповідача в 

англійських заповітах. 

2. Аналіз корпусу дослідження дав змогу класифікувати заповіти за низкою 

параметрів: 

І. За способом розподілу майна: 1) простий заповіт, який передбачає 

заповідання всього майна на користь однієї особи або розподіл між чітко 

визначеними спадкоємцями і в рівних частках без докладного переліку; 

2)  натуральний заповіт: заповіт з докладним переліком, яке майно перейде 

кожному спадкоємцеві після смерті заповідача; 3) змішаний заповіт, за яким деяка 

частина майна заповідається конкретній(им) особі(ам), а позостала частина 

спадщини представлена у вигляді конкретного переліку грошових сум чи 

матеріальних цінностей (рівних предметів) розподіляється серед інших 

спадкоємців на пропорційній основі або довільно.  

ІІ. За особливістю розпоряджень заповідача: 1) заповіт з покладанням на 

спадкоємців певних обов’язків, у якому передбачено, що заповідач зобов’язує 

спадкоємця вчинити певні дії, а саме: організувати похорон заповідача, 

розпоряджатися певними речами заповідача, призначити опіку над кимось тощо; 

2)  заповіт з умовою, у якому заповідач вказує, що спадкування відбудеться за 

наявності умови або у разі її невиконання спадкоємець позбавляється права на 

спадкування.  

ІІІ. За статтю заповідача.  
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IV. За кількістю заповідачів. Більшість заповітів укладено від імені одного 

заповідача. Однак у заповідальному дискурсі Англії наявні дзеркальні заповіти, 

які традиційно укладають дві окремі особи, котрі мають однакові заповідальні 

бажання. Варто зазначити, що такі заповіти не є популярними в Англії, оскільки 

друга особа не може змінити заповіт без згоди іншої особи, або після її (його) 

смерті. Кожен такий заповіт має усі параметри, які притаманні традиційному 

заповіту.  

3. Усі досліджені англійські заповіти мають типову композицію: назва, 

представлення заповідача, духовний заповіт (якщо є), заповідання, відкликання 

попередніх заповітів (якщо були), призначення виконавця та посвідчення. 

Духовний заповіт і відкликання заповіту є факультативними компонентами.  

4. Структурну цілісність забезпечують дискурсивні маркери діяльності та 

маркери для встановлення зв’язку. Маркери послідовності як підтип 

дискурсивних маркерів діяльності у заповітах позначають хронологічну 

послідовність дій. Маркери для встановлення зв’язку у заповітах представлені 

паралельними маркерами, контрастивними дискурсивними маркерами, 

дискурсивними маркерами розвитку подій, дедуктивними дискурсивними 

маркерами. Дискурсивні маркери доповнюють зміст попереднього висловлення, 

об’єднують частини речення, вводять нову інформацію чи протиставляють події, 

дії чи учасників. Вживання дискурсивних маркерів полегшує комунікацію і 

забезпечує структурну цілісність заповіту. 

5. Особливістю англійських заповітів є використання антропоцентричної 

лексики, яка входить до різних лексико-семантичних груп – угруповань слів, які 

мають спільне категорійне значення (належать до однієї частини мови) і 

характеризуються наявністю спільних семантичних ознак у семантичній 

структурі компонентів. 

6. У текстах заповітів виокремлено характерні для цих текстів лексико-

семантичні групи іменників, дієслів та прикметників. Зокрема шість груп 

іменників: 1) група на позначення осіб, включених у ситуацію заповідання 
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(заповідач, спадкоємець, виконавець); 2) об’єкт заповідання; 3) смерть та похорон; 

4) датування; 5) географічні назви; 6) група на позначення релігійності особистості.  

Лексико-семантичні групи дієслів представлено дієсловами: 1)  заповідання 

та 2) дієсловами, які омовлюють виконання та посвідчення заповіту. До другої 

групи відносимо: 1) дієслова, які виражають призначення виконавця заповіту; 2) 

 дієслова, які виражають відкликання заповіту; 3) дієслова, які виражають 

посвідчення заповіту.  

Прикметники у заповітах належать до шести лексико-семантичних груп: 

1) прикметники, які мають спільну ознаку “власність”; 2) прикметники, які мають 

спільну ознаку “характеристика особи”; 3) прикметники, які мають спільну 

ознаку “межа життя”; 4) прикметники, які мають спільну ознаку “законність”; 5) 

прикметники, які мають спільну ознаку “пропорційність”; 6) прикметники, які 

мають спільну ознаку “характеристика предмета”. 

7. Для англійських заповітів характерне використання таких 

непредикативних синтаксичних структур: 1) структури модифікації; 2) структури 

комплементації та 3) структури координації. 

8. Для структур модифікації характерно, що найчастіше в англійських 

заповітах модифікуються іменники, які позначають об’єкт заповідання. 

Дієприкметник said зазвичай модифікує спадкоємців та виконавців заповіту, 

рідше  − об’єкти дарування. У заповітах функцію модифікатора найчастіше 

виконують прикметники, рідше іменник модифікує прийменникова фраза, 

числівник, інший іменник, прислівник та сполучення дієприкметник said + 

іменник та дієприкметник said + ім’я та прізвище.  

9. Найважливішою структурою комплементації в англійських заповітах є 

структура, де комплементом є додаток. Ця структура передає головний зміст 

документа: ЗАПОВІДАЮ → ЩО → КОМУ. Ця структура є ключовою для 

заповіту. Дієслова give, bequeath та device комплементуються найчастіше. Також у 

англійських заповітах наявні структури комплементації з дієслівним 

комплементом, адвербіальним комплементом та суб’єктним комплементом.  
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10. Структури координації у заповітах об’єднують структурні компоненти за 

допомогою and, but, or. Найчисельнішу групу становлять бінарні дієслівні конструкції 

та іменникові конструкції (рідше прикметникові) об’єднані сполучником and чи or. 

Бінарні конструкції, які найчастіше фігурують у заповітах, є підсилювальними 

бінарними конструкціми, що притаманні для юридичних документів. Назва заповіту 

Last Will and Testament теж належить до підсилювальної біномної конструкції. 

Структури координації найчастіше поєднують заповідальні дієслова, спадкоємців та 

об’єкти заповідання.  

11. У заповітах ХІХ–ХХІ століть спостерігаємо динаміку змін в оформленні 

заповіту та зміни у лексичному наповненні заповітів. Композиційні блоки залишаються 

незмінними протягом зазначеного періоду, проте відбулися зміни в оформленні 

заповітів. А саме, композиційні блоки подають абзацами, на пізнішому етапі їх ділять 

на блоки, які нумерують, і останні зміни – наявність пунктів та підпунктів у блоках. 

Спостерігаємо деякі зміни у лексичному наповненні заповітів: з ужитку 

виходять професії та об’єкти заповідання, пов’язані зі сільським господарством, 

зазначення соціального статусу; змінюється форма написання адрес заповідачів, 

виконавців, спадкоємців та свідків; з’являються нові професії та об’єкти 

заповідання. 

Основні положення цього розділу висвітлено у публікаціях автора [95; 96; 

287; 91; 97; 99]. 
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РОЗДІЛ 4.  

ЗАПОВІТ ЯК СОЦІАЛЬНО-МОТИВОВАНА МОВЛЕННЄВА ДІЯ 

 

Мова права як інструмент забезпечення нормативно-правового регулювання 

діяльності суспільства має низку характерних особливостей, зумовлених 

комунікативними потребами суб’єктів правової комунікації. У сучасній 

дискурсивній парадигмі мовознавчих студій вивчення прагматичних 

особливостей є невід’ємною складовою дослідження жанрів правового дискурсу. 

У цьому розділі буде розглянуто лінгвопрагматичні особливості заповіту як 

соціально-мотивованої мовленнєвої дії. Ці особливості зумовлені “правовою 

лінгвокультурою”, яка, з одного боку, визначається здатністю члена соціуму 

“оформити” висловлення так, щоб воно відповідало комунікативній меті, а, з 

іншого, − відповідало нормам правової поведінки. 

У четвертому розділі заповіт розглядаємо у діяльнісній системі координат і 

постулюємо, що жанр заповіту є комплексним перформативним текстом, у якому 

руйнуються межі між текстом і дією, бо сама дія залучена в простір тексту. Аналіз 

заповіту як мовленнєвої дії заповідання доповнено аналізом мовних засобів 

забезпечення цілісності тексту та умов успішності досягнення комунікативної 

мети заповідача. 

 

 

4.1. Поняття перформативного мовленнєвого акту та перформативного 

тексту в сучасній комунікативній лінгвістиці 

У науковій літературі мовленнєвий акт має різне трактування. Найчастіше 

його розглядають як мінімальну одиницю мовленнєвого спілкування, яке 

реалізується відповідно до норм поведінки, які регулюють правила [167, с. 56‒74], 

та має іллокутивну силу [145]. Попри велику кількість визначень та класифікацій, 

мовленнєві акти залишаються дискусійним питанням не лише для теорії 
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мовленнєвих актів, а й для комунікативної лінгвістики загалом. Уточнено 

класифікації фундаторів теорії мовленнєвих актів, а також створено нові на 

підставі параметрів перформативності, психологічного стану мовця, статусів 

мовця, імпліцитності [143, с. 565].  

У широкому тлумаченні перформативність розглядаємо як “виконання 

норми відповідності думки та дії, норми діючого мислення та осмисленої дії” [49]. 

Джон Остін впровадив перформатив для позначення тих висловлень, в яких план 

мовлення співпадав з планом дії, тобто тих, які одночасно є мовленням і дією 

[122; 191]. Згодом Ю. Габермас у своїй прагматичній теорії комунікації переніс 

поняття перформативності висловлення на цілісний текст і представив його як 

“цілісну саморепрезентацію” [263] Ю. Грязнова вважає, що перформативність є 

умовою існування індивідуального в комунікації, засобом саморозуміння та 

способом викликати розуміння інших учасників комунікації [49]. Поділяємо 

думку, за якою термін перформативність означає, що текст не просто мовить про 

щось, а показує щось, супроводжує те, що мовиться, його виконанням, 

підтверджуючи цим автентичність мовленого [49]. Відповідність мовлення та дії 

встановлюється на рівні цілого тексту, а не на рівні окремих висловлень у тексті. 

Текст є складним мовленнєвим утворенням, всесторонньо визначеним 

об’єктивним призначенням і функціонуванням у акті мовленнєвої комунікації, де 

мова віднаходить колективно найзначнішу форму свого прояву [30]. З цього 

погляду заповіт є ідеальним перформативним текстом, оскільки демонструється, 

виконується те, що сказано. Руйнуються межі між текстом і дією, бо сама дія 

залучена в простір тексту, а також межі між письмовим текстом та живою 

комунікацією.  

Зокрема Ф. Бацевич визначив мовленнєвий акт як цілеспрямовану 

мовленнєву дію, яку виконують відповідно до принципів і правил мовленнєвої 

поведінки, притаманних конкретному суспільству, та як одиницю нормативної 

соціомовленнєвої поведінки у межах прагматичної ситуації [19, с. 129].  

У цій праці беремо за основу розуміння мовленнєвого акту як 

цілеспрямованої мовленнєвої дії, котра реалізується відповідно до принципів і 

http://sbiblio.com/biblio/archive/grjasnova_analis/#_ftn1
http://sbiblio.com/biblio/archive/grjasnova_analis/#_ftn1
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правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у цьому суспільстві; одиниці 

нормативної соціомовленнєвої поведінки, яку розглядають у межах прагматичної 

ситуації [21, с. 30–34]. У цьому дослідженні ми розглядаємо мовленнєві акти як 

складові жанру.  Постулюємо, що заповіт як жанр є комплексним перформативом. 

Загалом мова права налічує велику кількість мовленнєвих актів, що належать до 

категорії перформативів, тобто таких, які є дією. Л. Фіоріто зазначив, що 

перформативні висловлення, притаманні мові права, визначені суспільними 

нормами [247, с. 101]. Вживання перформативів у правовому дискурсі зумовлене 

інституційним контекстом, який вимагає чіткого окреслення сили висловлення 

[247, с. 102]. Л. Фіоріто стверджував, що перформативи не лише передають 

інформацію, але й відображають і фактично узаконюють прийняття чи відмову 

від обов’язків та зобов’язань, тобто висловлення стає суспільною дією, яка 

регулює стосунки між сторонами [247, с. 104]. Л. Фіоріто запропонував просте 

рішення для визначення належності мовленнєвого акту до перформативу: 

введення типового юридичного терміна hereby між підметом та присудком. 

Відповідно, якщо новоутворене висловлення має зміст, то мовленнєвий акт 

відносять до категорії перформативів [247, с. 109−110].  Наприклад: We order the 

defendant to pay damages – We hereby order the defendant to pay damages. Наявність 

hereby у цьому реченні дає підстави віднести його до перформативу. Він 

виокремлює правові (legal) мовленнєві акти, оскільки правові дії є особливими 

[247, с. 110]. 

Описуючи використання перформативних висловлень у юриспруденції, 

Дж. Остін зазначив, що правники, говорячи про правову документацію, 

розрізняють преамбулу, яка відтворює обставини, за яких укладено певну угоду, 

та дійсну частину документа, яка сама є здійсненням узаконеної дії, що й є 

кінцевою метою документа [121, с. 265]. Заповіт є правовим перформативним 

мовленнєвим актом, метою якого є реалізація дії заповідання. 

Роблячи перформативний аналіз розповідних речень, Дж. Лакофф зазначив, 

що мовець бере на себе відповідальність за своє твердження [106, с. 445]. Правила 

граматики приписують присудку, вираженому перформативом дієслова у 
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значенні першої особи, а непрямому додатку ‒ значення другої особи. Тому 

логічні форми не повинні містити додаткові вказівки на першу чи другу особу, а 

відповідно займенники першої та другої  особи будуть завжди підметами або 

непрямими додатками перформативного дієслова. Наприклад, I order you to leave, 

де маємо перформативний предикат (order) та його аргументи, що позначають 

мовця і слухача (I та you) [106, с. 444 − 445]. 

Натомість З. Велдлер вважає, що дієсловам історично властиве 

дескриптивне вживання, а не перформативне. Відповідно значення іллокутивних 

дієслів складається зі семантичних компонентів, які характеризують мовленнєві 

акти на різних рівнях: уточнення іллокутивної цілі, спосіб її вираження, власна 

думка відносно змісту та способу подачі. Семантична структура більшої частини 

дієслів не перешкоджає здійсненню перформативних висловлень, оскільки у ній 

відсутній фактор, який би відкидав іллокутивну ціль мовця. Саме тому велика 

кількість дієслів, тобто іллокутивних дієслів, перетворились у перформативи [41, 

с. 248]. Науковець запропонував критерії, за якими дієслово можна віднести до 

перформативу: 1) перформативи є “дієсловами-контейнерами”, додатками яких є 

лише номіналізовані речення; 2) об’єктним комплементом (objective complement) 

до перформативних дієслів може бути лише неповна номіналізація; 3) підметом у 

реченні з присудком, вираженим перформативним дієсловом, може бути лише 

іменна група, яка позначає людину; 4) перформативи відносять до дієслів 

“досягнення” за способом перебігу ситуації в часі; 5)  найхарактернішою формою 

використання для перформативів є форма першої особи однини теперішнього 

часу активного стану [41, с. 238–239]. З опорою на ці ознаки перформативних 

дієслів розглянемо перформативні мовленнєві акти у жанрі заповіту. 

 

 

4.2. Перформативні мовленнєві акти в англійських заповітах 

Відома австралійська дослідниця у галузі семіотики права Д. Као поділяє 

правові мовленнєві акти на три категорії: 1) законодавчі; 2) судові; 3) інші 
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юридичні висловлення. Вона віднесла заповіти до третьої з названих категорій. 

Д. Као зазначила, що за допомогою висловлень мовці не лише щось розповідають, 

а й самі висловлення є дією. Власне такий тип висловлень вона назвала 

перформативами, іллокутивним актом, який є мінімальною одиницею 

спілкування. Дослідниця запропонувала структурну модель іллокутивного акту 

F(p), де F – іллокутивна сила, а p – пропозиційний зміст. Пропозиційний зміст 

може бути найрізноманітнішим і передаватися різними типами іллокутивних 

актів. Головне речення задає іллокутивну силу висловленню і визначає спосіб 

(mode) спілкування між мовцем та слухачем, а підрядне речення встановлює 

зв’язок між спілкуванням та світом предметів і подій. Для укладання типології 

мовленнєвих актів Д. Као послуговувалася класифікацією Дж. Остіна та 

Дж. Серля, а міжсуб’єктність мовленнєвих актів запозичила з теорії 

комунікативної дії Ю. Габермаса [216, с. 65 – 72]. Ю. Габермас під 

комунікативною дією розумів взаємодію принаймні двох осіб, що 

підпорядковується нормам, які прийняли усі сторони [44, с. 84–90]. 

Для розгляду заповіту як правового перформативу, перш за все, визначимо, 

чи можна кваліфікувати його як мовленнєвий акт. Основоположником теорії 

мовленнєвого акту вважають англійського філософа і логіка Дж. Остіна, який 

запропонував трикомпонентну структуру мовленнєвого акту, створив першу 

класифікацію мовленнєвих актів та впровадив поняття перформативу. Це поняття 

Дж. Остін протиставляв констативу [191, с. 23–34]. Для нього констативне 

висловлення є твердженням, яке може бути істинним або хибним. Перформативне 

висловлення не є ні правдивим, ні хибним, а його метою є виконання дії. Назва 

performative походить від слова perform, що означає здійснити дію, виконати + 

деревативний суфікс -ive [191, с. 6].  

Заповіт як волевиявлення містить перформативні висловлення, які є дією 

заповідання. Перформативні висловлення у заповітах є класичним 

перформативом. Класичний перформатив Дж. Остін називав експліцитним і він 

повинен містити дієслово теперішнього часу нетривалого виду активного стану 

дійсного способу. Автор наголосив на часовій віднесеності і позачасовості таких 
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висловлень [191, c. 23–34]. Дж. Остін виділив три типи такого перформативу: 1) I 

x that; 2) I x to; 3) I x, де х є дієсловом [191, с. 68]. 

У текстах заповітів наявні три типи експліцитного перформативу. 

Наприклад:  

1) First I direct that all my just debts funeral expences and the probate of this 

my will be paid and discharhed and subject… (Sarah Beckett, 1849); 

I declare that all expenses for the safe custody of and insurance incurred prior to 

giving effect to my wishes… (Diana Princess of Wales, 1993). 

2) And I give device and bequeath to them their Executors administrators 

and assigns all the real estate and personal estate… (Sarah Beckett, 1849); 

I give to James Smith my motor bike (Jimmy James Scott, 2016). 

3) I leave the three children of the late Mr Richard Bamford of Oldham 

namely Frances Bamford Thomas Beckett Bamford and Richard Bamford each one 

hundred and fifty pounds (Sarah Beckett, 1849); 

I direct my wife or if she shall have died in my lifetime my trustees to select from 

amongst my effects such small articles (Winston Leonard Spencer Churchill, 1963). 

До перформативів автор теж відніс висловлення, які мають таку граматичну 

форму: друга або третя особа однини чи множини та дієслово у пасивному стані 

[191, c. 58]. Такі типи висловлень характерні для заповітів: 

…although there shall not have been any previous demand of the same, it shall 

be lawful for my said wife her executors administrators or assigns to enter into and 

upon and to hold without impeachment of waste all or any of the said hereditaments 

and tenements hereby charged therewith as aforesaid… (William Bankes, 1855); 

Any person who does not survive me by at least three months shall be deemed to 

have predeceased me for the purpose of ascertaining the devolution of my estate and the 

income thereof…. (Diana Princess of Wales, 1993). 

Типовим для перформативних актів, особливо якщо вони оформлені у 

вигляді письмових документів, є те, що у них наявне або можна додати слово 

hereby [121, с. 271]. Також О. Почепцов звернув увагу на таку тенденцію, і 

вважав, що складник перформативного компонента hereby визначає іллокутивну 
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силу висловлення. Дієслово визначає відношення між адресатом та адресантом і є 

перформативним. Перформатив виконує певну мовленнєву дію, а сама дія 

озвучена в акті мовлення [135, с. 435–444].  

У заповітах додавання hereby не лише можливе, а є характерним для цього 

жанру. Наприклад: 

I hereby authorize my said trustees or trustee for the time being from time to time 

to alter and vary the security or securities in or upon which my trust money may be 

invested (Thomas Shuttlewood, 1848); 

I hereby further declare that the said Thomas Owen John Owen and William 

Owen and the survivors of them his executors or admonisrators do and shall stand and 

be possed of the monies to be received by them or him from the sale of my said real and 

personal estate (Thomas Owen, 1859); 

And I hereby declare that in case the said annuity or yearly rent charge of forty 

eight pound or the aforesaid proportionate part… (William Bankes, 1857); 

I, Charles Dickens, of Gadshill place, Higham, in the county of Kent, hereby 

revoke all my former Wills and Codicils… (Charles Dickens, 1869); 

I hereby revoke all former Wills and codicils made by me and declare this to be 

my Last Will (“My Will”) (Judy Ann Jones, 2015). 

Тексти заповітів досліджуваного періоду засвідчують, що найчастіше hereby 

фігурує у відкликальній частині та у посвідченях. Виявлено, що у заповітах 

граматичне вираження перформативу часто супроводжується додаванням 

підсилювального допоміжного дієслова do: 

I do hereby appoint my said wife Frances Almond executrix and executors of this 

my will and revoke all my former wills in witness… (John Almond, 1855); 

I do hereby declare that all other wills which may have been made by me to be 

considered null void (Francis Williamson, 1852); 

I do hereby order and direct that all my just debts funeral and testamentary 

expences paid by my executors whom I shall herein name (John Wright, 1849). 

У англійських заповітах подібну функцію має hereunto: 
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I have hereunto set my hand this thirteenth day of May in the year of our Lord 

one thousand eight hundred and forty three (John Almond, 1843); 

In witness whereof I have hereunto set my hand this twenty first day of January 

one thousand eight hundred and eighty two (Thomas Barber, 1882); 

In witness whereof I have hereunto set my hand the day and year first above 

written (Diana Princess of Wales, 1993). 

У заповітах спостерігаємо загальну тенденцію до уникання заперечень, що є 

ще одним доказом перформативності заповіту.  

Належність мовленнєвого акту до перформативу визначають не лише на 

граматичному рівні, а й на лексичному. Дж. Остін виділив п’ять класів 

перформативних висловлень: вердиктиви, екзерситиви, комісиви, бегабітиви та 

експозитиви [191, с. 150] і визначив ключові слова, які вказують на належність 

мовленнєвого акту до певного типу [191, с. 156–162].  

Типи перформативів за Дж. Остіном представлено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1  

Типи перформативів за Дж. Остіном 

Тип 

перформативу 

Спрямування дії Ключові слова 

Вердиктиви подання думки, рішення, 

схвалення чи оцінки 

acquit, convict, find (as a matter 

of fact),), read it as, rule, 

calculate, reckon, take it, grade,  

rank,  rate, assess,  value, 

describe, characterize,  

diagnose,  analyse etc. 

Екзерситиви  виражають владу, права чи 

вплив та подають рішення 

на користь чи проти якоїсь 

дії (наказ, примус, 

попередження, порада, 

призначення) 

dismiss, excommunicate, 

demote, name, order, sentence, 

levy, choose, bequeath, warn, 

command, direct, fine, nominate, 

claim, give, announce, 

countermand, enact, reprieve, 

dedicate, declare etc. 

Комісиви виражають обіцянку і 

схиляють до певної дії 

promise, covenant, undertake, 

bind myself, am determined to, 

intend, mean to, contract, give 

my word, declare my intention, , 
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plan, purpose, propose to, shall, 

swear, guarantee, vow, agree, 

consent, dedicate myself to, 

declare for etc. 

Бегітативи позначають реакцію на 

позицію та поведінку 

людей (вибачення, похвала, 

співчуття, сварка, 

привітання) 

apologize, thank, deplore, 

commiserate, compliment, 

condole, congratulate, felicitate, 

sympathize, resent, don't mind, 

pay tribute, criticize etc. 

Експозитиви позначають висловлення, 

які показують ставлення до 

бесіди 

affirm, deny, state, describe, 

class, identify, report, swear, 

conjecture, interpose, withdraw, 

inform, apprise, tell, answer, 

rejoin,  ask, testify, agree etc. 

 

Аналіз текстів англійських заповітів виявив три з п’яти типів мовленнєвих 

актів, які виокремив Дж. Остін, а саме: екзерситиви, комісиви та експозитиви. 

Екзерситиви виражають рішення заповідача про передачу майна на користь 

певної особи: 

First I give and bequeath to my two nieces MARY ANNE PENNELL, daughter of 

my brother RALPH PENNELL along with my niece SARAH PENNELL (daughter of my 

brother RICHARD) all of my whole property to go share and share alike in profit or 

loss consisting of cattle, horses, swine… (Robert Pennell, 1849); 

I give to the minister and chapel wardens of Aston by Sutton the sum of one 

hundred pounds upon trust to place out the same at interest and expend so much as may 

be wanted from time to time in keeping in repair my brother’s tombstone (under which I 

hope to lie) and also that of my Uncle aunt and cousin PENINGTONS Tombstone and 

to distribute annually the surplus of any of such interest amongst the deserving poor of 

Aston at their discretion (Sarah Beckett, 1849); 

I order and direct all my just debts funeral and testamentary expenses to be paid 

and discharged by my Executors hereinafter named as soon as is conveniently may be 

after my decease (Sarah Stelfox, 1843); 

I give and device unto my grand-nephew EDWARD PERKIN and his heirs the 

small piece of Freehold Land which I purchased from Peter Pickering situate in 
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Antrobus near the Pools Plat Farm and I also give and bequeath to my said grand-

nephew EDWARD PERKIN the best of my two writing desks my best Family Bible and 

my house pistol (John Barlow, 1839); 

And I further declare that my said trustees or trustee for the time being shall 

stand possessed of my said residuary personal estate and the moneys arising therefrom 

and also from the sale of my said real estate upon the trusts following that is to say as 

to one equal third part thereof in trust for my brother JOHN BARBER (Hugh Barber, 

1857); 

If I am incapable of making an informed decision regarding my health care, I 

direct my health care providers to fallow my instructions as set forth below (John Peter 

Smith, 2010); 

I direct that my life not be extended by life sustaining procedures, except that if I 

am unable to take food and water by mouth, I wish to receive nutrition and hydration 

artificially (John Peter Smith, 2010). 

Було виявлено, що у заповітах фігурують дієслова, які не згадував Дж. 

Остін та інші науковці, для позначення дарування: 

I leave the three children of the late Mr RICHARD BAMFORD of Oldham 

namely FRANCES BAMFORD THOMAS BECKETT BAMFORD and RICHARD 

BAMFORD each one hundred and fifty pounds (Sarah Beckett 1849); 

I make the following gift money: I give to my godson Barry Salt free of all taxes 

and death duties the sum of five hundred pounds sterling (Andrew Smith, 2005). 

First I do hereby will, order and direct that all my just debts, funeral and 

testamentary expences be paid by my executors whom I shall herein name (John Wright, 

1849). 

Дія заповідання найчастіше виражена такими дієсловами: give, bequeath, 

direct, leave, dispose, will, advance, declare.  

Призначення виконавців теж розглядаємо як екзерситиви. У заповітах вони 

вербалізуються головно ключовими словами nominate, constitute, empower, 

authirise, vest, entitle, assign та appoint:  
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And I nominate constitute and appoint my Wife ANN WRIGHT aforesaid and my 

son JAMES WRIGHT  junior Executrix and Executor of this my Will hereby revoking all 

other testamentary writings (James Wright, 1846); 

I appoint my Daughter ELIZA WILD my son JOHN WILD and my son in law 

SAMUEL HOWARTH Trustees and Executors of this my Will (George Wild, 1857).  

Отже, екзерситиви у заповітах є вираженням: а) дії заповідання (bequeath, 

direct, give, order, declare, device, leave, further) та дії призначення виконавців 

(nominate, constitute, appoint, empower, vest, entitle). 

У заповітах також виявлено комісиви: 

I request my Trustees within three months of my death but without imposing any 

binding trust or legal obligation to dispose of the same in accordance with any 

memorandum of wishes of mine which may come to my Trustee’s attention within one 

month of my death (Andrew Smith, 2005); 

I request that my body be cremated and the expenses relating to my funeral shall 

be a first charge on my estate (Judy Ann Jones, 2015). 

До експозитивів ми відносимо відкликальну частину заповіту (revoke, void, 

rescind, annul, disalow). Наприклад:  

And I hereby revoke all former Wills and testamentary dispositions made by me 

(Princess Diana, 1993); 

I rescind all former wills in witness (Charles Hubbard, 1850); 

And I do hereby utterly disallow revoke and annul all and every other former 

testament wills (George Fowler, 1846). 

Перформативні мовленнєві акти у заповітах також представлені конструкціями 

з підсилювальною часткою do: 

First I do hereby will order and direct that all my just debts funeral and 

testamentary expences paid by my executors whom I shall herein name (John Wright, 

1848); 

Lastly I do revoke all other Wills and declare this to be my Last Will (Alice 

Lewis, 1881). 
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В таблиці 2 подано список перформативних дієслів, які трапляються у 

заповітах. Наш аналіз допоміг доповнити цей список, а також виявити, що в 

цьому жанрі використано бінарні конструкції перформативних дієслів.  

Таблиця 4.2 

Ключові слова  

у перформативних мовленєвих актах в англійських заповітах 

Тип ПМА Спрямування дії Ключові слова 

Екзерситиви  виражають рішення 

заповідача про передачу 

майна на користь певної 

особи та призначення 

виконавців 

give, bequeath, direct, 

leave, further, dispose, 

will, advance, declare, 

commend, commit, 

authorize, nominate, 

constitute, empower, vest, 

entitle, assign та appoint 

Комісиви виражають схиляння до 

певної дії  

request, declare my 

intention 

Експозитиви експозитиви виражають 

відкликальну частину 

заповіту  

revoke, (make/concider) 

void, rescind, annul, 

disallow 

 

Характерною особливістю мовленнєвих актів є те, що вони виражені 

складними довгими реченнями. Наприклад: 

And I hereby declare that in case the said annuity or yearly rent charge of forty 

eight pounds or the aforesaid proportionate part thereof shoul at any time or times be 

in areas and unpaid  in the whole or in part for the space of fourteen days nrxt after any 

of the days or times hereinbefore appointed for payment thereof then and so often as the 

same shall happen it shall be lawful for my said wife her executor Administrators or 

assigns to enter and distrain for the same and for the costs and expences occasioned by 

the non payment thereof upon all or any part of the hereditaments and tenements hereby 

charged with the payment thereof in the same manner in all respects and with the like 

consequential rights as landlords are authorized by law to do for rents reserved upon 

common demises (William Bankes, 1857); 
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And I bequeath unto my said son Charles and my son Henry Fielding Dickens, 

the sum of 8, 000 upon trust to envest the same, and from time to time to vary the 

investments thereof, and to pay the annual income thereof to my wife during here life, 

and after her  decease the said sum of 8, 000 and the investments thereof shall be in 

trust for my children (but subject as to my daughter Mary to the proviso hereinbefore 

contained) who being a son or sons shall have attain or shall attain the age of twenty-

one years, or being a daughter or daughters shall have attain or shall attain that age or 

be previously married, in equal shares if more than one (Charles Dickens, 1869); 

I direct that my Trustees shall as soon as conveniently may be after my death give 

in writing to my said son-in-law the option of purchasing at a value which shall be 

agreed with The Commissioners of Inland Revenue as the value thereof for estate duty 

purposes following my death (hereinafter referred to as “the probate value”) all or any 

of (l) my racehorses stallions broodmares followers and fillies excluding those which 

shall have been selected by my said зод-in-law pursuant to Clause 13 hereof (ii) my 

freehold Farm and lands known as New Chapel Stud Llngfield in the County of Surrey 

and the farming machines implements utensils and dead stock therein or belonging 

thereto (lii) my freehold cottage known as 23 Bakers Lane Lingfield aforesaid (all of 

which are hereinafter collectively referred to as “my Stud”) (Winston Leonard Spencer 

Churchill, 1963); 

I give Charitable Legacies to the charities listed for their general charitable 

purposes and I DIRECT that if any charitable or other body to which a gift is made in 

this my Will has changed its name or amalgamated with or transferred its assets to any 

other body then my Trustees shall give effect to the gift as if it had been made to the 

body in its changed name or amalgamated form or the body to which it had transferred 

its assets or as the case may be and I FURTHER DIRECT that the receipt of the person 

who appears to my Trustees to be the bursar treasurer or other proper officer for the 

time being of any charitable or other body to which any gift herein is made shall be a 

sufficient discharge to my Trustees: 1. One Thousand Pounds, £1,000 to The RNLI, 

West Quay Road, Poole, Dorset BH15 1HZ registered charity number 209603 2. Nine 

Hundred Pounds, £900 to The Battersea Dogs Home, 4 Battersea Park Rd, Battersea, 
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London SW8 4AA in recognition of all the love and happiness shared with my dogs 

Pooch and Scruffs (Judy Ann Jones, 2015). 

Така структура дає підстави вважати заповіт комплексним перформативним 

тексом, який містить складні структури. Перформативні мовленнєві акти у 

заповітах розглядаємо як комунікативні дії, проте, варто зазначити, що дія 

заповідання та вступання заповіту в силу розтягнуті в часі.  

Отже, заповіти складають логічну послідовність перформативних 

мовленнєвих актів, які мають іллокутивну силу і є дією заповідання. Аналіз 

текстів англійських заповітів виявив усі три типи експліцитного перформативу: I 

x that; I x to; I x. У заповітах використано екзерситиви, комісиви та експозитиви. 

Екзерситиви виражають волю заповідача про передачу майна на користь певної 

особи. Вони вербалізуються за домомогою дієслів для позначення дарування 

(give, bequeath, order, direct, device, declare, dispose, will, advance, declare, leave, 

commend, commit and further) та призначення виконавців (nominate, authorize, 

constitute, appoint, empower, vest, entitle). Відкликальна частина заповіту є 

експозитивом і використовує дієслово revoke, (make/conside) void, rescind, annul, 

disallow. Аналіз заповітів показує, що hereby та herento нерідко вживається між 

підметом і присудком, що визначає належність мовленєвих актів до 

перформативу. Часто для підсилення перформативних висловлень 

використовують допоміжне дієслово do.  

 

 

4.3. Дейксис як засіб вираження когерентності заповіту як 

перформативного тексту 

Прагматичні аспекти лексичних і граматичних засобів мовного коду у 

спілкуванні тісно пов’язані з механізмами позначення об’єктів дійсності, тобто 

зовнішнього світу і внутрішнього світу людини, а саме референційними, 

вказівними (дейктичними) механізмами [22, с. 115–116]. Ця вказівна функція 

мовної одиниці передбачає локалізацію й ідентифікацію осіб, предметів, подій, 

процесів відносно просторового та часового контекстів, що створюються актом 
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висловлення й комунікації [143, с. 109–110]. У мові ця функція виражається 

лексичними та граматичними засобами. 

До середини ХХ століття дейксис вивчали у межах граматики [16, 278]. 

Сьогодні дейксис вивчають у різних напрямах мовознавства, а саме теорії 

мовленнєвих актів, прагматики, семіотики, семантики, комп’ютерної лінгвістики 

тощо. Сучасні науковці розуміють дейксис як універсальну категорію, яка 

функціонує на всіх рівнях мови [12, 8, 105, 246, 245]. 

Зокрема Ч. Філмор до дейктичних одиниць відносив лексичні та граматичні 

одиниці, за якими стоїть певний соціальний контекст та які ідентифікують 

учасників спілкування, їх локацію в просторі та час здійснення акту спілкування 

[246, c. 38]. О. Ахманова визначила дейксис як функцію  мовної одиниці 

вказувати та співвідносити, особливо характерну для прикметників [13, с. 126]. 

О. Селіванова вважає, що дейктична лексика є егоцентричною, оскільки 

організована фігурою мовця. Вона є орієнтиром відліку часу та простору 

комунікативної ситуації. Дейктична лексика актуалізує 1) компоненти ситуації 

мовлення, зокрема, вказує на її учасників (мовця й адресата) і тих, хто не бере 

участі у ситуації (рольовий дейксис); 2) локалізацію предметів відносно мовця 

(просторовий дейксис); 3) часову орієнтацію спілкування (часовий дейксис); 

4) причину; 5) мету спілкування [143, с. 110].  

Категорію дейксису відносять до важливих функцій мовленнєвої 

комунікації, а саме при розгляді текстової категорії когерентності. У кінці 

ХХ століття були перші спроби класифікації типів дейксису. К. Бругман виділив 

чотири типи на основі морфологічного критерію: 1) вказує на предмет близький 

до мовця (Ich-Deixis); 2) вказує на предмет близький до слухача (Du-Deixis); 

3) вказує на предмет далекий і від мовця, і від слухача (Der-Deixis); 4) дейксис без 

вказування на близькість чи віддаленість предмета [цит. за 85, c. 263]. 

Зміст дейктичного елемента залежить від ситуації його вживання:1) денотат 

дейктичного елемента не можна визначити без контексту мовленнєвого акту, його 

визначають через відношення об’єкта до мовленнєвого акту, його учасників чи 

просторово-часових характеристик; 2) лінгвістичний зміст дейктичного слова не 
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можна описати без звернення до контексту мовленнєвого акту, оскільки його 

зміст – це правило встановлення його денотата через відношення об’єкта до 

контексту мовленнєвого акту чи до його учасників [195, с. 359–376]. 

Дещо іншу класифікацію дейксису запропонував Р. Брехт. Він виокремив 

ендофоричний та екзофоричний типи дейксису відповідно до того, де розміщено 

центр орієнтації: в середині висловлення чи виходить за його межі [213, 

с. 489−518]. 

Однією з найповніших класифікацій є класифікація Ч. Філмора. До 

класичної тріади дейксису особи (person deixis), дейксису часу (time deixis) і 

дейксису простору (place deixis) автор додав соціальний дейксис (social deixis) і 

дейксис дискурсу (discourse deixis). Традиційно дейксиси особи виражають 

ідентичність співрозмовників, дейксиси простору – локацію осіб, а дейксиси часу 

вказують на час комунікативного акту. Нововведенням є те, що дейксиси часу є 

двох типів: кодувальні (encoding) та декодувальні (decoding). Перший тип вказує 

на час відправлення повідомлення, тоді як другий – час отримання повідомлення. 

Такий тип комунікації характерний для письмової форми спілкування. До 

дискурсивного дейксису автор відніс мовні засоби вираження висловлення. 

Соціальний дейксис вказує на стосунки між співрозмовниками і визначає вибір 

лексики, ввічливості, тону, тощо [246, с. 38–70].  

Свого часу Ф. Бацевич визначив дейксис як указівну функцію одиниць 

мовного і паралінгвального кодів у спілкуванні, яку виражають лексичні, 

граматичні, просодичні, паралінгвальні (жести, міміка, постави тіла) засоби, і 

передбачив ідентифікацію та локалізацію учасників спілкування, об’єктів, подій, 

процесів, фактів тощо стосовно просторового, часового, соціального та деяких 

інших контекстів, які створили автор висловлення (мовленнєвим актом) і 

комуніканти [22, с. 117–118]. Засоби дейксису слугують для актуалізації 

компонентів ситуації мовлення і компонентів денотативного змісту висловлення 

(мовленнєвого акту) [22, с. 118]. 

Взявши за основу класифікацію Ч. Філмора проаналізуємо типи дейксису, 

які забезпечують зв’язність текстів заповітів. Дейксис заповіту є поєднанням 
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особи заповідача, простору і часу заповідання. Основною характеристикою 

дейктичної лексики є егоцентризм [8, с. 274]. Особа мовця організовує 

семантичний простір висловлення та систему дейктичних слів мови і є 

орієнтиром, відносно якого ведеться відлік часу та простору в акті комунікації [8, 

с. 274].  

Дейксис особи головно виражено займенником I. Заповідання в англійських 

заповітах здійснюється від першої особи I. Власне заповідач зосереджує усю 

увагу на своїй особі, відповідно на тому, що йому належить. Таке протиславлення 

“я – не я” лежить в основі ключової опозиції, яка організовує дейктичну лексику, 

котру Ю.  Апресян називав опозицією ближнього (проксимального) та дальнього 

(екстремального) дейксису [8, с. 275]. Усі розпорядження у заповітах 

супроводжує займенник I: 1) заповідання: I give and bequeath, I order, I direct, I do 

hereby direct, I declare, I have advanced to, I give, I request; 2) призначення 

виконавця: I empower, I nominate, I appoint; 3) відкликання заповіту: I revoke; 

4) посвідчення заповіту: I have set my hand and seal, I have subscribed my name and 

affixed my seal. Займенник I передбачає певну реальність (індивідуальний досвід 

мовця, його суб’єктивне сприйняття світу), називання себе [159, с. 34].  

У заповітах за допомогою займенника I мовець вказує на себе. Деякі 

мовознавці дотримуються думки, що займенник першої особи однини не є 

іменем. Так, К. Бюлер зазначив, що ich не є ім’я і не є власне ім’я. Аргументом 

науковця є те, що в усному дискурсі ім’я не залежить від звучання голосу і його 

може вимовляти будь-хто. У випадку з ich ми впізнаємо людину за голосом та 

звучанням [214, с. 83–84]. М. Д. Бєлогорцев заперечив, що займенник першої 

особи однини є вказівником. У нього цей займенник є вказівним іменем, оскільки 

представляє особу [26, с. 31–32]. Кожна дія у заповітах супроводжується 

особовим займенником I. Наприклад: I hereby revoke all former Wills and codicils 

and declare this to be my Last Will [Judy Ann Jones, 13 August 2015]; I bequeath to my 

said wife all recording made by me of my speeches or of extracts from my writings and 

all finished or unfinished articles (Winston Leonard Spencer Churchill, 27 October, 

1961).  
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Лише в акті комунікації людина виражає себе мовними засобами як суб’єкт 

(“его”) [159, с. 41]. Спілкування відбувається, якщо між мовцями є принаймні 

одна точка зіткнення, спільна точка відліку − комунікативний (мовленнєвий) акт. 

У процесі комунікації формується уявлення про спільну реальність, яка має 

об’єктивний, а не суб’єктивний характер, оскільки об’єднує різних мовців. 

Реальність, спільну для мовця і його адресата можна досягнути за допомогою 

дейктичних мовленнєвих знаків (передусім особових займенників), головною 

функцією яких є створити спільний (для різних мовців) образ реальності [159, 

с. 39–41].  

Учена А. Вежбицька слушно зауважила, що поняття “я” і “ти” є 

фундаментальними для людського пізнання і комунікації [39, с. 383–384]. 

У заповітах, окрім мовця, ми маємо ще щонайменше дві особи, які 

виконують функцію свідків і фактично є спостерігачами. Останній абзац заповіту 

(посвідчення) єдиний момент, де заповідач постає як третя особа, а свідки 

виходять на перший план: 

Signed published and declared by the within named John Wright the testator as 

for his last will and testament in the presence of us who in his presence and at his 

request and in the presence of each other have hereunto subscribed our names as 

witnesses to effect the execution hereof (John Wright, 1849); 

Signed by the said Eliza Wild the testatrix as and for her last will and testament 

in the presence of us present at the same time how at her request in her presence and in 

the presence of each other subscribe our names as witnesses the same having been first 

read over to her and she appeared thoroughly to understand the same and made her 

mark thereto in our presence (Eliza Wild, 1878); 

Signed by the above named John Vick as his Last Will in the presence of us both 

being present at the same time who in his presence and in the presence of each other 

have hereunto sпubscribed our names as witnesses (John Vick, 1915). 

Поділяємо думку, що дейксис не відділяє імені від вказівних слів, а 

об’єднує їх єдиною дейктичною основою, на якій вони функціонують. Не існує 

акту чистого вказування, і немає акту чистого найменування, оскільки у структурі 
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найменування є дейксис. Вказівні слова настільки наближаються за своїми 

характеристиками до імені, що беруть на себе усю відмінкову систему. [26, с. 21–

33]. 

Типова ситуація заповідання є егоцентричною. Заповідач завжди перебуває 

в центрі комунікативної ситуації. Ключову роль відіграє категорія особи. Вона 

визначається через поняття ролей учасників ситуації. Перша особа стосується 

мовця, який вказує на себе як на суб’єкт дискурсу; друга особа використовується 

для вказування на слухача; третю особу вживають, щоб вказати на особи та 

предмети, які відрізняються від мовця та слухача [105, с. 292–294]. Варто 

зазначити, що друга особа у заповітах не зустрічається. Третя особа у заповітах 

представлена такими займенниками, як he, she, it, they. В англійській мові ці 

займенники відносяться до групи визначених займенників на відміну від 

займенників someone, somebody, something, які належать до групи невизначених 

[105, с. 292].  

Приклади вживання дейксису третьої особи однини у заповітах: 

…which I declare she be at liberty to do for her own benefit for any period she 

may think proper (James Beckett, 1857); 

I give and bequeath unto my brother Horace Garner my gold watch and chain 

should he outline me (Edward Garner, 1915). 

У багатьох мовах важко розрізнити вказівний займенник від займенника 

третьої особи. Фактично займенник третьої особи в англійській мові розвинувся з 

вказівних займенників і як наслідок має певну визначеність [105, с. 295]. It є 

універсальним вказівником, а не ототожненням з невідомою особою як часто 

вважають [26, с. 30]: 

And it is my will that the said James Barlow William Stelfox and Hugh 

Barber…shall stand possessed of and interested in the money which shall come to their 

hands… (John Barlow, 1839). 

У частині посвідчення заповіту свідками двосторонність дії вказують 

шляхом використання зворотного займенника each other: 

…in his presence and in the presence of each other (William Banker, 1847). 
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Часовий дейксис розуміємо як процес розташування мовцем складників 

повідомлення на осі часу, який мислиться скерованим із минулого в майбутнє [22, 

с. 123]. Часовий дейксис забезпечує розуміння моменту заповідання. 

Найважливішими часовими дейктичними одиницями є слово now, яке визначає 

момент заповідання:  

Now I request my said wife to feel no reluctance or hesitation in selling any of the 

said pictures either with or without copyright (Winston Leonard Spencer Churchill, 

1961). 

Вагомою граматичною дейктичною категорією є категорія часу дієслова 

[278; 213; 318; 220; 8]. Комунікація у заповітах виражена через теперішній час 

дієслів, що виражають виконання дії заповідання в реальному часі. Наприклад: 

I give, device and appoint unto my dear wife Mary absolutely all my estate and 

interest (if any)  in twelve cottages and premises in Flixton (James Beckett, 1854); 

I have advanced various sums of money to my dear daughter Ellen Barber of 

Liverpool in the County of Lancaster widow and also bequeath to her five cottages in 

Higher Runcorn aforesaid which cottages and money I have valued at four hundred 

and ninety eight pounds it is my Will (Abraham Youd, 1853). 

Фігура заповідача також формує ядро тлумачення просторово-часових 

дейктичних виразів this, from та after. This вказує на щось близьке, що є перед 

очима мовця, безпосередньо близько до нього. Як правило англійські заповіти 

починаються фразою: This is the Last Will and Testament of me.  

Цей дейксис наявний також у частині посвідчення свідками, що вказує на 

те, що вони та заповідач перебувають у одному часі:  

Signed by the said Eliza wild the testatrix as for and her last will and testament in 

the presence of us present at the same time now at her request… (Eliza Wild, 1878). 

Просторовий дейксис вказує на місце перебування учасників комунікації, як 

правило на мовця. Вважаємо, що він є найскладнішим для розуміння. У 

реальному діалозі дейксис є первинним, у тексті дослідники кваліфікують його як 

вторинний, наративний [144, с. 110]. Ю. Апресян до першого відніс дейксис 

діалогу (власне комунікативну ситуацію), а до другого − характерну дейктичну 
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проекцію неспівпадіння мовця з просторовою точкою відліку [8, с. 276]. Заповіт є 

вторинним наративним текстом. Часовий дейскис описують за допомогою трьох 

понять: часу мовлення (speech time), часу події (event time) та точки відліку в часі 

(reference time) [8, с. 276]. У комунікативній ситуації ці три точки збігаються. 

В. Еріх поширив ці часові поняття на просторовий дейксис [237, c.49]. Він 

виділив місце мовця (place of the speaker), денотативний простір (denotation space) 

та точку відліку в просторі (reference space). Під місцем мовця розуміють фізичне 

місце, денотативний простір – простір, який мовець позначив дейктичним 

виразом і точка відліку в просторі – простір відносно якого визначається 

денотативний простір. Д. Апресян не погодився з таким поясненням і вважав, що 

місце мовця є малопродуктивним, оскільки часовий і просторовий дейксис не 

можуть мати однакову структуру [8, с. 277]. Він додав до просторового дейксису 

ще одну постать – спостерігача [8, с. 277]. У класичному англійському прикладі 

заповідання наявні три особи: заповідача та двох свідків. This вказує, що мовець є 

в просторі в момент мовлення або він себе там уявляє [Див. 8, с. 281]. Простір – 

не обов’язково є фізичним місцем мовця, а місцем, де мовець себе уявляє в 

момент мовлення.  

Важливу функцію виконує дискурсивний дейксис. Він супроводжує 

комунікативну ситуацію, акцентує важливість певних чинників та привертає 

увагу до конкретної інформації. До дискурсивного дейксису у заповітах 

відносимо використання таких лексичних одиниць, як former, later, then, 

preceding, following.  

Наприклад: 

Then I give and bequeath the whole of my real and personal estate to my two 

sons Abraham Youd of Bradley over Frodsham in the said County and William Youd of 

Cuddington in the said County farmer upon trust as my trustee and executors to see to 

my various bequest in manner following that is to say (Abraham Youd, 1853). 

У заповітах дискурсивний дейксис є системою відсилань до інших місць 

цього ж заповіту.  
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Соціальний дейксис у заповітах виражений дуже чітко. Він представлений 

певними реаліями суспільного життя, які маркують особу та представляють 

рівень спорідненості між учасниками комунікації. У більшості заповітів спадок 

переходить до кровних родичів, на що вказує займенник my. Наприклад: my dear 

wife, my daughter, my late son, my nephew, my two sons, my step son. Роль виконавців 

заповіту часто виконують люди з близького оточення заповідача. Про це свідчить 

вказування на їхнє призначення: my said Trastees, my Executors, my Executrix or 

Executor.  

До соціального дейксису теж відносимо присвійний займенник третьої особи: 

My will is that in case my nephew William Banker of Neston should happen to die 

without lawful issue, then I do give such share equally to his brother Warton and his 

sister or their lawful issues (John Banker, 1839). 

Варто зазначити, що соціальний дейксис перегукується з персональним 

дейксисом, однак має інший аспект вказування [246, с. 75]. 

Наприклад, займенник my вживається для позначення рухомого та 

нерухомого майна, яке перебуває у володінні заповідача: my field, my land, my real 

and personal estate. Цей займенник також вжито для позначення останньої волі 

заповідача щодо поховання: I order all my funeral and testamentary charges and just 

debts to be paid (Charles Blackshaw 1848). Р. Помірко та Р. Дудок присвійний 

займенник виділили в окрему групу суб’єктивності за ознаками близькості (my, 

our) і віддаленості (your), а також суб’єктивності (his, her, its, their) [129, с. 7]. 

Таблиця 4.3 

Кількісні виміри типів дейксису в англійських заповітах 

Тип дейксису 

 

Дейксис К-ть 

вживань 

Відсоткове 

відношення 

Дейксис особи 1 2 3 

I 4 102 16,4 % 

He 798 3,1 % 

She 876 3,6 % 

It 799 3,2 % 
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They 2 451 9,7 % 

Each other 382 1,5 % 

37,5 % 

Дейксис часу Now 157 0,6 % 

0,6 % 

Просторово-часовий 

дейксис 

This 2 801 11 % 

After 1 435 5,7 % 

From 1 526 6 % 

22,7 % 

Дискурсивний дейксис Former 197 0,8 % 

Later 82 0,3 % 

Preceding 123 0,5 % 

Following 603 2,4 % 

Last 775 3 % 

Next 319 1, 1% 

8,1 % 

Соціальний дейксис My 603 2,4 % 

His 2 178 8,6 % 

Her 1 563 6,2 % 

Their 2401 9,4 % 

Our 1 080 4,5 % 

31,1 % 

Усього 24 647 

 

Дейксис має властивість набувати різних референційних значень у певних 

фахових контекстах, що свідчить про синкретизм, основною ознакою якого є 

реалізація різних смислів слово-терміна і форми в одному контексті [129, с. 6]. 

Власне контекст ситуації заповідання визначатиме референційне значення 

дейксису в заповітах. З таблиці 4.3 бачимо, що найчисельнішим є дейксис особи. 

На другому місці є соціальний дейксис, а часовий та просторово-часовий 

дейксиси займають третє місце за кількістю вживань. Кожен із типів вносить 

вклад у забезпечення когерентності тектів заповітів. 
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4.4. Умови успішності досягнення комунікативної мети заповідача  

Для успішності комунікативного акту учасники комунікації повинні 

дотримуватися низки умов. Умови успішності спілкування є складним 

комплексом когнітивно-психологічних, поведінкових, лінгвістичних чинників, на 

яких ґрунтується дієве, кооперативне спілкування [22, с. 223]. 

Учені Дж. Остін, Дж. Серль та їхні послідовники розробили теорію 

успішності мовленнєвих актів. Дж. Остін сформував низку умов успішного 

вживання та правильного сприйняття мовленнєвих актів: 1) наявність 

конвенційних процедур, які містять вимовляння певних слів певними особами в 

певних умовах; 2) процедуру виголошення перформативу всі учасники мають 

виконувати правильно і повністю; 3) всі учасники комунікативного акту, яких 

стосується перформативне висловлення, повинні мати істинні наміри вчинити 

відповідні дії, задекларовані перформативом; 4) усі учасники комунікативного 

акту повинні поводитися відповідно до умов перформативності [121, с. 32‒33]. 

Ф. Бацевич виділив умови, дотримання яких забезпечує успішність мовленнєвих 

актів: 1) умови пропозитивного змісту передбачають, що мовні засоби втілення 

мовленнєвого акту повинні відповідати змісту інформації, яку повідомляють, 

іллокуції мовленнєвого акту; 2) підготовчі умови відображають об’єктивні й 

суб’єктивні передумови, сумісні з висловлюваною іллокутивною метою (метою, 

яку мовець хоче донести до свідомості слухача; 3) щирість і серйозність, які 

відображають психологічний стан мовця, що формулює певний мовленнєвий акт; 

4) умови суттєвості, згідно з якими мовець зобов’язується за допомогою 

конкретного мовленнєвого акту виконати конкретну дію [22, с. 224]. 

Недотримання хоча б однієї з умов успішності є причиною комунікативних 

невдач. 

Заповіт як жанр правового дискурсу повинен втілюватися мовними 

засобами, які відповідають вимогам укладання юридичних документів з огляду на 

мету та ситуативний контекст ситуації заповідання. 
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На щирість та серйозність заповідачів вказує низка мовних засобів 

вираження. Усі заповіти містять інформацію про особу заповідача, його місце 

проживання та дату складання:  

This is the last will and testament of me John Innocent of Langham in the 

county of Rutland Miller and Baker made this twenty ninth day of June in the year of 

our Lord one thousand eight hundred and thirty eight (John Innocent, 1838); 

This Last Will and Testament is made by me Judy Ann Jones of 37 High Street, 

Abbotsville, Herefordshire, HE5 7AS (Judy Ann Jones, 2015). 

Тестатори як правило зазначають не лише імена та прізвища спадкоємців, а 

й вказують родинні стосунки, місце проживання із конкретним зазначенням 

майна, яке заповідають: 

Now I do hereby give devise and bequeath unto my nephew the said William 

Shuttlewood of Oakham aforesaid Butcher the said six acres of copyhold land lying 

in the Nether Field of Barleythorpe (William Smith, 1847); 

I GIVE the following Legacies absolutely and subject to tax payable by the 

person receiving the legacies: 1. My ordinary shares in British Telecommunications 

plc to Brian Adam Jones of 133a York Street, Twickenham, Middlesex TW1 3BZ 

(Borys Tony Jones, 2015). 

У деяких заповітах заповідачі утверджують своє воєвиявлення, конкретно 

вказуючи, що вони перебувають при здоровому глузді: 

This is the last will and testament of me Charles Birchall of Nantwich Willaston 

in the parish of Nantwich in the county of Chaster farmer made and published when of 

sound and disposing mind memory and understanding in manner and form following 

hereby (Charles Birchall, 1839). 

Усі заповіти мають посвідчення заповідача та свідків, що є ознакою серйозних 

намірів: 

In witness whereof I the said Robert Pennell the testator have to this my last will 

and testament set my hand and affixed my seal the twenty second day of August in the 

year of our Lord one thousand eight hundred and forty nine. 
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Signed sealed published and declared by the said Robert Pennell the testator. 

And for his last will and testament in the presence of us who at his request in his 

presence and in the presence of each other have hereunto subscribed our names as 

witness thereto (Robert Pennell, 1849); 

In witness whereof I have hereunto set my hand this 13th day of August 2015 

SIGNED by the said Judy Ann Jones as her last Will in the presence of us both 

present at the same time who at her request and in her presence and in the presence of 

each other have hereunto subscribed our names as witnesses.  

SIGNED by the above named in our presence and by us in hers  

    Testatrix [Testatrix sign in space provided] 

First Witness 

Signed:     

Name: Ethel Wright 

Address: Broomer Cottage, 88 Wallingford Street, Oxfordshire OX12 8AX  

Occupation: Teacher 

Second Witness 

Signed:     

Name: Grace Williams 

Address: Flat 44, Dockview House, Redriff Road, London SE32 7LP 

Occupation: Accountant (Judy Ann Jones, 2015). 

Зокрема Р. де Богранде та В. Дреслер виділили сім параметрів 

текстуальності для успішного досягнення комунікативної мети у тексті: 

1) когезія; 2) когерентність; 3) інтенціональність; 4) прийнятність; 

5) інформативність; 6) ситуативність; 7) інтертекстуальність [200]. 

Для успішного досягнення комунікативної мети англійських заповітів 

найважливішими є параметри інтенціональності, прийнятності, інформативності 

та ситуативності.  

Параметр інтенціональності передбачає повідомлення останньої волі 

заповідача спадкоємцям. Комунікативні інтенції заповідача вербально 
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експлікуються у мовленнєві акти, які виражені перформативними мовленнєвими 

актами – екзерситивами. Наприклад: 

I APPOINT Glenda Rose Jones of Flint Cottage, 77 Morgun Street, Brecon, 

Powys LD3 7DJ and John Lewis Morse of 11b Wellington Square, Oxford, Oxfordshire 

OX1 2JP to be the Guardians of any of my children who are minors at the time of my 

death if I am the sole surviving parent at the date of my death (Judy Ann Jones, 2015); 

I GIVE the residue of my estate both real and personal of whatsoever nature 

and wheresoever situated to my Trustees to hold on trust either to sell or if they think 

fit without being liable for any loss to retain all or any part of it and to pay my debts 

testamentary expenses and inheritance tax payable on or by reason of my death in 

respect of my estate and invest (Boris Tony Jones, 2015). 

Інтенції заповідача визначають не лише спадкоємців та найменування 

спадку, а можуть містити певні побажання щодо поховання, на що вказує 

останній приклад. 

Параметр прийнятності заповіту передбачає виконання низки умов. Заповіт 

не повинен суперечити нормам і принципам права встановлених у англійському 

суспільстві. Текст заповітів містить усі формальні складники, які передбачені 

законом. Кількість спадкоємців, стосунок спадкодавця та спадкоємців не 

обмежуються законом, тому прийнятними є заповіти, де близьким родичам нічого 

не заповідають чи спадок отримують слуги. Заповідач установлює та розподіляє 

майно відповідно до заслуг спадкоємців та особистих прихильностей. Маємо 

заповіти, де заповідачі майже нічого не заповідають деяким родичам, оскільки ті 

неналежно до них ставилися. У багатьох заповітах заповідачі заповідають значну 

суму слугам чи особам, що їх доглядали. Зазвичай майно заповідають дружині 

або чоловікові та найближчим родичам. Так само виконавцями призначають 

найближчих родичів. Наприклад: 

I give and bequeath unto my said son Robert Hubbar my blue chequed bed and 

furniture thereto belonging and also my silver cup and I give and bequeath unto my 

daughter Charlotte Hubbard the legacy or sum of fifty pounds and also all the rest of 
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my household furniture plate linen and china to and for her own use… I appoint my 

said daughter Charlotte Hubbard sole executrix of this my will (Ann Hubbard, 1838); 

I give and bequeath unto my beloved wife Fanny Innocent all my real and 

personal estate money book debts household furniture and all other property from 

whatever sourse it may arise (John Innocent, 1838); 

My gold ring, gold shirt studs of which there are four, my two sets of gold sleeve 

links and one set of enamel links I bequeath to my cousin John Green of Craven Lodge, 

Wandsworth, Surrey (Edward Garner, 1915). 

Майно заповідають інколи слугам. Нище подаємо приклад, де прислуга 

отримує більшу суму грошей, ніж родич: 

I give and bequeath unto my nephew the said Edward Shuttlewood the legacies of 

one hundred and fifty pounds and unto my housekeeper Ann Ingram the legacy of two 

hundred pounds (William Smith, 1847); 

Also I give and bequeath unto my housekeeper Elizabeth Hillam the sum of fifty 

pounds of lawful money of England (John Riley, 1847); 

And I likewise give and bequeath unto Mary Wakefield late of Branston in 

Rutland my old and faithful servant at Exton for more than 17 years the sum of ten 

pounds to be paid her as soon as they can (Stephen Messing, 1839).  

Параметр інформативності для заповітів є дуже важливим. Загалом 

заповідач акцентує увагу на п’ятьох повідомленнях: представлення себе, 

призначення виконавців заповіту, зазначення спадкоємців та об’єктів, 

відкликання заповіту (факультативно) та посвідчення. Комунікативні 

повідомлення однозначні та чітко дають інформацію про об’єкти та грошові суми, 

які заповідають. Це допомагає звести до мінімуму втрати сенсу повідомлення. 

Наприклад: 

I hereby expressly charge my said copohold estate to and with the payment of 

such eight ninth parts of the values thereof unto my said eight last mentioned children 

(Ann Mantle, 1854); 

I give to each of my said nephews Horation Stanley Victor Bankes and Reginald 

Alan Bankes the sum of one hundred pounds (Mary Bankes, 1902). 
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Параметр ситуативності визнає, що поява тексту в певний час або в певному 

контексті вплине на читачів. Кожен заповіт є трикомпонентною структурою: 

заповідач, текст та ситуація. Ситуативний контекст матиме визначальне значення, 

оскільки ситуація заповідання завжди супроводжується певними обставинами, які 

в більшості випадків пов’язані з наближенням смерті, як-от: важка хвороба, війна, 

небезпека, непорозуміння чи сварки з певними особами тощо. 

Так, заповіти солдатів є значно меншими за обсягом, що зумовлене 

небезпекою смерті на війні та нерідко починаються фразою In the event of my 

death: 

In the event of my death I give the whole of my property and effects to Mrs Mary 

Ann Barnes, mother, Longfurlong, Gotherington, near Cheltenham (Henry Thomas 

Barnes, 1916); 

In the event of my death I leave the whole of my property to my dear wife 

Francis Selina Smart Greenway… (Frederick James Greenway, 1917); 

Should anything happen to me and I have no other chance of making my wishes 

known I would like everything to be given to my mother Sarah Marsh (Wallace Charles 

Marsh, 1914 . 

Параметри успішності заповітів повністю збігаються з умовами успішного 

досягнення комунікативної мети заповідача. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Жанр заповіту втілений у перформативному тексті. Перформативний 

текст – складне мовленнєве утворення, яке функціонує в акті комунікації, і в 

простір якого залучена дія, оскільки те, що мовиться, супроводжується його 

виконанням. Заповіт як комплексний перформатив представлений логічною 

послідовністю перформативних мовленнєвих актів, які мають іллокутивну силу і 

є дією заповідання. У заповітах використовують екзерситиви, комісиви та 

експозитиви. Екзерситиви виражають волю заповідача про передачу майна на 

користь певної особи/осіб. Вони вербалізуються за домомогою дієслів на 

позначення дарування (give, bequeath, order, direct, device, declare, dispose, will, 
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advance, declare, leave, commend, commit and further) та призначення виконавців 

(nominate, constitute, authorize, appoint, empower, vest, entitle). Відкликальна 

частина заповіту виражена експозитивом, у якому використовують дієслово 

revoke, (make/consider) void, rescind, annul, disalow. Аналіз заповітів показує, що 

hereby та hereunto вживаються між підметом і присудком, що підтверджує 

перформативну природу досліджених мовленнєвих актів. У заповітах солдат 

кількість вживань цих одиниць менша, ніж у заповітах цивільних громадян 

Англії. Це пояснюється тим, що заповіти солдати писали, коли виникала загроза 

їхньому життю під час війни, їхнє укладання не вимагало посвідчення свідками, 

оскільки було обмеження в часі для їхнього укладання. Підрахунки засвідчують, 

що серед 74 досліджуваних заповітів солдат hereby вживається у 10 заповітах 

(13,5 %), hereby та hereunto – у 9 (12,2 %), hereunto – 13 (17,6 %) та їх відсутність – 

42 (56,7 %). Зовсім інші підрахунки маємо серед 326 інших заповітів, де hereby 

вживається у 55 заповітах (16,9 %), hereby та hereunto – у 77 (23,6 %), hereunto – 

148 (45,3 %) та їх відсутність – 46 (лише14,2 %).  

2. Для забезпечення цілісності перформативного тексту та розуміння 

ситуації заповідання, в яку він “занурений”, у текстах заповітів використано 

дейксис особи, часовий дейксис, просторовий дейксис, дискурсивний дейксис та 

соціальний дейксис. 

Дейксис особи головно виражено займенником I, оскільки заповідання в 

англійських заповітах здійснюється від першої особи I. Усі розпорядження у 

заповітах супроводжує займенник I: 1) заповідання: I give and bequeath, I order, I 

direct, I do hereby direct, I declare, I have advanced to,  I give, I request; 

2) призначення виконавця: I empower, I nominate, I appoint; 3) відкликання 

заповіту: I revoke. Займенник I передбачає певну реальність (індивідуальний 

досвід мовця та його суб’єктивне сприйняття світу). Часовий дейксис забезпечує 

розуміння моменту заповідання та вказує на ситуацію заповідання в реальному 

часі. Переважно він виражений адвербіальним компонентом now. Фігура 

заповідача також формує ядро тлумачення просторово-часових дейктичних 

виразів this, from та after. Дискурсивний дейксис супроводжує комунікативну 



183 
 

ситуацію, підкреслює важливість та структурує інформацію. До дискурсивного 

дейксису у заповітах відносимо використання таких лексичних одиниць, як 

former, later, then, preceding, following. У заповітах дискурсивний дейксис слугує 

для забезпечення системи відсилань до інших місць цього ж заповіту. Соціальний 

дейксис у заповітах представлений маркерами особи, які вказують на рівень 

спорідненості між учасниками комунікації (заповідач та спадкоємці). У більшості 

заповітів спадок переходить до кровних родичів, на що вказує займенник my. 

Наприклад: my dear wife, my daughter, my late son, my nephew, my two sons, my step 

son.  

3. Успішність мовленнєвих актів у заповітах передбачає дотримання певних 

норм їхнього поєднання, що забезпечує інформаційний баланс комунікативного 

акту. Щоб заповіт не суперечив нормам і принципам права, встановленим у 

англійському суспільстві, дію заповідання повинні виконувати усі учасники 

правильно і послідовно. Заповідач зосереджує увагу на п’ятьох повідомленнях: 

представлення себе, призначення виконавців заповіту, зазначення спадкоємців та 

об’єктів заповідання, відкликання заповіту (факультативно) та посвідчення.  

Для успішного досягнення комунікативної мети заповідача важливими є 

такі параметри текстуальності, як інтенціональність, прийнятність, 

інформативність та ситуативність. Параметр інтенціональності відповідає за 

повідомлення останньої волі заповідача, яка виражена перформативними 

мовленнєвими актами. Параметр прийнятності відображає підпорядкованість 

нормам та принципам встановленим у англійському суспільстві. Параметр 

інформативності пов’язаний з параметром інтенціональності і зосереджений 

головно на таких повідомленнях: представлення заповідача, призначення 

виконавців заповіту, зазначення спадкоємців та об’єктів дарування, відкликання 

заповіту (факультативно) та посвідчення. Параметр ситуативності визначає ті 

частини заповіту, в яких є вказівка на передумови його написання. 

Основні положення цього розділу висвітлено у публікаціях автора [101; 90]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Вивчення мови в дії є одним із основоположних принципів сучасного 

мовознавства. Сьогодні актуальним вважаємо поглиблення нашого розуміння тієї 

системи понять, яка визначає основні параметри соціально обумовленої 

комунікації. Вербальне спілкування як тип людської діяльності, з одного боку, 

несе в собі особистісний потенціал, ґрунтується на людському (суб’єктивному) 

чиннику, а, з іншого, − формується під впливом культури соціуму та соціальних 

конвенцій про мовленнєву поведінку в конкретній ситуації. Соціальні інститути 

породжують різні типи інституційного дискурсу, які втілюються у повторюваних 

функціонально-смислових єдностях системно-організованих знаків. Процеси 

смислотворення в інституційному дискурсі є процедурами соціального 

мапування, що відтворюють множинність соціальних просторів. Останні 

втілюються у численних жанрах.  

Правовий дискурс є важливою складовою інституційного дискурсу, який 

слугує для врегулювання судових, адміністративних та побутових відносин. 

Заповідальний дискурс як підтип правового має в Англії виразні особливості та 

реалізується у низці жанрів. Основним жанром у цьому типі дискурсу є заповіт: 

повторювана мовленнєва дія в ситуації заповідання, яка генерує типове мовне 

оформлення вмісту для задоволення комунікативних потреб заповідача щодо 

питань спадкування майна та грошей після його смерті.  

Аналіз англійських заповітів засвідчив, що особливу роль для них 

відіграють ситуативний та культурний контексти, які обумовлюють композицію 

тесту та його лексичне наповнення. Ситуативний контекст тлумачиться як об’єкт 

у теорії ситуації, який визначає інформація, що супроводжує ситуацію, і 

характеризується певною референтністю та оцінністю. Культурний контекст 

забезпечується простором правової культури, який визначає соціальні конвенції 

мовленнєвої поведінки в ситуації заповідання.  
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Комплексний підхід до дослідження особливостей досліджуваних текстів 

англійських заповітів проілюстрував особливості функціонування цього жанру як 

важливого засобу комунікативної взаємодії заповідача зі спадкоємцями та дав 

змогу виокремити такі основні конститутивні ознаки жанру заповіту: 

1) соціокультурна обумовленість; 2)  породження в ситуації заповідання для 

виконання дії заповідання, втіленої в перформативному тексті; 3) типова 

композиція; 4) типове мовне оформленням вмісту; 5) типовий спосіб побудови 

мовлення у вигляді низки перформативних мовленнєвих актів.  

Дослідження проведено з опорою на неориторичний підхід у сучасному 

жанрознавстві, який сформувався під впливом парадигми соціоконструктивізму 

та передбачає вивчення функціонування мови на соціокультурному фоні з 

урахуванням конкретних соціальних ситуацій. Застосовано комплексну методику 

аналізу об’єкта. Заповіт проаналізовано у формальній, функційній та діяльнісній 

системах координат. У формальній системі координат жанр розглянуто з 

погляду композиційних особливостей побудови текстів та чинників, які 

впливають на надання форми цим текстам. Функційна система координат 

передбачає аналіз множинної функційної природи мовних явищ, отож, заповіт 

розглянуто з погляду мовних засобів (лексичних одиниць та непредикативних 

синтаксичних структур), які слугують для забезпечення цілеспрямованої 

мовленнєвої взаємодії. У діяльнісній системі координат об’єкт досліджено з 

погляду забезпечення соціально важливої взаємодії у вигляді розгорнутої 

мовленнєвої побудови, яка складається з мовленнєвих актів, іллокутивна сила 

котрих підпорядкована певній інтенції комунікантів.  

Система структурних елементів заповіту охоплює обов’язкові та 

факультативні складники. До незмінних належать назва, представлення 

заповідача, заповідальна частина, призначення виконавця та посвідчення. До 

факультативних елементів відносимо духовний заповіт та відкликання попередніх 

заповітів. Духовний заповіт, який був поширений у ХІХ столітті, виходить з 

ужитку на початку ХХ століття. Інші елементи композиційної структури 

залишаються незмінними впродовж досліджувального періоду. 
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Аналіз корпусу дослідження дав підстави запропонувати класифікацію 

заповітів за низкою параметрів: 1) за способом розподілу майна (простий заповіт, 

натуральний заповіт, змішаний заповіт); 2) за характером розпоряджень 

заповідача (заповіт з покладанням на спадкоємців певних обов’язків, заповіт з 

умовою); 3) за особою: а) за статтю заповідача (чоловіча чи жіноча); б) за 

кількістю заповідачів (один заповідач чи два заповідачі).  

Дискурсивні маркери забезпечують структурну цілісність перформативних 

текстів заповітів. Для заповітів вагомими є дискурсивні маркери діяльності та 

маркери для встановлення зв’язку. Маркери зміни дискусії відсутні, що 

пояснюється спрямованістю заповітів на досягнення однієї мети. Для заповітів 

також характерні дискурсивні маркери послідовності (finally, first, in the first 

place,in the next place lastly, next on the one/other hand), які характерні для багатьох 

жанрів правового дискурсу. До маркерів для встановлення зв’язку належать 

паралельні дискурсивні маркери (also, and, or, equally, likewise), контрастивні 

дискурсивні маркери (but, despite, however, instead, never, nonetheless, rather), 

дискурсивні маркери розвитку подій (further(more), in addition to, on account of, 

whaterver, whenever), дедуктивні дискурсивні маркери (accordingly, in accordance 

with, hence, in this/that case, so, then, therefore, thus). Вони доповнюють зміст 

попереднього висловлення, об’єднують частини речення та тексту, вводять нову 

інформацію забезпечуючи цілісність комунікативного повідомлення. 

Особливістю лексичного наповнення заповітів є використання 

антропоцентричної лексики, яка належить до різних лексико-семантичних груп. В 

англійських заповітах виокремлюють шість лексико-семантичних груп іменників: 

1) група на позначення осіб, залучених у ситуацію заповідання (заповідач, 

спадкоємець, виконавець): a) testator (testatrix) – heir, legatee-executor  (executrix); 

б) child-parent-grandchild; в) daughter-son-brother-sister-newhew-niece-aunt-uncle-

cousin-granddaughter-grandson-grandnephew-grandniece; г) husband-wife; д) heir – 

descendant; 2) об’єкт заповідання: а) речі домашнього вжитку (cup, jar, pot, spoon, 

plate, jug, fork, can, basket, tongs, linen); б) меблі (drawer, chair, desk, bookcase, bed, 

table, wardrobe, box); в) одяг та аксесуари (brooch, ring, watch, jewellery, shirt, pin, 
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button, chain); г) типи будинків (house, cottage, dwelling house, farm house, 

messuage); д) худоба (cattle, horses, swine, cow, stock, livestock); е) книжки (book, 

Bible, Prayer book); є) загальні назви для речей дарування: 1) premise, estate, 

chattels, property, land, residue; 2) land, field, meadow; 3) смерть та похорон 

(funeral, decease, death, widow, demise, mourning); 4) датування (дні та місяці 

року); 5) географічні назви та 6) іменники на позначення релігійності особистості 

(God, soul, Lord, Saviour, Almighty).  

Лексико-семантичну групу дієслів представляють 1) дієслова заповідання 

(give, bequeath, direct, leave, dispose, will, advance, declare, devise, further, commit, 

commend); 2) дієслова для виконання та посвідчення заповіту: а) дієслова, які 

виражають призначення виконавця заповіту (nominate, constitute, appoint, 

empower, vest, entitle, assign); б) дієслова, які виражають відкликання заповіту 

(revoke, (make)void, rescind, annul, disallow); в) дієслова, які виражають 

посвідчення заповіту (subscribe, set sb’s hand, sign sb’s name, sign, acknowledge). 

Значна кількість дієслів, які утворюють цю лексико-семантичну групу, 

перебувають у відношенні смислової подібності і є синонімами. 

В англійських заповітах виділяють шість лексико-семантичних груп 

прикметників: 1)  прикметники, які мають спільну ознаку “власність” і описують 

об’єкти власності (real, personal, public, private); 2) прикметники, які мають 

спільну ознаку “характеристика особи” (responsible, respective, dear, accountable, 

unmarried, capable, unable, answerable, beneficial, retiring, beloved, kind, true, 

faithful); 3) прикметники, які мають спільну ознаку “межа життя” (deceased, late, 

dead, bearing, funeral); 4) прикметники, які мають спільну ознаку “законність” 

(liable, legal, lawful, testamentary, full); 5) прикметники, які мають спільну ознаку 

“пропорційність” і описують спосіб виплат та поділу майна (equal, undivided, 

proportional, proportionate, annual, yearly); 6) прикметники, які мають спільну 

ознаку “характеристика предмета” (good, saleable, gold, silver, black, long).  

У мовленнєвому жанрі заповіту фігурують такі характерні для цього жанру 

непредикативні синтаксичні структури: синтаксичні структури модифікації, 

синтаксичні структури комплементації та синтаксичні структури координації. 
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Найхарактернішою групою синтаксичних конструкцій у заповітах є структури 

модифікації та координації. 

Застосування жанровоперформативного моделювання англійських заповітів 

дало підстави постулювати, що жанр заповіту є комплексним мовленнєвим 

утворенням, що функціонує в акті комунікації у вигляді низки мовленнєвих актів, 

які знаходять мовне втілення у перформативному тексті, у простір якого залучена 

дія, оскільки те, що мовиться, супроводжується його виконанням. Виділено три 

групи перформативних дієслів, що дало змогу описати три основні типи 

мовленнєвих актів: екзерситиви, комісиви та експозитиви. Екзерситиви 

виражають рішення заповідача про передачу майна, комісиви виражають 

обіцянку та схиляють до певної дії, експозитиви виражають відкликальну частину 

заповіту й наявні не в усіх заповітах.  

На відношення заповідача до повідомлення та учасників комунікації в 

англійських заповітах вказує дейксис. Кожен тип дейксису у заповітах має певне 

функційне навантаженя. Дейксис особи у заповітах головно виражений 

займенником I, яким заповідач представляє себе як головну особу комунікації. У 

заповітах також вживається дейксис третьої особи (he, she, it, they), щоб вказати 

на осіб чи предмети. Дейксис часу забезпечує розуміння моменту заповідання. 

Ситуацію заповідання формує дейктичний часовий вираз now та той факт, що 

комунікація у заповітах виражена за допомогою системи теперішнього часу 

дієслів, які характерні для перформативних мовленнєвих актів. Фігура заповідача 

також формує ядро тлумачення просторово-часових дейктичних виразів this, from 

та after. Соціальний дейксис головно маркує рівень спорідненості учасників 

ситуації заповідання (my, his, her, their, our, your).  

Типова композиція, наповнення (контекст) та незмінність основних 

параметрів заповіту, які визначає Закон про заповіти 1837 року, дає підстави 

робити висновок про консервативність англійського суспільства. 

Заповіт є комплексним перформативом, що формує логічну послідовність 

перформативних мовленнєвих актів (екзерситивів, комісивів та експозитивів), які 

вербалізуються у вигляді перформативного тексту. Аналіз умов успішності 
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останнього проведено на основі таких параметрів текстуальності, як 

інтенціональність, прийнятність, інформативність та ситуативність. Параметр 

інтенціональності забезпечує вербалізація останньої волі заповідача; параметр 

прийнятності забезпечує той факт, що заповіт не суперечить нормам та 

принципам англійського права; параметр інформативності у заповітах 

забезпечується чіткістю засобів самопредставлення заповідача, призначення 

виконавців заповіту, визначення спадкоємців та об’єктів дарування, відкликання 

заповіту та його посвідчення. Параметр ситуативності заповіту визначається 

ситуацією заповідання, яка супроводжується певними обставинами у житті 

заповідача, як-от: важка хвороба, війна, небезпека, сварки в родині чи близькому 

оточенні.  

Пропоноване дослідження орієнтує на подальший розгляд синтаксичних та 

семантичних особливостей різних жанрів інституційного дискурсу на матеріалі 

різних мов. Комплексна методика аналізу об’єкта з опорою на формальну, 

функційну та діяльнісну системи координат має потенціал для дослідження 

проблем дискурсознавства, лінгвістичної генології та лінгвокульторології. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Глосарій дисертації 

Антропоцентрична лексика 

Лексика, яка відображає мовну картину світу людини як центру Всесвіту, за 

допомогою якої вербалізує навколишній світ та себе.  

Дейксис 

Лексичні й граматичні одиниці, за якими стоїть певний соціальний контекст та які 

ідентифікують учасників спілкування, їх локацію в просторі та час здійснення 

акту спілкування (за Ч. Філмором [246, c. 38]).  

Дискурс 

Ситуативно обумовлена інтерсуб’єктна мовленнєво-розумова діяльність, 

спрямована на взаємну орієнтацію у життєвому просторі на основі надання 

мовній формі семіотичної значущості (за А. Мартинюк [113, с. 11]).  

Дискурсивний маркер 

Лексичні засоби, які належать до різних частин мови, у контексті мають різні 

значення та служать для зв’язності частин тексту.  

Діяльнісна система координат  

Сукупність підходів до вивчення мовознавчого об’єкта з погляду забезпечення 

ним соціально важливої взаємодії у вигляді розгорнутої мовленнєвої побудови, 

яка складається з мовленнєвих актів, іллокутивна сила котрих підпорядкована 

певній інтенції комунікантів.  

Жанр 

1. Жанр є складним синтезом повідомлень (мовленнєвих актів), об’єднаних 

комунікативною тактикою адресанта, моделлю адресанта і адресата, 

комунікативною метою, комунікативним смислом, специфічною жанровою 

тональністю (за Ф. Бацевичем [24]).  
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2. Риторична категорія комунікації, яка визначає структурування змісту і форми 

спілкування в конкретній комунікативній ситуації, породженій соціальними 

потребами комунікантів. 

Інституційний дискурс 

Повторювана функціонально-смислова єдність породжених соціальними 

інститутами системно організованих знаків, які моделюють життєвий світ людини 

у соціумі певної доби, утворюючи лінгвокультурний простір, який одночасно 

слугує моделлю інтерпретації цього дискурсу (за Н. Андрейчук [6, с. 142]).  

Заповідальний дискурс 

Повторювана мовленнєва дія агента соціальної дії в ситуації заповідання, яка 

генерує типове мовне оформлення вмісту для задоволення комунікативних потреб 

учасників та втілена у низці жанрів. 

Жанр заповіту 

Повторювана мовленнєва дія, яка генерує типове мовне оформлення вмісту для 

задоволення соціально обумовлених потреб заповідача в ситуації заповідання. 

Категорія комунікації 

Один з модусів існування явищ мови (поряд з мовою та мовленням); смисловий та 

ідеально-змістовий аспекти соціальної взаємодії, спілкування; складний, 

особистісний, трансакційний процес обміну знаками, під час якого транслюється 

певна інформація зовнішнього або внутрішнього характеру, а також 

демонструються статусні ролі, в яких перебувають учасники спілкування 

стосовно один одного (за Ф. Бацевичем [24]). 

Комунікативна мета заповідача 

Одна з ознак жанру заповіту, стратегічний результат, на який спрямована дія 

заповідання та який передбачає повідомлення останньої волі заповідача. 

Культурний контекст заповіту 

Феномен у просторі правової культури, що представляє узагальнене 

представлення вимог щодо написання заповіту. 
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Мовленнєвий акт 

Цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється відповідно до принципів та правил 

мовленнєвої поведінки, прийнятими в певному суспільстві; одиниця нормативної 

соціомовної поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації 

комунікативного акту; втілення у повідомленні (висловленні) певної комунікативної 

мети, що надає йому конкретної спрямованості (за Ф. Бацевичем [24]). 

Лексико-семантична група 

Група слів однієї частини мови, об’єднаних одним словом-ідентифікатором або 

стійким словосполученням, значення якого повністю входить у значення інших 

слів групи і яке може замінити інші слова в деяких контекстах; група автономна в 

межах лексико-семантичного поля, яка групує лексеми, об’єднаних спільною 

гіперсемою меншого ступеня узагальнення, ніж польова гіперсема (за 

М. Голянич, Р. Стефурак, І. Бабій [Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, 

фразеологія, лексикографія / М. Голянич, Р. Стефурак, І. Бабій. Івано-Франківськ : 

видавець Голіней О. М. 2011. С. 221]. 

Неориторика 

Сучасна філософська та мовознавча теорія, яка сформувалася під впливом 

парадигми соціоконструктивізму та передбачає вивчення функціонування мови на 

соціокультурному фоні з урахуванням конкретних соціальних ситуацій. 

Перформатив 

Висловлення, еквівалентне дії, вираженої цим дієсловом та реалізоване у 

мовленнєвій ситуації; повідомлення, пропозитивна складова якого не може бути 

оцінена в межах категорій істинності та неістинності (за Дж. Остіним [191, с. 23-34]). 

Правовий дискурс 

Підтип інституційного дискурсу, вид комунікації, який функціонує у різних 

середовищах: 1) судові засідання; 2) консультація (адвокат‒клієнт); 3) допит 

свідка в усній формі; 4) законодавчі документи (закони, контракти, угоди); 

5) судові протоколи та рішення суду (за Н. Коваль [69, с. 3]).  
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Соціоконструктивізм 

Соціологічна теорія пізнання, розвинена П. Бергером та Т. Лукманом, яка вивчає 

шляхи створення людьми соціальних феноменів, які інституціоналізуються і 

перетворюються в традиції; динамічний процес перетворення реальності людьми 

під впливом її інтерпретації і знань про неї.  

Синтаксична структура модифікації 

Тип синтаксичної зв’язності, який складається з головного компонента та 

модифікатора з підпорядкувальним типом зв’язку між компонентами (за 

О. Образцовою [119, с. 35]). 

Синтаксична структура комплементації 

Тип синтаксичної зв’язності, який передбачає поєднання дієслова та його 

комплемента, який виражений словом або словосполученням, яке уточнює або 

доповнює семантику дієслова (за О. Образцова [119, с. 35]). 

Синтаксична структура координації 

Тип синтаксичної зв’язності, який об’єднує елементи сурядним зв’язком за 

допомогою and  чи or (за О. Образцова [119, с. 37]). 

Ситуативний контекст 

Умови та обставин, які забезпечують породження та інтерпретацію жанру. 

Формальна система координат 

Сукупність підходів до вивчення мовознавчого об’єкта, яка передбачає його 

розгляд з погляду композиційних особливостей та чинників, які впливають на 

надання форми цим об’єктам.  

Функційна система координат  

Сукупність підходів до вивчення мовознавчого об’єкта, яка передбачає його 

вивчення з урахуванням функційної природи мовних явищ, які слугують для 

забезпечення цілеспрямованої мовленнєвої взаємодії. 

Ситуація заповідання 

Умови та обставини, які передують заповіданню, впливають на нього, визначають 

його перебіг, учасників та значною мірою впливають на мовні засоби вираження. 
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Додаток Б 

 

Wills Act 1837 (UK) 

 Imperial Act 26   

 Date of assent 3 July 1837   

An Act for the amendment of the laws with respect to wills  

1 Interpretation 

The words and expressions hereinafter mentioned, which in their ordinary 

signification have a more confined or a different meaning, shall in this Act, except 

where the nature of the provision or the context of the Act shall exclude such 

construction, be interpreted as follows; (that is to say), The word will shall extend to a 

testament, and to a codicil, and to an appointment by will or by writing in the nature of 

a will in exercise of a power, and also to a disposition by will and testament or devise of 

the custody and tuition of any child, by virtue of the Tenures Abolition Act 1660, or by 

virtue of an Act passed in the Parliament of Ireland in the fourteenth and fifteenth years 

of the reign of King Charles the Second, intituled “An Act for taking away the Court of 

Wards and Liveries, and tenures in capite and by knight’s service”, and to any other 

testamentary disposition; and 

The words real estate shall extend to manors, advowsons, messuages, lands, 

tithes, rents, and hereditaments, whether freehold, customary freehold, tenant right, 

customary or copyhold, or of any other tenure, and whether corporeal, incorporeal, or 

personal, and to any undivided share thereof, and to any estate, right, or interest (other 

than a chattel interest) therein; and 

The words personal estate shall extend to leasehold estates and other chattels 

real, and also to monies, shares of government and other funds, securities for money 

(not being real estates), debts, choses in action, rights, credits, goods,  

and all other property whatsoever which by law devolves upon the executor or 

administrator, and to any share or interest therein; 

and 

Every word importing the singular number only shall extend and be applied to 

several persons or things as well as one person or thing; and 

Every word importing the masculine gender only shall extend and be applied to a 

female as well as a male. 
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Will: The reference to the Tenures Abolition Act 1660, being the Short Title 

given by section 5 Statute Law Revision Act 1948 (UK), has been substituted for a 

reference to an Act passed in the twelfth year of the reign of King Charles the Second, 

intituled “An Act for taking away the Court of Wards and Liveries, and tenures in 

capite and by knight’s service, and purveyance, and for settling a revenue upon His 

Majesty in lieu thereof”. 

The Short Title of the Irish Act of 14 and 15 Charles II is the Tenures Abolition 

Act (Ireland) 1662. 

The Tenures Abolition Act 1660 was repealed as part of the law of New Zealand 

by section 35(2) of the Guardianship Act 1968. 

As to the power of the mother and father of a child to appoint testamentary 

guardians, see section 7 Guardianship Act 1968. 

2 Section 2 was repealed as part of the law of New Zealand by section 15 Wills 

Amendment Act 1955. 

3 All property may be disposed of by will 

It shall be lawful for every person to devise, bequeath, or dispose of, by his will 

executed in manner hereinafter required, all real estate and all personal estate which he 

shall be entitled to, either at law or in equity, at the time of his death, and which, if not 

so devised, bequeathed, or disposed of, would devolve upon the heir at law or 

customary heir of him, or, if he became entitled by descent, of his ancestor, or upon his 

executor or administrator; and the power hereby given shall extend to all real estate of 

the nature of customary freehold or tenant right, or customary or copyhold, 

notwithstanding that the testator may not have surrendered the same to the use of his 

will, or notwithstanding that, being entitled as heir, devisee, or otherwise to be admitted 

thereto, he shall not have been admitted thereto, or notwithstanding that the same, 

minconsequence of the want of a custom to devise or surrender to the use of a will or 

otherwise, could not at law have been disposed of by will if this Act had not been made, 

or notwithstanding that the same, in consequence of there being a custom that a will or a 

surrender to the use of a will should continue in force for a limited time only, or any 

other special custom, could not have been disposed of by will according to the power 

contained in this Act, if this Act had not been made; and also to estates pur autre vie, 

whether there shall or shall not be any special occupant thereof, and whether the same 

shall be freehold, customary freehold, tenant right, customary or copyhold, or of any 

other tenure, and whether the same shall be a corporeal or an incorporeal hereditament; 
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and also to all contingent, executory or other future interests in any real or personal 

estate, whether the testator may or may not be ascertained as the person or one of the 

persons in whom the same respectively may become vested, and whether he may be 

entitled thereto under the instrument by which the same respectively were created, or 

under any disposition thereof by deed or will; and also to all rights of entry for 

conditions broken, and other rights of entry; and also to such of the same estates, 

interests, and rights respectively, and other real and personal estate, as the testator may 

be entitled to at the time of his death, notwithstanding that he may become entitled to 

the same subsequently to the execution of his will. 

4 Section 4 was repealed as part of the law of New Zealand by section 15 Wills 

Amendment Act 1955. 

5 Section 5 was repealed as part of the law of New Zealand by section 15 Wills 

Amendment Act 1955. 

6 Devolution of estates pur autre vie not disposed of by will If no disposition 

by will shall be made of any estate pur autre vie of a freehold nature, the same shall be 

chargeable in the hands of the heir, if it shall come to him by reason of special 

occupancy, as assets by descent, as in the case of freehold land in fee simple; and in 

case there shall be no special occupant of any estate pur autre vie, whether freehold or 

customary freehold, tenant right, customary or copyhold, or of any other tenure, and 

whether a corporeal or incorporeal hereditament, it shall go to the executor or 

administrator of the party that had the estate thereof by virtue of the grant; and if the 

same shall come to the executor or administrator either by reason of a special 

occupancy or by virtue of this Act, it shall be assets in his hands, and shall go and be 

applied and distributed in the same manner as the personal estate of the testator or 

intestate. 

7 Declared not to be in force in New Zealand as from 1 January 1970 by s 4 of 

the Wills Amendment Act 1969. 

8 Section 8 was repealed as part of the law of New Zealand by section 15 Wills 

Amendment Act 1955. 

9 Formal requirements of will  

No will shall be valid unless it shall be in writing, and executed in manner 

hereinafter mentioned; (that is to say), it shall be signed at the foot or end thereof by the 

testator, or by some other person in his presence and by his direction; and such 
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signature shall be made or acknowledged by the testator in the presence of 2 or more 

witnesses present at the same time, and such witnesses shall attest and shall subscribe 

the will in the presence of the testator, but no form of attestation shall be necessary. 

10 Execution and validity of appointments by will 

No appointment made by will, in exercise of any power, shall be valid, unless the 

same be executed in manner hereinbefore required; and every will executed in manner 

hereinbefore required shall, so far as respects the execution and attestation thereof, be a 

valid execution of a power of appointment by will, notwithstanding it shall have been 

expressly required that a will made in exercise of such power should be executed with 

some additional or other form of execution or solemnity. 

11 Section 11 was repealed as part of the law of New Zealand by section 11 (1) 

Wills Amendment Act 1955.  

12 Declared not to be in force in New Zealand by s 11(2) of the Wills Amendment 

Act 1955. 

13 Publication of will not requisite 

Every will executed in manner hereinbefore required shall be valid without any 

other publication thereof. 

14 Will not to be void on account of incompetency of attesting witness 

If any person who shall attest the execution of a will shall at the time of the 

execution thereof or at any time afterwards be incompetent to be admitted a witness to 

prove the execution thereof, such will shall not on that account be invalid. 

15 Gifts to an attesting witness, or his or her wife, husband, civil union 

partner, or de facto partner, to be void 

If any person shall attest the execution of any will to whom or to whose wife, 

husband, civil union partner, or de facto partner any beneficial devise, legacy, estate, 

interest, gift, or appointment, of or affecting any real or personal estate (other than and 

except charges and directions for the payment of any debt or debts), shall be thereby 

given or made, such devise, legacy, estate, interest, gift, or appointment shall, so far 

only as concerns such person attesting the execution of such will, or the wife, husband, 

civil union partner, or de facto partner of such person, or any person claiming under 

such person or wife, husband, civil union partner, or de facto partner, be utterly null and 

void, and such person so attesting shall be admitted as a witness to prove the execution 
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of such will, or to prove the validity or invalidity thereof, notwithstanding such devise, 

legacy, estate, interest, gift, or appointment mentioned in such will. 

See section 3(a) Wills Amendment Act 2005 (2005 No 25), which states that, as 

from 26 April 2005, for the purposes of the law of New Zealand, the heading of 

section15ofthisActmustbereadasif, instead of the words “wife or husband”, there were 

the words “wife, husband, civil union partner, or de facto partner”. The current text of 

the heading of section 15 has been editorially amended as if it had actually been 

amended by section 3(a) of that Act, see above. See section 8 of that Act as to the 

savings provision. 

See section 3(b) Wills Amendment Act 2005 (2005 No 25), which states that, as 

from 26 April 2005, for the purposes of the law of New Zealand, section 15 of this Act 

must be read as if, instead of the words “wife or husband”, wherever they appear, there 

were the words “wife, husband, civil union partner, or de facto partner”. The current 

text of section 15 has been editorially amended as if it had actually been amended by 

section 3(b) of that Act, see above. See section 8 of that Act as to the savings provision. 

16 Creditor attesting a will charging estate with debts to be admitted a 

witness 

In case by any will any real or personal estate shall be charged with any debt or 

debts, and any creditor, or the wife, husband, civil union partner, or de facto partner of 

any creditor, whose debt is so charged, shall attest the execution of such will, such 

creditor notwithstanding such charge shall be admitted a witness to prove the execution 

of such will, or to prove the validity or invalidity thereof. 

See section 4 Wills Amendment Act 2005 (2005 No 25), which states that, as 

from 26 April 2005, for the purposes of the law of New Zealand, section 16 of this Act 

must be read as if, instead of the words “wife or husband”, there were the words “wife, 

husband, civil union partner, or de facto partner”. The current  

text of section 16 has been editorially amended as if it had actually been amended by 

section 4 of that Act, see above. See section 8 of that Act as to the savings provision. 

17 Executor to be admitted a witness 

No person shall, on account of his being an executor of a will, be incompetent to 

be admitted a witness to prove the execution of such will, or a witness to prove the 

validity or invalidity thereof. 
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18 Revocation of wills by marriage 

Every will made by a man or woman shall be revoked by his or her marriage 

(except a will made in exercise of a power of appointment, when the real or personal 

estate thereby appointed would not in default of such appointment pass to his or her 

heir, customary heir, executor, or administrator, or the person entitled as his or her next 

of kin under the Statute of Distributions). 

The Statute of Distributions (22 and 23 Chas II, ch 10) was repealed as part of the 

law of New Zealand by section 12(2) Administration Amendment Act 1944. 

19 No will to be revoked by presumption from altered circumstances 

No will shall be revoked by any presumption of an intention on the ground of an 

alteration in circumstances. 

20 Manner of revocation of will 

No will or codicil, or any part thereof, shall be revoked otherwise than as 

aforesaid, or by another will or codicil executed in manner hereinbefore required, or by 

some writing declaring an intention to revoke the same and executed in the manner in 

which a will is hereinbefore required to be executed, or by the burning, tearing, or 

otherwise destroying the same by the testator, or by some person in his presence and by 

his direction, with the intention of revoking the same. 

21 Alteration in a will after execution, except in certain cases, to have no 

effect unless executed as a will 

No obliteration, interlineation, or other alteration made in any will after the 

execution thereof shall be valid or have any effect, except so far as the words or effect 

of the will before such alteration shall not be apparent, unless such alteration shall be 

executed in like manner as hereinbefore is required for the execution of the will; but the 

will, with such alteration as part thereof, shall be deemed to be duly executed if the 

signature of the testator and the subscription of the witnesses be made in the margin or 

on some other part of the will opposite or near to such alteration, or at the foot or end of 

or opposite to a memorandum referring to such alteration, and written at the end or 

some other part of the will. 

22 Revoked will not to be revived otherwise than by reexecution or a codicil 

No will or codicil, or any part thereof, which shall be in any manner revoked, 

shall be revived otherwise than by the reexecution thereof or by a  



230 
 

codicil executed in manner hereinbefore required and showing an intention to revive the 

same; and when any will or codicil which shall be partly revoked, and afterwards 

wholly revoked, shall be revived, such revival shall not extend to so much thereof as 

shall have been revoked before the revocation of the whole thereof, unless an intention 

to the contrary shall be shown. 

23 Subsequent conveyance or other act not to prevent operation of will 

No conveyance or other act made or done subsequently to the execution of a will 

of or relating to any real or personal estate therein comprised, except an act by which 

such will shall be revoked as aforesaid, shall prevent the operation of the will with 

respect of such estate or interest in such real or personal estate as the testator shall have 

power to dispose of by will at the time of his death. 

24 Wills to be construed to speak from death of testator 

Every will shall be construed, with reference to the real estate and personal estate 

comprised in it, to speak and take effect as if it had been executed immediately before 

the death of the testator, unless a contrary intention shall appear by the will. 

25 Residuary devises to include estates comprised in lapsed and void devises 

Unless a contrary intention shall appear by the will, such real estate or interest 

therein as shall be comprised or intended to be comprised in any devise in such will 

contained, which shall fail or be void by reason of the death of the devisee in the 

lifetime of the testator, or by reason of such devise being contrary to law or otherwise 

incapable of taking effect, shall be included in the residuary devise (if any) contained in 

such will. 

26 General devise of land to include copyhold and leasehold as well as 

freehold land 

A devise of the land of the testator, or of the land of the testator in any place or in 

the occupation of any person mentioned in his will, or otherwise described in a general 

manner, and any other general devise which would describe a customary, copyhold, or 

leasehold estate if the testator had no freehold estate which could be described by it, 

shall be construed to include the customary, copyhold, and leasehold estates of the 

testator, or his customary, copyhold, and leasehold estates, or any of them, to which 

such description shall extend, as the case may be, as well as freehold estates, unless a 

contrary intention shall appear by the will. 
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27 General gift of realty or personality to include property over which 

testator has a general power of appointment  

A general devise of the real estate of the testator, or of the real estate of the testator in 

any place or in the occupation of any person mentioned in his will, or otherwise 

described in a general manner, shall be construed to include any real estate, or any real 

estate to which such description shall extend (as the case may be), which he may have 

power to appoint in any manner he may think proper, and shall operate as an execution 

of such power, unless a contrary intention shall appear by the will; and in like manner a 

bequest of the personal estate of the testator, or any bequest of personal property 

described in a general manner, shall be construed to include any personal estate, or any 

personal estate to which such description shall extend  

(as the case may be), which he may have power to appoint in any manner he may think 

proper, and shall operate as an execution of such power, unless a contrary intention 

shall appear by the will. 

28 Devise of real estate without any words of limitation to pass the fee 

Where any real estate shall be devised to any person without any words of 

limitation, such devise shall be construed to pass the fee simple, or other the whole 

estate or interest which the testator had power to dispose of by will in such real estate, 

unless a contrary intention shall appear by the will. 

29 Construction of words “die without issue” or “die without leaving issue”, etc 

In any devise or bequest of real or personal estate the words “diewithoutissue”, or 

“diewithoutleavingissue”, or “haveno issue”, or any other words which may import 

either a want or failure of issue of any person in his lifetime or at the time of his death, 

or an indefinite failure of his issue, shall be construed to mean a want or failure of issue 

in the lifetime or at the time of the death of such person, and not an indefinite failure of 

his issue, unless a contrary intention shall appear by the will, by reason of such person 

having a prior estate tail, or of a preceding gift, being, without any implication arising 

from such words, a limitation of an estate ail to such person or issue, or otherwise: 

Provided that this Act shall not extend to cases where such words as aforesaid 

import if no issue described in a preceding gift shall be born, or if there shall be no issue 

who shall live to attain the age or otherwise answer the description required for 

obtaining a vested estate by a preceding gift to such issue. 
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30 Devise of realty to trustees or executors to pass the fee, etc  

Where any real estate (other than or not being a presentation to a church) shall be 

devised to any trustee or executor, such devise shall be construed to pass the fee simple 

or other the whole estate or interest which the testator had power to dispose of by will in 

such real estate, unless a definite term of years, absolute or determinable, or an estate of 

freehold, shall thereby be given to him expressly or by implication. 

31 Trustees under an unlimited devise to take the fee in certain cases 

Where any real estate shall be devised to a trustee, without any express limitation 

of the estate to be taken by such trustee, and the beneficial interest in such real estate, or 

in the surplus rents and profits thereof, shall not be given to any person for life, or such 

beneficial interest shall be given to any person for life, but the purposes of the trust may 

continue beyond the life of such person, such devise shall be construed to vest in such 

trustee the fee simple, or other the whole legal estate which the testator had power to 

dispose of by will in such real estate, and not an estate determinable when the purposes 

of the trust shall be satisfied. 

32 Section 32 was repealed as part of the law of New Zealand by section 15 of 

the Wills Amendment Act 1955. 

33 Gifts to children or other issue who leave issue living at the testator’s 

death not to lapse 

Where any person being a child or other issue of the testator to whom any real or 

personal estate shall be devised or bequeathed for any estate or interest not determinable 

at or before the death of such person shall die in the lifetime of the testator leaving 

issue, and any such issue of such person shall be living at the time of the death of the 

testator, such devise or bequest shall not lapse, but shall take effect as if the death of 

such person had happened immediately after the death of the testator, unless a contrary 

intention shall appear by the will. 

34 

35 Act not to extend to Scotland 

This Act shall not extend to Scotland. 

36 Section 36 was repealed as part of the law of New Zealand by section 15 of 

the Wills Amendment Act 1955. 
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