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АНОТАЦІЯ 

Ницполь В.І. Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на 

матеріалі американської прози ХХ століття). – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови». – Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника; Львівський національний 

університет імені Івана Франка МОН України, Львів, Івано-Франківськ, 2018. 

 

Дисертацію присвячено вивченню мовної особистості персонажа 

серійного вбивці на матеріалі американської прози ХХ століття. 

Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних розвідок сприяв 

зростанню інтересу до теорії мовної особистості, оскільки в центрі 

досліджень знаходиться людина з усіма її психологічними станами, формами 

соціальної поведінки та культурної діяльності.  

Актуальність цієї дисертації полягає у науковій необхідності й 

доцільності дослідження мовної репрезентації персонажа серійного вбивці в 

американських художніх творах ХХ століття, який привернув лише 

обмежену увагу філологів, а також тенденцією до застосування 

міждисциплінарних знань, зокрема психолінгвістичних, у мовознавчих 

розвідках.  

Матеріалом дослідження слугували 14 художніх творів американської 

літератури ХХ століття загальною кількістю 4 265 сторінок, із яких було 

виокремлено 8 персонажних дискурсів.  

Наукова новизна роботи  полягає в розкритті поняття мовної 

особистості персонажа серійного вбивці через вивчення його структури з 

урахуванням семантичних полів на вербально-семантичному рівні, 

концептуальних метафор на лінгвокогнітивному, комунікативних ролей – на 

мотиваційному та основних мовних ознак на експонентному, 

субстанціональному та інтенціональному рівнях. У роботі вперше описано 
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дискурс персонажа серійного вбивці в контексті психолінгвістичного 

підходу. Новим є дослідження ролі екстралінгвістичних чинників, зокрема 

невербальної поведінки, у процесі формування цієї мовної особистості.  

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в 

комплексному аналізі мовної особистості персонажа художнього твору із 

урахуванням екстралінгвістичних чинників, що сприяє розвитку загальної 

теорії мовної особистості; у поданні психолінгвістичної характеристики 

дискурсу персонажа серійного вбивці, а також у вивченні ролі невербальної 

поведінки мовної особистості. Основні результати дослідження є внеском в 

аналіз дискурсу, когнітивну лінгвістику, зокрема в теорію концептуальної 

метафори, а також сприяють розвитку міждисцплінарних зв’язків, зокрема 

лінгвістики і психології.  

Практичне значення роботи зумовлюється можливістю застосування її 

основних результатів у спецкурсах з лексикології («Лексична семантика», 

«Семантична сполучуваність слів»), дискурсології («Теорія мовної 

особистості»), когнітивної лінгвістики («Концептуальна метафора»), 

психолінгвістики, інтерпретації тексту та наукових дослідженнях, що 

стосуються теорії мовної особистості та моделювання персонажного 

мовлення. Результати дослідження можуть використовуватись при написанні 

курсових, дипломних, магістерських і кандидатських дисертацій із згаданих 

дисциплін.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження мовної особистості 

персонажа серійного вбивці» розглянуто проблематику дослідження теорії 

мовної особистості, її структури, поняття мовного портретування, 

психолінгвістичні основи дослідження та особливості невербальної 

поведінки мовця; висвітлено термінологічний апарат дослідження; критично 

узагальнено підходи до вивчення мовної особистості. 

Аналіз персонажного дискурсу здійснено згідно з концепцією мовної 

особистості, запропонованої Ю. Карауловим, який виокремив три рівні 

дослідження структури мовної особистості: 1) лексико-семантичний рівень, 
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що описує та фіксує лише індивідуальні відмінності на фоні конкретної 

мовної будови; 2) лінгвокогнітивний, що здійснює реконструкцію мовної 

моделі світу на основі створених текстів індивіда; 3) мотиваційний рівень, 

що вивчає життєві цінності та мотиви мовця в комунікативному процесі. 

Структуру мовної особистості доповнюють мовні ознаки, які С. Сухих 

пропонує вивчати на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях.  

Вивчення мовної особистості персонажа серійного вбивці у нашій роботі 

включає також екстралінгвістичні чинники, до яких відноситься і 

невербальна комунікація. 

У другому розділі «Методологія і методика дослідження мовної 

особистості персонажа серійного вбивці в американському художньому 

дискурсі ХХ століття» описано етапи проведеної роботи та використані 

методи, що сприяли ефективності та результативності наукової розвідки. 

Методику дослідження мовної особистості застосовано на всіх етапах 

дослідження. На кожному окремому етапі використані методи, які були 

найефективнішими для вирішення поставлених завдань. Серед цих методів 

можна виокремити метод семантичних полів, структурний метод, метод 

контент-аналізу, інтент-аналізу та дискурс-аналізу, метод моделювання, 

психолінгвістичний метод та низку інших, які сприяли досягненню 

результативності нашого дисертаційного дослідження.  

Вибірка художніх творів відбувалась за критерієм хронологічного та 

змістово-тематичного обмеження: до уваги брались романи-трилери 

американської художньої літератури ХХ століття, герой першого або другого 

плану яких був серійним убивцею. Персонажів серійних убивць було 

підібрано на основі дефініції поняття «серійний вбивця». 

У третьому розділі «Дискурсивні особливості мовної особистості 

персонажа серійного вбивці в американському художньому дискурсі ХХ 

століття» проаналізовано вербально-семантичний, лінгвокогнітивний та 

мотиваційний рівні мовної особистості серійного вбивці, а також досліджено 

її мовні ознаки на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях. 
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Дослідження лексико-семантичного рівня мовної особистості 

персонажа серійного убивці виявило три основні семантичні поля: «Розумова 

діяльність» (40%), «Психологічні потреби» (16 %) та «Фізіологічна 

активність та безпека» (44%), що вказують на переважання біологічного над 

духовним у житті персонажів серійних убивць.  

На лінгвокогнітивному рівні мовної особистості персонажа серійного 

вбивці розглянуто такі структурні метафори, як MURDER IS PLEASURE, 

MURDER IS THEATRE, MURDER IS A GAME; онтологічні метафори: THE 

MIND IS A MACHINE, THE MIND IS A THING, LIFE IS A CONTAINER, 

LIFE IS A THING, DEATH IS A PERSON; орієнтаційні метафори: GOOD IS 

UP, BAD IS DOWN; HAPPY IS UP, SAD IS DOWN; HAVING CONTROL або 

FORCE IS UP, BEING SUBJECT TO CONTROL або FORCE IS DOWN, що 

концептуалізують світогляд цієї мовної особистості.  

Мотиваційний рівень дискурсу персонажів серійних убивць вказує на 

те, що персонажі у процесі спілкування виконують категоріальну роль убивці, 

інші категоріальні ролі відповідно до їх соціального статусу та професій 

(лікар, репортер, директор тощо); оперативні ролі мислителя, жартівника та 

господаря становища, а також споріднену роль друга. 

Структура мовної особистості персонажа серійного вбивці є повнішою 

при врахуванні дискурсивних ознак за концепцією С. Сухих, згідно з якою на 

експонентному рівні мовна особистість персонажа серійного вбивці проявляє 

як дискурсивну активність (Енні Вілкес, Том Ріплі, Ганнібал Лектор та Адам 

Клейборн), яка характеризується переважанням дієслівних форм та мовних 

конструкцій активного стану, так і дискурсивну пасивність (Норман Бейтс, 

Патрік Бетмен, Хенк Гіббс і Гарі Сонеджі), що свідчить про споглядацький 

характер мовця. Щодо мовних ознак впевненості та невпевненості, то 

впевненість дискурсу проявляють ті ж персонажі, що були активними, у той 

час як невпевненість притаманна пасивним серійним вбивцям.  

Мовна особистість персонажа серійного вбивці на змістовому рівні 

характеризується деталізацією та конкретністю, а також аналітичністю 
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дискурсу. На інтенціональному рівні дискурс персонажів характеризується 

часто конфліктною поведінкою, проте кооперативний напрям спілкування 

теж присутній, що свідчить про соціальну адаптацію та приховування 

власної агресії під маскою ввічливості. Ознаки директивності та 

центрованості дискурсу вказують на егоцентризм персонажа та бажання 

здійснювати контроль над усіма аспектами життя. 

У четвертому розділі «Психолінгвістичний аспект вивчення мовної 

особистості персонажа серійного убивці» охарактеризована 

психолінгвістична сторона дискурсу персонажа із вивченням коефіцієнтів 

емболії, агресивності та лексичного різноманіття, а також розглянута 

невербальна поведінка досліджуваної мовної особистості, де 

найчастотнішими невербальними компонентами виявлено кінесичні (43 %), 

завдяки яким персонажі виражають свої вимоги до співрозмовників, згоду чи 

не згоду із комунікативним партнером, доповнюють вербальне повідомлення, 

а також проявляють свій внутрішній стан. Просодичні компоненти (37 %) за 

чисельністю на другому місці і допомагають виявити таку ознаку, як 

інтровертність мовної особистості, що проявляється в обмовках та частих 

паузах персонажів. Проксемічний невербальний компонент (20 %) у дискурсі 

персонажів серійних убивць служить здебільшого засобом втілення 

негативного налаштування (погроз, залякування).  

Подальші напрямки дослідження мовної особистості персонажа 

серійного вбивці полягають у більш ґрунтовному аналізі характерних 

лексичних засобів із залученням лінгвопрагматичного підходу, а також у 

виявленні гендерних, соціальних та етнокультурних особливостей 

художнього дискурсу.  

Ключові слова: мовна особистість, вербально-семантичний, 

лінгвокогнітивний, мотиваційний, експонентний, субстанціональний, 

інтенціональний  рівні мовної особистості, семантичне поле, концептуальна 

метафора, комунікативна роль, невербальні компоненти спілкування, 

коефіцієнти емболії, дієслівності та лексичного різноманіття.  
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ABSTRACT 

Nytspol V.I. Language Personality of the Serial Killer Character (based 

on American Fiction Discourse of the ХХ Century). – Qualification research 

paper. Manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Philology: Speciality 10.02.04 

“Germanic Languages”. – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; 

Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Lviv, Ivano-Frankivsk, 2018. 

 

The dissertation focuses on the study of the language personality of the 

serial killer character on the material of American fiction of the 20th century. The 

anthropocentric direction of modern linguistics contributed to the increased interest 

in the theory of language personality, since there is a personality with all their 

psychological states, forms of social behavior and cultural activity in the center of 

research.  

The topicality of the study is stipulated by the general direction of the 

modern linguistic paradigm to the anthropocentrism, as well as the tendency 

towards the application of interdisciplinary knowledge including psycholinguistics. 

The research is also relevant because the discourse of the fiction characters, the 

serial killer characters in particular, is poorly researched. 

The research material consists of 14 American thrillers of the 20th century 

with a total of 4 265 pages, on the basis of which 8 character’s discourses were 

singled out. 

The scientific novelty of findings is to explain the notion of language 

personality of the serial killer character through studying its structure through the 

semantic fields at the verbal-semantic level, conceptual metaphors at the 

linguocognitive level, communicative roles at the motivational level and main 

linguistic features at the exponential, substantive and intentional levels. The 

discourse of the serial killer character is described for the first time involving the 

context of the psycholinguistic approach. The study of the role of extra-linguistic 
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factors, including non-verbal behavior in the process of forming this language 

personality add to the research novelty. 

The theoretical significance of the conducted research includes the complex 

analysis of the linguistic personality of the fiction character taking into account 

extra-linguistic factors, which contributes to the development of the general theory 

of language personality; the presentation of the psycholinguistic characteristics of 

the discourse of the serial killer character; the study of the role of nonverbal 

behavior of the language personality. The main results of the study are 

contributions to the discourse analysis, cognitive linguistics, the theory of 

conceptual metaphor in particular, and also contribute to the development of 

interdisciplinary connections such as linguistics and psychology. 

The practical significance of the thesis is determined by the possibility of 

applying its main results to special courses in lexicology (“Lexical Semantics”, 

“Semantic Combinability of Words”), discourse (“Theory of Language 

Personality”), cognitive linguistics (“Conceptual Metaphor”), psycholinguistics, 

text interpretation and scientific studies relating to the theory of language 

personality and character modeling. The research results can be used for writing 

course papers, master's and candidate's theses in the mentioned disciplines. 

The first chapter “Theoretical Basis of Study of Language Personality of the 

Serial Killer Character” highlights issues concerning the theory of language 

personality, its structure, the notion of language portrait, psycholinguistic research 

foundations and features of speaker’s nonverbal behavior; covers the 

terminological apparatus of the research; critically summarizes approaches to the 

study of language personality. 

The analysis of the character's discourse was carried out according to the 

theory of the language personality proposed by Yu. Karaulov, who singled out 

three levels of language personality structure: 1) lexical-semantic level, which 

describes and captures only individual differences on the background of a 

particular language structure; 2) linguocognitive, which reconstructs the world 

language model based on the created texts of the individual; 3) motivational level 
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which studies the vital values and motives of the speaker in the communicative 

process. The structure of the language personality is complemented by the 

language features that S. Sukhikh proposes to study at the exponential, 

substantional and intentional levels. The study of the language personality of a 

serial killer character also includes extralinguistic factors, represented by non-

verbal communication analysis. 

The second chapter “Methodology of the Study of Language Personality of 

the Serial Killer Character in American Fiction Discourse of the 20th Century” 

describes the stages of the research and the methods used to promote the efficiency 

of the achievements. The methodology of studying the language personality is 

applied at all stages of the research. At each individual stage, methods which were 

the most effective for fulfilling the objectives were used. These methods include 

semantic fields method, structural method, content analysis, intent analysis and 

discourse analysis, modeling, psycholinguistic method and a number of others 

which contributed to the efficiency of the research. 

The total selection was based on the criterion of the chronological and 

content-thematic restriction: attention was drawn to the thrillers of American 

fiction of the 20th century, where the first or the second plan character was a serial 

killer. Serial killer characters were selected on the basis of the definition of the 

term “serial killer”. 

The third chapter “The Discursive Features of Language Personality of the 

Serial Killer Character in American Fiction of the 20th Century” deals with the 

analysis of the verbal-semantic, linguocognitive and motivational levels of the 

language personality of the serial killer character, and its linguistic features at the 

exponential, substantial and intentional levels. 

Three main semantic fields “Mental activity” (40%), “Psychological needs” 

(16%) and “Physiological activity and security” (44%) were revealed at the verbal-

semantic level of language personality of the serial killer character which indicate 

a prevalence of biological over spiritual in the lives of serial killer characters. 
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At the linguocognitive level of the language personality of the serial killer 

character the following conceptual metaphors were singled out: structural 

metaphors MURDER IS PLEASURE, MURDER IS THEATER, MURDER IS A 

GAME; ontological metaphors THE MIND IS A MACHINE, THE MIND IS A 

THING, LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A THING, DEATH IS A PERSON; 

orientation metaphors GOOD IS UP, BAD IS DOWN; HAPPY IS UP, SAD IS 

DOWN; HAVING CONTROL or FORCE IS UP, BEING SUBJECT TO 

CONTROL or FORCE IS DOWN which conceptualize the outlook of this 

language personality. 

At the motivation level of the language personality of the serial killer 

character the communicative roles were studied. The findings showed that 

characters perform categorial role of a killer, other categorical roles according to 

their social status and professions (doctor, reporter, director, etc.); the operative 

roles of the thinker, the joker and the host of the situation; the relative role of the 

friend. 

The structure of the serial killer character language personality is 

complemented by the language features based on the theory of S. Sukhykh, 

according to which the serial killer character manifests discursive activity which is 

characterized by predominance of active verbal forms and constructions (Annie 

Wilkes, Tom Ripley, Hannibal Lecturer and Adam Clayborne) and discursive 

passivity (Norman Bates, Patrick Batman, Hank Gibbs and Gary Soneji) on the 

exponential level. The characters that were active show the language feature of 

confidence, while the feature of uncertainty is inherent in passive serial killers’ 

discourse. The language personality of the serial killer character on the 

substantional level is characterized by detalization and specificity, as well as 

analyticity of discourse. At the intentional level, the discourse of characters is 

mainly characterized by conflictual behavior, but the cooperative direction of 

communication is also present, indicating social adaptation and hidden aggression 

under the mask of politeness. The signs of the directivity of discourse point to the 
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egocentrism of the character and the desire to exercise control over all aspects of 

life. 

The fourth chapter “Psycholinguistic Aspect of the Study of Language 

Personality of the Serial Killer Character” revealed the psycholinguistic side of the 

character's discourse through the study of the coefficients of embolism, 

aggressiveness and lexical diversity, as well as the nonverbal behavior of the 

language personality. Kinesic components (43%) are the most frequently used 

nonverbal components, which help the characters express the agreement or 

disagreement with the communicative partner and supplement the verbal message. 

Prosodic components (37%) help identify introversion in language personality. 

Proxemic nonverbal components (20%) are mostly means of showing negative 

intentions (threats, intimidation). 

The perspective of the research lies in further study of language personality 

of the serial killer character thorough analysis of specific lexical means involving 

pragmatic approach and identifying gender, social, ethnic and cultural features of 

their discourse. 

Keywords: language personality, verbal-semantic, cognitive, motivational, 

exponential, substantial, intentional levels of language personality, semantic field, 

conceptual metaphor, communicative role, nonverbal communication components. 
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ВСТУП 

 

Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних розвідок сприяв 

зростанню інтересу до теорії мовної особистості, оскільки в центрі 

досліджень знаходиться людина з усіма її психологічними станами та 

складовими, формами соціальної поведінки та культурної діяльності. Мовна 

особистість є складним і неоднозначним поняттям, тому що являє собою 

багаторівневу структуру, яка відображає різні сторони дискурсу мовця й різні 

риси характеру індивіда, що так чи інакше знаходять своє відображення в 

мові. Крім цього, незважаючи на значну увагу до теорії мовної особистості, 

дослідженням якої займались як вітчизняні, так і зарубіжні науковці (В. 

Виноградов [34], Г. Богін [17], Ю. Караулов [68], В. Красних [78], В. Карасик 

[67], М. Ляпон [100], Л. Крисін [81], С. Воркачов [37], І. Горєлов [47], І. 

Голубовська [45]  та інші),  в лінгвістиці не існує єдиного визначення поняття 

мовної особистості.   

Представники лінгводидактичного підходу (П. Берточіні, E. Костанцо, 

Н. Хорнбергер, Є. Архипова, Г. Богін, А. Ворожбитова та інші) вивчають 

мовну особистість, враховуючи різні форми комунікативного процесу. У 

лінгвокультурології (С. Воркачов, В. Маслова, Є. Саліхова) мовну 

особистість розглядають урахувавши національно-культурну специфіку, що 

виявляється у мовленні, у вмінні користуватись загальноприйнятими 

формулами мовленнєвого етикету і правильному застосуванні мовних засобів 

відповідно до комунікативної ситуації. У соціолінгвістичному аспекті 

(Р. Белл, М. Шведчикова, Л. Крисін) мовну особистість моделюють із 

позиції, яку вона займає в соціумі. При психолінгвістичному підході 

(М. Ляпон, В. Карасик, Ю. Караулов, С. Сухих) увага зосереджується на 

зв’язку мови із мисленням та психологічним станом мовця. 

Психолінгвістичний підхід також дає можливість зрозуміти характер та 

світогляд мовця завдяки різним рівням та ознакам його дискурсу, а також 

завдяки врахуванню особливостей впливу на трактування повідомлення 



16 
 

невербальної поведінки, що є особливо ефективним при вивченні 

специфічних мовних особистостей, як-от серійних убивць.   

   Дослідження реальних мовних особистостей ускладнюється значним 

корпусом емпіричного матеріалу, тому все частіше науковці звертаються до 

художнього дискурсу, який є невичерпним джерелом для вивчення мовної 

особистості. Оскільки в сучасному мовознавстві художній текст розуміється 

як частина соціального і психологічного простору суспільства та 

альтернативний світ, що будується аналогічно до реального [181, с. 154], то 

персонаж, який живе і спілкується в цьому світі, відповідно виявляє свій 

характер у мові, чим підтверджує можливість застосування теорії мовної 

особистості до його вивчення. Крім цього, дослідження персонажного 

дискурсу дає можливість розглянути структуру мовної особистості, 

враховуючи все багатство індивідуального мовлення в різних 

комунікативних ситуаціях.  

 Актуальність цієї дисертації полягає у науковій необхідності й 

доцільності дослідження мовної репрезентації персонажа серійного вбивці в 

американських художніх творах ХХ століття, який привернув лише 

обмежену увагу філологів, а також тенденцією до застосування 

міждисциплінарних знань, зокрема психолінгвістичних, у мовознавчих 

розвідках.  

Як гіпотезу висуваємо припущення про те, що мовна особистість 

персонажа серійного вбивці позначає персонажа художнього твору, який 

здійснив більше ніж два вбивства з метою отримати задоволення і вивчається 

як модель індивіда, який реалізує свій досвід та знання у процесі комунікації 

на трьох основних рівнях: вербально-семантичному, лінгвокогнітивному та 

мотиваційному. Комплексний аналіз цієї мовної особистості потребує також 

вивчення невербальної поведінки та психолінгвістичної характеристики 

дискурсу. 

Зв’язок роботи із науковими темами. Дисертацію виконано відповідно 

до плану науково-дослідної роботи кафедри англійської філології 
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факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника (тему затверджено вченою радою Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника протокол № 5 від 

25.04.2012 р., тему уточнено вченою радою Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника протокол № 8 від 30.08.2018 р.). 

Проблематика дисертації входить до кола питань, які досліджуються на 

кафедрі англійської філології Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника у межах держбюджетної наукової теми Міністерства 

освіти і науки України “Концептуальна та мовна картини світу” (номер 

державної реєстрації 0113U001963).  

Метою дисертації є здійснення комплексного дослідження мовної 

особистості персонажа серійного вбивці в американській прозі ХХ століття. 

Відповідно до поставленої мети було окреслено таке коло завдань: 

– проаналізувати теоретичну базу дослідження мовної особистості 

та психолінгвістичного підходу до її вивчення; 

– розробити методичну основу дослідження мовної особистості 

персонажа серійного вбивці; 

– дослідити структуру мовної особистості персонажа серійного 

вбивці на вербально-семантичному, лінгвокогнітивному та мотиваційному 

рівнях; 

– охарактеризувати ознаки мовної особистості на експонентному, 

субстанціональному та інтенціональному рівнях; 

– розкрити психолінгвістичні особливості персонажів серійних 

убивць через визначення коефіцієнтів агресивності, лексичного різноманіття 

та емболії; 

– описати невербальну поведінку мовної особистості персонажа 

серійного вбивці. 

Об’єктом дослідження є мовна особистість персонажа серійного 

вбивці в американській прозі ХХ століття. 
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Предметом наукового аналізу виступають вербально-семантичний, 

лінгвокогнітивний та мотиваційний рівні структури мовної особистості 

персонажа серійного вбивці, мовні ознаки на експонентному, 

субстанціональному та інтенціональному рівні та невербальні засоби 

вираження психічного стану персонажа серійного вбивці. 

Матеріалом дослідження слугували 14 художніх творів американської 

літератури ХХ століття загальною кількістю 4 265 сторінок, із яких було 

виокремлено 8 персонажних дискурсів.  

Методологічне підґрунтя дисертації базується на теорії мовної 

особистості, а також включає поняття та методики, розроблені лінгвістикою 

та психолінгвістикою для вивчення дискурсу персонажа художнього твору. 

Методи дослідження, які зумовлені метою, завданнями та фактичним 

матеріалом, охоплюють: метод індукції (для формулювання висновків на 

основі аналізу конкретного матеріалу та ілюстрування теоретичних положень 

мовними прикладами), метод дедукції (для з’ясування окремих особливостей 

функціонування мовної особистості персонажа серійного вбивці, виходячи із 

загальних положень дискурсології щодо теорії мовної особистості); 

системно-функційний аналіз (для систематизації та узагальнення 

особливостей функціонування невербальних компонентів у дискурсі 

персонажів серійних убивць), метод лексико-семантичного аналізу (для 

дослідження особливостей мовних номінацій); метод семантичних полів 

(для визначення тематичної приналежності мовних одиниць і їхнього поділу 

в межах мікрополів); структурний метод (для виокремлення одиниць 

аналізу, їх класифікації та інтерпретації); процедуру кількісних підрахунків 

(для підрахунку кількості лексичних одиниць кожного із семантичних полів 

та інших даних); порівняльний метод (для порівнянь аналізу семантичного 

складу дискурсу персонажів); процедуру реконструкції концептуальної 

метафори (для вивчення концептуальних метафор); метод контент-аналізу 

(для формування емпіричної теорії дослідження, систематизації та ілюстрації 

гіпотез стосовно концептуальних метафор); метод інтент-аналізу (для 
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дослідження намірів персонажів серійних убивць у процесі спілкування з 

метою визначити їх комунікативну роль у процесі спілкування); описовий 

метод (для пояснення особливостей та функціонування різних мовних 

одиниць у контексті комунікативної ситуації, що стали визначними для 

формування мовних ознак персонажів серійних убивць); метод дискурс-

аналізу (для визначення прихованої мотивації мовного вибору, який 

здійснюється мовною особистістю для певної психологічної чи соціальної 

мети, а також для обґрунтування важливих екстралінгвістичних чинників), 

психографологічний метод (для психолінгвістичної характеристики дискурсу 

персонажа серійного вбивці). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в 

роботі вперше розкрито структуру мовної особистості персонажа серійного 

вбивці з урахуванням семантичних полів на вербально-семантичному рівні, 

концептуальних метафор на лінгвокогнітивному, комунікативних ролей – на 

мотиваційному та її основних мовних ознак на експонентному, 

субстанціональному та інтенціональному рівнях. У дисертації вперше 

описано дискурс персонажа серійного вбивці в контексті 

психолінгвістичного підходу. Новим є дослідження ролі екстралінгвістичних 

чинників, зокрема невербальної поведінки персонажа художнього твору, у 

процесі формування цієї мовної особистості.  

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в 

комплексному аналізі мовної особистості персонажа художнього твору із 

урахуванням екстралінгвістичних чинників, що сприяє розвитку загальної 

теорії мовної особистості; у поданні психолінгвістичної характеристики 

дискурсу персонажа серійного вбивці, а також у вивченні ролі невербальної 

поведінки мовної особистості. Основні результати дослідження є внеском в 

аналіз дискурсу, когнітивну лінгвістику, зокрема в теорію концептуальної 

метафори, а також сприяють розвитку міждисцплінарних зв’язків, зокрема 

лінгвістики і психології.  
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Практичне значення роботи зумовлюється можливістю застосування 

її основних результатів у викладанні курсу лексикології англійської мови 

(розділи «Лексична семантика», «Семантична сполучуваність слів»), у 

спецкурсах з дискурсології (розділ «Теорія мовної особистості»), когнітивної 

лінгвістики (розділ «Теорія концептуальної метафори»), психолінгвістики, 

інтерпретації тексту та наукових дослідженнях, що стосуються теорії мовної 

особистості та моделювання персонажного мовлення. Результати 

дослідження можуть використовуватись при написанні курсових, дипломних, 

магістерських і кандидатських дисертацій з інтерпретації художнього тексту.  

Згідно з метою та завданням дослідження, на захист виносяться такі 

положення: 

1. Мовну особистість персонажа серійного вбивці на вербально-

семантичному рівні репрезентовано семантичними полями (СП): 

СП «Розумова діяльність», СП «Психологічні потреби» та СП «Фізіологічна 

активність та безпека». СП «Фізіологічна активність та безпека» є 

найчисленнішим у мовленні більшості персонажів, що збігається із 

дослідженням мови реальних серійних вбивць, проведеним американським 

психолінгвістом Дж. Хенкоком. СП «Розумової діяльності» також є 

частотним і вказує на високе IQ, а незначна кількість слів із висловленням 

емоцій відповідає гіпотезі Х. Клеклі про «маску нормальності», яку одягають 

серійні вбивці; 

2. На лінгвокогнітивному рівні мовна особистість персонажа серійного 

вбивці висловлює свою думку про важливі поняття через концептуалізацію 

цих понять. На цьому рівні розглянуто структурні, онтологічні та просторові 

концептуальні метафори з метою збагнути світогляд персонажа серійного 

вбивці та зрозуміти його оцінку навколишнього середовища.;  

3. На мотиваційному рівні висвітлюються наміри мовної особистості 

персонажа серійного вбивці через виконання певних комунікативних ролей у 

процесі інтеракції зі співрозмовником. Персонажі серійні вбивці виконують 

категоріальну роль убивці у спілкуванні із своїми жертвами; оперативні ролі 
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мислителя, жартівника та господаря становища, що вказують на тенденцію 

до філософських роздумів, привертання уваги за допомогою жартів чи іронії 

та спроби контролювати те, що відбувається навколо; споріднені 

комунікативні ролі батька (матері у переносному значенні), друга. 

4. На експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях мовна 

особистість персонажа серійного вбивці виявляє егоцентризм, переконаність 

у власній правоті, тенденцію до використання менасивів та директивів та 

вміння чітко оформлювати думки, що характеризує її як авторитарну мовну 

особистість. 

5. У психолінгвістичній характеристиці дискурсу персонажів серійних 

убивць через коефіцієнти дієслівності, емболії та лексичного різноманіття 

виявляється агресивність, красномовство, високі інтелектуальні здібності, що 

відповідає характеристиці реальних серійних убивць і підтверджує 

правдоподібність змалювання цього образу в проаналізованих художніх 

творах. 

6. Екстралінгвістичні чинники, зокрема невербальна поведінка мовної 

особистості персонажа серійного вбивці, вказують на розбіжність між 

вербальним та невербальним компонентами, що може свідчити про 

брехливість, лицемірність та нещирість мовця. 

Апробація. Окремі положення та основні результати дослідження 

апробовано на шістьох наукових конференціях: Міжнародній конференції 

«Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології» 

(м. Чернівці, 2014 р.),  VIII Міжнароднії науково-практичній конференції 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (м. Кіровоград, 2014 р.) 

VIІI Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 

(м. Запоріжжя, 2016 р.), Міжнародній конференції «Перекладознавство та 

міжкультурна комунікація» (м. Херсон, 2016 р.), ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації» (Івано-Франківськ, 2016 р.), Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Текст у 



22 
 

медіакультурному просторі» (Івано-Франківськ, 2018 р.), а також на 

щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького 

складу факультету іноземних мов Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2013–2017 рр.).  

Публікації. Отримані результати дисертації висвітлено в 8 друкованих 

працях, 5 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях України, 1 – за 

кордоном, 2 – у матеріалах наукових конференцій.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів із висновками, загальних висновків, списків використаної 

літератури, лексикографічних джерел та джерел ілюстративного матеріалу, 

двох додатків. Загальний обсяг дисертації – 233 сторінки, обсяг основного 

тексту – 183 сторінки. 

У вступі з’ясовано мету, завдання, об’єкт, предмет дисертації, 

обґрунтовано актуальність проведеного дослідження, методи, зв’язок із 

науковими темами, сформульовано новизну, теоретичне та практичне 

значення роботи, визначено матеріал, подано відомості про апробацію 

роботи, публікації та положення, винесені на захист.  

 У першому розділі «Теоретичні засади дослідження мовної особистості 

персонажа серійного вбивці» висвітлено проблематику теорії мовної 

особистості, її структуру, поняття мовного портретування, психолінгвістичні 

основи дослідження та особливості невербальної поведінки мовця. 

У другому розділі «Методологія і методика дослідження мовної 

особистості персонажа серійного вбивці в американському художньому 

дискурсі ХХ століття» описано етапи проведеної роботи та використані 

методи, що сприяли ефективності та результативності наукової розвідки. 

У третьому розділі «Дискурсивні особливості мовної особистості 

персонажа серійного вбивці в американському художньому дискурсі 

ХХ століття» проаналізовано вербально-семантичний, лінгвокогнітивний та 

мотиваційний рівні мовної особистості серійного вбивці, а також досліджено 

її мовні ознаки на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях. 
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У четвертому розділі «Психолінгвістичний аспект вивчення мовної 

особистості персонажа серійного убивці» охарактеризовано 

психолінгвістичні особливості дискурсу персонажа із залученням 

коефіцієнтів емболії, агресивності та лексичного різноманіття, а також 

проведено аналіз невербальної поведінки досліджуваної мовної особистості. 

У загальних висновках викладено основні результати теоретичного та 

практичного дослідження мовної особистості персонажа серійного вбивці та 

окреслено подальші перспективи дослідження. 

Список використаних наукових джерел містить 234 позиції. Список 

джерел ілюстративного матеріалу складається із 14 творів американської 

літератури 20 століття. 

Додатки містять 13 схем, які деталізують дослідження лексично-

семантичного складу дискурсу персонажів серійних убивць (додаток А), 

ілюструють лінгвокогнітивний рівень мовної особистості персонажа 

серійного вбивці (додаток Б). 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ПЕРСОНАЖА СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ 

 

У розділі проаналізовано актуальні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних науковців, що стосуються теорії мовної особистості, 

персонажного дискурсу та психолінгвістичної характеристики мовної 

особистості, у тому числі й невербальної поведінки персонажа художнього 

твору для створення необхідної теоретичної бази нашої наукової розвідки.   

 

1.1. Теорія мовної особистості 

 

Термін «особистість» трактується по-різному в різних галузях знань. У 

філософії особистість розуміють як суб’єкт відносин та свідомої діяльності 

[63, с. 153], у соціології особистість – це система соціально значущих ознак, 

які характеризують людину як члена того чи іншого суспільства [73, с. 296]. 

У психології досліджують особистість, враховуючи передусім її емоційні та 

вольові характеристики [14, с. 121]. Українська вчена І. Голубовська, 

використовуючи семантичні примітиви, визначає особистість так: «хтось, хто 

бажає, відчуває, думає, знає, говорить і діє» [45, с. 27], тобто особистість 

наділена почуттями, здатна осмислювати світ і вміє ці міркування 

висловлювати за допомогою мовних засобів. Поняття «мовна особистість» є 

різновидом загального поняття «особистість», що містить у собі 

психологічний, соціальний, етичний та інші компоненти.  

За словами Ю. Караулова, мовна особистість – це «особистість, 

виражена у мові (текстах) і через мову, особистість, реконструйована в 

основних своїх ознаках на базі мовних засобів» [68, с. 84]. Саме за 

допомогою мовних засобів мовна особистість проявляє свої основні риси 

характеру. До проблем теорії мовної особистості зверталось багато 
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лінгвістів, серед яких І. Горєлов, Г. Богін, М. Ляпон, Ю. Караулов, 

В. Красних, О. Сиротініна, С. Сухих, В. Карасик, Ю. Сорокін, А. Приходько, 

К. Сєдов, М. Полюжин, О. Селіванова, І. Голубовська, проте єдиного 

визначення поняття «мовна особистість» і досі не існує. Під «мовною 

особистістю» розуміють «людину як носія мови» [159, с. 181]. Г. Богін 

розглядає мовну особистість з погляду «її готовності виробляти мовленнєві 

вчинки, створювати й сприймати твори мовлення» [17, с. 93]. О. Пушкін 

називає мовною особистістю індивіда, який володіє сукупністю дискурсних 

здібностей, що  дають можливість планувати та контролювати власні 

вербальні та невербальні дії [127, с. 48]. Л. Засєкіна вважає «мовною 

особистістю» суб’єкта, який є представником культурної спадщини певного 

народу [60, с. 143], що виявляється у вербальних та екстралінгвальних 

елементах комунікації, мовних стереотипах та правилах етикету. На думку 

О. Селіванової, мовна особистість є носієм мови й комунікантом, що реалізує 

мовну й комунікативну компетенцію у процесах продукування, сприйняття, 

розуміння й інтерпретації вербальних повідомлень [136, с. 73]. Отже, 

багатомірність терміна «мовна особистість» підтверджується 

неоднозначністю і багатоаспектністю його осмислення в лінгвістиці.  

Комплексне розуміння мовної особистості включає в себе вивчення 

особистості мовленнєвої (розглядаються психофізичні властивості індивіда, 

які дозволяють виробляти та сприймати дискурс), комунікативної 

(вивчається сукупність особливостей вербальної поведінки людини, яка 

використовує мову як засіб спілкування) та етносемантичної (національно-

культурний прототип носія мови) [3, с. 86]. В. Красних, порівнюючи 

концепції мовленнєвої діяльності Ф. де Соссюра та О. Леонтьєва, 

виокремлює чотири іпостасі мовної особистості: 1) людина, що говорить – 

особистість, мовленнєва діяльність якої включає процеси породження та 

сприйняття мовленнєвих повідомлень; 2) мовна особистість – особистість, 

що реалізує себе у мовленні на основі певних знань та уявлень; 3) мовленнєва 

особистість – особистість, яка реалізується у спілкуванні, при виборі певних 
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стратегій і тактик та при використанні лінгвістичних та екстралінгвістичний 

засобів; 4) комунікативна особистість – учасник комунікативного акту, що 

діє у реальному спілкуванні [78, с. 83-88]. В. Карасик структурує поняття  

мовленнєвої організації людини таким чином: 1) мовна здатність є 

закладеною у людині можливістю вербального спілкування, що 

зумовлюється її психосоматичними особливостями; 2) комунікативна 

потреба – це спрямованість на умови спілкування та учасників комунікації; 

3) комунікативна компетенція – це набуте вміння процесу спілкування з 

метою досягнення своїх комунікативних цілей; 4) мовна свідомість – це 

вербальне відображення зовнішнього світу у внутрішньому; 5) мовленнєва 

поведінка – це сукупність свідомих та несвідомих дій, через які 

розкривається характер і спосіб життя людини [67, с. 99]. Схема мовленнєвої 

організації, подана В. Карасиком, перекликається із видами мовних 

особистостей, наведених В. Красних, де людина, що говорить володіє 

мовною здатністю; комунікативна потреба є характерною для мовленнєвої 

особистості, а комунікативна компетенція є присутньою у комунікативній 

особистості, що доповнює саме поняття мовної особистості і допомагає 

краще зрозуміти його структуру. 

1.1.1. Проблеми типології мовної особистості. Дослідження 

структури мовної особистості значною мірою залежить від типу особистості, 

тому для нашого дослідження є важливим урахування типологій мовних 

особистостей. Проблема типології мовних особистостей у лінгвістиці полягає 

у наявності широкого спектра різних характерів людей. Деякі дослідники 

беруть за основу типології гендерний аспект. У такому разі відбувається 

розробка характеристики узагальнених мовних особистостей жінки та 

чоловіка [106, c. 6]. Існують також спроби вікової типології, у яких 

узагальнюються типологічні особливості мовлення дітей, підлітків, дорослих 

та літніх людей [40, c. 12]. Типології мовних особистостей розроблені на 

основі соціального аспекту допомагають класифікувати людей за 

професійним або соціальним принципом. 
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О. Пушкін розробив типологію на основі розмежування жорсткої, 

м’якої та гнучкої дискурсивних стратегій [128, с. 50]. Жорстка дискурсивна 

стратегія характеризується свідомим порушенням правил спілкування заради 

досягнення поставленої мети. Особистість із м’якою дискурсивною 

стратегією, навпаки, намагається дотримуватися норм спілкування. Для 

вербальної поведінки носіїв гнучкої дискурсивної стратегії характерним є 

дотримання або порушення норм вербальної комунікації залежно від потреб 

комунікативної ситуації. Така типологія є важливою для нашого 

дослідження, оскільки необхідно з’ясувати, до якої дискурсивної стратегії 

найчастіше вдаються персонажі серійні вбивці.  

Ще однією типологією є виокремлення інтровертних/екстравертних 

мовних особистостей через розбіжність у їхніх картинах світу [99, с. 5–6]. 

Оскільки інтроверт характеризується замкнутістю і захищеністю від 

оточуючого світу, а екстраверт, навпаки, відкритий до спілкування і до світу, 

то й способи сприйняття інформації в них різні. Екстраверти віддають 

перевагу розумовому підходу до обробки інформації, а інтроверти обирають 

почуттєвий [221, с. 116]. Ці відмінності відображаються й у їх мовленні. 

Екстравертна мовна особистість часто використовує сурядні сполучники, 

лексику конкретної референції. У дискурсі такої мовної особистості 

спостерігаються синтаксичні порушення, більша зв’язність, але менша 

послідовність у розвитку теми [218, с. 258]. Мовлення інтровертних мовних 

особистостей вирізняється синтетичною цілісністю опису ситуацій, 

оперуванням абстрактною лексикою, встановленням причинно-наслідкових 

відношень при описі різних ситуацій, послідовністю розвитку теми.  

У психології важливе місце займає також типологія акцентуйованих 

особистостей, яку запропонував К. Леонгард. Типологія акцентуйованих 

особистостей К. Леонгарда виокремлює такі типи: демонстративні 

(істеричні), педантичні, застрягаючі (паранояльні), збудливі, гіпертимні, 

дистимічні (субдепресивні), афективно-лабільні, афективно-екзальтовані, 

тривожні (боязкі), емотивні, а також інтровертні та екстравертні [94, c. 368]. 
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Усі типи акцентуйованих особистостей характеризуються внутрішньою 

конфліктністю і незбалансованою Я-концепцією, що в результаті призводить 

до проблем із соціальною адаптацією і вираженою комунікативною 

девіантністю їхнього дискурсу. К. Леонгард також підтверджує свою 

типологію ілюстраціями персонажів відомих художніх творів, оскільки, на 

його думку, в художній літературі є багато чудових описів людської 

психології [94, c. 130]. Для нашого дослідження така типологія є важливою, 

адже більшість серійних убивць належать до певного типу акцентуйованої 

мовної особистості, оскільки їх мовлення часто характеризується наявністю 

ідіосинкратичних особистісних рис, завдяки яким вони опиняються на межі 

психологічної норми і патології. 

Отже, проаналізувавши визначення терміна «мовна особистість» 

різними вченими, робимо висновок, що мовна особистість – це складне та 

багаторівневе поняття, що позначає індивіда, який володіє певними 

комунікативними здібностями і за допомогою вербальних та невербальних 

засобів виражає власний досвід та знання. 

1.1.2. Структура мовної особистості. Мовна особистість є 

багатошаровим і структурно впорядкованим поняттям, що складається із 

мовних здібностей та умінь продукувати і сприймати дискурс. Поняття 

«мовна особистість» характеризується такими двома головними ознаками: 

комунікативною та індивідуально-диференційною [157, с. 162]. С. Сухих 

визначає поняття мовної особистості як «складну багаторівневу функційну 

систему, що включає три рівні: володіння мовою (мовна компетенція), 

володіння способами здійснювати мовленнєву взаємодію (комунікативна 

компетенція) та знання світу (тезаурус)» [149, с. 83]. Він також пропонує 

дослідити структуру мовної особистості за допомогою виокремлення 

характерних мовних ознак на експонентному, змістовому та 

інтенціональному рівнях.  

На експонентному рівні мовець може бути активним чи тим, що 

споглядає, переконаним або таким, що вагається. Переконаність або 
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асертивна позиція мовця та невпевненість або пробабілітивна позиція, на 

думку В. Ущиної, вербалізуються за допомогою: 1) модальних дієслів: can, 

must, should (впевненість); can, may, could, might (невпевненість); 2) 

прислівників: actually, certainly, undoubtedly, obviously, surely (впевненість); 

perhaps, possibly, apparently, supposedly (невпевненість); 3) підрядних речень 

зі сполучником that, підпорядковані дієсловам: conclude, determine, realize, 

know (впевненість); believe, doubt, seem, tend (невпевненість); 4) підрядних 

речень зі сполучником that, підпорядковані іменникам: conclusion, fact, 

statement, assertion (впевненість); doubt, assumption, uncertainty 

(невпевненість); 5) підрядних речень зі сполучником that, підпорядковані 

прикметникам: clear, certain, sure, obvious (впевненість); likely, unlikely, 

possible, probable (невпевненість); 6) предикатні структури із часткою to-, 

підпорядковані дієсловам: report, convince, aim, prefer (впевненість); seem, 

pretend, hope (невпевненість); 7) предикатні структури із часткою to-, 

підпорядковані іменникам: certainty, agreement, intention (впевненість); hope, 

view, remark (невпевненість);  8) предикатні структури із часткою to-, 

підпорядковані прикметнику: sure, obvious, certain (впевненість); doubtful, 

likely, uncertain (невпевненість) [156, с. 246]. Врахування такого підходу 

дасть можливість детальніше вивчити дискурс персонажа серійного 

вбивці. 

 На змістовому рівні мовна особистість може висловлюватись 

конкретно або абстрактно. На інтенціональному рівні комунікант може 

проявляти себе гумористично або буквально, конфліктно або кооперативно, 

директивно або інтегративно, центровано або децентровано [150, с. 89].  

З. Кузневич виокремлює у структурі мовної особистості лексико-

семантичний (лексикон), граматико-семантичний (граматикон) та 

мотиваційний (прагматикон) рівні, а також тезаурус [86, с. 12–13]. Ми 

вважаємо, що найповніше дослідження структури мовної особистості може 

бути здійснене з урахуванням підходів Ю. Караулова і С. Сухих, оскільки 

вербально-семантичний, тезаурусний та мотиваційний рівні дослідження 
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Ю. Караулова акцентують на основних характеристиках мовної особистості, 

а структура, запропонована С. Сухих, охоплює додаткові параметри 

дискурсу. 

 Ю. Караулов представляє мовну особистість трьома способами: 1) 

поділ на три рівні: вербально-семантичний або структурно-системний; 

лінгвокогнітивний або тезаурусний і мотиваційний; 2) вивчення сукупності 

вмінь та готовності мовної особистості до здійснення різних видів 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності; 3) вивчення рівневої структури мови 

(фонетика, граматика, лексика), типів мовленнєвої діяльності (говоріння, 

слухання, письмо, читання) та ступенів оволодіння мовою [70, с. 51]. 

Найпоширенішою структурою мовної особистості Ю. Караулова 

вважається поділ на вербально-семантичний, лінгвокогнітивний або 

тезаурусний і мотиваційний рівні. Вивчаючи згадану структуру, необхідно 

розглянути елементи кожного рівня. До цих елементів Ю. Караулов 

відносить одиниці рівня, їх співвідношення та стереотипи. Так, на нульовому 

або вербально-семантичному рівні як одиниці фігурують окремі слова, 

відношення між якими охоплюють семантичні, граматичні та асоціативні 

зв’язки, а стереотипами постають сталі словосполучення, такі як “go by car”, 

“hang out with friends” тощо.  

На лінгвокогнітивному рівні або тезаурусі як одиниці розглядаються 

загальні поняття, концепти, ідеї, а відношення між ними є 

«координативного» плану і можуть створювати певну ієрархію. Стереотипи 

лінгвокогнітивного рівня містяться у стійких зв’язках, які реалізуються в 

дефініціях, афоризмах, прислів’ях та приказках, що об’єктивують цінності та 

життєві орієнтири мовної особистості.  

Одиниці мотиваційного рівня або прагматикону повинні орієнтуватись 

на комунікативні потреби мовної особистості: необхідність висловитись, 

бажання вплинути на реципієнта, необхідність додаткової аргументації тощо. 

Відношення одиниць мотиваційного рівня закладаються умовами сфери 

спілкування, особливостями комунікативних ситуацій, виконанням тих чи 
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інших комунікативних ролей. Щодо стереотипів мотиваційного рівня 

Ю. Караулов вважає, що одним із варіантів їх визначення є структуризація 

процесів смислового сприйняття: слово – висловлювання – текст, проте, на 

його думку, цей спосіб є поверховий, а визначити стереотипи досить важко 

[68, c. 94]. Вчений також додає, що стереотипи мотиваційного рівня можуть 

іноді пересікатись із стереотипами інших рівнів: цитата, яка стала крилатою, 

власні імена, які позначають не тільки художній образ, але й конотації, 

пов’язані із відповідним прецедентним  текстом. 

Розглядаючи детальніше структуру мовної особистості, запропоновану 

Ю. Карауловим, зауважимо, що вербально-семантичний рівень складається 

із найбільш вживаних слів дискурсу мовця, що відносяться до певних 

семантичних полів. Словник лінгвістичних термінів трактує семантичне поле 

як «сукупність лексичних одиниць, об'єднаних спільністю змісту, що 

відбиває понятійну, предметну чи функціональну подібність означуваних 

явищ» [236, с. 301]. Семантичні поля (дальше СП) можуть свідчити про 

фонові знання, соціальний стан та освіту людини, яка розмовляє. 

Лінгвокогнітивний рівень дослідження дає інформацію про ідейні 

погляди, світогляд, те, що є важливим у житті, те, як мовець сприймає і 

концептуалізує картину світу. Вищезгадані процеси можна дослідити завдяки 

концептуальній метафорі.  

Досить довго метафора вивчалась як стилістичний прийом, проте 

завдяки когнітивній лінгвістиці вона набула нових якостей і почала 

розглядатись як специфічний засіб пізнання. Першим звернув увагу на 

метафору мовну, а не поетичну Ш. Баллі [171, с. 54]. Згодом М. Осборн 

висунув гіпотезу, що людина схильна метафорично асоціювати позитивні 

якості з верхом, а негативні поміщати внизу просторової осі, що в теорії 

концептуальної метафори відповідає класу орієнтаційних метафор [215, 

c. 109]. Дж. Лакофф та М. Джонсон ще більше розширили уявлення про 

метафору, назвавши її ментальним явищем і однією з головних моделей 

механізму мислення та створення концептуальної сфери. У своїй книзі 
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Metaphors We Live by Дж. Лакофф і М. Джонсон розробили теорію, яка 

систематизувала опис метафори як когнітивного механізму. Вони вважають, 

що у визначенні повсякденних реалій носія мови велику роль відіграє його 

концептуальна система і ця система є глибоко метафоричною [204, c. 19]. 

Ж. Фоконьє розглядає метафору як один із рушійних засобів мистецтва та 

науки [184, с. 126]. С. Левін звертає увагу на важливість метафори при 

концептуалізації абстрактних концептів [208, c. 73]. 

Ч. Форсвіль вважає, що когнітивна складова метафор запропонована 

Дж. Лакоффом і М. Джонсоном може бути конкретизована різними 

способами, багато з яких враховують розмаїття семіотичних джерел. Таке 

судження стало поштовхом для виокремлення мультимодальних метафор, які 

Ч. Форсвіль трактує як такі, чиї вихідний і цільовий домени не вивчаються в 

одному й тому ж “модусі”, а поєднують декілька. Вчений називає такі 

модуси: письмова та усна мова, візуалізація, музика і звук [186, с. 31]. Р. 

Монторо дослідив мультимодальні метафори VIOLENCE та OWNERSHIP 

на матеріалі роману Брета Істона Елліса “American Psycho” та його 

екранізації (тобто різні модуси були враховані) і дійшов висновку, що 

мультимодальний підхід до вивчення концептуальних метафор знаходиться в 

серці концептуальної системи, що було підтверджено різними способами їх 

матеріальної конкретизації [213, с. 45]. Оскільки ми досліджуємо лише 

письмовий модус концептуальної метафори, наші метафори є 

мономодальними, проте дослідження роману Брета Істона Елліса “American 

Psycho” буде повнішим із врахуванням результатів роботи Р. Монторо.   

Серед українських та російських мовознавців значний внесок у 

дослідження концептуальних метафор зробили О. Кубрякова, В. Панфілов, 

В. Телія, С. Швачко, С. Жаботинська та інші. Так, С. Жаботинська визначає 

концептуальну метафору як когнітивний механізм, націлений на обробку 

інформації про абстрактні об’єкти шляхом їх порівняння з конкретними 

об’єктами [56, c. 5]. Як наслідок, актуалізація конкретних предметів дозволяє 

краще зрозуміти абстрактні поняття, що втілені в концептуальних метафорах. 
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У когнітивній лінгвістиці метафора – це засіб концептуалізації, який 

допомагає зрозуміти ту чи іншу частину дійсності [210, с. 368]. За допомогою 

концептуальної метафори можна перенести ознаки з відомої нам сфери 

досвіду на невідому за аналогією або схожістю між ними, тобто метафора – 

це семантико-когнітивний механізм, який знаходить спільні ознаки різних 

денотатів завдяки образно-асоціативним комплексам, які існують у 

свідомості мовця [197, с. 259]. Це, на думку Дж. Лакоффа, пояснює той факт, 

що концептуальна метафора складається із двох концептуальних доменів: 

вихідниий домен, у якому міститься метафоричний вислів та цільовиий 

домен, за допомогою якого ми розуміємо цей вислів [205, c. 207]. 

Систематичний набір відповідностей між вихідним і цільовим доменами 

називають терміном мапування [201, с. 395]. Завдяки мапуванню властивості 

одного предмета чи явища можуть переноситись на інший. Найчастіше 

метафоричний процес відбувається від більш конкретного до більш 

абстрактного. 

Розглянувши дослідження українських та іноземних лінгвістів про 

концептуальну метафору, можна зробити висновок, що концептуальна 

метафора – це засіб концептуалізації мислення і мови, який містить у собі 

вихідну та цільову області знань, що доповнюють одна одну і допомагають 

краще зрозуміти процес метафоризації дійсності. Під час цього процесу 

якості та властивості одного поняття переносяться на інше поняття. У 

метафорах проявляється те, що ми думаємо, відчуваємо і робимо кожного 

дня [190, c. 339]. Проте зазвичай ми не усвідомлюємо цю концептуальну 

систему, тому що більшість того, що ми робимо, є автоматичними діями, які 

можна зрозуміти, розглянувши власне мову [196, с. 210]. Оскільки 

спілкування базується на тій самій концептуальній системі, яку ми 

використовуємо в процесі мислення, мова є важливим джерелом розуміння 

цієї системи, а метафори є одними з головних засобів її реалізації.  

Мотиваційний рівень мовної особистості має на меті вивчення 

основних інтенцій та мотивів, які керують мовною поведінкою людини. Для 
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досягнення цієї мети можна використати теорію комунікативних ролей, 

головними компонентами якої є суб’єкт (Self / Ego), об'єкт (the Other / Alter) 

та комунікативна ситуація (Environment / Situation), що уточнюють рольові 

вияви особистості в процесі комунікації [119, c. 28]. В. Ущина вважає, що 

ситуація включає широкий набір лінгвальних та екстралінгвальних ознак і є 

не лише дискурсивним, а ще й соціальним простором, у якому відбуваються 

«реконструкція, трансформація та модифікація поведінкових патернів її 

учасників, в основі яких лежать їхні суб’єктні позиції» [156, c. 56]. Це 

свідчить про необхідність врахування окрім лінгвальних ще й 

екстралінгвальних параметрів ситуацій при дослідженні комунікативних 

ролей персонажів серійних вбивць. 

 Концепт «роль» містить у собі дві складові: ментальну (обдуману) та 

поведінкову (виконану) роль [19, c. 49], що слід враховувати при аналізі 

дискурсу. У сучасній лінгвістиці проблемою рольової диференціації 

комунікантів займались такі дослідники, як К. Сєдов [135], Дж. Різ-Міллер 

[219], Г. Грюбер [193], Г. Сакс [222], Ю. Караулов [68], Н. Кравченко [77], В. 

Красних [78], В. Карасик [67], Є. Тарасов [152], О. Тарасова [153] та інші. О. 

Тарасова вважає, що комунікативна роль мовної особистості може 

проявлятись на трьох рівнях, залежно від комунікативного контексту: 

мікроконтексту міжособистісного спілкування, соціокультурного контексту і 

метаконтексту концептуальної системи, що відображає бачення світу [153, c. 

12]. Основними характеристиками комунікативної ролі в лінгвістиці 

вважають шаблонність взаємних прав та обов’язків, рольове «очікування», 

сталість комунікативної поведінки, обумовленість соціальними 

характеристиками (соціальним статусом, віковим, гендерним та іншими 

чинниками) [139, c. 834]. У рольовій взаємодії дослідники виокремлюють два 

типи відносин між адресантом та адресатом: асиметричні відносини, коли 

роль одного із учасників комунікації є домінантною, та симетричні рольові 

позиції, коли обоє учасників є рівноправними у процесі комунікації [49, c. 

17]. У дискурсі асиметричність ролей комунікантів спостерігається тоді, коли 
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статусна роль є вища за соціальну роль співрозмовника [4, c. 435]. Між двома 

рівностатусними представниками інституцій можливе рівноправне рольове 

позиціювання, проте іноді асиметричність чи симетричність відносин може 

залежати і від особистісних характеристик мовців. 

У вивченні теорії комунікативних ролей існує два підходи: 

традиційний та конверсаційно-аналітичний [104, с. 101]. Згідно з 

традиційним підходом комунікативна роль мовця випливає із його 

соціального статусу, визначаючи тип комунікативної поведінки у процесі 

спілкування [2, с. 39]. Тобто людина виконує роль відповідно до очікуваних 

від неї соціальних характеристик, що визначаються її статусом. У 

традиційному підході комунікативні ролі поділяються на статусні, позиційні 

та ситуативні [80, с. 27]. Статусна роль залежить від статусу, який людина 

має від народження. Позиційна роль є набутою завдяки власним зусиллям 

(професія, посада тощо). Ситуативна роль залежить від ситуації спілкування 

(пасажир, покупець, жертва) [129, с. 21]. Ситуативні ролі у свою чергу 

поділяються на специфічні та дифузні (особистісні). Специфічні ролі 

залежать від певних зовнішніх умов, у межах яких відбувається засвоєння 

правил спілкування. Дифузні ролі визначаються ціннісними та моральними 

орієнтирами особистості [166, с. 169]. Через нечіткість традиційної 

класифікації і складність розмежування комунікативних ролей будь-яку роль 

можна вважати статусною, оскільки статус визначається як стійке становище 

в соціальній системі, набуте або від народження, або в результаті власних 

зусиль [140, с. 82]. Крім цього, аналізуючи ролі комунікантів згідно з 

традиційним підходом, дослідник може враховувати їх соціальні та постійні 

характеристики і прогнозувати ролі, ґрунтуючись тільки на власних знаннях. 

Конверсаційно-аналітичний підхід (Г. Сакс, Н. Фейрклау, 

Дж. Херітедж та Є. Щеглов) орієнтується на мікроаналіз ролей у дискурсі. 

Важливим у цьому підході є дослідження реалізації комунікативної ролі, яка 

обумовлює взаємодію та мовленнєві кроки комунікантів [211, c. 328–329]. 

Увага зосереджується на учасниках спілкування, тобто на тому, як вони 
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обирають комунікативні ролі для реалізації власних цілей, які ролі 

підтримують, а які відхиляють. Конверсаційно-аналітичний підхід ураховує 

ідеї Є. Гофмана про те, що у спілкуванні відбувається розвиток факторів 

особистісної взаємодії, що постійно змінюються залежно від ситуації і 

визначають свідомий чи несвідомий вибір комунікативних стратегій чи 

тактик, а також манеру спілкування [180, c. 71]. Отже, вибір ролей 

визначається не лише статусом, заданим ситуацією спілкування, але й 

конкретними діями комунікантів, що переслідують локальні цілі, які можуть 

стосуватися різних інтересів особистості, відповідно, вони не можуть бути 

наперед запланованими.  

Г. Сакс розробив концепцію аналізу рольової взаємодії, у якій 

виділяють три групи ролей: категоріальні, оперативні та споріднені / родинні 

або реляційні ролі. Категоріальні ролі вказують на соціокультурну групу 

комуніканта, яка характеризується узагальненою характеристикою 

комунікативної особистості [222, c. 138]. Наприклад, комунікативна роль 

«демократ» описує людину із прогресивними ідеями та поглядами на життя 

та суспільство або вказує на представника політичної партії, що захищає та 

проповідує демократичні цінності [52, c. 8]. Оперативні ролі виникають та 

змінюються у процесі комунікації і можуть регулюватися, виконуючи 

проміжну функцію. Такі ролі визначають мовленнєві кроки мовців, а 

категоріальні – формально-змістові характеристики в цілому. Споріднені ролі 

вказують на відносини рідних або близьких людей: «батько – син», «чоловік– 

дружина».  

Г. Сакс також вважає, що розподіл комунікативних ролей відбувається 

за принципом «категорії членства» (membership categorization). За цим 

принципом кожна рольова категорія містить у собі певний набір 

категоріально пов’язаних дій і характеристик. Наприклад, конвенційні 

очікування щодо стандартних дій учасників процесу продажу: покупець 

висловлює своє бажання щодо товару, продавець, врахувавши це, пропонує 

товар. Від комунікативної ролі «торговця» очікуються такі кроки, як 



37 
 

пропозиція, торг, реклама, оцінювання тощо. Так, категорії є носіями 

необхідного знання для інтерпретації комунікативної поведінки 

комунікантів. Отже, механізм «категорії членства» Г. Сакса дає можливість 

впорядкувати спонтанне діалогічне мовлення персонажів серійних убивць і 

допомогти поєднати характеристики всіх трьох рольових груп із 

традиційного підходу (статусних, позиційних та ситуативних) при їх аналізі. 

Важливим є не стільки належність до певного типу, яка є досить умовною, 

скільки функція рольової категорії у процесі спілкування. 

Враховуючи вищезазначені дослідження, вважаємо, що комунікативна 

роль є складним прагмалінгвістичним поняттям, обумовленим соціальними 

та особистісними чинниками, які залежать від комунікативної ситуації та 

очікувань, покладених на мовця в цих ситуаціях, що є необхідним при 

дослідженні мотиваційного рівня структури мовної особистості персонажа 

серійного вбивці.   

Виконання певної комунікативної ролі у спілкуванні залежить від 

домінуючої стратегії у мові, тому слід детальніше розглянути ці стратегії [75, 

с. 136]. Дискурсивна стратегія є планом досягнення комунікативної інтенції, 

а тактика допомає із вибором засобів її реалізації [107, с. 49]. На сучасному 

етапі розвитку комунікативної лінгвістики існує багато трактувань термінів 

стратегії й тактики і немає чіткого розмежування і єдиної типології цих 

понять. 

Концепція Томаса-Кілмена виокремлює п'ять основних стратегій: 

1) конкуренція, або суперництво, учасників спілкування. Ця стратегія 

характеризується відкритою боротьбою за свої інтереси і в результаті 

передбачає переможця. Така стратегічна дія може викликати відчуження, і 

тому необхідно врахувати випадки її найдоцільнішого використання: особа 

має авторитет і її рішення є найкращим; результат дуже важливий для цієї 

людини; рішення потрібно прийняти швидко; критична ситуація, коли нема 

що втрачати; 2) уникання, ухиляння або втеча. Таку стратегічну дію можна 

використовувати тоді, коли проблема є не дуже важливою для мовця і нема 



38 
 

необхідності витрачати свої сили на її розв'язання або якщо комунікант 

відчуває свою неправоту; 3) пристосування або стратегія згладжування 

суперечностей. Ця стратегія є доцільною, коли результат справи є дуже 

важливим для іншої особи і не суттєвий для мовця. Основна відмінність від 

стратегії уникання полягає в тому, що людина погоджується робити те, чого 

хоче інша особа, тоді як під час уникання людина не робить нічого для 

задоволення інтересів співрозмовника, а лише ігнорує проблему; 

4) співробітництво. Стратегія спрямована на пошук рішення, яке б 

задовольняло інтереси всіх сторін. 5) компроміс, як стратегія спілкування, 

характеризується тим, що проблема врегульовується шляхом взаємних 

поступок [229, c. 68]. Компроміс дає людині можливість зберегти взаємини і 

отримати хоча б що-небудь, а не втратити все. Завдяки концепції Томаса-

Кілмена можна проаналізувати комунікативні ситуації мотиваційного рівня 

дослідження і виокремити особливості мовної поведінки персонажів 

серійних убивць у їх взаємодії з іншими персонажами. 

У нашій роботі стратегічний аналіз художнього дискурсу персонажів 

серійних убивць здійснюється також із врахуванням типології, поданої у 

роботі Я. Бондаренко, згідно з якою стратегії за метою поділяються на три 

типи: 

 1) конвенціональна стратегія передбачає використання регулятивних 

засобів конфлікту із максимальною реалізацією власних інтересів мирним 

шляхом [21, c. 154]. Згідно з цією стратегічною дією комунікант бере активну 

участь у залагодженні конфлікту, захищає свої інтереси, але при цьому 

прагне співпрацювати з іншою людиною;  

2) конфліктна стратегія базується на досягненні власних цілей без 

урахування інтересів партнера, з акцентом на різних поглядах мовців;  

3) маніпуляційна стратегія виражає захоплення смислового простору 

комунікації для того, щоб нав’язати своє бачення реальності [5, c. 74]. Вона 

може бути ефективною, якщо людина має певну владу (вона знає, що її думка 

правильна) або не зацікавлена у співробітництві з іншими людьми. Зазвичай 
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мовці, які використовують цю стратегію комунікації, задовольняють власні 

інтереси на шкоду інтересам інших, змушуючи підтримувати своє рішення.  

Крім цього, залежно від поставленої мети виокремлюються п’ять 

основних стратегічних функцій: 1) стратегія ввічливості; 2) захисна стратегія; 

3) переконання або маніпулювання; 4) узагальнення/наведення прикладу; 

5) стратегія оптимальної самопрезентації [33, c. 217]. Врахування цих 

стратегічних функцій є важливим при вивченні комунікативних ролей на 

мотиваційному рівні мовної особистості персонажа серійного вбивці. 

Комунікативні стратегії відрізняються між собою також за ступенем 

толерантності чи агресивності. Цей ступінь визначається перевагою прямих 

чи непрямих мовленнєвих актів, наявністю чи відсутністю модераторів, 

характером оцінювання та мовними засобами вирішення конфліктів. 

Жорсткість дискурсивної стратегії проявляється у вербальній агресії і 

виражається у вигляді образи чи знущання. М’якість дискурсивної стратегії 

характеризується толерантністю мовлення, схильністю до уникання 

конфліктів, здатністю на компроміси [105, c. 14]. М’які стратегії в сукупності 

реалізують стратегію кооперації, а жорсткі – особистісну стратегію 

суперництва. У реальності люди використовують кооперативну або 

конфронтаційну стратегію залежно від ситуації та особистісних рис, тому 

найчастіше характерною ознакою індивідуальної вербальної поведінки є 

гнучкий стиль. 

Отже, при вивченні структури мовної особистості враховуємо 

концепцію Ю. Караулова репрезентовану на вербально-семантичному, 

лінгвокогнітивному і мотиваційному рівнях. На вербально-семантичному 

рівні виокремлюємо семантичні поля та типову лексику мовця, щоб 

зрозуміти його пріоритети та психологічний стан. Лінгвокогнітивний рівень 

структури мовної особистості персонажа серійного вбивці досліджуємо крізь 

призму концептуальних метафор, що дають змогу усвідомити його 

світосприйняття. Мотиваційний рівень за допомогою теорії комунікативних 

ролей висвітлює наміри персонажів. 
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1.2. Мовна особистість персонажа художнього твору 

 

Аналіз індивідуального дискурсу дає можливість зрозуміти 

психологічну природу особистості, а знання індивідуальних психологічних 

особливостей індивіда допомагає пояснити специфіку його дискурсу. Така 

антропоцентрична природа дискурсу зумовлює створення мовленнєвого 

портрету особистості. 

Мовленнєве портретування спочатку з’явилось у стилістиці і 

базувалось на вивченні ідіостилю письменників. В. Виноградов розробив 

«мовленнєві портрети» О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Толстого [34, c. 163-169]. 

Оскільки категорії «автор» та «персонаж» існують у тісному взаємозв’язку, 

дослідження ідіостилів дало початок вивченню індивідуального 

персонажного мовлення. 

Персонажем (від  лат. persona — маска актора в античному театрі) 

називають дійову особу, що є об'єктом розповіді в художньому творі і 

сприймається як жива або умовно жива істота [235, c. 495]. Поняття 

«персонаж» є сукупністю засобів зображення, як-от портрет, мова, вчинки, 

характеристика з боку інших персонажів.  

Моделювання мовлення персонажів здійснювалося на основі аналізу 

характерних для них синтаксичних засобів, специфічних лексико-

семантичних та морфологічних індивідуальних ознак, що в сукупності 

утворює мовленнєвий портрет експресивно-психологічного типу [154, c. 20]. 

З появою концепції мовної особистості дослідження індивідуального 

дискурсу, в тому числі і персонажного, стало ще продуктивнішим. 

Дослідженням мовної особистості персонажів художніх творів займались 

такі лінгвісти, як Й. Вайсгербер, М. Бахтін, Ю. Караулов, В. Виноградов та 

інші. Й. Вайсгербер і В. Виноградов вирізняли мовну особистість автора і 

персонажа. М. Бахтін вважає, що персонаж є центральним у своєму світі, 

який змоделював автор, і є самостійним та ідеологічно авторитетним [8, c. 
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284]. Персонаж художнього твору втілює власну точку зору на світ і самого 

себе. 

Аналіз мовлення персонажів художніх творів є важливим чинником у 

вирішенні проблеми особистісних аспектів дискурсу. Зображення 

мовленнєво-мисленнєвої діяльності за допомогою художніх засобів створює 

багатий емпіричний матеріал для дослідження природи людської свідомості 

із лінгвістичної позиції. 

Персонажний дискурс проектує мовлення реальних мовних 

особистостей, а аналіз мовної особистості персонажа дає змогу дослідити 

дискурс у всіх його проявах: зразки діалогічного та монологічного, 

підготовленого та непідготовленого мовлення, комунікативних успіхів та 

невдач [2, c. 39]. Різні види мовлення по-різному можуть відбивати характер 

особистості, і тому це слід враховувати при вивченні мовлення персонажів. 

Монологічні висловлювання яскраво демонструють особливості 

ідіостилю мовної особистості та її концептосферу. Діалог дає інформацію 

про стиль спілкування, комунікативну поведінку людини. У діалозі 

відображено різні сфери життя: когнітивну – знання, настанови індивіда; 

позиційну – соціальні ролі; акціональну – дії та активність; соматичну – 

фізичні та психічні стани [223, с. 191]. У діалогічному спілкуванні індивід 

отримує можливість для самовираження та самоствердження. 

Психологічні особливості особистості персонажа можна також вивчати 

через висловлювання інших персонажів твору. Крім цього, художній твір дає 

можливість дослідити внутрішнє мовлення, що тісно пов’язане із процесами 

інтроспекції, рефлексії, автокомунікації [38, c. 86]. Це сприяє вивченню не 

тільки лексикону й тезаурусу мовної особистості, але й її прагматикону, що 

охоплює все багатство мотиваційної сфери особистості і свідчить про те, що 

аналіз персонажного мовлення має велике значення для розуміння поняття 

«мовна особистість». 

1.2.1. Поняття мовного портретування. З поняттям мовної 

особистості тісно пов’язане поняття мовного портрету. Особлива 
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необхідність у мовному портретуванні виникає при вивченні індивідуальних 

чи колективних особливостей мовлення та при розгляді різнорівневої 

структури мовної особистості [39, с. 29]. У тлумачному словнику української 

мови мовний портрет розглядають на основі вивчення мови дійових осіб 

художнього твору [240, c. 194]. Таким чином, мовний портрет передбачає 

точність у відтворенні мовних особливостей того середовища, до якого 

належить зображуваний персонаж. Л. Марчук доповнює таке визначення 

думкою про те, що разом із зовнішньою подібністю автор повинен передати 

духовне життя героя, його соціальний стан [106, c. 6]. Л. Мацько та 

С. Єрмоленко розглядають поняття мовного портрета як стилістичну 

категорію. Так, наприклад, С. Єрмоленко виокремлює зовнішній та 

внутрішній мовний портрет [240, c. 21]. Зовнішній мовний портрет 

реалізується завдяки опису зовнішніх ознак персонажа, а внутрішній – через 

мовні засоби (епітети, порівняння, метафори) зображення психологічного 

стану героя.  

К. Кусько виокремлює такі основні елементи мовного портрета: 

взаємозв’язок мовлення та характеру персонажа,  локальної, соціальної та 

професійної приналежності героя у його мовленні, відображення світогляду, 

політичних та ідеологічних переконань [87, c. 11]. Більшість дослідників 

відрізняють мовний та мовленнєвий портрети, де мовний портрет є ширшим 

поняттям, що включає в себе мовленнєву характеристику, а також 

конкретизований межами мовних здібностей та знань автора тексту [90, c. 9]. 

Отже, мовний портрет є загальною категорією і складником мовної 

особистості, що вербалізується за допомогою мовних засобів у поєднанні із 

соціальною, віковою та психологічною характеристикою індивіда, а 

мовленнєвий портрет є важливою складовою, що його доповнює. 

Теоретичною базою для вивчення конкретних мовних особистостей і 

мовних портретів стали праці В. Виноградова, Ю. Караулова, О. Сироткіної, 

Л. Кузнєцової та інших. М. Панов вивчав фонетичний портрет політичних 

діячів, письменників та учених, виходячи із того, що особистість 
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характеризується приналежністю до певного соціального прошарку, вікового 

покоління, що знаходить своє відображення у її мовленні [118, c. 71]. 

Описуючи нормативні фонетичні елементи мови і дотримання їх чи 

відхилення від них індивідом, учений підкреслює наявність нормативного 

компонента в мовному портреті.  

 Досліджуючи мовний портрет сучасного російського інтелігента, 

Л. Крисін описує характерні фонетичні, лексичні та комунікативні ознаки 

мовного портрета цього прошарку населення з урахуванням дотримання чи 

порушення норм мовного етикету [81, c. 162]. О. Алюніна звертає увагу на 

комунікативно-стилістичний компонент у процесі створення мовного 

портрета, акцентуючи увагу на спілкуванні [1, c. 107]. Тому комунікативна 

поведінка мовця є важливим елементом його мовного портрета. 

Цілісний мовний портрет мовної особистості можна отримати на основі 

докладного опису мови і мовної поведінки індивіда в значному часовому 

проміжку [161, c. 306]. Це завдання є дуже складним, тому дослідження 

проблеми мовної особистості персонажа серійного вбивці і створення його 

мовного портрета базуються на вивченні мовної поведінки, яка має типові 

ознаки мовця, що вимагає детальнішого розгляду характеру реального 

серійного вбивці. 

1.2.2. Мовно-психологічний портрет серійного убивці. Оскільки 

мовлення залежить від психіки мовця, то при дослідженні дискурсу важливо 

враховувати взаємодію лінгвістики із психологією [131, с. 12]. 

Співвідношення понять індивідуального стилю і особистості, мовлення та 

свідомості, пояснення таких явищ, як лексикон, тезаурус, мовна та 

концептуальна картини світу потребують застосування деяких знань із 

психології. У психології значний внесок у вирішення цих проблем зробили 

Ж. Піаже, Е. Келлер, Л. Виготський, І. Павлов, М. Жинкін, О. Леонтьєв. У 

лінгвістиці до цієї проблеми зверталися Й. Вайсгербер, Г. Ейгер,  Ю. 

Караулов, С. Сухих та ін. З урахуванням взаємодії лінгвістики та психології 

ведуться дослідження мовлення у контексті таких видів діяльності, як 
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пам’ять, сприймання, уява, мислення, творчість, а також емотивність, 

агресивність в індивідуальному мовленні. 

Потреба у взаємодії психології та лінгвістики виникає також при 

вивченні мовної особистості персонажа серійного вбивці, що вимагає 

розгляду основних характеристик справжніх серійних убивць, які наводить 

психологія. 

Сукупність індивідуальних якостей, які визначають типову поведінку 

людини, називають психологічними особливостями особистості [95, с. 27]. 

Для їх кращого розуміння в образі серійного вбивці слід звернутись до 

визначення поняття «серійний убивця». Вважаємо, що найбільш точне 

трактування цього терміна подає Р. Ресслер, який розглядає серійного 

вбивцю як особу, що  вчинила три і більше окремих, розділених між собою 

періодами емоційного спокою жорстоких убивств людей, часто з метою 

досягнення власного психологічного задоволення [220, с. 132]. Саме цим 

варіантом визначення поняття «серійний убивця» керуємось при відборі 

персонажів художніх творів. 

Важливо зазначити, що особлива увага звертається на організованих 

серійних убивць, оскільки для неорганізованих серійних убивць характерним 

є нижчий від середнього IQ, знижений контроль над своєю поведінкою, 

необдумані вчинки [42, c. 497]. У творах останні зображені із недостатньою 

для дослідження дискурсу кількістю реплік (до прикладу, персонаж Буффало 

Біл у творі Томаса Гарріса «The Silence of the Lambs»). Організований 

серійний вбивця соціально адаптований, може вести подвійне життя, його IQ 

є вищим від середнього [199, c. 46], що спостерігається в більшості 

досліджених персонажів. Для відбору персонажів серійних убивць необхідно 

також розглянути психологічний портрет реальних убивць, до ознак якого 

належать: 1) імпульсивність, агресивність, жорстокість; 2) брехливість, 

нещирість, ненадійність; 3) заглибленість у себе, ізольованість від 

суспільства; 4) хворобливе самолюбство у поєднанні із завищеною 

самооцінкою; 5) відсутнє уявлення про цінність життя іншої людини та брак 
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найменшого співпереживання, відсутність каяття за вчинене; 6) афективний 

характер поведінки; 7) оточення часто сприймається ними як вороже, 

оскільки вони вважають, що всі люди налаштовані проти них; 8) бажання 

«боротись за справедливість» шляхом убивства людей, які, на їхню думку, є 

або недостойними жити в суспільстві (безхатченки, проститутки, наркомани), 

або винні в чомусь (нагрубили, образили чи просто «не так подивились»); 9) 

важке дитинство (фізичне насильство, приниження, неблагополучна сім’я) 

[232, с. 285].  Визначення головних ознак реальних серійних убивць 

дозволить порівняти правдоподібність змалювання образу персонажів і 

відповідність (збіг чи незбіг) психологічного характеру і мовної поведінки. 

Для прагматичної оцінки дискурсу персонажів серійних убивць варто 

звернутись до їх мотивації. За мотивом учинених реальних злочинів 

виокремлюють 1) серійних убивць-гедоністів, які передусім намагаються 

отримати задоволення від убивства. Серед них виділяють сексуальних 

маніяків (прикладами можуть бути Джеффрі Дамер, Джон Уейн Гейсі) та 

маніяків-руйнівників (отримують задоволення, завдаючи страждань іншим, 

наприклад: Кліффорд Олсон); 2) серійних убивць-візіонерів, які, на їх думку, 

керуються «вказівками» диявола або Бога, часто страждають галюцинаціями 

та чують голоси (Девід Берковіц, Герберт Маллін); 3) місіонерів, які 

вбивають заради певної цілі, наприклад, покращити світ (Тед Качинський); 

4) владолюбців, які прагнуть контролю над жертвою (Теодор Банді) [202, 

с. 385]. В американській художній літературі 20 століття ми виявили в 

основному персонажів серійних убивць-гедоністів (яскравим прикладом 

гедоніста-руйнівника є Патрік Бетмен у романі Брета Істона Елліса 

«American Psycho») та владолюбців (наприклад, Енні Вілкес у творі Стівена 

Кінга «Misery»).  

Мовну поведінку персонажів дозволяють краще зрозуміти дослідження 

американського психіатра Х. Клеклі, який, аналізуючи психологічний 

портрет психопатів серійних убивць, увів поняття «маска нормальності». Цей 

термін позначає вдавану поведінку, яка відповідає суспільним нормам. Тобто 
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психопат грає роль ідеального громадянина. Х. Клеклі вважає, що психопат 

страждає душевною хворобою: невиліковним афективним розладом 

(порушення в емоційній сфері). Це означає, що серійний убивця є 

психопатом, взагалі не відчуває ніяких емоцій або тільки поверхові. Те, що 

для іншого було б нещастям, для нього є простою незручністю. Такі люди 

можуть бути артистичними інтелектуалами та імітувати слова про емоції 

[178, с. 48]. Отже, в дискурсі персонажів серійних убивць слід звернути увагу 

на емоційність їх мовлення.  

Х. Клеклі пояснює поведінку серійних убивць через функціонування 

механізму захисту психіки. Психіка людини включає у себе три рівні: 

несвідоме (інстинкти, витіснені спогади), підсвідоме (незатребуваний у цей 

момент досвід) та свідоме (переживання в цей момент, орієнтування на 

установки соціуму) [178, c. 49]. Інстинкти, що знаходяться в несвідомому, 

блокуються на рівні підсвідомого через заборони у сфері свідомого. Для того 

щоб ті інстинкти, які блокуються, не досягали критичної межі, вони 

виводяться невеликими порціями. Таким чином працює механізм захисту 

психіки. Саме цей механізм обумовлює соціальну поведінку із незначними 

конфліктними моментами [132, с. 113].  Для серійних вбивць загалом подібні 

малозначні конфлікти не є характерними, що часто призводить до їх 

позитивного сприйняття в суспільстві. Оскільки механізм захисту в них не 

функціонує належним чином, то скидання енергії несвідомого відбувається в 

інший спосіб, а саме в момент вчинення злочинів. Х. Клеклі вважає, що 

серійний убивця після скоєння злочину позбавлений вантажу інстинктів і є 

зразком психічно здорової та врівноваженої людини [178, с. 49], що 

відповідно повинно проявлятись і в зміні мовленнєвої поведінки.    

Визначення фактора «маска нормальності» допомагає при створенні 

психологічного та мовного профілю невідомого злочинця. Виокремлюють 

три види «маски нормальності» за ступенем адаптованості в соціумі її носія: 

1) яскраво виражена «маска нормальності» (її носій, на погляд спостерігача, 

гармонійно вписаний у соціум); 2) достатньо виражена «маска нормальності» 
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(носій, на думку спостерігача, непримітний у соціумі); 3) мало виражена 

«маска нормальності» (носій характеризується антисоціальними 

властивостями). Так, зокрема, яскраво виражена «маска нормальності» часто 

відповідає високому освітньому рівню та соціальному стану [178, с. 49]. 

Серед персонажів художніх творів в основному зустрічаються діючі особи з 

яскраво та достатньо вираженою «маскою нормальності», що відповідно 

відображається у зв’язності та логічності дискурсу.   

Потреба у вивченні мовлення серійних убивць зумовлена необхідністю 

їх швидкого виявлення в соціумі. При розкритті злочинів криміналісти часто 

застосовують психолінгвістичні засоби при вивченні мовлення злочинців 

(цим займається судова психолінгвістика «forensic psycholinguistics»). Риси 

характеру, вік, стать, географічну належність, расу, освітній, релігійний, 

соціальний стани часто можна описати, аналізуючи мовлення людини.  

При вивченні усного мовлення акцент може свідчити про походження 

людини. Також використання людьми деяких слів видає їх географічне 

походження. Наприклад, люди із Філадельфії, купуючи газований напій, 

використовують слово «soda», а приїжджі із Пітсбурга віддають перевагу 

слову «pop» [227, с. 19]. Походження можна також встановити і на 

синтаксичному рівні. Якщо мовець використовує непритаманний англійській 

мові порядок слів (наприклад, підмет-додаток-присудок), це може свідчити 

про те, що англійська не є рідною мовою і мовець є іноземцем [9, с. 112]. 

Вікові особливості проявляються у виборі різних фраз чи слів для позначення 

одного і того ж поняття різними поколіннями. Наприклад, слово «Internet» 

люди похилого віку охарактеризують як «innovation», а молодше покоління 

вибере слово «technology» [241, с. 379]. Гендерні відмінності мовлення 

проявляються у виборі жінками фраз, які підтверджують сумнів «It seems», «I 

suppose», більш емоційної лексики на позначення почуттів, використанні 

інтенсифікаторів «so», «such», «really», а також помітна ввічливість 

повідомлення [41, с. 21]. Оперування біблійними термінами свідчить про 

релігійність, а правильна граматика мовлення – про середню або вищу освіту. 
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 Значний внесок у дослідження дискурсу серійних убивць зробив 

американський учений Дж. Хенкок зі своїми колегами, розглянувши ряд 

факторів, у тому числі й те, як злочинці описували сам акт злочину. Аналіз 

здійснювався за допомогою спеціальної комп’ютерної програми Wmatrix, яка 

математичним шляхом підраховувала кількість різних частин мови, частоту 

використання тих чи інших слів. Вчені дійшли висновку, що серійні вбивці 

віддають перевагу минулому часу у своїх розповідях [195, c. 19]. Згодом,  

після аналізу інших мовних ситуацій, було встановлено, що минулий час у 

маніяків домінує над теперішнім, навіть у порівнянні із нормальними 

людьми, що може бути показником психологічної відчуженості серійних 

убивць.   

У мовленні убивць-психопатів була виявлена велика кількість вигуків, 

які особливо часто переривають зв’язність думок у мовленні. Це може бути 

показником необхідності певного часу на обдумування сказаного. Дж. 

Хенкок вважає, що всі ці «мм», «а-а» пов’язані з одяганням «маски 

нормальності». 

Професор Н. Андерсон пише, що психопати відносяться до світу й 

оточуючих людей як до засобів досягнення власних цілей, а тому в їхній мові 

є велика кількість підрядних речень та слів, які пов'язані з причино-

наслідковими твердженнями, як-от: «тому що», «таким чином», «для того 

щоб» тощо [170, c. 108]. Н. Андерсон пояснює цю особливість тим, що 

маніяки розглядають злочин як логічний наслідок свого задуму для 

досягнення своїх цілей та інтересів.   

У той час коли більшість людей намагаються задовольнити свої 

духовні та соціальні потреби (релігія, сім’я, кар’єра та ін.), серійні вбивці-

психопати залишаються під контролем біологічних потреб. Проведений 

Дж. Хенкоком аналіз показав, що психопати використовують у два рази 

більше використання психопатами слів, які відносяться до фізіологічних 

потреб організму та самозахисту, включаючи їжу, напої та грошові засоби.  
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На думку Х. Клеклі, психопати проявляють певні особливості у своєму 

мовленні, прагнучи похизуватися перед іншими. Їх мова може бути більш 

експресивна і містити більше емоційних слів з метою отримати необхідну 

увагу, що допомагає серійним убивцям маніпулювати іншими людьми [178, 

c. 48]. Психопати неспроможні зрозуміти глибоке семантичне та емоційне 

значення мови і вловити нечіткі та абстрактні значення. Вчені також дійшли 

висновку, що психопати говорять набагато повільніше, використовуючи 

слова з емоційним забарвленням, таким чином контролюючи мовлення й 

уникаючи помилок.  

Такі дослідження мовлення дають можливість виявити в людини 

психопатологічний стан, притаманний серійним убивцям.    

Вивчення мовної особистості персонажів-серійних убивць із 

залученням цих психологічних даних дає змогу зрозуміти, наскільки точно і 

правдоподібно письменник зміг змалювати особистість серійного вбивці, а 

також дослідити взаємозв’язок між мовленням і характером мовної 

особистості персонажа художнього твору. 

 

1.3. Основи психолінгвістичних досліджень дискурсу 

 

Лінгвістичні дослідження минулого традиційно стосувалися аналізу 

тільки мовних засобів (фонетичних, лексичних, граматичних тощо), але на 

сучасному етапі стає зрозумілим, що ці засоби виконують передусім 

комунікативну функцію, тому до уваги повинна також братись і мовна 

особистість. Цією проблемою займаються різні галузі мовознавства, у тому 

числі й психолінгвістика.  

1.3.1 Психолінгвістика: визначення і предмет. Поняття 

«психолінгвістика» є досить складним та багатогранним і трактується 

різними вченими по-різному. На думку Ч. Осгуда, психолінгвістика вивчає ті 

процеси, у яких інтенції тих, хто говорить, перетворюються в сигнали 

певного коду і переходять в інтерпретацію тих, хто слухає, тобто 
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психолінгвістика займається процесами кодування та декодування, оскільки 

вони є співвідношенням між повідомленням та учасником комунікації [216, 

c. 134]. Д. Слобін визначає психолінгвістику як науку засвоєння та 

використання структури мови [226, c. 123]. Е. Фернандес вважає, що 

психолінгвістика є вченням про співвідношення між нашими експресивними 

і комунікативними потребами та засобами, які нам надає мова [185, c. 191]. 

О. Кубрякова стверджує, що у психолінгвістиці існує постійний зв'язок між 

змістом, мотивом і формою мовної діяльності, з однієї сторони і між 

структурою та елементами мови, використаними у висловлюванні, з другої 

[83, c. 85]. О. Леонтьєв розглядає психолінгвістику як науку, предметом якої 

є співвідношення між системою мови та мовною здатністю [95, c. 33]. 

На думку С. Засєкіна, у центрі уваги психолінгвістики знаходиться 

індивід у процесі спілкування [59, c. 348], а головними завданнями 

психолінгвістики є вивчення процесів планування мовлення, механізмів його 

породження та сприйняття, засвоєння мови дитиною, а також розгляд 

проблем білінгвізму, перекладу та оволодіння іноземними мовами. 

Психолінгвістичні засади почали формуватись вже давно, адже ще 

Вільгельм фон Гумбольдт запропонував ідею мовної діяльності і розуміння 

мови як з’єднюючої ланки між соціумом та людиною [50, c. 323]. Саме слово 

«психолінгвістика» (від грец. psyсhe — «душа», франц. linguistique — «наука 

про мову») вперше було згадане американським психологом Н. Пронко в 

його статті «Мова і психолінгвістика», а як самостійна наука 

психолінгвістика виникла у 1953 році, коли у США, в університеті Індіани 

був проведений міжуніверситецький семінар під керівництвом психологів 

Ч. Осгуда, Дж. Керолла та лінгвіста Т. Сибеока. Тоді в основу 

психолінгвістики лягли три складові: біхевіористська психологія, 

дескриптивна лінгвістика і теорія комунікацій [230, c. 191]. Ч. Осгуд вважав, 

що у людській психіці нема нічого, що б не піддавалось мовному опису. На 

його думку, мова є системою неопосередкованих чи опосередкованих 

реакцій людини на вербальні чи невербальні стимули. При цьому вербальні 
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стимули можуть частково викликати ту саму поведінку, що і відповідні 

невербальні. Мовна поведінка регулюється системою фільтрів, які 

затримують і перетворюють мовний стимул. Ч. Осгуд поділив таку мовну 

поведінку на чотири рівні: рівень рецепції, де мовні стимули 

перекодовуються у нервові імпульси, рівень інтеграції, де ці імпульси 

утворюють єдність – свого роду «гештальт», рівень репрезентації, де 

«гештальт» асоціюється з невербальними стимулами і набуває початкового 

значення та рівень самостимуляції, де на основі отриманої інформації 

здійснюється вибір «моторної схеми», яка перетворюється у факт поведінки 

[216, c. 107].  Ч. Осгуд досліджував зміст окремих слів, зосередивши увагу на 

їх відношенні між стимулом та реакцією, тобто найбільше його  цікавили 

асоціативні зв’язки.  

Основними ознаками психолінгвістики першого покоління були 

реактивний характер, атомізм та індивідуалізм. Реактивний характер 

вкладав всі психолінгвістичні дослідження в біхевіористські рамки «стимул – 

реакція» із психологічним напрямом на дослідження мовної поведінки [198, 

c. 217]. Атомізм полягав у тому, що психолінгвістика вивчала окремі слова, 

граматичні форми чи зв’язки. Це чітко помітно в осгудівській теорії 

засвоєння дитиною мови, яка зводилась до того, що дитина просто повинна 

вивчати окремі нові слова [228, c. 91]. Щодо індивідуалізму, то О. Леонтьєв 

розглядає його як теорію мовної поведінки індивіда, вирвану не тільки із 

суспільства, але із реального процесу спілкування, який зведений до простої 

передачі інформації від людини, яка говорить, до людини, яка слухає.  

Основним завданням було вивчення відношення між структурою 

повідомлення та якостями індивідів, які продукують і приймають це 

повідомлення. 

Представниками психолінгвістики другого покоління були 

Н. Хомський та Дж. Міллер. Наприкінці 1950-х років Н. Хомський робить у 

психолінгвістиці акцент саме на лінгвістичні дослідження, на відміну від 

Ч. Осгуд, який будував свою психолінгвістичну теорію у більш 
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психологічному біхевіористському руслі. Свої психолінгвістичні погляди 

Хомський виразив у  книзі «Аспекти теорії синтаксису» (1965), де він 

вводить поняття глибинної структури, яка позначає семантичну 

інтерпретацію синтаксичної конструкції речення. Згідно з теорією 

Н. Хомського, порядок утворення речення є таким: «База утворює глибинні 

структури. Глибинна структура подається в семантичний компонент і 

отримує семантичну інтерпретацію; за допомогою трансформаційних правил 

вона перетворюється у поверхневу структуру, якій в подальшому надається 

фонетична інтерпретація за допомогою правил фонологічного компоненту» 

[177, c. 213]. Отже, психолінгвістична концепція Н. Хомського показує 

проекцію лінгвістичної моделі на психіку людини. В центрі лінгвістичної 

теорії повинна знаходитись мовна компетенція, а не мовна діяльність, тому 

психолінгвісти цього періоду сконцентрували свої сили на вивченні 

розуміння мови, ігноруючи дослідження утворення мови. 

Найважливішою відмінністю між ідеями психолінгвістів першого та 

другого покоління є подолання атомізму останніми. Це помітно на прикладі 

трактування засвоєння мови дитиною, яку Н. Хомський розглядає не як 

оволодіння окремими мовними елементами, а як засвоєння системи правил 

формування осмисленого висловлювання. Як вже було згадано, психологічна 

орієнтація змінилась лінгвістичною, яка зводить психологічні процеси тільки 

до реалізації мовних структур у мові. Системність поведінки чи діяльність 

людини виведені за межі психолінгвістичних досліджень цього періоду. 

Одним із основних положень Н. Хомського та Дж. Міллера стала ідея 

універсальних вроджених правил оперування мовою, яка була сформована на 

основі того, що ці правила відсутні в експліцитній формі у мовному матеріалі 

і кожна дитина так само вільно може оволодіти мовою будь-якої структури 

[213, c. 356]. Ця концепція ще більше поглибила особливість індивідуалізму 

першого етапу розвитку психолінгвістики, адже процес оволодіння мовою 

звівся тепер до взаємодії вроджених правил і мовного матеріалу. 
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Американський психолінгвіст Д. Слобін ставить під сумнів ідею 

Н. Хомського про «мовні здібності» і стверджує, що у мовному механізмі 

людини існує ланка, яка здійснює оцінку мовної інформації незалежно від 

аналізу мовної структури речення [226, c. 127]. У подальших дослідженнях 

Д. Слобін розвиває цей підхід, намагаючись пов’язати  закономірності 

засвоєння мови із «домовними формами поведінки» дитини.  

Розділяючи думку Ж. Піаже, Д. Слобін також вважає, що розвиток 

пізнавальних процесів здійснюється сам по собі, а мовний розвиток його 

відображає. Таким чином, психолінгвістичне дослідження граматики, на його 

погляд, повинне переслідувати дві цілі: перевірку «психологічної реальності» 

лінгвістичного опису мовних здібностей та визначення психологічних 

факторів, які впливають на мовну активність. 

Європейські психолінгвісти також сприйняли ідеї Н. Хомського з 

критикою і паралельно розвивали іншу психолінгвістичну позицію другого 

покоління. Англійці П. Уосон, Дж. Джонсон-Лейрд, Дж. Грін, Дж. Мортон та 

Дж. Маршал перейшли від вивчення речення до тексту, проте 

зосереджувались, в основному, на сприйнятті мовних засобів зв’язку між 

реченнями.  

Дж. Грін у своїй книзі «Психолінгвістика: Хомський і психологія» 

подає систематичний та детальний опис експериментально-

психолінгвістичних методик та отриманих результатів. Вона звертається до 

проблеми розрізнення понять «мовні здібності» та «мовна активність», де 

«мовні здібності» розглядаються у зв’язку з мовою як поняття, що надає 

можливість говорити [192, c. 125], а під «мовною активністю» Дж. Грін 

розуміє реальні висловлювання носія мови, при чому співвідношення між 

цими висловлюваннями і лінгвістичними правилами мови можуть 

порушуватися. 

В європейській психолінгвістиці цього періоду також розглядається 

інше функційне співвідношення між граматикою і семантикою в утворенні та 

сприйнятті речень, вводиться окреме поняття теорії висловлювання, а ідея 
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повного або часткового ізоморфізму психолінгвістичних структур 

залишається в силі. 

Психолінгвістика третього покоління або «нова психолінгвістика» 

сформувалася у середині 1970-х років. Представниками у США були 

Дж. Верч, Дж. Брунен, у Франції – Ж. Мелер, Ж. Нуазе, Д. Дюбуа. 

Психолінгвісти цього періоду подолали атомізм концепцій Ч. Осгуда та 

ізоляціонізм ідей Н. Хомського. Вони розглядають психолінгвістичні 

процеси в широкому контексті мислення та спілкування, існує думка про 

необхідність базування теорії на матеріалі дослідження різних мов, 

посилилась увага до семантики і виникло прагнення досліджувати реальні 

комунікативні ситуації [186, c. 127]. К. Аренс акцентує на одночасному 

аналізі лінгвістичної та психологічної інформації [168, c. 96], Дж. Айчісон 

вважає, що мова повинна розглядатись не як одинакова для всіх людей, а як 

явище соціальне [169, c. 45]. Такі напрями дослідження вказують на дедалі 

більше залучення лінгвістичних засобів та важливу роль мови і процесу 

спілкування у психолінгвістичних наукових розвідках. 

У радянському просторі представниками психолінгвістики ХХ століття 

стали Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія, П. Гальперін та інші. На думку 

Л. Виготського, відношення між думкою та словом є двостороннім процесом 

і першим завданням його аналізу є вивчення тих фаз, із яких складається рух 

від думки до слова та навпаки [38, c. 298]. О. Лурія в межах психолінгвістики 

зробив внесок у дослідженні різних видів афазії – мовних порушень, 

пов’язаних із руйнуванням, внаслідок травми, різних зон кори головного 

мозку [98, c. 295].  У радянській психолінгвістиці мова трактується не як 

система мовних реакцій, а як активна та цілеспрямована мовна діяльність. 

Сучасна психолінгвістика продовжує динамічно розвиватись і це 

проявляється у розширенні її предмета досліджень, який тепер охоплює не 

лише психічні механізми мовленнєвої діяльності, але і мовну особистість. 

Серед основних ознак сучасної психолінгвістики Д. Керол згадує перехід від 

синтаксичного підходу до семантичного з урахуванням контексту і намірів 
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співрозмовника [175, c. 185], адже раніше інформація передавалась в 

основному із синтаксичної перспективи, а прагматика та семантика в деякій 

мірі ігнорувались. На сучасному етапі досліджень мета спілкування та 

інтенції мовця вийшли на передній план.  

Отже, розглянувши розвиток та становлення психолінгвістики як 

науки, можна зробити висновок, що на кожному етапі своєї історії 

психолінгвістика набувала нових якостей, вдосконалювалась і привертала все 

більший інтерес науковців, що пояснює актуальність та продуктивність її 

досліджень. 

1.3.2. Аналіз художнього дискурсу в контексті психолінгвістики. 

Художній дискурс відкриває читачам цікавий та неповторний світ художніх 

творів, у яких автор реалізує свої ідеї та наміри, використовуючи все 

багатство мови і вкладає у слова своїх персонажів певний зміст, який читачі 

сприймають по-різному, залежно від своїх психологічних особливостей. Так, 

Я. Бистров вважає, що експансія сучасних наратологічних досліджень 

пов’язана із «з’ясуванням проблеми співвідношення таких текстових 

конструктів як факт і вигадка, фактуальна і фікціональна оповідь, а також 

проблеми інтерпретації амбівалентності особистості автора, творчої функції 

оповідача і читача» [16, с. 9]. Така думка наштовхує на усвідомлення 

важливості різностороннього підходу до вивчення дискурсу із врахуванням 

не тільки передумов написання твору, але й дослідженням особистостей 

автора, оповідача і читача. 

Для того щоб ширше вивчити поняття «художній дискурс», спочатку 

необхідно розглянути взаємозв’язок таких понять як «дискурс» та «текст». 

Терміни «дискурс» і «текст» досить довго ототожнювались, але починаючи з 

1980-х років ці поняття починають розмежовувати. Так, наприклад, Теун Ван 

Дейк вважав, що текст – це абстрактна структура, а дискурс – це вид 

актуалізації цієї структури, який вивчається з урахуванням 

екстралінгвістичних чинників [51, с. 156]. Е. Бенвеніст розглядав дискурс як 

мовлення, невіддільне від мовця [12, с. 329]. На думку І. Сусова, текст – це 
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«інформаційний слід» дискурсу, що відбувся [148, с. 14]. Тобто, дискурс є 

певною мірою реалізацієї мовлення у тексті.  

Текст та дискурс можуть також протиставлятись за критеріями 

опозицій: процес – продукт; динамічність – статичність; функційність – 

структурність. У лінгвістичному енциклопедичному словнику дискурс 

визначається як «зв'язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими факторами; текст, взятий у 

дієвому аспекті» [237, с. 136–137], що вказує на те, що при вивченні дискурсу 

необхідно брати до уваги й екстралінгвістичні чинники. 

Ф. Бацевич подає таке трактування поняття «дискурсу»: «дискурс – це 

сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, повʼязаних із 

пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням мовної 

картини світу адресата слухачем» [9, с. 138]. Із слів Ф. Бацевича стає 

зрозумілим, що дискурс є динамічним явищем, яке реалізується у процесі 

спілкування і має на меті взаєморозуміння мовця і слухача. 

Н. Андрейчук зосереджує увагу на дослідженні одиниць дискурсу і 

вважає, що «взаємопов’язані мовні, мислительні та комунікативні аспекти 

дискурсу утворюють нероздільну єдність, однак з евристичної точки 

потребують розділення та випрацювання теоретичних основ і методів їх 

аналізу» [2, с. 12]. Тобто, для дослідження дискурсу необхідно поєднувати 

різні підходи.  

Серед різних видів дискурсу вирізняють художній дискурс. 

О. Переломова розглядає художній дискурс як дискурс художньої літератури, 

який характеризується наявністю антропологічних та ідейних чинників 

впливу на формування думки читача [120, с. 81]. Важливим фактором 

художнього дискурсу є його прагматична сутність та функціонування в 

межах діалогічних відносин: письменник – художній твір – читач. І. Бехта 

вважає художній дискурс мовою усієї художньої літератури, яка реалізується 

у вигляді художніх творів: «Це система, яка функціонує у художній 

літературі як засіб відображення реальної чи вигаданої дійсності, як засіб 
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передачі автором свого розуміння і сприйняття цієї дійсності, а також як 

засіб комунікації автора та читача» [15, с. 102]. У зв’язку з цим читачі 

сприймають художні твори крізь призму свого розуміння, надаючи твору 

нового бачення.  

Згідно з традиційним підходом, при аналізі художнього дискурсу 

розглядаються текстові одиниці, граматичні категорії, зв’язки та стилістичні 

засоби. Проте, на думку Н. Кондратенко, «…для дослідження художнього 

дискурсу недостатньо враховувати лише власне текстові параметри. 

Потрібно проаналізувати прагматичну настанову автора. Створення й 

функціонування художнього твору, втіленому в художньому тексті, 

уможливлено завдяки екстралінгвальним конвенціям, що розкривають 

звʼязок між текстом і світом» [76, с. 166]. Виходячи із функцій художнього 

дискурсу, слід зазначити, що він є способом зберігання та передачі 

інформації, відображенням життя індивіда і головною одиницею комунікації. 

Дуже часто художній дискурс визначають як дискурс, який 

використовує мовні засоби в їх естетичній функції з метою передати 

емоційний зміст повідомлення [57, с. 42]. Літературознавчий підхід до 

вивчення художнього дискурсу зосереджує увагу на епосі створення та 

національно-культурній приналежності твору, що часто ігнорує 

індивідуальність автора, а тим більше сприйняття читача [167, с. 121]. У 

лінгвістиці текст розглядається як замкнута система мовних елементів, що 

також обмежує розуміння мовної особистості автора, персонажа чи читача 

[97, с. 84]. На відміну від літературознавчого та лінгвістичного підходів до 

вивчення художнього дискурсу, у психолінгвістиці, за словами Л. Щерби, 

текст не існує за межами його створення та сприйняття, тобто до уваги 

повинні братися психологічні особливості і автора, і читача [165, с. 159].  

Сучасна художня література також широко використовує засоби 

психологічного зображення персонажів та подій, що підсилює психологізм 

творів і пояснює актуальність досліджень психонаративу. Н. Ізотова вважає, 

що психонаратив у вужчому розумінні спрямований на «відтворення 
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психологічного та емоційного станів персонажа, відзеркалюючи у такий 

спосіб індивідуально-авторську оцінку дійсності» [65, c. 199], а в ширшому – 

«це вербальна актуалізація ситуацій та подій, що зображують внутрішній світ 

персонажа» [65, c. 199].  Дослідниця виокремлює два способи втілення 

психонаративу в художньому творі: 1) зовнішній або непрямий, який 

передбачає вербальний опис зовнішніх виявів психологічного стану 

персонажів (міміка, жести, особливості мовлення тощо); 2) внутрішній або 

прямий: коли персонаж сам розповідає про свій емоційний стан (через 

внутрішній монолог, щоденник, сповідь, сон) [66, c. 46].  Таким чином, 

непрямий спосіб втілення психонаритиву можна дослідити через 

невербальну поведінку персонажів серійних вбивць, а прямий спосіб – через 

їх мовлення та внутрійній монолог.   

Для кращого розуміння психологічних особливостей письменника та 

читача у психолінгвістиці художній дискурс вивчається як засіб вираження 

внутрішнього досвіду особистості. Важливим для результату 

психолінгвістичного аналізу художнього дискурсу є положення про 

подібність інтелектів, що підтверджується гіпотезою Геннекіна-Рубакіна [44, 

с. 128] про те, що найкраще твір сприймається читачем, психологічні 

особливості якого є близькими до авторських. Психолінгвісти прагнуть 

дослідити внутрішній процес планування мовлення і зовнішній процес 

регулювання мовленнєвої діяльності за допомогою мовних засобів, що дає 

можливість вивчати мовну особистість людини. Також важливим у 

психолінгвістиці є процес сприйняття і розуміння дискурсу читачем, що 

розглядається як ієрархічна система нижчого (сенсорного) і вищого 

(смислового) рівнів [133, с. 80]. Ієрархічність розуміння дискурсу 

проявляється у поступовому переході від інтерпретації окремих слів до 

розуміння суті висловлювань, а потім і до осмислення загальної ідеї тексту. 

Серед європейських та американських психолінгвістів та лінгвістів 

виділяються декілька відомих моделей розуміння дискурсу: 1) теорія 

конструкції та інтеграції (В. Кінтч) інтерпретує дискурс на основі трьох 
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видів розумової репрезентації: поверхнева модель, яка вивчає окремі слова та 

їх синтаксичні відношення; модель, що базується на тексті  і описує основні 

пропозиції дискурсу; ситуативна модель, котра описує ідеї твору; 2) гіпотеза 

мінімалізму (Г. Маккун, Р. Реткліф) – послідовність дискурсу вибудовується 

на основі швидких висновків робочої пам’яті читача; 3) теорія 

конструювання (А. Гресер, М. Сінгер, Т. Трабассо) – замість побудови 

розширеної просторової моделі дискурсу, реципієнт створює мінімальний 

логічний варіант; 4) модель індексації подій (Р. Цван, М. Лангстон, А. Гресер) 

– увага звертається на різну цінність інформації для читача; 5) теорія 

структури, що вибудовується (М. Е. Гернсбахер) полягає у тому, що 

реципієнт починає аналіз дискурсу із первинної основи – «фундаменту», на 

який поступово шарами накладаються підструктури пов’язаної між собою 

інформації. Розуміння тексту у цій теорії метафорично порівнюється із 

будівництвом будинку [207, с. 64]. Оскільки в останній теорії дискурс 

розглядається як складна структура, у якій всі елементи є взаємопов’язаними 

і нашаровуються один на одного залежно від своєї значущості, то така теорія 

є нам найближчою, адже перспективою дослідження є психолінгвістичний 

аналіз персонажа художнього дискурсу, який знаходиться на вершині такої 

структури («дахом будинку»).     

Американський психолінгвіст Д. Керолл, проводячи 

психолінгвістичний аналіз дискурсу, звертається до теорії Г. Кларка та 

О. Хавіленда, згідно з якою процес розуміння та сприйняття дискурсу 

відбувається у три етапи: на першому етапі визначається котра інформація 

подана, а котра нова; на другому етапі відбувається пошук у пам’яті 

відповідника для поданої інформації; на третьому етапі нова інформація 

співвідноситься із знайденим у пам’яті відповідником  [175, с. 290]. Така 

послідовність аналізу дозволяє зрозуміти наскільки логічно побудований 

дискурс, адже якщо на другому етапі відповідник не знайдено, то сприйняття 

такого тексту читачем значно ускладниться. 
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Розуміння та сприйняття художнього дискурсу на пострадянському 

просторі також цікавило багатьох вчених. Серед них наукового визнання 

здобули ідеї Н. Нестерової, Т. Касаткіної, Т. Сенченко, О. Пєшкової та ін.  На 

думку О. Пєшкової розуміння дискурсу може відбуватись у три етапи [121, 

с. 80]: поверхневий, який пов'язаний із розумінням прямого значення у 

контексті; глибинний, де відбувається аналіз непрямого значення, підтексту; 

етап сенсу, де читач усвідомлює концепт тексту і де відбувається його 

інтелектуально-емоційне сприйняття. 

В. Красних для психолінгвістичного аналізу дискурсу пропонує 

розглянути такі параметри: 1) конституацію дискурсу, під якою він розуміє 

екстралінгвістичну реальність, в якій відбувається комунікативний акт 

дискурсу; 2) час, що має важливе значення для процесу мовлення, особливо 

звертається увага на паузи між репліками мовців; 3) послідовність реплік 

мовців, де репліки розглядаються не просто механічно, але з урахуванням 

семантичних і функційних особливостей: послідовне висловлювання мовця 

може бути вкладеним як в одну, так і в декілька реплік; 4) конкретний 

суб’єкт – автор, мовець; 5) стимул до мовної дії та інтенція утворення 

мовлення; 6) вербальна форма мовленнєвої діяльності та сам текст із усіма 

його мовними засобами; 7) реакція на мовну поведінку (вербальна чи 

невербальна); 8) структура тексту (тут слід розглядати мікротексти та 

макротексти); 9) логічна побудова тексту; 10) конкретна мовленнєва дія, яку 

В. Красних розглядає як фрагмент спілкування, яка пояснюється 

комунікативно-прагматичним напрямом тексту; 11) зв'язок між 

мовленнєвими діями одного та різних мовців [78, с. 83]. Такий підхід до 

вивчення художнього дискурсу дає можливість всебічно оцінити не тільки 

мову письменника і його наміри, але й процес комунікації між різними 

персонажами твору, враховуючи їх індивідуальні реакції та здатність до 

ефективного спілкування 

Т. Дрідзе запропонувала метод інформативно-цільового підходу до 

аналізу художніх творів. Вона вважає, що при вивченні структури дискурсу 
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важливим є прогнозування можливих інтерпретацій тексту, тобто на 

першому етапі розглядається мета твору, а потім і сам матеріал тексту, у 

якому ця мета реалізується. У побудові дискурсу вона виокремлює мікро- та 

макроструктури, де макроструктура будується у вигляді ієрархії смислових 

блоків (від основної інформації до її роз’яснення), а у мікроструктурі 

відображений набір комунікативних інтенцій та внутрішніх текстових 

зв’язків, у які вступають основні смислові вузли дискурсу [53, с.141]. За 

допомогою такого підходу до вивчення художнього дискурсу можна 

зрозуміти основні наміри автора та ідею твору. 

К. Сєдов розглядає дискурс відповідно до його ядерної структури, яка 

полягає у тому, що у своєму лінійному розвитку текст повторює всі етапи 

формування цілісного висловлювання та розгортання задуму у твір  [135, 

с. 138]. Таке розуміння художнього дискурсу підтверджує його динамічність. 

В. Белянін, аналізуючи текст у межах психолінгвістики, пропонує 

дотримуватись таких постулатів: 1) за мовою стоїть не тільки її система, але 

й психологія, і тому кожний мовний елемент є обумовленим як 

лінгвістичними, так і психологічними особливостями; 2) під різними 

текстами знаходиться різна психологія, а отже різноманіття психологічних 

типів людей породжує різноманіття когнітивних структур; 3) структура 

тексту співвідноситься із структурою «акцентованої» свідомості; 4) центром 

художнього дискурсу є його емоційно-смислова домінанта; 5) текст – це 

елемент цілої системи: «дійсність – свідомість – модель світу – мова – автор 

– текст – читач – проекція»; 6) читач має право на власну інтерпретацію 

змісту дискурсу [10, с. 73]. Ця інтерпретація залежить не тільки від тексту, 

але і від психологічних особливостей читача. Найкраще читач розуміє та 

аналізує дискурс створений на основі близьких йому психологічних 

структур. 

І. Мазірка вважає, що психолінгвістична характеристика особистості в 

художньому творі складається з декількох аспектів, серед яких 

найважливішими є психологічний, психолінгвістичний, лінгвістичний та 
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літературознавчий. Психологічний аспект полягає у дослідженні змісту 

психічних процесів, станів та якостей особистості персонажів та 

письменників художніх творів, які розкриваються в особистісних 

підструктурах та їх детермінантах. Психолінгвістичний аспект пов'язаний з 

особливостями мовної картини психічних процесів, станів та якостей 

особистості героїв та їх письменників, а також з особливостями їх мовної 

картини світу і життєвого шляху [101, с. 24]. Психолінгвістичний аспект 

представлений психолінгвістичними концептами, а саме концептами 

особистісних підструктур, їх детермінантів та концептами мовної картини 

світу, до яких належать: екзистенціональний концепт, який ілюструє 

життєвий шлях персонажу; когнітивний концепт, що характеризує ідеальний 

життєвий шлях персонажу, з його власної точки зору; психогенетичний 

концепт, який розкриває інформацію про автора художнього твору. 

Лінгвістичний аспект дослідження представлений такими концептами: 

вербально-семантичним концептом, який включає мовні одиниці, які 

використовуються для розкриття особистісної концептосфери та життєвого 

шляху персонажу; катартичним концептом, який розкриває конфлікт 

художнього твору [102, с. 127]. 

Літературознавчий аспект містить катартичний та естетичний 

концепти, тобто він пов'язаний із закономірностями розкриття особливостей 

особистості, її життєвого шляху, внутрішнього світу, причин та наслідків 

конфліктів, людських вчинків та мовної поведінки саме в художньому творі. 

Цей аспект націлений на задоволення необхідності самопізнання, 

самовдосконалення та власного розвитку особистості [101, с. 29]. Він також 

пов'язаний з особливостями сюжету та літературно-художніми прийомами, 

які націлені на розкриття внутрішнього світу персонажу.  

При психолінгвістичному аналізі художнього твору, на думку 

І. Мазірки, на першому плані слід розглядати концептосфери соціально-

конструктивної та деструктивної особистості персонажів [101, с. 33]. 

Суспільство має великий вплив на характери людей і це також суттєво при 
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вивченні вербальної та психологічної характеристики героїв художнього 

твору. Під впливом соціуму люди міняються, набувають нових якостей, що 

ми можемо спостерігати і в самих творах. Поведінка персонажів може бути 

як і конструктивною, тобто нормальною, без психологічних відхилень так і 

деструктивною, коли герої творів хворіють душевними захворюваннями. 

Отже, проаналізувавши думки вищезгаданих лінгвістів та 

психолінгвістів, можна зробити висновок, що художній дискурс – це 

динамічний текст художнього твору, який відображає світ автора і 

сприйняття читача, розглядається у сукупності лінгвістичних, психологічних 

та екстралінгвістичних факторів і несе в собі естетичну функцію. Для 

дослідження художнього дискурсу у психолінгвістиці використовується 

багато різних моделей, але очевидним є те, що психолінгвістичний аналіз 

неможливий без вивчення мовних засобів дискурсу у їх взаємозв’язку із 

психологічними особливостями автора, персонажа та читача твору. 

1.3.3. Трилери та їх місце в американській масовій культурі. 

Література і реальне життя є взаємопов’язаними, оскільки у літературі 

змальовується реальність яка згодом впливає на читачів. Трилери, які 

відображають явище серійного вбивства, також здійснюють вплив на 

читацьку свідомість. Для більшості вони є засобом розваги, проте серед 

деяких людей вони сіють паніку, навіюють страх, а серед інших можуть 

навіть провокувати розростання злочинності та ставати мотиватором 

вбивств. 

Трилер із лінгвістичної точки зору визначається як жанр белетристики, 

характерними ознаками якого є напружений сюжет та лінгвостилістичні 

засоби, які викликають у читача страх, занепокоєння, тривогу [237, c. 507]. 

На думку Т. Яхонтової, складність жанрової організації певною мірою 

ускладнює аналіз конкретних жанрів, адже «урахувати усі їхні аспекти у 

рамках одної дослідницької парадигми досить важко» [166, с. 477]. Це 

стосується і досліджень трилерів. В основі трилеру лежить кримінальна 

тематика із спотвореними цінностями та перевернутою логікою. Злочинець 
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може викликає співчуття і змальовуватись жертвою обставин, що досягається 

завдяки ключовому прийому трилера – розповідь ведеться від особи 

злочинця [172, c. 171]. У зв’язку із зростаючою популярністю цього жанру у 

ХХ столітті він розвинувся у масову культуру. 

Письменники, які зображують серійних убивць у своїх творах 

здебільшого ретельно готуються для змалювання правдоподібного образу 

такого персонажа. Так Томас Гарріс перед написанням романів про 

Ганнібала Лектора “Red Dragon” (1981), “The Silence of the Lambs” (1988), 

“Hannibal” (1999) працював кримінальним журналістом, що дало йому 

важливий досвід спілкування зі світом злочинності, а його спеціалізація 

«англійська мова» допомогла відобразити особливості різних характерів у 

мові, адже мовлення Лектора значно вирізняється серед інших персонажів 

термінологічною насиченістю, синтаксичною складністю та іншими 

особливостями (див. 3.1.1. та 4.1). Крім цього, глибокі знання у галузі 

криміналістики дозволили Гаррісу детально описати сцени вбивств у 

романах і зробити деякі узагальнення, які використовуються і в реальних 

розслідуваннях [221, с. 118] (картографування місць виявлення трупів, 

особливе значення першого вбивства тощо).  

 “Red Dragon”, “The Silence of the Lambs” та “Hannibal” – романи-

трилери, які відносяться до американської масової культури. В. Руднєв 

характеризує масову культуру як «традиційну і консервативну, орієнтовану 

на середню мовну норму та просту прагматику, оскільки звертається до 

великої читацької аудиторії» [239, с. 223]. Прагматична спрямованість 

літератури жанру «трилер» з’являється у назві: to thrill – приголомшити, 

налякати читача. Томасу Гаррісу вдається приголомшити і здивувати 

несподіваними поворотами подій та інтригою у творах, що підтверджує 

жанрову специфіку романів, проте ці трилери, на нашу думку, виходять за 

межі масової культури, оскільки подолали традиційність та консервативність 

незвичним образом сучасної людини каннібала і його глибоким 

психологічним портретом, а також підвищили вимоги до «середньої мовної 
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норми» професійним підходом до вербалізації думок персонажів із різними 

фоновими знаннями та соціальними статусами. 

  Гарріс вдається до використання саркастичного тону і чорного гумору 

при розгортанні серйозного сюжету, що збільшує експресивність роману, але 

не переходить у комедію. Діалогічне мовлення у творі переважає над 

наративом, що робить роман живим і емоційним. Важливим також є 

створення образів персонажів, які наближені до реальних особистостей із 

власними емоціями та характерами, ретельно проілюстрованими автором.  

Прототипом Ганнібала Лектора для Гарріса став тюремний лікар 

мексиканського містечка, з яким Гарріс познайомився коли брав інтерв’ю в 

одного із в’язнів [338, c. 4]. Спілкування із цим лікарем, його характеристика 

злочинця та мотивів надихнуло письменника на написання книги про 

серійного вбивцю. У перших двох творах (“Red Dragon”, “The Silence of the 

Lambs”) Лектор дає поради та допомагає детективам розкрити серйозні 

злочини, але простежується його перевага над слідчими: він розумніший, 

сильніший і більше впливає на читача. Лектор постає культурним, освіченим, 

здатним до маніпуляції, захопленим мистецтвом інтелектуалом, але 

холодним і неприступним, а в третій книжці (“Hannibal”) в образі Лектора 

з’являється романтизм, що можна проліюструвати його прив’язаністю до 

детектива Кларіс Старлінг. Така романтична складова додає образу Лектора 

новизни і пом’якшує його строгість, проте віддаляє його від реального 

серійного вбивці психопата, який на думку Х. Клеклі, позбавлені емоцій та 

прив’язаностей (див. 1.2.2).  

Трилогія Роберта Альберта Блоха “Psycho” (1959), “Psycho II” (1982) та 

“Psycho House” (1990) теж належить до романів трилерів, у яких змальовано 

троє серійних убивць: власник мотелю Норман Бейтс (“Psycho”, “Psycho II”), 

лікар Адам Клейборн (“Psycho II”) та репортер Хенк Гіббс (“Psycho House”). 

Прототипом Нормана Бейтса став реальний серійний вбивця, некрофіл та 

викрадач трупів із штату Вісконсін Ед Ґейн [246, c. 3]. Блох реалістично 

зображує моторошні сцени в мотелі та роздвоєння особистості Нормана (в 
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ньому оживає його мама, яка вже давно померла і керує його бажаннями і 

діями). Проблема роздвоєння особистості продовжується у лікаря Клейборна, 

який впродовж багатьох років лікував Нормана і таким чином почав думати 

як Бейтс, який став його невід’ємною частиною і спричиняє нові вбивства. 

Третій персонаж серійний вбивця Гіббс вже не страждає психічним 

розладом, його рушійною силою стають гроші. 

Трилогія створювалась із великими перервами адже після виходу 

першого роману пройшло 23 роки, проте важливішим є не час, а обставини 

створення наступних романів, оскільки на написання “Psycho II” та “Psycho 

House” Блоха наштовхнув великий успіх екранізації роману “Psycho” який 

був одним із перших фільмів про серійного вбивцю психопата і став таким 

успішним, що сприяв збільшенню насилля на телеекранах [246, c. 3]. Роман 

став поштовхом до зосередження письменниками уваги на феномені маніяка 

і введенням трилерів цієї тематики у масову культуру. “Psycho II” стало 

спробою вияснити чим жорстокість так притягує читачів і глядачів. Тут 

письменник ввів детективну інтригу, добавив напругу, проте це все було 

маскою для єхидної сатири на Голлівуд. У романі “Psycho House” Блох 

підійшов до цієї ж проблеми з іншої сторони: він описує парк розваг 

пов’язаний з діяльністю Нормана Бейтса, який провокує нові вбивства. 

Сюжет наповнений загадками і складними психологічними портретами, який 

приводить читача до сумного висновку: божевільним є не лише Норман, а 

весь світ, де на крові заробляють гроші і заради грошей проливають кров. 

Роман Брета Істона Елліса “American Psycho” (1991) написаний від 

першої особи персонажа серійного вбивці Патріка Бетмена, який за словами 

письменника був змальований із його батька [248, c. 5]. Роман набув 

скандальної слави, тому що багато людей звинувачують Елліса у пропаганді 

насилля, проте сам автор вважає себе моралістом, оскільки попри велику 

кількість насильства в творі, уся жорстокість зображується різко і 

засуджується.  
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Персонаж твору Патрік – красивий, успішний, освічений чоловік. 

Вдень він працює на Уолл-стріт, а ввечері здійснює звірячі вбивства. Йому 26 

і він живе своєю власною Американською мрією. Роман є різкою сатирою на 

вісімдесяті. Елліс вводить у твір елементи сюрреалізму (наприклад, епізод на 

вечірці), що робить сатиру ще очевиднішою. Відчувається певний зв'язок 

цього твору із трилером Роберта Блоха “Psycho”, що можна підтвердити 

подібністю назв романів, спільним коренем «Bate» у прізвищі персонажів: 

Bates та Bateman, а також психічними розладами обох персонажів (Бетмен не 

має роздвоєння особистості, проте він параноїк, що виявляється у його 

хворобливому прагненні до перфекціонізму у всьому, наприклад, ситуація із 

візитними картками, його постійне хвилювання про стан волосся тощо).  

У романі Стівена Кінга “Misery” (1987) персонажем серійним убивцею 

є несповна розуму колишня медсестра (вбивала хворих, старих і немовлят), 

домогосподарка Енні Вілкес, яка тримає заручником свого улюбленого 

письменника Пола Шелдона і знущається над ним. Кінг зумів створити 

інтенсивний психологічний трилер завдяки лише двом головним персонажам 

у одному будинку. Цікавими є вставні епізоди з нового роману Пола 

Шелдона, які наближують художній світ до реального, вказуючи на те, що не 

все, що написано можна втілити в життя. Символічною є і назва роману, яка 

в перекладі означає «страждання», що має відношення до того що й самому 

автору і його персонажу Полу Шелдону довелось немало страждати. Схожіть 

із реальним життям Кінга ще й у тому, що він теж так як і Пол потрапляв у 

автокатастрофу, пошкодив ноги і за ним теж доглядала медсестра (його 

дружина). 

У порівнянні із іншими творами Кінга, “Misery” вирізняється своєю 

реалістичністю і торкається теми стосунків відомих людей і їх прихильників. 

Письменник заглиблюється у свідомість людини-споживача, яка здатна лише 

споглядати і руйнувати усе навколо і досліджує як масова аудиторія впливає 

на творчий процес. Напруга в романі та майстерно зображені характери 

персонажів збільшують психологізм цього роману-трилера. 
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У романі-трилері “Along came a spider” (1993) Джеймса Паттерсона 

розповідь почергово ведеться то від серійного вбивці Гарі Сонеджі/Мерфі то 

від детектива Алекса Кросса, що підтверджує приналежність цього 

художнього твору до роману-трилера (див. вище). Персонаж Гарі має 

роздвоєння особистості так само як і Норман Бейтс і Адам Клейборн. Його 

перша особистість Гарі Мерфі є зразковим сім’янином, хорошим 

працівником, а друга особистість Гарі Сонеджі є жорстоким серійним 

вбивцею дітей.  Сонеджі хоче бути відомим і він просто одержимий славою. 

Роман має глибоку психологічну складову, оскільки автор вміло зображує 

характери персонажів, їх внутрішній стан, а сама атмосфера твору є 

напруженою, що теж належить до жанрової специфіки трилера. 

Романи Патріції Хайсміт “The Talented Mr. Ripley” (1955), “Ripley 

Under Ground” (1970), “Ripley's Game” (1974), “The Boy Who Followed 

Ripley” (1980) та “Ripley Under Water” (1991) відомі також як «Ріпліада», 

розкривають образ персонажа серійного вбивці Тома Ріплі. Патріція зуміла 

змалювати серійного вбивцю так, що він, не зважаючи на вбивства, викликає 

у читача захоплення своїм розумом і винахідливістю та співчуття через 

важке дитинство. Цікавими є його здібності імітувати людей. Після вбивства 

Діка, Том переодягається і грає його роль, що зв’язує «Ріпліаду» із іншими 

романами, які ми досліджуємо, подвійною особистістю персонажа. 

Усі згадані вище твори жанрово належать до романів-трилерів, що 

підтверджується їх напруженим сюжетом, розповіддю від особи злочинця, 

звертанням до емоцій страху та тривоги у читача. Ці романи-трилери є 

психологічними, тому що торкаються внутрішнього світу, особливостей 

характеру персонажів, а також психологічні засоби допомагають створити 

необхідну атмосферу творів.   

1.3.4. Невербальна поведінка мовної особистості як складова 

психолінгвістичного дослідження. Антропоцентричний напрям у 

дослідженні мови передбачає розгляд діяльності людини в різних аспектах та 

вивчення процесу спілкування в різноманітних його проявах, що сприяє 
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залученню невербальних компонентів комунікації до кола лінгвістичних та 

психолінгвістичних інтересів. Головні комунікативні здібності мовця 

виявляються в основному на вербальному рівні, але комунікація – це 

складний процес, у якому сприйняття змісту повідомлення може бути 

неповним при ігноруванні стосунків мовців та мови їх тіла (жестів, міміки, 

поглядів, поз, інтонації тощо), тому спілкування слід трактувати як єдність 

вербального та невербального [47, с. 61]. Оскільки невербальна поведінка 

мовця має зв'язок із його підсвідомістю, важливим є також врахування 

психолінгвістичних підходів у вивченні невербального спілкування. 

Невербальні компоненти комунікації вивчались такими науковцями, як 

Г. Барташева [7], І. Горєлов [47], Г. Колшанський [74], Г. Крейдлін [79], 

Дж. Фаст [183], Л. Солощук [144], Н. Паламар [116]. Так, Дж. Фаст вважає, 

що іноді слова можуть бути неправдивими і тому необхідно розуміти 

жести, рухи, погляди, пози, інтонації мовця, які допомагають визначити 

істинність висловлення, ефективно організувати спілкування, а також 

адекватно декодувати інформацію, що надходить через вербальний канал 

[183, с. 46]. Л. Солощук відносить до невербальних компонентів комунікації 

«набір немовних компонентів функційно-динамічного характеру, які мовець 

відтворює в результаті фізичної (жестово-рухової та голосової) діяльності і 

використовує поряд із вербальними засобами через набуття ними 

комунікативної значущості у процесі спілкування» [144, c. 34]. На її думку, 

комунікативна значущість невербальних компонентів полягає в їх здатності 

виконувати роль, яка зазвичай притаманна мовним знакам: формувати 

висловлення та передавати інформацію, що сприяє регулюванню 

комунікативного процесу. 

Невербальна комунікація включає у себе такі невербальні компоненти 

(НВК): кінесичні комунікативні компоненти (жести, міміка, рухи тіла), 

проксемічні комунікативні компоненти (дистанція між співрозмовниками та 

її зміна), просодичні комунікативні компоненти (паузи, сміх, плач, зітхання, 

мовні помилки, інтонація тощо) [117, с. 239]. Ситуативні компоненти 
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статичного характеру (одяг, зачіска, зовнішність) ми, слідом за Л. В. 

Солощук, відносимо до надвербальних компонентів спілкування [145, с. 149]. 

На відміну від кінесичних, просодичних і проксемічних компонентів, 

надвербальні компоненти не завжди сприймаються як особливий знаковий 

світ, оскільки вони є своєрідним предметним світом, окремі елементи якого 

можна трактувати семіотично. 

Невербальні компоненти можуть як знімати, так і створювати 

багатозначність вербального висловлення. Двоїста природа НВК виявляється 

у вигляді таких опозицій, як, наприклад, простота/складність створення  

та сприйняття НВК; співвідношення свідомого/підсвідомого у використанні 

НВК тощо. Крім цього, багатоаспектність поняття невербального компонента 

підтверджується його трирівневим характером, що відображається в 

універсальності, етноспецифіці та індивідуальній означеності [174, с. 81]. 

Універсальність невербального компонента забезпечує його зрозумілість 

будь-якому мовцеві незалежно від його комунікативного досвіду спілкування 

із реципієнтом. Етноспецифічність звужує доступність НВК для 

комунікантів, які належать до різних лінгвоспільнот [179, с. 90]. 

Індивідуальна означеність вимагає додаткових знань про співрозмовника для 

ефективного декодування повідомлення. Цей рівень у структурі НВК є 

найменш дослідженим, що робить необхідним вивчення невербальної 

поведінки окремих мовних особистостей. 

Вивчення мовної особистості в контексті невербальної комунікації 

вимагає введення поняття невербального паспорта мовця, який включає у 

себе особливості невербальної поведінки індивіда і характеризується певним 

стилем у використанні невербальних компонентів під час спілкування [79, 

с. 238]. Незважаючи на загальновідомі характеристики НВК, кожен мовець 

може користуватися ними на свій розсуд і підпорядковувати  їх своїм 

інтенціям та досвіду. 

Беручи до уваги невербальний паспорт, виділяють три типи мовців: 

1) активні користувачі невербальних компонентів комунікації; 2) помірні 
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користувачі невербальних компонентів комунікації; 3) пасивні користувачі 

невербальних компонентів комунікації [144, с. 37]. Для активних 

користувачів характерним є перебільшене вживання НВК у комунікативній 

діяльності. Коли такий тип мовної особистості виходить за межі норм 

використання цих компонентів,  НВК починає втрачати комунікативне 

значення, відображаючи головним чином гіперемоційність мовця. Пасивні 

користувачі характеризуються недостатньою присутністю НВК у їх 

комунікативній діяльності. Активність, помірність чи пасивність 

у використанні НВК зазвичай збігається зі ступенем вербальної діяльності 

мовців. Завдяки знанням про невербальний паспорт комунікативного 

партнера адресат може правильно трактувати висловлення, сформульоване за 

допомогою вербальних та невербальних компонентів комунікації. Адресант у 

свою чергу може використовувати невербальні компоненти для підсилення 

ймовірності коректного сприйняття свого висловлення адресатом [234, с. 

148]. Отже, НВК сприяє поясненню, підсиленню та підтвердженню 

значущості вербальної частини повідомлення, з яким взаємодіє, якщо 

збігається за семантичною та комунікативною спрямованістю. Відхилення 

від норми, надмірна інтенсифікація чи деінтенсифікація при використанні 

невербальних компонентів можуть стати причиною протилежного ефекту. 

Дослідження НВК у дискурсі персонажів серійних убивць дає можливість 

підтвердити чи спростувати їх вербальне повідомлення і зрозуміти справжні 

наміри цієї мовної особистості. 

Щодо норм невербальної комунікації, то вона має два основні аспекти: 

норма користування НВК, пов’язана із невербальним паспортом мовця, і 

норма використання НВК у різних комунікативних ситуаціях [117, с. 239]. 

Невербальну активність помірних користувачів НВК часто відносять до 

етнокультурної норми. Норма використання НВК у комунікативних 

ситуаціях розглядається як змінна величина, що залежить від особливостей 

комунікативної ситуації. Відхилення від невербальної норми може 

модифікувати вербально виражений зміст висловлювання. 
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Для опису невербальних компонетів у мові використовують 

різноманітні номінації, які або є сталими, закріпились у мові і відображені в 

лексикографічних джерелах (наприклад, соматичні фразеологізми), або 

являють собою індивідуально-авторські утворення, що спрямовані на 

виконання різних комунікативних завдань. Такі словосполучення можуть 

позначати невербальні компоненти кінесичного, проксемічного та 

просодичного характеру, і складаються вони з індивідної константи та 

індивідної змінної [48, с. 27], які набувають необхідного лексико-

семантичного змісту відповідно до комунікативної настанови. 

Індивідна константа є базовим елементом і репрезентується 

іменниками та дієсловами, що позначають невербальний компонент, задіяний 

у процесі комунікації мовця [155, с. 29]. Тобто значення іменника або 

дієслова в цій константі містять кінесичну, проксемічну або просодичну сему 

для номінації відповідного невербального компонента. Кінесична сема 

міститься в основному в іменниках-соматизмах та соматичних дієсловах, 

серед яких найчастіше використовуються head, shoulder, hand, arm, finger, 

fist, thumb; to finger, to thumb, а також у таких іменниках і їх синонімах, як 

gesture, shrug, smile, look тощо. Проксемічна сема відображається в дієсловах 

переміщення у просторі (to lean forward..; to takе a step, etc); просодична 

знаходить своє вираження в дієсловах (to sound, to say, to ask, etc) та 

іменниках (voice, tone, intonation), що позначають процес мовлення та його 

різновиди. 

Індивідна змінна позначає довільний елемент у структурі 

невербального компонента і описує спосіб творення НВК, вказує на його 

особливості та комунікативну значущість (to say warningly, reprovingly, 

obediently, accusingly, etc; an army officer’s voice; a warm smile; etc) [145, с. 

178]. Часто для опису невербальних компонентів комунікації на основі 

індивідної змінної можуть використовуватися стилістичні засоби, які 

базуються на концептуалізованій системі уявлень мовця і викликають 
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асоціації, що сприяють ефективному трактуванню невербальних 

компонентів.  

Характер і частотність використання невербальних компонентів 

змінюються у процесі комунікації залежно від фази діалогічного дискурсу. У 

комунікативній ситуації існує три фази: ініціальна фаза (встановлення 

зв’язку), змістова фаза (підтримування зв’язку), завершальна фаза 

(припинення зв’язку) [7, с. 85]. Під час ініціальної фази велике значення має 

надвербальна інформація. [158, с. 197]. Вербальна і невербальна поведінка 

мовців в ініціальній фазі передбачає тип комунікації у змістовій фазі, а 

завершальна фаза вказує на перспективу подальшого спілкування мовців 

[142, с. 113]. Таким чином, дискурсивні властивості невербальних 

компонентів спілкування сприяють створенню цілісності дискурсу та його 

розвитку на різних етапах формування. 

Отже, невербальний компонент комунікації є складним поняттям, яке 

містить у собі такі елементи, як індивідна константа та індивідна змінна, 

поділяється на три типи (кінесичні, просодичні та проксемічні НВК) і може 

залежати від фази діалогічного дискурсу. Дослідження невербального 

компонента спілкування є важливою ланкою психолінгвістичної 

характеристики мовної особистості, оскільки воно дає інформацію про 

психічний стан мовця під час мовлення і може слугувати підтвердженням чи 

запереченням його вербального вираження думки. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Мовна особистість є складним поняттям, що позначає індивіда, який 

реалізує свій досвід та знання у процесі комунікації. Структура мовної 

особистості включає 3 рівні дослідження, запропоновані Ю. Карауловим: 

лексико-семантичний, лінгвокогнітивний та мотиваційний.  

2. Лексико-семантичний рівень структури мовної особистості складається 

із найчастіше вживаних слів у дискурсі мовця, що належать до певних 
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семантичних полів, які можуть свідчити про фонові знання, соціальний стан 

та освіту людини, яка розмовляє. 

3. Лінгвокогнітивний рівень мовної особистості подає інформацію про 

ідейні погляди, світогляд, те, що є важливим у житті, те, як мовець сприймає 

й концептуалізує картину світу. Концептуальна метафора є продуктивним 

засобом дослідження мовної особистості на цьому етапі.  

4. Мотиваційний рівень мовної особистості має на меті вивчення 

основних інтенцій та мотивів, які керують мовною поведінкою людини. Для 

досягнення цієї мети можна використати теорію комунікативних ролей. 

Комунікативна роль є складним прагмалінгвістичним поняттям, 

обумовленим соціальними та особистісними чинниками, які залежать від 

комунікативної ситуації та очікувань, покладених на мовця в цих ситуаціях.  

5. Структуру мовної особистості доповнюють мовні ознаки, які С. Сухих 

пропонує вивчати на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях. 

На експонентному рівні мовець проявляє активність або споглядацький 

характер пасивності, переконання або сумнів. На змістовому рівні мовна 

особистість може висловлюватись конкретно або абстрактно. На 

інтенціональному рівні комунікант може проявляти себе гумористично або 

буквально, конфліктно або кооперативно, директивно або інтегративно, 

центровано або децентровано. 

6. Цілісний мовний портрет мовної особистості можна отримати на основі 

детального опису мови і мовної поведінки індивіда у значному часовому 

проміжку. Це завдання є дуже складним, тому дослідження проблеми мовної 

особистості і створення її мовного портрета базуються на вивченні мовної 

поведінки, яка містить у собі типові ознаки мовця, що спостерігається в 

художньому дискурсі на прикладі персонажного мовлення. 

7. З появою психолінгвістики дослідження художнього дискурсу вийшло 

на новий рівень, де до уваги беруться індивідуальні психологічні особливості 

не тільки письменників, але й їх персонажів та читачів.  
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8. Для дослідження дискурсу персонажа серійного вбивці необхідно 

вивчити трактування самого поняття «серійний убивця», яке ми розглядаємо, 

услід за Р. Ресслером, як особу, що вчинила три і більше окремих, розділених 

між собою періодами емоційного спокою жорстоких убивств людей, часто з 

метою досягнення власного психологічного задоволення. 

9. Вивчення мовної особистості персонажа серійного вбивці повинно 

включати також екстралінгвістичні чинники, до яких відноситься і 

невербальна комунікація.  Дослідження невербальної поведінки вимагає 

введення поняття невербального паспорта мовця, який включає в себе 

особливості невербальної поведінки індивіда і характеризується певним 

стилем у використанні невербальних компонентів у процесі спілкування. 

10. Невербальна комунікація передбачає такі невербальні компоненти: 

кінесичні комунікативні компоненти (жести, міміка, рухи тіла), проксемічні 

комунікативні компоненти (дистанція між співрозмовниками та її зміна), 

просодичні комунікативні компоненти (паузи, сміх, плач, зітхання, мовні 

помилки, інтонація тощо). Дослідження невербального компонента 

спілкування є важливою ланкою для психолінгвістичної характеристики 

мовної особистості, оскільки невербальна поведінка дає інформацію про 

психічний стан мовця під час мовлення і може слугувати підтвердженням чи 

запереченням його вербального вираження думки. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ПЕРСОНАЖА СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ 

В АМЕРИКАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 20 СТ. 

 

2.1. Методологічні засади вивчення мовної особистості в 

англомовному художньому дискурсі 

 

Методологія займається вивченням правил мислення при створенні 

теорії науки [117, с. 86], а також позначає сукупність методів дослідження, 

що застосовуються в науковому дослідженні. Вона допомагає з’ясувати мету, 

зміст та методи дослідження таким чином, щоб отримати максимально 

об’єктивну, точну та систематизовану інформацію. 

У методології  виділяють фундаментальні, загальнонаукові та 

конкретно-наукові принципи [117, с. 86] (належать до теорії тієї чи іншої 

наукової галузі), а також систему певних методів і технік, що 

використовуються для вирішення дослідницьких завдань.  

Фундаментальна методологія визначає загальну стратегію принципів 

дослідження для досягнення мети наукової розвідки. Фундаментальну 

методологію іноді називають філософською, і вона включає в себе 

діалектичний метод пізнання реальної дійсності, в основу якого покладено 

взаємозв'язок теорії і практики, зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного і 

суб’єктивного [187]. Діалектична логіка пізнання є універсальною для всіх 

наук, оскільки вона дає змогу обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, 

процеси диференціації та інтеграції, суперечність між сутністю і явищем, 

змістом і формою, об’єктивність в оцінюванні дійсності, що також є 

важливим при вивченні мовної особистості персонажа художнього твору 

[146, с. 38]. Діалектика як фундаментальний принцип і метод пізнання має 

важливу пояснювальну силу, яка є особливо ефективною при аналізі 
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прикладів у нашій роботі, проте не підмінює конкретно-наукові методи, що 

пов'язані зі специфікою досліджуваної нами сфери.  

Загальнонаукова методологія в нашій роботі сприяє критичному 

перегляду прийнятого поняттєвого апарату, чинників і підходів до 

інтерпретації матеріалу дослідження. Серед цих підходів одним із 

найважливіших є функційний, який: 1) допомагає проаналізувати одиниці 

різних рівнів мови, враховуючи їх комунікативну характеристику; 2) 

встановлює значущість функціонування мовних елементів у різних видах 

текстів; 3) розглядає взаємодію лінгвістичних та екстралінгвістичних 

аспектів мови [61, с. 8].  

 У нашому дослідженні структурно-функційний принцип допоміг 

виділити в системному об’єкті мовної особистості структурні елементи і 

визначити їхню роль у системі. Із інших загальнонаукових принципів ми 

звертались до:  

 термінологічного принципу при уточненні і трактуванні важливих 

термінів і понять, що стосуються дискурсології та теорії мовної 

особистості, а також психолінгвістичних термінів;  

 системного принципу, який був корисним при систематизації 

рівнів мовної особистості та дослідженні їх як єдиного цілого з 

узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин;  

 когнітивного (пізнавального)  принципу, який  сприяв вивченню 

світогляду мовної особистості через її мовлення, а також допоміг 

при обґрунтуванні провідного значення знання в поведінці 

персонажа серійного вбивці;  

 аксіологічного (ціннісного) підходу, що базується на понятті 

цінності [43, с. 126] і дав нам можливість з'ясувати якості та 

властивості різних явищ і процесів, здатних задовольнити потреби 

мовної особистості персонажа серійного вбивці.  

Конкретно-наукова методологія, що у нашому випадку є сукупністю 

специфічних методів лінгвістики, потребує звернення до загальновизнаних 
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концепцій відомих учених у галузі мовознавства. У теоретичному розділі 

дисертації проаналізовано роботи провідних зарубіжних та вітчизняних 

лінгвістів, що стосуються теорії мовної особистості та психолінгвістики. 

Передусім ми зосередились на тих, що найбільш сприяють досягненню мети 

нашого дослідження. При вивченні структури мовної особистості персонажа 

художнього твору взято за основу концепцію Ю. Караулова, при вивченні 

мовних ознак – теорію С. Сухих, для психолінгвістичної характеристики 

мовної особистості ми звернулись до ідей Дж. Хенкока, а невербальну 

поведінку досліджували, беручи до уваги роботу Л. Солощук. Крім 

визначення основного напряму та концепцій дослідження, необхідно також 

враховувати методологічну базу, що включає в себе методи дослідження. 

Услід за О. Селівановою, ми трактуємо метод як «спосіб організації 

пізнавальної й дослідницької діяльності науковця з метою вивчення явищ і 

закономірностей певного об’єкта науки» [136, с. 57]. У нашій науковій 

розвідці використовувались як загальні методи: індукція, дедукція, гіпотеза, 

аналіз, синтез, порівняння й моделювання, так і лінгвістичні, які 

О. Селіванова пропонує поділяти на парадигмальні (містять принципи певної 

лінгвістичної наукової парадигми), міжпарадигмальні (залучають 

методологічні засади різних парадигмальних методів), маргінальні 

(поєднують засоби дослідження суміжних галузей) та комбіновані 

(охоплюють різні прийоми й методи мовознавства) [136, с. 64]. Із 

парадигмальних методів ми застосовуємо контекстуально-

інтерпретаційний метод. Цей метод передбачає два етапи дослідження: 

контекстуалізацію та інтерпретацію. На етапі контекстуалізації враховуються 

контексти породження (світогляд, лексикон автора) і рецепції (світогляд, 

лексикон читача), комунікативний контекст, макроконтекст цілого тексту і 

мікроконтексти фрагментів тексту. На другому етапі здійснюється 

інтерпретація інформації, закладеної в тексті, визначення мети автора та 

стратегій впливу на читача. Контекстуально-інтерпретаційний метод часто 

ототожнюють із стилістичним аналізом тексту. Проте О. Мороховський 
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пояснював відмінність між цими методами тим, що інтерпретаційний метод 

направлений від розгляду частин до аналізу цілого (від розгляду значення 

окремих речень до аналізу змісту всього твору), а стилістичний аналіз 

спрямований від цілого до частини (усвідомивши художній текст як єдине 

ціле, можна переходити до розгляду його частин) [108, с. 9]. Контекстуально-

інтерпретаційний метод у нашому дослідженні був використаний з метою 

реконструкції комунікативного задуму, мотивів і цілей мовної особистості 

персонажа серійного вбивці. 

При дослідженні концептуальних метафор на лінгвокогнітивному рівні 

мовної особистості персонажа серійного вбивці ми використовуємо 

когнітивний метод моделювання тексту й дискурсу, що визначаємо як 

побудову нових моделей знань на основі інформації поданої в тексті. Одним 

із засновників цього напряму дослідження є голландський учений 

Т. ван Дейк. На його думку читач не просто сприймає зміст повідомлення, 

але й створює або відшукує у пам’яті модель, що репрезентує його власне 

бачення ситуації, якій присвячено дискурс [51, с. 128]. Підґрунтям 

використання когнітивних моделей є принцип повторного переживання 

набутих досвідом знань, що адаптуються до тексту. Цьому принципу 

підпорядковуються і моделі фреймів інтерпретації Ч. Філлмора, сценарії 

Р. Шенка, ментальні моделі Ф. Джонсона-Лерда, концептуальні метафори 

Дж. Лакоффа і М. Джонсона та інші когнітивні моделі, які відтворюють 

досвід мовця як основу розуміння тексту. Важливим Т. ван Дейк вважає 

залежність когнітивних моделей від цілей, інтересів комунікантів та 

контекстуальної моделі, яка поєднує кілька ситуативних моделей, 

використовуючи інформацію мікрорівня в її узгодженні із загальним 

контекстом і цільовою інформацією [51, с. 134], що є допоміжним при 

вивченні рольового статусу мовної особистості.  

Когнітивно-дискурсивна парадигма сучасної лінгвістики сприяє 

залученню до засобів цієї галузі методів і прийомів дискурс-аналізу. 

С. Куранова визначає дискурс-аналіз як сукупність аналітичних методів 
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інтерпретації різного виду текстів, що є результатами мовної діяльності 

людини [88, с. 254]. Це визначення базується на дефініції дискурсу, 

запропонованій Т. ван Дейком, де дискурс є складною єдністю мовної форми 

та значення, що найкраще може бути охарактеризовано у певній 

комунікативній ситуації [51, с. 142]. Н. Кравченко пропонує чотири основні 

принципи дискурс-аналізу:  

1) принцип взаємозв’язку формальних характеристик дискурсу із 

структурами, що моделюють контекст цього дискурсу;  

2) принцип, який розглядає контекст як когнітивне явище;  

3) принцип взаємодії контексту і його когнітивних проекцій у вигляді 

знань комунікантів про фізичну, соціальну та психологічну характеристику 

комунікативної ситуації (якщо другий методологічний принцип орієнтується 

на вивчення прагматичних механізмів контекстуалізації, то третій – на 

дослідженні контекстуальних механізмів утворення прагматичних значень);  

4) принцип обумовленості комунікативних ролей учасників дискурсу 

когнітивними характеристиками контексту, конверсаційною структурою та 

прагматичними стратегіями комунікантів [77, с. 53].  

Такі методологічні принципи дискурс-аналізу обгрунтовують 

дослідження мовної особистості на вербально-семантичному (перший 

принцип для виокремлення лексем із врахуванням контексту з метою 

побудови семантичного поля персонажа серійного вбивці), 

лінгвокогнітивному (другий і третій принцип для розуміння концептуальних 

метафор) та мотиваційному рівнях (четвертий принцип для визначення 

комунікативних ролей персонажів серійних убивць).  

Методи поділяють за двома ознаками: за їх метою та способом 

реалізації. Відповідно до мети вони бувають первинні та вторинні. Первинні 

використовуються для збору інформації та аналізу бібліографічних джерел, а 

вторинні методи мають на меті обробку отриманих результатів, їх кількісний 

і якісний аналіз та систематизацію [92, с. 134]. 3а способом реалізації 

розрізняють логіко-аналітичні, візуальні та експериментальні види методів 
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[92, с. 134]. У нашій дисертації в основному використовувались логіко-

аналітичні та візуальні методи. До логіко-аналітичних методів належать 

традиційні методи дедукції та індукції, які доповнюють один одного і можуть 

перевіряти істинність гіпотез і висновків. 

Візуальні методи, що включають розробку графіків, схем, діаграм тощо 

дали нам змогу отримати синтезоване уявлення про досліджуваний об’єкт і 

водночас наочно показати його складові, причинно-наслідкові зв'язки, 

інтенсивність розподілу компонентів у заданому об’ємі. Ці методи тісно 

пов'язані з комп'ютерними технологіями. 

 

2.2. Принципи добору та систематизації матеріалу 

 

Методика дослідження мовної особистості персонажа серійного вбивці 

включає в себе підбір відповідного матеріалу із присутністю мовлення 

персонажів серійних убивць та аналіз цього мовлення на основі 

лінгвістичних, психолінгвістичних та загальнонаукових методів дослідження. 

Для нашого дослідження ми вибрали 8 персонажів серійних убивць: 

Ганнібала Лектора, Тома Ріплі, Патріка Бетмена, Енні Вілкес, Гарі Сонеджі, 

Нормана Бейтса, Хенка Гіббса та Адама Клейборна, які відповідали 

основним вимогам дослідження (мають достатню дискурсивну базу, 

необхідну для аналізу; є персонажами книг бестселлерів та відповідають 

ознакам реальних серійних убивць). Ці персонажі розкриваються у таких 

романах-трилерах: «Red Dragon», «Silence of the lambs» та «Hannibal» Томаса 

Гарріса; «The Talented Mr. Ripley», «Ripley Under Ground», «Ripley's 

Game», «The Boy Who Followed Ripley» та «Ripley Under Water» Патрісії 

Хайсміт; «Psycho», «Psycho 2» і «Psycho House» Роберта Блоха; «Misery» 

Стівена Кінга; «American Psycho» Брета Істона Елліса; «Along came a spider» 

Джеймса Паттерсона. Загальний обсяг словоформ художніх творів становить 

1 149 387 одиниць (4 265 сторінок), які були погруповані відповідно до їх 

цільового призначення у процесі дослідження.   

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Talented_Mr._Ripley
https://en.wikipedia.org/wiki/Ripley_Under_Ground
https://en.wikipedia.org/wiki/Ripley%27s_Game
https://en.wikipedia.org/wiki/Ripley%27s_Game
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Boy_Who_Followed_Ripley
https://en.wikipedia.org/wiki/Ripley_Under_Water
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Вибірка художніх творів відбувалась за критерієм хронологічного та 

територіального обмеження: до уваги брались романи-трилери американської 

художньої літератури 20 століття (було опрацьовано списки The New York 

Times bestsellers 1900 – 2000 років за критерієм змістово-тематичної 

обмеженості, що зосередив нашу увагу на творах, у яких на першому або 

другому плані зображувався серійний убивця).  

Для визначення приналежності персонажа до серійних убивць 

розглядались дефініції поняття «серійний вбивця» у словниках та працях 

науковців-криміналістів. Було виявлено основні їх ознаки, за якими і 

здійснювався відбір: особа, що вчинила три і більше окремих, розділених між 

собою періодами емоційного спокою, жорстоких вбивств людей часто з 

метою досягнення власного психологічного задоволення. Крім цього, було 

розглянуто психологічні риси характеру реальних серійних убивць для 

підбору персонажів і для перевірки правдоподібності їх образів.    

 

2.3. Етапи дослідження дискурсу мовної особистості персонажа 

серійного вбивці 

 

Оскільки поняття мовної особистості вивчається різними науками, то й 

підходів до його дослідження є декілька: філософсько-соціальний, 

лінгвістичний, психологічний, педагогічний [6, с. 76]. Для вивчення мовної 

особистості персонажа серійного вбивці ми послуговувались двома 

підходами: лінгвістичним та психолінгвістичним. Для реалізації цих підходів 

робота над дисертацією була розділена на 7 етапів. 

На першому етапі наукового дослідження було здійснено аналіз 

теоретичної бази та підбір художньої літератури для відбору ілюстративного 

матеріалу. Для досягнення цієї мети використовувались первинні методи 

обробки інформації, що допомогли акумулювати та виокремити 

найважливіші аспекти теоретичної частини дослідження, а також 

визначитись із критеріями відбору персонажів серійних убивць.   
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На другому етапі дослідження було проведено аналіз вербально-

семантичного рівня дискурсу персонажів серійних убивць згідно з 

концепцією Ю. Караулова. На цьому етапі було описано лексикон 

досліджуваних мовних особистостей через вирізнення важливих 

семантичних полів з метою визначення спільних ознак персонажів із 

реальними серійними вбивцями. Для цього були використані такі методи:  

метод лексико-семантичного аналізу мовних одиниць, який дав 

можливість дослідити особливості мовних номінацій;  

метод семантичних полів, що згрупував мовні одиниці за їх 

тематичною приналежністю у мікрополя. Уналежнення мовних одиниць до 

відповідних мікрополів здійснювалося за допомогою асоціативного методу 

класифікації понять. Наприклад, МП «Почуття та емоції» репрезентоване 

відповідною лексикою: happy, sad, anger, love, feel, enjoy, etc. Такий метод 

допоміг згрупувати лексику в різні семантичні поля, визначити 

найчисельнішу за допомогою кількісних підрахунків і так з’ясувати, що є 

найважливішим для персонажів серійних убивць;  

структурний метод використовувався з метою виокремлення одиниць 

для їх класифікації та інтерпретації;  

порівняльний метод сприяв порівняльному аналізу семантичного 

складу дискурсу персонажів. 

На третьому етапі дисертаційної роботи було досліджено 

лінгвокогнітивний рівень мовної особистості із залученням процедури 

реконструкції концептуальної метафори, що був розроблений Дж. 

Лакоффом та М. Джонсоном. Реконструкція концептуальних метафор у 

дискурсі мовної особистості персонажа серійного вбивці допоміг розкрити 

асоціативні зв’язки між різними предметами та явищами крізь призму їх 

ментального сприйняття, що передає світогляд та моральні принципи 

персонажів через їх мовлення. На цьому етапі також використовувався метод 

моделювання, де різні моделі були розроблені у вигляді концептуальних 

метафор, коли одне поняття розкривалось через певну ознаку іншого 
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поняття. Метод моделювання є методом опосередкованого пізнання за 

допомогою об'єктів-заступників. У процесі дослідження об'єкт-оригінал 

заміщається так, що при його безпосередньому вивченні отримуються нові 

знання [18, с. 26].  Моделювання охоплює процес побудови, вивчення і 

застосування моделей і тісно пов'язане з такими категоріями, як абстракція, 

аналогія, гіпотеза тощо. 

Модель може заміщати оригінал лише в строго обмеженому сенсі, 

тобто для одного об'єкта може бути побудовано декілька моделей, які 

зосереджуватимуть увагу на різних сторонах досліджуваного об'єкта. Так, у 

нашому дослідженні поняття murder розглядається через такі концептуальні 

метафори, як MURDER IS PLEASURE, MURDER IS THEATRE, MURDER IS 

GAME. Ці моделі наділяють одне й те ж поняття різними якостями та 

ознаками, які докладніше розглядаються у підрозділі 3.1.2.  

На цьому етапі також використовувався метод контент-аналізу, що 

зосереджує увагу на змісті матеріалу. Основи контент-аналізу були 

розроблені Гарольдом Ласвеллом. Для дослідження тексту беруться його 

кількісні та якісні характеристики, відповідно виокремлюються два головні 

типи контент-аналізу: якісний та кількісний [138, с. 269]. Якісний аналіз 

звертає увагу на мовні інтонації та цікаві специфічні висловлювання, а 

кількісний виявляє частоту використання окремих слів чи символів, що 

містяться в тексті. Цей метод втілювався в дослідженні на трьох стадіях 

аналізу. На першій стадії відбувалося формування емпіричної теорії 

дослідження та систематизація гіпотез стосовно концептуальних метафор. На 

другій стадії здійснювався відбір на задану тему, зокрема осмислення 

концептуальних метафор в ілюстративному матеріалі, а на третій – 

визначалися моделі аналізу відібраних концептуальних метафор. 

На четвертому етапі дослідження розглядався мотиваційний рівень 

мовної особистості на основі теорії комунікативних ролей. Для цього ми 

скористалися контекстуально-інтерпретаційним методом і методом інтент-

аналізу. Це дало змогу дослідити наміри персонажів серійних убивць у 
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процесі спілкування, що є вирішальним при визначенні їх комунікативної 

ролі в різних комунікативних ситуаціях. Метод інтент-аналізу тексту 

вважається одним із нових методів у психолінгвістиці. Він був розроблений 

під керівництвом російського психолога Т. Ушакової. В основі методу 

лежить якісне наповнення тексту, тобто важливим є не те, що каже автор, а 

те, що він має на увазі. Наприклад, запитанням “Do you still want to read this 

book?” автор може доносити інтенції заохочення чи погрози залежно від 

контексту.  

Інтент-аналіз здійснювався у два етапи. На першому етапі визначалась 

інтенція мовця, а на другому – давалась оцінка цій інтенції [77, с. 54]. Якщо 

визначити інтенцію на першому етапі було складно, здійснювались деякі 

переформулювання, а саме: виводилась одиниця значення якомога стисліше, 

але зі збереженням логічності тексту та опущенням другорядних одиниць. На 

другому етапі важливим було виведення пропозиції, яка являє собою 

мінімальну структуровану одиницю смислового навантаження, адже одне 

речення може вміщувати декілька пропозицій.  

Метод інтент-аналізу доцільно використовувати при вивченні текстів із 

конфліктними ситуаціями, що є актуальним для нашого дослідження, 

оскільки мовна особистість персонажа серійного вбивці перевірялась на 

конфліктність. Важливу роль у цьому методі відіграє суб’єктивна оцінка 

автора щодо об’єктів, які він описує. Така оцінка може бути позитивна чи 

негативна. У конфліктних текстах умовно виділяють три сторони. Одна 

характеризується позитивно, до другої висуваються претензії, а третя сторона 

представлена пересічними людьми, які підтримують або першу, або другу 

сторону [132, с. 113]. Для повнішої картини дослідження встановлено, що 

тональність дискурсу персонажів серійних убивць є в основному 

песимістичною чи нейтральною. Слід також пам’ятати, що під час аналізу 

тексту до уваги беруться не реальні люди чи об’єкти, а придумані та описані 

автором. 



86 
 

На п’ятому етапі – вивчались ознаки мовної особистості шляхом 

використання контекстуально-інтерпретаційного методу. За допомогою 

цього методу було пояснено особливості та функціонування різних мовних 

одиниць у контексті комунікативної ситуації, що стали визначними для 

формування мовних ознак персонажів серійних убивць. Дослідження 

відбувалось на двох стадіях: на першій стадії було виділено словосполучення 

та речення, які висвітлювали різні мовні ознаки персонажів, а на другій стадії 

була проведена їх інтерпретація. Ця інтерпретація відбувалась у два 

прийоми: зовнішній та внутрішній. Зовнішня інтерпретація допомогла 

встановити зв'язок виділених мовних одиниць із позамовними явищами (був 

використаний логіко-психологічний прийом для дослідження зв’язку мови 

персонажів із їх психологічними рисами характеру) та з іншими мовними 

одиницями (міжрівневі взаємовідносини). Внутрішня інтерпретація – це 

спосіб вивчення мовних явищ на основі їх системних парадигматичних та 

синтагматичних зв'язків. Парадигматичний прийом передбачає зіставлення та 

протиставлення мовних одиниць, на основі чого визначаються їх 

диференційні ознаки [137, с. 112]. У нашій роботі ми здебільшого звертались 

до поєднання парадигматичної методики із синтагматичними прийомами з 

метою вивчення сполучуваності виділених мовних одиниць і мовних ознак, 

які вони репрезентують у контексті твору.   

На цьому етапі був також використаний метод дискурс-аналізу. 

Дискурсивний аналіз як метод втілює загальне спрямування досліджень у 

напрямку мовленнєвого спілкування як складного багатомірного об’єкта, що 

потребує комплексного вивчення в діяльнісному аспекті. Цей метод має на 

меті виявити соціальний чи психологічний контекст, що стоїть за мовленням, 

а також дослідити взаємозв'язок між мовним повідомленням у спілкуванні та 

соціальними, психологічними і культурними процесами. Метод дискурс-

аналізу береться за основу для дослідження мови, яка функціонує в тому 

контексті, в якому вона використовується [88, с. 256]. У нашій роботі 

дискурс-аналіз допоміг розкрити приховану мотивацію мовного вибору, який 
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здійснюється мовною особистістю з певною психологічною чи соціальною 

метою. Дискурсивний аналіз також був використаний нами як структурний 

інструмент для аналізу текстової організації, для аналізу комунікативної та 

психологічної дистанції між партнерами спілкування, а також для 

обґрунтування важливих екстралінгвістичних чинників, що впливають на 

комунікативну ситуацію і можуть бути визначними при виявленні 

особливостей мовлення персонажів серійних убивць. 

На шостому етапі була проведена психолінгвістична характеристика 

дискурсу персонажа серійного вбивці за допомогою психографологічного 

методу. Цей метод базується на дослідженні вербальної характеристики 

тексту і розглядає такі основні положення, як розмір тексту, кількість речень, 

коефіцієнт агресивності (який визначається завдяки аналізу дієслів), 

коефіцієнт різноманіття лексики, коефіцієнт емболії та коефіцієнт логічної 

послідовності [60, с. 126]. Завдяки визначенню середнього розміру речень 

стали зрозумілими особливості вербального інтелекту, а також зміни 

емоційних станів мовної особистості. Наприклад, чим коротші речення, тим 

емоційнішою є людина. Завдяки коефіцієнту лексичної різноманітності 

можна встановити психологічні відхилення, а коефіцієнт агресивності 

показує рівень агресії мовця, свідчить про емоційну напругу в тексті, 

емоційний стан автора, динаміку подій. Коефіцієнт емболії ввизначається за 

співвідношенням кількості слів, які не несуть семантичного навантаження 

(ембол), до загальної кількості всіх слів. До «слів-ембол» відносять вигуки, 

нецензурну лексику, сполучники, повтори тощо. Високий коефіцієнт емболії 

позначає низький вербальний інтелект та низьку культуру мовлення.  

Ці коефіцієнти вимірювались за такими формулами: 

Коефіцієнт лексичної різноманітності = N різних слів/N всіх слів*100%   

Коефіцієнт агресивності =  N дієслів / N всіх слів * 100% 

Коефіцієнт емболії = N ембол / N усіх слів * 100% (N – кількість) [60, 

c. 113]. 



88 
 

Для психолінгвістичного дослідження тексту важливим є його поділ на 

компоненти, які впливають на його сприйняття та розуміння. Так, наприклад, 

О. Залевська розрізняє п’ять головних ланок тексту: автор – авторська 

проекція – текст – читач – читацька проекція. Авторська проекція полягає у 

смислі, який вкладає в текст його творець; читацька проекція, або проекція 

реципієнта, показує смисл, який виділив для себе адресат; текст відображає 

всі загальні значення слів. Досить часто смисл, вкладений автором у текст, не 

збігається із смислом, який виділив реципієнт, і це пояснює варіантність 

тексту [58, c. 159]. Ця концепція теж враховувалась нами при 

психолінгвістичному аналізі дискурсу персонажів серійних вбивць.  

На думку В. Садченко, при використанні методу психолінгвістичного 

аналізу тексту слід пам’ятати, що текст має здатність створювати навколо 

себе інформаційне поле [134, с. 31]. Це поле складається з інформації, 

безпосередньо поданої в тексті, психічного стану реципієнта цієї інформації 

та відчуттів і спогадів, які ця інформація навіює.  

На сьомому етапі досліджувалась невербальна поведінка мовних 

особистостей. Методологічною базою дослідження на цьому етапі був 

принцип антропоцентризму, що дозволяє враховувати людський фактор у 

комунікативній діяльності. У конкретно-науковій методології був 

використаний вищезгаданий дискурс-аналіз мовленнєвих явищ та 

закономірностей їх функціонування, що дозволив розглянути комплексний 

характер процесу комунікації в єдності вербального і невербального. 

Системно-функційний аналіз невербальних компонентів у взаємодії із 

методом лінгвістичного опису сприяв дослідженню мовних явищ у тексті, 

систематизації та узагальненню особливостей функціонування невербальних 

компонентів у дискурсі персонажів серійних убивць.  

На різних етапах дослідження використовувались й інші методи. Так, 

метод індукції дозволив сформулювати висновки на основі аналізу 

конкретного матеріалу та обґрунтувати і проілюструвати теоретичні 

положення мовними даними. Цей аналітичний метод також став 
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інструментом дослідження різних особливостей і специфіки внутрішньо-

системної взаємодії, що у нашій роботі вивчалось у структурі мовної 

особистості згідно з концепцією Ю. Караулова. Крім цього, завдяки індукції 

вдалось добитись результатів абстрагування, спрощення та формалізації, що 

було необхідним для підбивання підсумків дослідження.  

 Метод дедукції допоміг логічно сформулювати окремі положення 

щодо функціонування мовної особистості персонажа серійного вбивці, 

виходячи із загальних положень дискурсології щодо теорії мовної 

особистості. Кількісні підрахунки дали змогу зробити висновки про 

переважаючі семантичні поля у дослідженні лексико-семантичного рівня 

мовної особистості, про частотність використання тих чи інших 

невербальних компонентів персонажами серійними вбивцями, а також були 

застосовані при використанні формул психографологічного аналізу дискурсу 

мовної особистості. 

Отже, від методологічної бази наукового дослідження залежить його 

продуктивність, ефективність та можливість продукувати нові знання. 

Наукові методи використовувалися як у комплексі, так і індивідуально. 

Кожен із методів був важливим для досягнення результатів на різних етапах 

дисертаційної роботи. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Застосовані методологія і методика окреслюють специфіку 

комплексного дослідження мовної особистості персонажа серійного вбивці. 

Для вирішення дослідницьких завдань використовувались фундаментальні, 

загальнонаукові та конкретно наукові принципи, а також система певних 

методів і технік, що були трансформовані в площину дослідження мовної 

особистості персонажа серійного убивці. 

2. Методику дослідження мовної особистості застосовано на всіх 

етапах дослідження. На кожному окремому етапі використані методи, які 

були найефективнішими для вирішення поставлених завдань. Серед цих 
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методів можна виокремити метод семантичних полів, структурний метод, 

метод контент-аналізу, інтент-аналізу та дискурс-аналізу, метод 

моделювання, психолінгвістичний метод та низку інших, які сприяли 

досягненню результативності нашого дисертаційного дослідження.  

3. Відбір художніх творів здійснювався відповідно до критеріїв 

хронологічного та змістово-тематичної обмеженості. Розглядались відомі 

твори тільки американської художньої літератури 20 століття, герой першого 

або другого плану яких був серійним убивцею. Персонажів серійних убивць 

було підібрано на основі дефініції поняття «серійний вбивця». 

4. Для розгляду вербально-семантичного рівня мовної особистості 

використовувались методи семантичних полів, метод лексико-семантичного 

аналізу та структурний метод, що дозволило вивчити фонові знання мовної 

особистості персонажа серійного вбивці і зробити висновок щодо життєвих 

пріоритетів, відображених у мові персонажів, чому також сприяло 

застосування аксіологічного принципу. 

5. Завдяки використанню когнітивного підходу у поєднанні із методом 

моделювання стало можливим дослідження лінгвокогнітивного рівня мовної 

особистості персонажа. Обрана методика допомогла у побудові та аналізі 

концептуальних метафор і створенні картини світобачення персонажа 

серійного убивці.  

6. Метод інтент-аналізу сприяв вивченню мотиваційної системи 

мовлення персонажів серійних убивць, а дискурс-аналіз допоміг розкрити 

мотивацію мовного вибору, який здійснюється мовною особистістю 

персонажа серійного вбивці з урахуванням психологічних та соціальних 

чинників. Ці методи дозволили також вивчити невербальну поведінку 

персонажів як важливий екстралінгвістичний аспект дослідження в цілому. 

7. Психолінгвістичні методи завдяки підрахункам певних коефіцієнтів 

допомогли зробити висновки про рівень агресивності мовлення, засміченості 

чи красномовства мовної особистості, що було важливо для створення 

цілісного портрета персонажа серійного убивці.  
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8. Принципи наукового пізнання, які становлять методологічну основу, 

доповнили обрану методику дослідження і в комплексі з лінгвістичними та 

психолінгвістичними методами сприяли вирішенню поставлених завдань на 

всіх етапах дослідження. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

ПЕРСОНАЖА СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ 

ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 20 СТОЛІТТЯ 

 

Мовна особистість персонажа серійного вбивці є комплексним 

поняттям, тому для його докладного вивчення необхідно проаналізувати 

структуру та її основні ознаки. Структура цієї мовної особистості в нашій 

роботі досліджується згідно з концепцією Ю. Караулова із виокремленням 

вербально-семантичного, лінгвокогнітивного та мотиваційного рівнів, а 

ознаки розглядаються із врахуванням ідеї С. Сухих щодо характеристики 

мовної поведінки на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях, 

що в сукупності дає змогу здійснити різносторонній аналіз мовної 

особистості персонажа серійного вбивці. 

 

3.1. Рівні дослідження мовної особистості персонажа серійного вбивці 

 

Аналіз індивідуального дискурсу згідно з концепцією мовної 

особистості включає три етапи дослідження, запропоновані Ю. Карауловим: 

1) аналіз вербально-семантичного рівня, що описує та фіксує лише 

індивідуальні відмінності на фоні конкретної мовної будови; 2) 

реконструкцію мовної моделі світу, або тезаурус мовної особистості, що 

проводиться на основі створених текстів індивіда; 3) вивчення життєвих 

цінностей, мотивів, що проявляються в текстах і в особливостях сприймання 

чужих текстів. Результати досліджень цих трьох етапів називають 

лексиконом, тезаурусом та прагматиконом, які тісно пов’язані між собою, але 

потребують додаткової контекстуальної інформації [70, c. 71].  Саме аналіз 

цих критеріїв дає змогу різносторонньо вивчити  мовну поведінку 

особистості й розглянути відображення психологічних рис характеру в її 

мові. 
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На думку Ю. Караулова, лексикон, тезаурус та прагматикон тісно 

пов’язані, але ця залежність не є прямою і однозначною. Знання про будову 

та особливості вербально-семантичного рівня особистості не дає можливості 

робити висновок про її мовну модель світу, тобто від лексикону не можна 

перейти безпосередньо до тезаурусу, а на основі тезаурусу ще не можна 

сказати про мотиви й цілі людини [69, c. 5]. Для переходу від одного рівня до 

іншого необхідна додаткова інформація, що може міститись в соціальному 

чи психологічному складниках мови.  

Отже, для вивчення мовної особистості слід враховувати ці складники 

й тому, досліджуючи вербально-семантичний рівень дискурсу персонажа 

серійного вбивці, ми звертаємо увагу на лексикон та семантичні поля, які є 

найпоширенішими в мові персонажів для того, щоб отримати основну 

інформацію про мовця. На когнітивному рівні дослідження розглядаються 

концептуальні метафори з метою збагнути світогляд персонажа серійного 

вбивці та зрозуміти його оцінку оточуючого середовища. На мотиваційному 

рівні передусім зважаємо на комунікативні ролі, які є відображенням того, як 

комунікативна поведінка впливає на мотиви та наміри  мовної особистості в 

процесі спілкування.  

3.1.1. Вербально-семантичний рівень. Лексикон (вербально-

семантичний рівень) мовної особистості відображає володіння людиною 

лексико-граматичним фондом мови. Тобто при вивченні мовної особистості 

на цьому рівні необхідно проаналізувати запас слів і словосполучень, яким 

користується індивід, виявити частоту використання тих чи інших слів, їх 

семантичне значення у різних контекстах та приналежність частовживаних 

слів до різних частин мови та семантичних полів [64, c. 26]. Наприклад, 

перенасичення тексту шаблонами і стандартними виразами свідчить про те, 

що мовна особистість є консервативна і стала, а також  не є надто творчою. 

Звертається увага також на правильне чи неправильне використання 

вербальних засобів відповідно до норм соціальної диференціації та 

варіативності. 
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Американські вчені Дж. Хенкок, С. Портер та М. Вудворс, дослідивши 

дискурс реальних серійних убивць-психопатів, дійшли висновку, що в їх 

лексиконі переважають слова, які репрезентують фізіологічні потреби 

організму, що свідчить про перевагу біологічного над духовним [195, c. 19]. 

Взявши до уваги результати дослідження американських учених, ми 

проаналізували дискурси персонажів серійних убивць з метою з’ясувати 

правдоподібність / неправдоподібність образу серійного вбивці в 

художньому творі стосовно лексичного вибору.  

Для ефективнішого аналізу лексикону персонажів виокремлюємо три 

семантичні поля: «Розумова діяльність», «Психологічні потреби» і 

«Фізіологічна активність та безпека» людини. СП «Фізіологічна активність та 

безпека» взята для підтвердження теорії про переважання біологічного над 

духовним, СП «Психологічні потреби» вивчається з урахуванням «маски 

нормальності», а СП «Розумова діяльність», послуговує підтвердженням чи 

спростуванням високого IQ реальних серійних убивць. За основу поділу на 

вищезгадані групи слів взято ієрархію потреб за теорією А. Маслоу, яка 

включає фізіологічні потреби, безпеку, любов, повагу та самореалізацію 

[176]. Ми відносимо безпеку до групи фізіологічних потреб, оскільки ці 

ланки тісно пов’язані; любов, повага та самореалізація об’єднані у групу 

психологічних потреб і третьою новою групою стала ментальна діяльність 

персонажів, яка є важливою для визначення ролі інтелекту в їх житті. Нас 

цікавлять власне слова, які виражають ці потреби, тому для зручності 

дослідження ми поділили СП на мікрополя (МП), які вербалізують згадані 

потреби (див. додаток А). 

   Результати дослідження дискурсу персонажів серійних убивць, 

засвідчили, що СП «Фізіологічна активність та безпека»  є найчисленнішим 

(за винятком дискурсу Ганнібала Лектора і Адама Клейборна) (див. 

таблицю 3.1).  
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Таблиця 3.1. 

Семантичні поля лексико-семантичного рівня мовної особистості 

персонажа серійного вбивці 

№ Персонаж Твір / 

Автор  

СП 

«Розумова 

діяльність» 

(к-сть слів) 

СП 

«Психологічні 

потреби»  

(к-сть слів) 

СП 

«Фізіологічна 

активність та 

безпека» (к-

сть слів) 

Загальна 

к-сть слів 

1. Adam 

Claiborne 

Psycho 2 by 

Robert Bloch 

649 187 571 1407 

2. Annie 

Wilkes 

Misery by 

Stephen 

King 

627 202 686 1515 

3. Hank 

Gibbs 

Psycho 

House by 

Robert Bloch 

614 208 635 1457 

4. Hannibal 

Lector 

Silence of 

the lambs by 

Thomas 

Harris 

654 198 568 1420 

5. Gary 

Soneji / 

Murphy 

Along came 

a spider by 

James 

Patterson 

517 264 632 1413 

6. Norman 

Bates 

Psycho by 

Robert Bloch 

521 314 594 1429 

7. Patrick 

Bateman 

American 

Psycho by 

Bret Easton 

Ellis 

460 201 781 1442 

8. Tom 

Ripley 

The Talented 

Mr. Ripley 

by Patricia 

Highsmiths 

612 211 641 1464 

  Загальна 

кількість 

слів 

4654 1785 5108 11 547 

 

СП «Фізіологічна активність та безпека» умовно поділене на 

МП «Фізіологічні потреби та діяльність організму», МП «Зовнішній вигляд», 

МП «Матеріальне забезпечення». Найбільше слів в усіх цих категоріях 

зафіксовано в мові Патріка Бетмена (див. додаток А). Виокремлено 
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МП «Матеріальне забезпечення», оскільки гроші є необхідним засобом 

задоволення потреб фізичної та економічної безпеки. Ось приклад із 

дискурсу Патріка: “Or an AR-15. You'd like it, Evelyn: it's the most expensive of 

guns, but worth every penny” [248, c. 236]. Патрік Бетмен часто розглядає речі 

залежно від їх ціни і вибирає найдорожче. Слова expensive, worth і penny 

належать до МП «Матеріальне забезпечення» та ілюструють переважаючу 

роль багатства у його житті. У дискурсі Патріка є багато слів на позначення 

їжі та напоїв, особливо алкогольних (beer (3 рази), champagne (4 рази), 

brandy, cognac, chardonnay, sorbet (6 разів), peach schnapps), що свідчить про 

те, що біологічне начало таки бере верх, а задоволення природних потреб 

організму відіграє головну роль у його житті. 

У мовленні Тома Ріплі також є чимало лексем, що належать до 

МП «Матеріальне забезпечення» та МП «Фізіологічні потреби» (див. 

додаток А): «I rented it. For a song» Tom said modestly. «Come and have a 

drink» [253, c. 98]. Фраза for a song є неформальною і означає дуже дешево. 

Том намагається бути скромним, але водночас очікує, що співрозмовник буде 

захоплений його вмінням знаходити вигідні пропозиції за низькою ціною. 

Отже, перша фраза стосується МП «Матеріальне забезпечення», а друга 

фраза – пропозиції щось випити і тому реалізує МП «Фізіологічні потреби». 

Ще один приклад цього МП із дискурсу Енні Вілкес: “Breathe, goddammit! 

Breathe, Paul!”. Енні, рятуючи життя Полу, наказує йому дихати. Процес 

дихання стосується фізіологічної діяльності, тому й відноситься до цього 

семантичного поля. 

Гарі Сонеджі навіть на позначення фізіологічної діяльності 

використовує слова із таким абстрактним значенням назразок fame, що 

відноситься до СП «Психологічні потреби», проте ілюструється великою 

кількістю слів із СП «Фізіологічної діяльності»: “What was fame really like? 

How did it smell? How did it taste? What did fame look like close up?” [258, c. 

47]. Гарі цікавиться виглядом, запахом та смаком слави, що робить його мову 

метафоричною й одночасно підтверджує його зосередженість на біологічних 
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особливостях усього, в тому числі й абстрактних понять. Адам Клейборн 

піклується про власні фізіологічні потреби й такі ж потреби інших людей: 

“Then I won’t bother you. Have a good night's rest” [246, c. 139]. Він розуміє 

важливість нічного відпочинку і не хоче турбувати цей спокій, проявляючи 

також ввічливість. 

МП «Зовнішній вигляд» вказує на акцентування уваги на зовнішність, 

що може свідчити про перевагу оболонки над внутрішнім світом в очах 

серійних убивць. Ось приклад із дискурсу Нормана Бейтса: “I was a sickly 

child. Wore glasses for reading, right up until a few years ago” [245, c. 74]. 

Описуючи свою зовнішність у дитинстві, він називає себе “a sickly child”, 

щоб викликати співчуття у монахині для маніпуляції нею в подальшому, а 

також згадує про носіння окулярів для закріплення враження. Можна також 

припустити, що Норман звинувачує власну зовнішність у своїх дитячих 

проблемах. 

Хенк Гіббс теж використовує чимало слів цього МП (див. додаток А): 

“Far as I'm concerned your hair looks great the way it is, but if you want to fiddle 

around with it, bring a comb and a mirror” [247, c. 122]. Хенк робить Емі 

комплімент стосовно її волосся, що свідчить про його увагу до зовнішнього 

вигляду. Це підтверджується використанням таких додаткових слів, як comb і 

mirror, що теж є і назвами предметів, необхідних для корекції краси. 

Переважання в лексиконі персонажів серійних убивць лексем, 

пов’язаних із фізіологічною активністю, збігається із дослідженнями 

словникового запасу реальних серійних убивць і свідчить про майстерність 

письменників у правдоподібності змалювання таких образів.  

СП «Розумова діяльність» було поділено з урахуванням того, що 

потреба розумової діяльності реалізується у процесі навчання, праці, а також 

у діяльності мозку (див. додаток А).  СП «Розумова діяльність» за 

чисельністю знаходиться на другому місці після СП «Фізіологічна активність 

та безпека» (див. таблицю 3.1, додаток А). Винятками є дискурси Ганнібала 

Лектора та Адама Клейборна. Ці персонажі вирізняються багатством 



98 
 

медичної термінології, що, на нашу думку, належить до МП «Освіта», 

оскільки знання цих термінів було отримане ними у процесі навчання в 

університеті та  під час читання книг. Серед медичних термінів, якими 

оперує Ганнібал, є phrenology, circumlocution, asphyxia, hebephrenic та ін., що 

підтверджує його професійність як лікаря. Лектор також користується 

термінами, але з інших галузей (imago, pupa, interrogative, subjunctive), що 

свідчить про його широкий світогляд. А ось приклад із дискурсу Клейборна: 

“But who's Zander?" "A recent arrival. Tentative diagnosis, involutional 

melancholia” [246, c. 91]. Адам відповідає на запитання монахині, 

користуючись психіатричними термінами “Tentative diagnosis, involutional 

melancholia”, які можуть бути надто складними для розуміння пересічною 

людиною. Це свідчить про можливий намір лікаря підкреслити власні знання 

та показати власну перевагу. 

Досить високі показники у використанні одиниць СП «Розумова 

діяльність» в порівнянні із лексикою духовної та фізіологічної потреби 

спостерігаються в Енні та Тома (див. додаток А). В основному така ситуація 

складається у зв’язку із тим, що ці два персонажі дуже часто використовують 

такі слова як know (Том – 108, Енні – 126) і think (Том – 145, Енні – 91). Ось 

приклад того, як Енні оперує словом know: « I know you know who Andy 

Pomeroy was, because I know you've read my book. I suppose that I sort of hoped 

you would read it, you know; otherwise, why would I have left it out? But I made 

sure, you know — I make sure of everything» [253, c. 69]. Перші три рази know 

використовується у своєму прямому значенні «знати, володіти певною 

інформацією», а висока частота використання цього слова в одному реченні 

створює своєрідну тавтологію, яка може свідчити про бідний словниковий 

запас мовця. Цей висновок можна підтвердити і наступними двома 

прикладами вживання словосполучення you know, яке як фраза-паразит 

використовується для зв’язки думок і не має відповідного семантичного 

значення.  
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Найменше одиниць СП «Розумова діяльність», спостерігаємо в 

дискурсі Патріка. Він іноді говорить про свою роботу: «So, I start, crossing my 

legs. «Don't you want to know what I do»… «No.» Sabrina smiles, takes this as a 

cue and agrees. «No, not really.» I stare at the two of them for a minute before 

recrossing my legs and sighing, very irritated: «Well, I work on Wall Street. At 

Pierce & Pierce» [248, c. 165]. Бетмен хоче звернути увагу на своє високе 

соціальне становище, і сам починає розмову про свою роботу. Дієслово work  

вказує на процес, що включає ментальну діяльність; назва вулиці – Wall 

Street – позначає місце роботи, власна назва Pierce & Pierce є назвою 

компанії працевлаштування Патріка. Всупереч бажанню співрозмовниць 

Бетмен продовжує цю тему, що свідчить про його егоцентризм та 

зарозумілість. 

Хенк Гіббс також згадує свою роботу в процесі комунікації. Гіббс 

працює репортером, і тому в його лексиконі є багато слів, пов’язаних із його 

професією: “Minute a big story breaks in a small town, every stringer in the state 

shows up, then it's radio and the television crews. They've got to deal with the local 

lawmen but that means waiting for a handout or a personally delivered 'no 

comment.' So the first thing they do is track down the editor of the local paper and 

try to get a story out of him” [247, c. 126]. У прикладі присутні слова, що 

позначають людей, які працюють у медійній сфері (stringer, editor, radio and 

the television crews), процес написання репортажу (handout, no comment, to get 

a story), а також вид матеріалу (the local paper). Ми вважаємо, що всі ці слова 

належать до МП «Робота», оскільки імплікують спосіб заробляння грошей 

Гіббсом. 

Гарі Сонеджі – вчитель математики, проте сам фах згадує рідко: “I want 

to be the scariest man in America. That’s why I work in the capital. I’m Gary. 

Don’t you remember me, Viv?” [258, c. 113]. У прикладі слова work і capital 

(оскільки йде мова про місце роботи) ми відносимо до МП «Робота», а слово 

remember до МП «Діяльність мозку». Слова, які позначають ментальну 

діяльність, з’являються в дискурсі Сонеджі часто (517 слів). 
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Норман Бейтс теж використовує лексику цього МП: “Maybe that was 

part of my problem," Norman said. "You know what happened to me—the 

transvestite thing” [246, c. 51]. У цьому прикладі слова problem, know, 

transvestite thing належать до МП «Діяльність мозку», оскільки перше слово 

означає щось складне у вирішенні, що потребує ментальної діяльності, а 

слово transvestite thing імплікує цю проблему. 

Висока концентрація слів МП «Робота», МП «Освіта» та МП 

«Діяльність мозку» свідчить про високі інтелектуальні здібності персонажів, 

що відповідає характеристиці реальних серійних убивць організованого типу. 

СП «Психологічні потреби», при вивченні якого розглядались 

найпоширеніші МП «Релігійність», МП «Почуття, емоції» та МП «Сім’я», 

становить найменшу ланку дискурсу персонажів серійних убивць (див. 

додаток А). Найбільше слів МП «Релігійність» зафіксовано в дискурсі 

Патріка Бетмена (див. додаток А), але такі слова у більшості випадків 

трапляються у вигуках: «Oh gosh,» I say, «hope I'm not blushin.» «Actually, 

where do you go, Bateman?» Van Patten asks «For a tan» [248, c. 245]. Фраза 

«Oh gosh» виражає легке роздратування Патріка від компліменту про гарну 

засмагу. Слово gosh є сленговим варіантом слова God. Подібним прикладом 

може бути: «Jeez, you're like a broken record. I'm trying to help you» [248, c. 

261]. Тут слово Jeez є акронімом слова Jesus і теж використовується для 

вираження невдоволення. Ці слова не вказуюють на пряме ставлення до 

Господа, використовуються для позначення емоційного стану і не можуть 

свідчити про віру Бетмена.  

Том Ріплі рідко вживає слова МП «Релігійність» (див. додаток А), на 

основі яких також не можна зробити однозначного висновку про його 

віросповідання. Приклад «Why don’t you pray to the Virgin Mary?» [255, c. 134] 

виражає іронічне звернення до одного із представників мафії Ліппо. Ріплі 

розуміє, що Ліппо знаходиться у безвихідній ситуації і вважає, що молитви 

йому вже не допоможуть. Таким чином, Том якоюсь мірою ставить себе 

вище за Богородицю, що суперечить християнським канонам.  
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Ганнібал Лектор показує свої знання біблійної тематики, але не 

висловлює свого ставлення до релігії. Його підхід до цього питання є більш 

раціональним:  «It's Golgotha after the Deposition. Crayon and Magic Marker on 

butcher paper. It's what the thief who had been promised Paradise really got, when 

they took the paschal lamb away» [251, c. 87].  Це опис малюнка на стіні у його 

камері, який він власноруч зробив: «It's Golgotha after the Deposition». 

Зображення відтворене з пам’яті, що підтверджує його інтелектуальні 

можливості. Цікавим є його бачення грабіжника, який розкаявся: «what the 

thief who had been promised Paradise really got… His legs broken of course, just 

like his companion who mocked Christ» [251, c. 92]. Лектор звертає увагу не на 

те, що після смерті цей грабіжник дійсно отримав обіцяний рай, а на те, що 

до смерті він був побитий так само, як і той, хто не розкаявся. З цього можна 

зробити висновок, що сам Лектор не впевнений в існуванні життя після 

смерті і більше звертається до земного й того, що можна вивчити, зрозуміти 

та пояснити. 

Енні Вілкес єдина з пієтетом ставиться до релігії. Наприклад: «God 

takes us when He thinks it's time and a writer is God to the people in a story, he 

made them up just like God made us up and no one can get hold of God to make 

Him explain, all right, okay, but as far as Misery goes I'll tell you one thing you 

dirty bird, I'll tell you that God just happens to have a couple of broken legs and 

God just happens to be in MY house eating MY food and . . . and» [257, c. 201]. 

Енні визнає біблійні твердження про те, що Бог керує життям і смертю 

людини: «God takes us when He thinks it's time», про те, що Він нас створив: 

«God made us up», але водночас Енні грішить, порушуючи третю заповідь, 

взиваючи намарно ім’я Господа і порівнюючи Його із письменником в 

іронічному тоні: «God just happens to have a couple of broken legs and God just 

happens to be in MY house…». Отже, Енні обізнана з Біблією, але свідомо 

відступає від заповідей.  

Найменше слів МП «Почуття та емоції» виявлено в дискурсі Патріка 

Бетмена (див. додаток А), що підтверджує явище «одягання маски 
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нормальності», коли вбивця насправді позбавлений почуттів, а говорить про 

них лише для того, щоб не вирізнятись з-поміж інших людьми. У той же час 

книга написана від першого імені, і ми можемо спостерігати за його думками 

і відчуттями, а в творі згадуються моменти, коли Патрік відчуває різні емоції: 

«I feel very sad at this moment for some reason, listening to Armstrong» [248, 

c. 312]. Як свідчить приклад, музика навіяла Патріку сум, що суперечить 

твердженню, що серійні вбивці такого типу позбавленні почуттів. Проте такі 

моменти рідкісні, а загальний стиль його думок в основному представляє 

собою деталізовану констатацію фактів: «Daisy sits in the Louis Montoni brass 

and chrome chair by the futon, spooning Macadamia Brittle Häagen-Dazs ice 

cream into her mouth. She is wearing only a lace bra and a garter belt from 

Bloomingdale's» [248, c. 194]. З наведеного уривка з’ясовується, що Патрік 

приділяє велику увагу дорогим брендам: меблі від Louis Montoni, морозиво 

Macadamia Brittle Häagen-Dazs, дизайнерські речі Bloomingdale's, що знову ж 

таки підтверджує переважаючу роль матеріального у його житті.  

Гарі Сонеджі говорячи про свої почуття та емоції часто бреше: “Gary 

thought about it carefully before he said a word. Then he said, “I love you so 

much, Missy. I love you and Roni more than I love my life itself.” Gary lied, and he 

knew it was a pretty good one. Extremely well told, well acted. What he wanted to 

do was to laugh in their goddamn faces. What he wanted to do most was to kill all 

of them” [258, c. 131]. Слова автора свідчать про справжні бажання Гарі (“to 

kill all of them”), що ховаються за солодкими фразами “I love you so much, 

Missy. I love you and Roni more than I love my life itself”. Брехня розіграна із 

використанням інтенсифікатора “so much” та порівнянням “more than I love 

my life itself”, проте повтор слова love є тавтологічним і звучить фальшиво. 

Адам Клейборн рідко говорить про почуття та емоції (див. додаток А) й 

зазвичай вони використані задля ввічливості: “Sorry to keep you waiting” [320, 

c. 189]. Тут персонаж використовує слово sorry не для вираження суму чи 

жалю через те, що змусив співрозмовника чекати, а з метою проявити 

ввічливість. 
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Хенк Гіббс використовує директиви у поєднанні зі словами, що 

виражають емоції та почуття: “Don't feel guilty. The same thing happens to me, 

and that's why I wanted to get away” [247, c. 123]. Такий безапеляційний спосіб 

вираження того, що повинен відчувати співрозмовник, свідчить, що Гіббс 

вважає себе здатним контролювати не тільки власні, але й чужі емоції. 

Енні часто говорить про свої емоції завуальовано: “Did they make me 

feel sad? Of course they made me feel sad, considering the world we live in” [257, 

c. 235]. Так Енні відповіла, коли її запитували, чи не жаль їй померлих 

немовлят (яких вона ж і убила). Енні повторила запитання з метою виграти 

час для роздумів: «Did they make me feel sad?», відповідь також починається 

із повтору: «Of course they made me feel sad», а пояснення «considering the 

world we live in» переходить в іншу площину роздумів. Енні має на увазі, 

жорстокий світ, у якому немовлятам було б важко жити. Таким чином, Енні 

переводить увагу від їх смерті до іншої проблеми, а повторення про почуття 

суму не є щирим свідченням почуттів, а скоріше їх приховуванням.   

Лектор теж має у своєму лексиконі чимало слів на позначення почуттів 

та емоцій (див. додаток А), але особливістю використання ним цих слів є те, 

що він говорить про почуття інших людей, нібито маючи бажання провести 

сеанс психоаналізу, оскільки за професією він психотерапевт. Крім цього, 

привертає увагу його філософське бачення емоцій: «Life's too slippery for 

books, Clarice; anger appears as lust, lupus presents as hives» [250, c. 147]. 

Лектор вважає, що злість може так само легко з’явитись як хіть, а вовчак 

(туберкульоз шкіри) можна так само сплутати із кропив’янкою, але ці явища 

зовсім різні. Стає зрозумілим, що між злістю і хіттю така сама відстань, як 

між вовчаком та кропив’янкою, тобто, на його думку, злість – це набагато 

гірше почуття.  

У дискурсі Тома Ріплі згадки про емоційний стан чи почуття є 

рідкісними і або стосуються інших людей, або свідчать про його бажання до 

здійснення певних дій: «I feel like a shower. See you in ten minutes» [256, c. 

228]. Бажання прийняти душ швидше стосується фізіологічних потреб 
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організму, а використання слова feel показує, що ця необхідність для Ріплі є 

важливою.  

Отже, жоден із персонажів не говорить відкрито про те, що відчуває 

(окрім випадків, які трапляються у внутрішньому мовленні Патріка), тема 

почуттів більше стосується їх співрозмовників, а слово feel часто виражає 

бажання помитись, поїсти чи виконати інші дії фізіологічного характеру. Це 

все підтверджується дослідженнями Клеклі про «маску нормальності», яку 

«надягають» реальні серійні вбивці.  

Найменшу ланку лексикону становить МП «Сім’я». Енні часто згадує 

свою маму. Її цитування та наслідування свідчать про велику прив’язаність 

до матері, деякою мірою хворобливу, враховуючи те, що Енні доросла жінка 

і живе сама, проте не може позбутись материного впливу, яка померла 20 

років тому: «My mother had a motto, Paul, and I live by it. “Once nasty, never 

neat,” she used to say» [257, c. 96]. З наведеного прикладу зрозуміло, що Енні 

живе за маминим девізом “Once nasty, never neat” і намагається 

дотримуватись чистоти так само, як її мама, але цей девіз у її баченні 

гіперболізований, оскільки Енні прибирає кожну дрібничку, а таке 

перебільшене бажання блиску в домі теж може бути свідченням 

психологічних відхилень. 

Норман Бейтс також є чудовим прикладом для ілюстрації цього МП, 

оскільки він говорить замість матері та про матір: “Oh, yes. I brought Mother 

back home with me. That was the exciting part, you see--going out to the cemetery 

at night and digging up the grave” [245, c. 127]. Слово Mother написане з 

великої букви для того, щоб підсилити важливість для нього матері, хоча 

вона вже мертва. 

 Тома виховувала тітка, але у його дискурсі не згадуються їхні 

стосунки, лише автор наводить епізоди з його дитинства, коли тітка 

насміхалась над ним: «He remembered running between huge, inching cars, 

always about to touch the door of Aunt Dottie's car and never being quite able to, 

because she had kept inching along as fast as she could go, not willing to wait for 
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him a minute, and yelling, 'Come on, come on, slowpoke!' out the window all the 

time» [252, c. 183]. Така поведінка тітки є неправильною щодо дитини-сироти 

Тома. Знущання і насміхання виражаються не лише в її поведінці, а й у 

звертанні slowpoke. Принизливе ставлення тітки до Тома в дитинстві могло 

спровокувати його жорстоку поведінку в дорослому житті.  

У дискурсі Патріка Бетмена згадується брат: «He must feel very lucky to 

have a brother like you," he says, sliding up next to me, grinning sincerely. 

"Maybe, but I find him completely repellent," I say. "You might like him though» 

[248, c. 271]. У прикладі Бетмен характеризує свого брата прикметником 

repellent, що можна перекласти як «огидний». Негативна оцінка брата може 

свідчити про складні стосунки між ними.   

Отже, лексикон мовної особистості персонажа серійного вбивці 

характеризується використанням великої кількості слів із СП «Фізіологічна 

активність та безпека» , що в середньому становить 44 % і є ознакою того, що 

на першому місці такої мовної особистості знаходиться задоволення потреб 

організму, а духовне відходить на задній план і займає лише 16 % у 

лексиконі персонажів (див. додаток А). Складна сімейна ситуація, яка 

присутня майже у кожного із персонажів, і непродуктивність лексики МП 

«Почуття»  відповідає загальній характеристиці реальних серійних убивць.  

3.1.2. Лінгвокогнітивний рівень. На лінгвокогнітивному рівні 

дослідження мовної особистості необхідно зрозуміти, як мовець сприймає та 

концептуалізує світ, а також його ставлення до важливих понять, що можна 

дослідити за допомогою концептуальної метафори, яка переносить якості та 

характеристики одного явища чи предмета на інший. 

Дж. Лакофф та М. Джонсон започаткували в когнітивній лінгвістиці 

класифікацію концептуальних метафор, за якою розрізняють структурні, 

онтологічні та просторові (орієнтаційні) метафори. За допомогою 

структурної метафори одне поняття структурно впорядковується в рамках 

іншого. Наприклад, концептуальна метафора MURDER IS PLEASURE 

пояснює вбивство як задоволення. Гарі Сонеджі подобається процес 
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убивства: “I would just dabble in a little ‘spree’ killing, then get away. I wanted to 

sample all the high-impact crimes, Alex” [258, c. 182]. Гарі характеризує 

вбивство, використовуючи епітет spree, який означає “a short period of doing a 

particular, usually enjoyable, activity” [244, с. 931] (короткий період виконання 

певної, зазвичай приємної, дії). Отже, це слово має позитивний відтінок і 

використовується для вербалізації задоволення від процесу дії. Це 

підтверджує ще один приклад із дискурсу Гарі: “I had always planned to 

murder both children. I couldn’t wait. I have this love-hate thing with childhood, 

you know. Cut-off breasts and shaved genitals, so my adult victims are more like 

kiddies. Anyway, killing the little bunions would be the logical and safe conclusion 

of the whole affair” [258, c. 186]. Фраза I couldn’t wait показує нетерпіння 

якнайскоріше здійснити злочин, деталізація, використана у прикладі, також 

підтверджує приємні емоції, пов’язані з убивствами. Гарі говорить про дітей 

як про негативне явище, називаючи їх bunion. Отже, він, вбиваючи дітей, 

поводиться наче лікар, який видаляє бурсит, а значить робить хорошу справу. 

Патрік Бетмен також не заперечує того, що отримує позитивні емоції 

від злочину: “Now, Carnes. Listen to me. Listen very, very carefully. I-killed-

Paul-Owen-and-I-liked-it. I can't make myself any clearer” [248, c. 368]. Він 

використовує слово kill, говорячи про вбивство і слово like для вираження 

задоволення від цього процесу. Його слова також свідчать про те, що 

персонаж позбавлений почуття провини від вчиненого. 

Концептуальна метафора MURDER IS THEATRE відображає вбивство 

крізь призму театру. Лікар Клейборн так описує сцену злочину: “If it's hard 

evidence you're looking for, consider this: Sam and Lila Loomis weren't just struck 

down. They were butchered. Put motive and method together and you get a clear 

picture of Norman Bates at work” [246, c. 95]. Адам описує процес убивства як 

“picture of Norman Bates at work”, що ілюструє сцену злочину як епізод із 

театральної вистави із убивцею-актором. Гарі Сонеджі теж іноді поводиться 

як актор: “I played Mommy Terror for little Maggie. I sounded the way Mommy T. 

used to sound at the basement door in our house. ‘Stopyercryin’… Shaddup. 
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Shaddup, you spoiled little bunion!’ That scared her pretty good, I’ll tell you” 

[258, c. 164]. Він грав роль для того, щоб налякати свою жертву, і навіть 

намагався наслідувати фонові звуки для досягнення кращого ефекту. Гарі 

також звертається до театру, маючи на увазі тортури: “I’ll come back and kill 

you, but nicely—no theatrics” [258, c. 181]. Отже, процес убивства асоціюється 

із театральними діями в дискурсі Сонеджі. 

Концептуальна метафора MURDER IS A GAME описує процес 

убивства через лексику, пов’язану із ігровою діяльністю. Ось приклад із 

дискурсу Тома Ріплі: “Sissi! And two against one even!’ ‘We don’t play fair, eh? 

Is that your complaint?’ ‘Why don’t you pray to the Virgin Mary?’ ‘Another 

thing,’ ‘no more shouting or you’ll get this over your head in no time flat!’ ‘This is 

what killed Angy” [253, c. 128].  Ріплі використовує фразу play fair, яка в 

прямому значенні стосується ігор, а в цьому випадку – наміру вбити 

представника мафії. Ріплі також створює правила гри, де крик означатиме 

смерть. Концептуальна метафора MURDER IS A GAME реалізується у 

дискурсі Патріка Бетмена: “You are a fucking ugly bitch I want to stab to death 

and play around with your blood” [248, c. 283]. Бетмен сприймає процес 

убивства як гру, яка подобається йому в усіх аспектах, а слово play вжите для 

вербалізації наміру використовувати кров жертви для задоволення власних 

дурощів.   

Ще однією метафорою, яка включає game як вихідний домен, є 

метафора CRIME INVESTIGATION IS A GAME. Хенк Гіббс вважає, що 

процес розслідування злочину – це гра: “Told me to get off his back and not 

mess up his investigation. "Why not? He suspected you too. That's the name of the 

game” [247, c. 216]. Він має на увазі, що детективи граються в гру, яка 

називається розслідуванням, а правила цієї гри – підозрювати всіх. Подібне 

бачення присутнє й у дискурсі Ганнібала Лектора: “Jack Crawford never plays 

fair with the other agencies. It's such a game with those people. He's determined to 

have the arrest himself” [250, c. 208]. Лектор розглядає гру, де гравці-

детективи намагаються бути кращими один за одного, створюючи 
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конкуренцію. Отже, структурні метафори показують, що персонажі серійні 

вбивці отримують насолоду від процесу вбивства і сприймають цей процес 

як гру та театр (див. додаток Б), що мають на меті розваги.  

Онтологічні метафори розкривають абстрактні поняття, ідеї, емоції, 

події як істоту або субстанцію. Концептуальна метафора THE MIND IS A 

MACHINE переносить функції механізму на розум. Гіббс описує розум як 

машину: “Let me guess the rest. No boyfriends, no live-ins. She came straight 

back home to take care of Daddy." Gibbs leaned forward. "Slow down, I think 

you're driving too fast. And on the wrong road." "I'm not suggesting any actual 

physical relationship. But there does seem to be a strong bonding between them." 

"Drive a little further. I'm not sure where you're heading” [247, c. 139]. Коли 

Еммі описує свої думки, Гіббс висловлює свою незгоду із її точкою зору 

через фразу “slow down”  називаючи хід думок “wrong road”, що імплікує 

«твоя думка неправильна». Потім він проявляє зацікавленість, кажучи “drive 

a little further”, що в контексті може означати «продовжуй говорити», а 

наприкінці Гіббс показує, що не розуміє, що має на увазі співрозмовник, 

кажучи “I'm not sure where you're heading”. Усі ці фрази, пов’язані із 

процесом водінням авто у їх прямому значенні, набувають нового значення в 

контексті розмови, стосуючись ходу думки. Отже, ця метафора дозволяє 

сприйняти розум людини як складний механізм, яким можна керувати.  

Енні Вілкес порівнює розум із річчю, а саме як частину одягу: “I'll go 

out now so you can put on your thinking cap” [257, c. 254]. Цей приклад 

ілюструє онтологічну метафору THE MIND IS A THING, де процес роздумів 

описується як cap (кепка, шапка), яку можна одягнути. Тобто, на думку Енні, 

розум можна контролювати, «одягаючи» чи «знімаючи» “thinking cap”.  

Онтологічні метафори в дискурсі персонажів серійних убивць часто 

пов’язані з такими поняттями, як життя та смерть. Персонажі сприймають 

життя як певного виду контейнер, тому-то й з’являється метафора LIFE IS A 

CONTAINER. Гіббс порівнює життя із в’язницею: “I'd still be writing nonnews 

about nonpersons." Gibbs shook his head. "These being the laws, it looks like I'll 
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serve a life sentence” [247, c. 124]. Він описує свою діяльність як пожиттєве 

ув’язнення у стінах тюрми, що, згідно з думкою Дж. Лакоффа, є 

контейнером: «Ми проектуємо нашу власну просторову орієнтацію 

«всередині-зовні» на інші фізичні об’єкти, які є обмежені поверхнею. Ми 

також розглядаємо їх як контейнери із внутрішньою та зовнішньою 

стороною. Кімнати та будинки є очевидними контейнерами» [89, c. 149]. 

Отже, в’язниця є будівлею, яка може розглядатися як контейнер і реалізувати 

вищезгадану концептуальну метафору. Енні Вілкес має схожу точку зору: 

“We think we know so much, but we really don't know any more than a rat in a 

trap — a rat with a broken back that thinks it still wants to live” [257, c. 241]. 

Вона порівнює життя із пасткою для щурів, яка є своєрідним контейнером, 

що вказує на обмежені можливості людей, які не можуть покинути своєї 

пастки і змушені жити всередині, всупереч власним бажанням. Обидві 

метафори про тюрму й пастку є песимістичними та ілюструють розуміння 

життя як оболонки, що позбавляє людей свободи вибору. 

Через поняття контейнеру також концептуалізується поняття злості, що 

теж є цікавим при вивченні мовної особистості персонажа серійного вбивці. 

Так, Р. Монторо виокремлює мультимодальну метафору ANGER IS A 

SUBSTANCE IN A CONTAINER у дискурсі Патріка Бетмена, яку ілюструє 

таким прикладом: “no one helping the cop as the two men lie struggling on the 

sidewalk, the cop wheezing from exertion on top of Patrick, trying to wrestle the 

magnum from his grasp, but Patrick feels infected, like gasoline is coursing 

through his veins instead of blood” [248, c. 336].  Злість концептуалізується 

через кров, яка є речовиною, що обмежена фізичною оболонкою 

(контейнером), якою є вена. 

Концептуальна метафора LIFE IS A THING відображає бачення життя 

як речі. Ось приклад із дискурсу Патріка Бетмена: “And then? I beat the living 

shit out of her.” I open the medicine cabinet for a condom and, as I reenter the 

bedroom, say, “She had misspelled disabled. I mean, that's not the reason I did 

what I did but… you know.” I shrug. “She was too ugly to rape” [248, c. 270]. 
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Вбивця метафорично та іронічно описує, як вбив дівчину: “I beat the living 

shit out of her”, де слово “shit” є вихідним доменом, що означає щось неживе 

– THING, але переносить ці властивості предмета на таке абстрактне поняття 

як LIFE, що в наведеному прикладі виступає цільовим доменом 

концептуальної метафори LIFE IS A THING. 

У розумінні серійних убивць життя також може бути річчю, яку можна 

позичити. Ось так метафора LIFE IS A THING реалізується в дискурсі Енні: 

“You owe me your life, Paul. I hope you'll remember that. I hope you'll keep that in 

mind” [257, c. 93]. Слово owe у прямому значенні означає потребу “to pay or 

give something to someone because they have lent money to you” [242, c. 1024], 

проте в контексті Енні поєднує це слово із life, наголошуючи на власній 

вищості та розглядаючи життя іншої людини як борг.   

Норман Бейтс інтерпретує таке абстрактне поняття, як смерть, на 

власний манер: “There it was again, "Boy, boy, boy!" drumming away, out of the 

jaws of death” [245, c. 176]. Комунікативна ситуація така: Норман 

сперечається з мамою, яка є його другою особистістю і використовує фразу 

the jaws of death, що може свідчити про персоніфікацію явища смерті. 

Норман уособлює смерть як людину, що має щелепи, отже, концептуальна 

онтологічна метафора DEATH IS A PERSON свідчить, що Бейтс не боїться 

смерті. 

Орієнтаційні метафори пояснюють концепти через їх просторову 

орієнтацію: вгору-вниз, всередині-ззовні, центральний-периферійний тощо. 

Дж. Лакофф та М. Джонсон вважають, що просторові орієнтації виникають 

тому, що наші тіла функціонують у фізичному оточенні [205, c. 268]. 

Орієнтаційні метафори наділяють ідею просторовими якостями; наприклад, 

концептуальні метафори GOOD IS UP; BAD IS DOWN свідчать, що 

позитивні речі у нашому житті асоціюються із вищим положенням у нашому 

розумі, ніж негативні явища, які знаходяться на низькій позиції. Приклад із 

дискурсу Тома Ріплі підтверджує таке розуміння: “I’ve spent the last few 

minutes trying to explain why I think – I think we’re over the hump. That is with 
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the wogs” [255, c. 114]. Фраза over the hump виражає поняття безпеки та 

задоволення, що є позитивним і характеризує цільовий домен GOOD через 

прийменник over, що означає «над», і реалізується вихідним доменом UP. 

Коли ж люди мають проблеми, вони часто асоціюють цей негатив із дном, і 

тому виникає орієнтаційна метафора BAD IS DOWN: “But I think the life was 

beginning to get him down. His father disapproved, as you probably know” [252, 

c. 182]. Це слова Тома Ріплі, який пояснює скрутну життєву ситуацію, 

використовуючи прийменник down. Лікар Клейборн також розглядає 

проблеми на низькому рівні просторової осі: “Now you're into word games," 

Claiborne said. "Whether or not I'm infallible doesn't matter. I had a job to do and 

I fell down” [246, c. 98]. Він описує свою велику помилку (залишив Нормана 

Бейтса без нагляду наодинці із монахинею, що призвело до вбивства 

останньої і втечі Нормана із психіатричної лікарні), використовуючи фразу 

falling down, що ілюструє падіння вниз як провал. Подібний приклад є в 

дискурсі Хенка Гіббса: “We have enough to live down already, thanks to the 

media," he said. "The last thing we need is strangers coming into town to blacken 

its name” [247, c. 84]. Фраза live down означає “to make people forget that you 

made a big mistake or did something very embarrassing in the past”, що також 

вказує на орієнтаційну метафору BAD IS DOWN і асоціює труднощі з 

низьким щаблем. 

Настрій також може бути вербалізований через просторову орієнтацію: 

“Aren't you high?" I ask him. "How are you?" Owen shouts. "Very happy," I say” 

[248, c. 121]. У цьому прикладі Патрік Бетмен розуміє хороший настрій як 

щось, що знаходиться на високому рівні, що підтверджується запитанням: 

“Aren't you high?”. Його друг Оуен не чує запитання через гучну музику на 

вечірці і відповідає іншим запитанням, на що Патрік ділиться своїм почуттям 

радості та позитивних емоцій. Слово high відноситься до просторової 

позначки UP і використовується для конотації емоції happy, що в результаті 

створює метафору HAPPY IS UP. Протилежною за значенням є орієнтаційна 

метафора SAD IS DOWN: “People like that get me down,' 'talking about Dickie 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/forget
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/big
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/mistake
http://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/embarrass
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all the time, and we don't even know them and I don't want to” [252, c. 147]. Ріплі 

говорить про свій сум у розмові про Діккі і висловлює свої почуття через 

фразу get down, де прийменник down вказує низьку позицію на просторовій 

осі. Якщо взяти до уваги поняття «маски нормальності», то можна 

припустити, що такі фрази та слова, як get down та high є стандартними для 

вираження емоцій і персонажі серійні вбивці дотримуються встановлених 

норм, щоб не вирізнятися із натовпу.   

Розглядаючи орієнтаційні метафори, Дж. Лакофф і М. Джонсон також 

звертають увагу на метафори HAVING CONTROL або FORCE IS UP; BEING 

SUBJECT TO CONTROL або FORCE IS DOWN. Лінгвісти пояснюють ці 

метафори через співвідношення фізичної сили і розміру, оскільки основною 

метою завжди є перемога, яку легше досягнути сильнішим і більшим. Ось 

приклад із дискурсу Гарі Сонеджі: “How I was fascinated, absolutely enthralled, 

obsessed with kidnapping children. Having them completely under my control. … I 

wanted to torture them like helpless little birds” [258, c. 139]. Сонеджі ставить 

себе вище від своїх жертв, кажучи, що має їх під (under) своїм контролем, 

отже, жертви є внизу (down), а вбивця – вверху (up). Ця метафора також 

проявляє бажання серійного вбивці контролювати людей. 

Дослідивши лінгвокогнітивний рівень дискурсу персонажів серійних 

убивць, ми виявили такі структурні метафори, як MURDER IS PLEASURE, 

MURDER IS THEATRE, MURDER IS A GAME. Ці метафори свідчать, що 

ставлення персонажів до процесу вбивства є позитивним, оскільки згадані 

серійні вбивці сприймають цей вид злочину як розвагу (театр, гру). 

Онтологічні метафори THE MIND IS A MACHINE, THE MIND IS A THING, 

LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A THING, DEATH IS A PERSON показують 

сприйняття розуму персонажами як явище, яким можна керувати (див. 

додаток Б); применшують значення життя, прирівнюючи його до неживого 

предмета, в той час як смерть виступає персоніфікованим поняттям і набуває 

ознак людини, що ставить смерть вище за життя і, таким чином, наштовхує 

на песимістичні роздуми. Орієнтаційні метафори GOOD IS UP, BAD IS 
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DOWN; HAPPY IS UP, SAD IS DOWN; HAVING CONTROL або FORCE IS 

UP, BEING SUBJECT TO CONTROL або FORCE IS DOWN є досить 

стандартними і виражають загальноприйняту точку зору, що хороші події та 

сила знаходяться вище, ніж негативні явища та слабкість на просторовій осі 

(див. додаток Б). Вибір таких метафор ілюструє розуміння персонажами 

серійними вбивцями суті добра та зла і їх свідомий вибір слідувати за злом. 

3.1.3. Мотиваційно-прагматичний рівень. Прагматикон або 

мотиваційно-прагматичний рівень дослідження мовної особистості 

забезпечує закономірний перехід від оцінок мовленнєвої діяльності до 

осмислення діяльності людини у світі.  Полем аналізу на цьому рівні 

виступає процес комунікації, який обумовлюється сферою спілкування, 

особливостями комунікативної ситуації, а також виконанням певних 

комунікативних ролей [68, 214]. Комунікативна роль – це сукупність 

домінуючих функцій, які виконує мовна особистість у процесі спілкування.  

Згідно з концепцією аналізу рольової взаємодії Г. Сакса, виділяють три 

групи ролей: категоріальні, оперативні та споріднені, або реляційні ролі. 

Категоріальні ролі вказують на соціокультурну групу, до якої належить 

комунікант і дають узагальнену характеристику комунікативної особистості. 

Розподіл категоріальних ролей може відбуватись на основі професійних, 

вікових, релігійних, гендерних особливостей індивідів. Оскільки персонажі 

серійних убивць належать до різних соціокультурних груп та професій, то 

різнитись будуть і їх категоріальні комунікативні ролі. Серед цих ролей 

можна виділити такі: лікар (Клейборн, Лектор), вчитель (Сонеджі), директор 

(Бетмен, Ріплі, Бейтс), репортер (Гіббс), домогосподарка (Енні).  

Категоріальною роллю, яка об’єднує всіх персонажів, є роль вбивці. 

Характерними ознаками цієї комунікативної ролі є використання менасивів, 

порушення принципів ввічливості, агресивний характер висловлювань, 

присутність нецензурної лексики, приниження адресата. Домінантною є 

маніпулятивна стратегія спілкування. Енні Вілкес і Патрік Бетмен часто 

використовують менасиви з метою залякування жертви. Енні: “I warn you, 
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Paul. If whoever that is hears something — or even if I hear something and think 

he might have heard something — I will kill him, or them, then you, then myself” 

[257, c. 183]. Комунікативна ситуація така: полісмен прийшов до Енні, і вона 

застерігає Пола мовчати, щоб його не виявив працівник правопорядку. 

Погроза полягає у вбивстві: «I will kill him, or them, then you, then myself», чим 

підтверджує комунікативну роль вбивці. Патрік Бетмен також часто 

погрожує вбивством: «If-you-don't-shut-your-fucking-mouth-I-will-kill-you-are-

you-understanding-me?» [248, c. 268]. Адресатом у цьому випадку є 

працівниця хімчистки, яка розмовляє китайською. Справжній намір втілити 

погрозу в життя підтверджується такими словами, як: «are-you-understanding-

me», які свідчать про бажання Бетмена якнайчіткіше донести зміст 

повідомлення, а використання нецензурної лексики fucking свідчить про 

агресивність мовлення адресанта. До використання лайливих слів часто 

вдається також Гарі Сонеджі: «He patted the dead man’s chest. “Now, would a 

New York Times reporter really be here at one in the morning, you arrogant fuck? 

Just to talk to your sorry ass?» [258, c. 164]. Комунікативна роль вбивці 

проявляється у спілкуванні Гарі з убитою ним людиною, до якої він 

ставиться презирливо, що можна проілюструвати зневажливими 

звертаннями: you arrogant fuck та sorry ass. Наміри здійснити вбивство, які 

вербалізуються в різних комунікативних ситуаціях також можуть свідчити 

про виконання категоріальної ролі вбивці. Так, доктор Клейборн у розмові зі 

своїм другом лікарем Стейнбергом своєю емоційною мовною поведінкою: «I 

know who I am and what I must do!» Adam Claiborne shouted» [246, c. 301] 

натякає на небезпеку, що згодом підтверджується нападом на лікаря та 

спробою задушити його. Том Ріплі також бажає смерті своєму сусідові, який 

його переслідує: «He’s delving into my past, damn his eyes» Tom replied. «I hope 

he drowns in murk—in anything» [255, c. 83]. Зневага та злість до сусіда 

проявляються у використанні фрази «damn his eyes», а побажання, щоб він 

«зник у темряві» (drowns in murk) імплікує бажання, щоб він помер.  
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Комунікативна ситуація спілкування вбивці із детективом реалізується 

між Лектором та слідчим Кроуфордом: «Then, by implication, you think you are 

smarter than I am, since you caught me.» «No. I know I'm not smarter than you 

are» [250, c. 191]. Лектор використовує маніпулятивну стратегію 

спілкування, провокуючи співрозмовника визнати перевагу Ганнібала.  

Носій категоріальної ролі лікаря демонструє знання в медичній галузі й 

ділиться цими знаннями із адресатом. Домінує стратегія переконання та 

узагальнення. Персонаж серійного вбивці доктор Клейборн є психіатром і 

добре знається на психологічній терапії, що проявляється у його репліках: 

«What sort of treatment—electroconvulsive therapy?» «That was Steiner's 

recommendation when I came on the case. I disagreed. What's the necessity, when 

the patient is already passive to the point of catatonia? The problem was to bring 

Norman out of amnesic fugue, not increase his withdrawal» [246, c. 49]. У цій 

частині діалогу доктор Клейборн демонструє впевненість у своїх знаннях, 

оскільки не погоджується із запропонованим іншим лікарем методом 

лікуванням та обґрунтовує причину незгоди (відсутність у пацієнта 

кататонічного синдрому, що проявляється в розладах рухового апарату). 

Крім цього, доктор чітко визначає проблему: «The problem was to bring 

Norman out of amnesic fugue, not increase his withdrawal». Клейборн також 

влучно і легко оперує термінологічною базою, що прослідковується у 

продовженні діалогу: «Then you found other ways to cure him.» «Norman isn't 

cured. Not in the clinical or even the legal sense of the term. But we did get rid of 

the symptoms. Good old-fashioned hypnotic regression techniques, without 

narcosynthesis or any shortcuts. Just plain slugging away, questions and answers. 

Of course, we've learned a lot more about multiple-personality disorders and the 

disassociative reaction in recent years» [246, c. 67]. Використання медичної 

термінології також є підтвердженням його знань у цій галузі, що в результаті 

дає можливість виконувати комунікативну роль лікаря у спілкуванні.  

Цю роль також виконує Ганнібал Лектор, який за професією є лікарем-

психіатром: «You may not believe this, but he actually tried to give me a Thematic 
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Apperception Test. He was sitting there just like the Cheshire cat waiting for 

Mf13to come up. Ha. Forgive me, I forget that you're not among the anointed» 

[251]. Згадування в розмові таких слів, як  Thematic Apperception Test та Mf13 

проявляє його професійну компетенцію. Репліка пронизана іронією, а згадка 

про те, що співрозмовник не належить до групи «посвячених» (anointed) 

свідчить про егоцентризм Ганнібала. 

Комунікативну роль директора виконують Патрік Бетмен, Том Ріплі та 

Норман Бейтс. Ця роль передбачає використання імперативів для надання 

вказівок підлеглим. Мовлення директора характеризується послідовністю та 

лаконічністю з метою добитись від підлеглого бажаного результату. Ці 

ознаки спостерігаються у процесі спілкування Бетмена із його секретаркою: 

«Okay, Jean," I start. "I need reservations for three at Camols at twelve-thirty and 

if not there, try Crayons. All right?» [248, c. 140]. Патрік висловлюється 

коротко, але чітко, адже в одному реченні він уточнює місце, час, та кількість 

людей, що є необхідною інформацією для бронювання столика в ресторані. 

Патрік також називає запасний варіант, що є завбачливим і перепитує, чи 

адресат усе зрозумів. Дотримання усіх максим комунікативного процесу 

сприяє в згаданому епізоді ефективній кооперації комунікантів.   

 Том Ріплі виконує роль директора щодо своєї служниці Аннет: «Mme 

Annette, bonsoir! People tonight. Two for dinner. Can you manage?» [255, c. 

127]. Приклад висвітлює надмірну лаконічність, бо в реченнях відсутні навіть 

головні члени: «People tonight. Two for dinner». Проте необхідна інформація 

подана. Репліка імплікує очікування від адресата відповідних дій, а саме – 

приготування вечері на двох людей. Адресант також хоче отримати 

відповідь, щоб переконатись у тому, що його зрозуміли. 

Норман Бейтс є директором мотелю, і хоча він не любить цієї справи 

(«I admit it. I hate running a motel, always have» [245, c. 21]), йому доводиться 

працювати й спілкуватись із клієнтами: «Our rooms are seven dollars, single. 

Would you like to take a look, first?» [245, c. 131]. Знову ж таки лаконічність, 

чіткість інформації і бажання отримати реакцію від співрозмовника 
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характеризують Нормана в цій комунікативній ситуації як носія 

категоріальної ролі директора. 

Категоріальна роль репортера притаманна Хенку Гіббсу. Носії цієї 

комунікативної ролі у процесі комунікації використовують велику кількість 

інтерогативів, що вимагається їхньою професією: 

"Was dinner good here last night?" he said. 

"Very." 

"I'm not just talking about the food. Did you get anything worthwhile out of 

Reno, anything you could use?" 

"I didn't accept his invitation in order to use him." 

"So the lady says." Gibbs grinned. 'But the lady also happens to be a 

writer, and writers use everyone and everything. It takes one to know one." 

Amy found herself smiling. "All right, you win." 

"Did you?" 

She shook her head” [247, c. 125]. 

У вищенаведеному прикладі Гіббс намагається отримати інформацію 

про те, що саме Еммі дізналась від Рено. Ця інформація цікавить Хенка і він 

у результаті отримує бажане завдяки власній наполегливості, адже не 

здається і продовжує використовувати інтерогативні речення, а також 

маніпулятивну стратегію, зробивши комплімент Еммі, назвавши її 

письменницею, яка може добитись усього. Комунікативна роль репортера 

реалізована, оскільки адресант зумів отримати необхідну інформацію. 

Енні Вілкес виконує комунікативну роль домогосподарки, оскільки при 

спілкуванні часто обговорює питання чистоти та домашньої роботи: «Keeping 

up appearances is very, very important. As far as the barn goes, it really isn't much 

work, as long as you don't let things pile up. Keeping the snow from breaking in 

the roof is the oogiest part» [257, c. 93]. Її велика зацікавленість цією темою 

розмови проявляється у використанні інтенсифікаторів very, really, а роботу, 

яку вона не любить, описує своїм неологізмом the oogiest, який містить 

негативну конотацію. Те, що Енні спрямовує розмову в русло обговорення 
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побутових речей та деталізує домашню роботу, характеризує Вілкес як носія 

категоріальної ролі домогосподарки. 

До оперативних ролей, які виникають та змінюються у процесі 

комунікації і здатні до регулювання, виконуючи проміжну функцію, можна 

віднести такі комунікативні ролі, поширені серед персонажів серійних 

убивць: господар становища, мислитель, жартівник, брехун. 

Носії оперативної ролі господар становища задають тон і 

контролюють хід розмови. У мовленні переважають конвенціональна та 

маніпулятивна стратегії. Персонаж серійного вбивці Хенк Гіббс часто 

використовує імперативи у своєму мовленні і проявляє самовпевненість, що 

в результаті свідчить про його володіння ситуацією: «I can't go down there 

looking like this.» «You aren't going down there at all.» Gibbs nodded. «Far as I'm 

concerned your hair looks great the way it is, but if you want to fiddle around with 

it, bring a comb and a mirror. My car's over on Second Street» [247, c. 136]. У 

першій репліці Еммі йдеться про її неналежний вигляд для того, щоб 

спуститись у приймальню готелю, але Хенк бере все під свій контроль, 

передбачаючи її поведінку: «You aren't going down there at all», і без будь-

яких запитань повідомляє про місце знаходження своєї машини, 

висловлюючи таким чином упевненість у тому, що Еммі приєднається до 

нього. Така мовна поведінка є підтвердженням його прагнення до влади над 

іншими. 

Норман Бейтс також поводиться як господар становища навіть в 

уявних діалогах (Норман страждає роздвоєнням особистості і часто веде 

діалог з мамою, яка і є його другою особистістю): «I'm not asking you, Mother. 

I'm telling you. You're going to stay in the fruit cellar until I think it's safe for you 

to come upstairs again. And I'll hang that old Indian blanket on the wall, so that it 

covers up the door. Nobody will notice a thing, even if they bother to go down into 

the cellar. It's the only way we can both be sure that you're going to be safe» 

«Norman, I refuse to even discuss it any further with you. I'm not going to budge 

from this room!» «Then I'll have to carry you» [245, c. 147]. Норман 
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використовує наказовий тон, про що свідчать речення: «I'm not asking you, 

Mother. I'm telling you», а також передбачає повний контроль над найближчим 

майбутнім матері: «You're going to stay in the fruit cellar until I think it's safe for 

you to come upstairs again», з якого помітно, що він сам буде вирішувати, як 

краще. Норман також дає зрозуміти, що навіть якщо матір буде чинити опір, 

він її віднесе на руках, але все одно доб’ється свого. 

Том Ріплі найчастіше проявляє роль господаря становища у 

спілкуванні із жертвами: «Angy è morto,» Tom said. «So will you be, if you don’t 

do what we say. You want to die? What’s your name? — What’s your name?» 

«Lippo. Filippo» [254, c. 210]. Маніпулятивна стратегія проявляється через 

менасивний мовленнєвий акт: «Angy è morto…So will you be, if you don’t do 

what we say», а імперативи підтверджують повний контроль над ситуацією і 

процесом комунікації. 

Гарі Сонеджі також намагається отримувати бажану увагу за 

допомогою погроз: «If you take me, the girl’s dead» [258, c. 171]. Такий 

менасив ставить під удар життя дівчини і передбачає втечу Гарі, що, власне, і 

має на меті убивця. Патрік Бетмен входить у роль господаря становища, 

ставлячи свої інтереси вище за інтереси інших: «Where are we eating?» I ask, 

my patience at an all-time low. «We need to make a reservation. I'm not standing 

at some fucking bar» [248, c. 255]. Відтінок роздратування виражається 

вульгаризмом fucking, а категоричність його висловлювань показує намір 

добитись свого – обіду в престижному ресторані.  

Ганнібал Лектор почувається господарем на своїй території, де його 

відвідує детектив (у в’язниці строгого режиму): «Why don't you have a seat, 

Will? I think there are some folding chairs in a closet just down that way. At least, 

that's where it sounds like they come from." "The orderly's bringing one." Lecter 

stood until Graham was seated in the hall. "And how is Officer Stewart?" he asked. 

"Stewart's fine» [250, c. 94]. Пропозиція присісти та вказівка на те, де 

знаходиться стілець, свідчать про бажання викликати повагу до власної 

персони. Невербальна поведінка, а саме те, що Лектор не сідає сам, поки його 
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гість не присів, теж підтверджує роль господаря і вказує на манірну 

ввічливість маніяка, що також може бути спробою показати себе господарем 

ситуації.  

Лікар Клейборн іноді проявляє ознаки самовпевненості в конфліктних 

ситуаціях спілкування: «I've told you, there's nothing I can do—" "You've told me 

a lot of things, haven't you, about who I am and what I should do. But I don't 

believe you anymore. I know who I am» [246, c. 128]. Він ігнорує слова свого 

друга і лікаря Стейнберга. Наростання напруги у процесі комунікації 

завершується нападом на Стейнберга. Отже, виконуючи комунікативну роль 

господаря становища, персонажі серійні убивці намагаються підлаштувати 

під себе співрозмовника і комунікативну ситуацію, ставлячи на перше місце 

власні інтереси. 

Носій оперативної комунікативної ролі жартівника намагається 

розвеселити співрозмовника або продемонструвати власне почуття гумору. 

Переважає стратегія оптимальної самопрезентації. На думку В. Шейнова 

комунікативна стратегія самопрезентації передбачає «створення певного 

враження про мовця та соціально прийнятну, припустиму суспільством 

поведінку» [162, с. 154]. Головна мета персонажів серійних убивць –  

привернути увагу до власної персони і справити певне враження. Хенк Гіббс 

дуже часто одягає маску жартівника: «Think we could get there alive?» 

«Positive. Unless somebody's captured the service elevator» [247, c. 83]. У цьому 

прикладі на серйозне запитання Еммі про небезпеку, яка може чекати їх у 

дорозі, Хенк використовує жарт, називаючи таку дрібничку як ліфт основною 

причиною хвилювання. Детектив із цього ж твору пояснює поведінку Гіббса 

так: «If you're looking for the bitterness and the cruelty, it's there, in his humor. 

He used it both as a shield and a weapon» [247, c. 224], що відображає наміри 

автора створити образ убивці, який ховається за маскою жартівника і 

водночас використовує її як зброю. 

Норман Бейтс висловлює сарказм у формі жарту: «Why did you come 

here? Is the zoo closed on Sundays?» [246, c. 27]. Із такими запитаннями він 
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звернувся до монахині, яка прийшла його навідати в лікарні для психічно 

хворих. Порівняння лікарні із зоопарком імплікує душевний біль Нормана від 

того, що він, як тварина у клітці, не має свободи і є центром глузувань інших 

людей. Запитання «Is the zoo closed on Sundays?» проявляє його 

комунікативну роль жартівника з метою образити співрозмовника, 

перекручуючи наміри адресанта, адже монашка прийшла з метою 

підтримати, а не глузувати. Метафоричний гумор можна знайти в дискурсі 

Енні Вілкес: «You must be exhausted . . . and your legs must be singing grand 

opera» [257, c. 182]. Вона порівнює біль у нозі із оперою і таким чином 

применшує складність ситуації Пола. Ще одним прикладом тонкого гумору є 

жарт Клейборна: «You have a patient here named Norman Bates?" "You know 

about him?" The grin faded. "Most people don't, I'm happy to say." "Happy?" 

"Figure of speech» [246, c. 119]. Клейборн каже, що радий тому, що більшість 

людей не знають про Нормана, проте, коли монахиня перепитує, Клейборн 

називає «радість» мовним засобом, тобто він вжив слово happy у 

переносному значенні, імплікуючи протилежні відчуття – сум від того, що 

ніхто не цікавиться долею Нормана, який є його улюбленим пацієнтом.   

Патрік також часто виконує комунікативну роль жартівника: «Where 

did Greg go?» Libby asks, noticing McDermott's absence. «Well, Gorbachev is 

downstairs,» I tell her. «McDermott, Greg, is going to sign a peace treaty with 

him, between the United States and Russia.» I pause, trying to gauge her reaction, 

before adding, «McDermott's the one behind glasnost, you know» [248, c. 216]. 

Таким чином, Бетмен уникає прямої відповіді на запитання Ліббі про 

відсутність Грега і абстрагується за допомогою жарту про Горбачова, що 

демонструє його почуття гумору. Крім цього, використання терміну 

«glasnost», яке означає політичну реформу Горбачова, показує обізнаність 

Патріка в різних сферах, включаючи політичне життя іноземних держав. 

Гарі Сонеджі часто грає роль коміка у спілкуванні зі своїми учнями: 

«Anybody home?” Mr. Soneji piped in a thin squeaky voice. The children erupted 

with laughter. “Ohhh! Look. Everybody’s home» [258, c. 153]. Такий дитячий 
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жарт досягає більшого ефекту при використанні правильної інтонації: «thin 

squeaky voice», сміх дітей показує ефективність комунікативної ролі 

жартівника, оскільки реципієнти зрозуміли жарт, а Гарі таким чином зумів 

реалізувати стратегію оптимальної самопрезентації і отримав позитивну 

оцінку від дітей. 

У Ганнібала Лектора також наявне почуття гумору. Його жарти в 

основному стосуються вбивства, злочинів та детективів. Наприклад: «You 

found an entire person? Odd. I only saw a head. Where do you suppose the rest 

came from?» [250, c. 152]. Так Лектор пожартував зі слів Кларіс, коли та 

розповіла про свою знахідку – голову людини, пришиту до манекена. Лектор 

знає, що там була тільки голова жертви, але він все ж таки насміхається над 

словами дівчини, яка назвала знахідку person. Ось так Лектор кепкує з 

детектива Кроуфорда: «Did you read Crawford's stupefying  speech last year to 

the National Police Academy? Spouting Marcus Aurelius on duty and honor and 

fortitude – we'll see what kind of a Stoic Crawford is when Bella bites the big one. 

If he understood Marcus Aurelius, he might solve his case» [250, c. 164]. 

Спочатку він іронічно називає його промову «stupefying» (приголомшливою), 

потім насміхається з його розуміння ідеології Маркуса Аврелія: «Spouting 

Marcus Aurelius on duty and honor and fortitude», використовує антономазію 

Stoic Crawford з гумористичним натяком на неповноту знань детектива, а в 

кінці порівнює філософію Аврелія із справою, яку веде Кроуфорд: «If he 

understood Marcus Aurelius, he might solve his case», що також є іронічним 

насміханням. 

Носій ролі мислитель виражає свою думку, розмірковує про життя і 

має власний погляд на різні речі. Ця комунікативна роль реалізується при 

використанні стратегії узагальнення, що полягає у поданні інформації в 

узагальненому вигляді без надання конкретних даних. Стратегія 

проявляється у вживанні лексем на позначення загальнолюдських цінностей, 

моральних настанов та їх оцінок [130, с. 134]. Норман Бейтс розмірковує над 

поняттям магії та життя: «Magic – that's just a label, you know. Completely 
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meaningless. It wasn't so very long ago that people were saying that electricity was 

magic. Actually, it's a force, a force which can be harnessed if you know the secret. 

Life is a force, too, a vital force. And like electricity, you can turn it off and on, off 

and on. I'd turned it off, and I knew how to turn it on again. Do you understand 

me?» [245, c. 112]. Він дає оцінку поняттю магії, що, на його думку, 

«Completely meaningless», а потім звертається до філософського питання 

життя людини і демонструє своє дивне бачення, де життя прирівнюється до 

електрики, яку він може вимкнути, а потім увімкнути, що в контексті твору 

може означати смерть його матері, яка померла фізично, але яку він повернув 

до життя у своїх думках. Свою репліку із роздумами Норман завершує 

запитанням, щоб перевірити, чи зрозумів його слова адресат. 

Том Ріплі також іноді любить розмірковувати: «…some girls meant 

sadness and death. Some girls looked like sunlight, creativity, joy, but they really 

meant death, and not even because the girls were enticing their victims, in fact one 

might blame the boys for being deceived by—nothing at all, simply imagination» 

[256, c. 142]. Думку Тома можна перефразувати так: усі дівчата в кінцевому 

результаті приносять хлопцям смуток або смерть, проте засуджувати можна і 

хлопців, які більше довіряють своїй уяві, ніж реальності. Тобто Тома Ріплі 

цікавить проблема взаємовідносин протилежних статей, що стає темою його 

роздумів. 

Гіббс роздумує над проблемою жорстокості в суспільстві: «I think our 

society has always been violent," Gibbs said. "The only difference is that now 

we're beginning to admit it. And we've still got a long way to go. People fool 

themselves into thinking that reading about it or watching it on screen is 'facing 

reality.' But actually what they see or read is preselected. I think that we turn our 

backs on violence in its worst and most commonplace forms— penning and 

butchering fowl and livestock, death on the highways, crime in the streets» [247, c. 

125]. Патрік Бетмен теж розмірковує над серйозними проблемами: «Well, we 

have to end apartheid for one. And slow down the nuclear arms race, stop 

terrorism and world hunger. Ensure a strong national defense, prevent the spread 
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of communism in Central America, work for a Middle East peace settlement, 

prevent U.S. military involvement overseas» [248, c. 216]. Використання ряду 

абстрактних іменників: society, difference, reality, violence, death, crime 

(Гіббс); terrorism, world hunger, defense, communism, peace, military 

involvement (Бетмен) свідчить про стратегію узагальнення, коли адресант 

звертається до загальнолюдських цінностей чи проблем. Метою обох 

персонажів є вербалізація абстрактних понять, надання оцінки ситуації та 

постановка проблеми задля отримання підтримки реципієнтом та підвищення 

власного авторитету в очах співрозмовника.  

Енні Вілкес цікавиться питанням добра і зла: «First of all,” she said, 

“good would not bite my nose off. Evil might, but not good. Second of all, I do 

know good when I see it — you are good, Paul. All you need is a little help. Now, 

take the matches» [257, c. 212]. Вона вважає, що знає різницю між добром та 

злом і вміє розпізнати ці два поняття. Слово good використане 4 рази в цьому 

прикладі, що імплікує думку Енні про те, що вона є добра і може навчити 

доброго реципієнта. Лектор звертається до цінності часу: «And what do you 

have here?" Chilton asked. "Time," Dr. Lecter said» [251]. Він вважає, що йому 

достатньо мати час, який дає можливість до роздумів, складання планів. Така 

відповідь також може бути натяком на те, що Лектор готує план втечі із 

в’язниці. Отже, ведення розмови в руслі абстрагування, аналізу важливих 

загальнолюдських питань чи просто роздумування над серйозною темою 

може свідчити про виконання адресантом оперативної комунікативної ролі 

мислителя. 

Серед споріднених комунікативних ролей, які вказують на 

відношення та стосунки персонажів стосовно їх співрозмовників у процесі 

комунікації, серійні вбивці є носіями ролі друга або ворога. У зв’язку з цим 

варто також згадати про трансакційний аналіз, запропонований 

американським психологом Еріком Берном [14, с. 234]. Цей аналіз полягає у 

вирізненні трьох ролей мовної особистості – Батько, Дорослий, Дитина, де 

ролі Батька та Дитини вказують на спорідненість. Дитина є носієм 
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ірраціонального, стихійного начала. Її мовна поведінка пов'язана насамперед 

із емоційним сприйняттям світу. Роль Батька реалізує авторитарне начало. 

Носій цієї ролі вважає себе уособленням «правильної моралі», що надає йому 

ієрархічно вищого щодо інших людей статусу і право робити різкі 

зауваження та керувати поведінкою інших. Роль Дорослого виражається 

перевагою здорового глузду і раціонального начала. Носій цієї ролі виступає 

своєрідним посередником між Дитиною і Батьком, оскільки намагається бути 

максимально об'єктивним, оцінюючи будь-яку життєву ситуацію [14, с. 136]. 

Беручи до уваги трансакційний аналіз мовної особистості, здебільшого 

персонажі характеризуються як носії ролі Батька, оскільки вважають себе 

кращими за інших, що можна підтвердити прикладом із дискурсу Патріка 

Бетмена: «If you could make sure we aren't bothered while we do, we would 

gratefully appreciate it.» I rub the hand, closing it into a fist over the bill. «And if 

anyone complains, well…» I pause, then warn menacingly, «Kick 'em out» [248, 

c. 215]. Ця ситуація в ресторані виказує думки Патріка щодо його 

верховенства і переваги над іншими людьми. Він вважає, що йому можна 

палити у місцях, де це непередбачено, та ігнорує скарги інших клієнтів, а 

офіціанта намагається підкупити. Зневажливе ставлення до людей 

підтверджується фразою: «Kick 'em out». Тобто в ресторані він передбачає 

для себе вседозволеність, а тим кому це не подобається, пропонує «копняка». 

Роль Батька проявляється в його бажанні керувати долею інших людей:  

«Listen,» I say. «What's your name?» «Al,» he says. «Speak up,» I tell him. «Come 

on.» «Al,» he says, a little louder. «Get a goddamn job, Al,» I say earnestly. 

«You've got a negative attitude. That's what's stopping you. You've got to get your 

act together. I'll help you» [248, c. 299]. Використання директивів «Speak up», 

«Come on» свідчить про його бажання повчати, а директив «Get a goddamn 

job, Al,» – про його бажання вказувати, як потрібно діяти незнайомій людині 

у її житті, прикметник «goddamn» робить його мову експресивнішою та 

емоційнішою. Маніяк обіцяє допомогти безхатченку, але під допомогою він 

розуміє вбивство. На його думку, вбивши таку людину, він допоможе їй 
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позбавитись беззмістовного життя. Енні проявляє комунікативну роль 

матері: «The mother feels badly when her child says she's mean or if he cries for 

what's been taken away, as you are crying now. But she knows she's right, and so 

she does her duty. As I am doing mine» [257, c. 117]. Вона порівнює дії матері і 

свої вчинки щодо Пола, ставлячи їх в одну площину. Комунікативна роль 

матері проявляється у спробі бути строгою із добрих намірів стосовно 

реципієнта, проте в дійсності бачимо її суб’єктивну оцінку ситуації, що 

виказує її бажання контролювати жертву і переконати себе у власній правоті. 

Носій комунікативної ролі друг у процесі спілкування використовує 

такі мовленнєві тактики, як вираження розуміння, співчуття, підтримки, 

визнання у дружбі [156, c. 201]. Характерним є також пристосовування до 

стилю співрозмовника: з чоловіками він використовує «чоловічий стиль» 

спілкування, де допускається вживання ненормативної лексики, а з жінками 

може цього уникати. Тип мовленнєвої поведінки носія спорідненої 

комунікативної ролі друг визначається інструментальною («я хочу 

допомогти») та інтеракційною («я хочу спікуватися з тобою») цілями, котрі 

відповідають меті саморепрезентації. Для досягнення зазначених цілей 

використовуються в основному стратегії позитивної ввічливості. 

Прагматичною складовою ролі  друг є оперування знанням інформації про 

слухача, ствердження спільності поглядів, взаємності, вираження симпатії.  

Ганнібал Лектор виконує комунікативну роль друга у спілкуванні з 

детективом: “Big backyards, fenced, with some hedges. Why?" "Because, my dear 

Will, if this pilgrim feels a special relationship with the moon, he might like to go 

outside and look at it. Before he tidies himself up, you understand” [249, c. 126]. У 

цьому уривку реалізується інструментальна ціль, оскільки Лектор допомагає 

детективу створити психологічний портрет злочинця. Тон розмови є 

дружелюбним, про що можна судити із того, що Лектор звертається до 

детектива “my dear Will”. Таке звертання має також іронічний відтінок, 

оскільки стосунки між ними в реальному житті є напруженими. Гарі Сонеджі 

вдається до комунікативної ролі друга в розмовах зі своїми жертвами: “Just 
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be a sec. Make a little room for you guys here” [258, c. 162]. Жертвами в 

основному є школярі, і для завоювання їх довіри Гарі використовує сленгове 

скорочення sec, звертається до них guys, що є неформальним та імплікує 

бажання стати ближчим, ніж просто вчитель, тобто бути їх другом. Патрік 

Бетмен виконує комунікативну роль друга зі своїми справжніми друзями: 

“Come on fella,” I say as I push him roughly out of the bedroom” [248, c. 185]. 

Слово fella є неформальним і може використовуватись при звертанні до 

людей, яких адреснат вважає близькими. Хенк Гіббс теж демонструє 

дружелюбну поведінку: "That's where I'm headed for," Gibbs said. "Come on, 

I'll give you a lift" [247, c. 174]. Гіббс пропонує підвезти Еммі, оскільки їм по 

дорозі, що має свідчити про позитивне налаштування і реалізує 

комунікативну роль друга, який пропонує допомогу.  

Споріднену комунікативну роль ворога можна проілюструвати на 

прикладі Енні Вілкес: “As well as silly, she's bad. Dartmonger! Her name ought 

to be Whoremonger. Divorced twice and now she's living with a bartender” [257, 

c. 89]. Говорячи про свою сусідку, Енні описує її як дурну та погану жінку. 

Вона також називає її Whoremonger, що є неологізмом, утвореним при 

додаванні лайливого слова whore та прізвища згадуваної особи Dartmonger. 

Цим неологізмом Енні висловлює своє негативне ставлення до цієї персони, а 

отже, вербалізує комунікативну роль ворога, що реалізується у використанні 

образ та обмовлянні людей. Ця споріднена роль використовується 

персонажами серійними убивцями в конфліктних ситуаціях, а також може 

накладатися на категоріальну роль убивці, яка виникає при спілкуванні із 

жертвами, характеризуючись агресивною мовною поведінкою. 

Проаналізувавши мотиваційний рівень дискурсу персонажів серійних 

убивць, можна дійти висновку, що персонажі виконують спільну 

категоріальну роль убивці, що передбачає використання менасивів, 

директивів у спілкуванні із жертвами, а також інші категоріальні ролі 

відповідно до їх соціального статусу та професій (лікар, репортер, директор 

тощо). Оперативні ролі представлені ролями мислителя, жартівника та 
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господаря становища, що підтверджує їх мотивацію до керування не тільки 

процесом комунікації, але й реальними життєвими ситуаціями, а також 

бажанням привернути увагу до власної персони за допомогою жартів, 

демонстрації власних знань чи роздумів. Серед споріднених ролей 

виокремлюється роль друга, що має на меті змусити жертву довіряти їм, та 

ворога для створення конфліктної ситуації. 

 

3.2. Ознаки мовної особистості персонажа серійного убивці 

 

Досліджуючи мовну особистість персонажа художнього твору, 

необхідно розглянути характерні ознаки цієї мовної особистості для кращого 

розуміння того, як певні психологічні чи соціальні фактори можуть впливати 

на мовну поведінку персонажа (наприклад, активність / пасивність характеру, 

що може переноситись на мову). Теорія мовних ознак, запропонована 

С. Сухих, допомагає системно вивчити мовні ознаки, які трактуються як 

«стійка і повторювана особливість вербальної поведінки людини, що 

реалізується на трьох рівнях дискурсу: експонентному, субстанціональному 

та інтенціональному» [151, с. 91]. Автор зазначає, що суворе розмежування 

дискурсу не є необхідним, оскільки «всі рівні організації тісно 

взаємопов'язані між собою, а їх структура й параметри є переплетені» [150, с. 

86]. Відповідно до запропонованої концепції, дискурс характеризується 

певними повторюваними особливостями на різних рівнях, які формують 

мовні ознаки. 

Експонентний рівень дискурсу, на думку С. Сухих, охоплює всю 

багатогранність словесних та синтаксичних зв’язків, поширеність пропозиції, 

способи співвіднесення суб'єкта і предиката в реченні, тобто на 

експонентному рівні дискурсу проектується мовна компетентність 

особистості. На субстанціональному рівні, що включає в себе семантичні 

параметри теми (способи розвитку теми, обсяги референції семантичних 

одиниць, когерентність розвитку теми), проектується структура тезауруса 
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мовної особистості. На інтенціональному рівні організації дискурсу, куди 

входять система мовних дій, діалогічна модальність, комунікативні схеми і 

стратегії, описується комунікативна компетенція суб'єкта мовного 

спілкування. 

3.2.1. Експонентний рівень. На експонентному рівні мовець може 

бути активним чи тим, що споглядає, переконаним або тим, що вагається 

[149, с. 86]. Кожна ознака, яка присвоюється мовній особистості, має власні 

маркери. Так, наприклад, активність характеризується дієслівними формами 

із значенням процесу дії, а також переважанням предикативних одиниць над 

номінативними. Ознака спостерігання виокремлюється використанням 

пасивних конструкцій.  

Персонаж серійного вбивці Енні Віллкес здебільшого проявляє в 

дискурсі ознаку активності, оскільки дієслова, що позначають процес дії, 

переважають над стативними: «I won't even wait to give you your pills. I'll hop 

right into Old Bessie again and go» [257, c. 127]. У прикладі використано одне 

дієслово стативного характеру – wait і три дієслова, що виражають активну 

дію: go, hop, give. Це свідчить про те, що їй притаманний рухливий спосіб 

життя. Активність спостерігається й у дискурсі персонажа Тома Ріплі: «I can 

do a number of things—valeting, baby-sitting, accounting—I've got an unfortunate 

talent for figures. No matter how drunk I get, I can always tell when a waiter's 

cheating me on a bill. I can forge a signature, fly a helicopter, handle dice, 

impersonate practically anybody, cook—and do a one-man show in a nightclub in 

case the regular entertainer's sick» [252, c. 68]. Ріплі використовує дієслова do 

(2),valet, account, tell, forge, fly, handle, impersonate, cook, cheat, get для того, 

щоб описати свої вміння. Велика концентрація дієслів зі значенням дії 

проявляє ознаку активності дискурсу Тома, що відповідає характеру 

персонажа. 

Цією ж ознакою наділений  і дискурс лікаря Клейборна: «Norman 

slipped into the store and killed Loomis while he was working at his desk. He 

dragged the body up front where it would be out of sight—look, you can see blood 
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here on the floor. Then he came back here, unscrewed the bulb, and waited for 

Mrs. Loomis in the store» [246, c. 157]. У наведеному прикладі Клейборн 

описує діяльність іншої людини, але процесуальність є ключовою ознакою 

саме його мовлення, що реалізується завдяки таким дієсловам, як slip, kill, 

work, drag, come, unscrew. Менш частотними є дієслова, які виражають стан 

чи позбавлений руху процес, наприклад: look, be, see, wait.  

На відміну від вищезгаданих персонажів серійних вбивць, Норман 

Бейтс характеризується відносною пасивністю: «That was the exciting part, you 

see – going out to the cemetery at night and digging up the grave. She'd been shut 

up in that coffin for such a long time that at first I thought she really was dead. But 

she wasn't, of course. She couldn't be. Or else she wouldn't have been able to 

communicate with me when I was in the hospital all that while. It was only a 

trance state, really; what we call suspended animation» [245, c. 198]. Дієслова, 

що виражають стан та фізично нерухомий процес was (5), see, thought, be, 

have been able, а також пасивна конструкція had been shut up вказують на 

переважання спокійної поведінки персонажа як у його житті, так і в 

мовленні. 

Персонаж серійний вбивця Патрік Бетмен у більшості комунікативних 

ситуацій також проявляє себе як пасивний спостерігач. Наприклад: «She's got 

a green streak in her hair,» I tell them. «And she's smoking.» «Bateman,» Tim 

says, still glaring at Evelyn. «Yes?» I say. «Timothy?» «You're a dufus.» «Oh leave 

Patrick alone,» Evelyn says. «He's the boy next door. That's Patrick. You're not a 

dufus, are you, honey» [248, c. 272]. У наведеному прикладі Бетмен звертає 

увагу на зовнішній вигляд і поведінку дівчини, не оцінюючи і не 

висловлюючи власної думки: «She's got a green streak in her hair,» I tell them. 

«And she's smoking». Проста констатація фактів без стилістичного та 

емоційного оформлення підтверджує його споглядацький характер.  Цікавим 

є також продовження цієї розмови, у якій друг називає Бетмена дурнем 

(dufus), але Патрік промовчав, і на його захист виходить Евелін, що вказує на 

неспроможність маніяка постояти за себе. 
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До персонажів, у яких переважає пасивність належить і Хенк Гібс: «No 

details yet. It seems Dr. Steiner was talking to Claiborne in his room; there was 

some kind of flare-up, and Claiborne tried to strangle him. By the time the male 

nurse broke in Steiner had passed out. Nobody's given the straight story about how 

Claiborne was pulled off but somewhere along the line he suffered what they're 

calling a coronary embolism. He's at the hospital too, listed in critical condition» 

[246, c. 157]. У цьому прикладі ознака пасивності підтверджується 

використанням таких конструкцій, як it seems, there was, та дієслів had 

passed, suffer, is. Пасивні часові форми was pulled off, is listed акцентують 

увагу не на діяльності суб’єкта, а на зовнішніх обставинах, а номінативне 

речення без предиката: «No details yet» свідчить про уникання дієслів. Ознака 

пасивності дискурсу перекликається із характером персонажа, який створює 

видимість діяльності, але в основному прикривається іншими людьми. 

Персонаж Джеймса Паттерсона Гарі Сонеджі також здебільшого не є 

активним: «I need a few little things. But mainly, I just want to be myself. So to 

speak. I want to be recognized for all my achievements» [258, c. 135]. Дієслова, 

що позначають потреби та бажання need, want (2), а також дієслово стану to 

be і конструкція to be recognized у цьому прикладі свідчать про ознаку 

пасивності дискурсу цієї мовної особистості. 

Маркерами персуативності (переконаності) є використання надмірної 

аргументації при наявності достовірного факту. Ознака переконаності може 

також проявлятись і в голослівності, коли констатуються неперевірені факти 

із високим рівнем стверджування, а перевірені факти аргументуються 

мінімально. Голослівність часто притаманна авторитарним особистостям. 

Вагання, сумнів характеризуються низьким ступенем співвідношення 

суб’єкта та предиката, використанням мовних маркерів із значенням 

можливості, які сигналізують не тільки про обмежену обізнаність мовця, але 

й про його невпевненість.  

Впевненість (асертивну позицію) чи невпевненість (пробабілітивну 

позицію) персонажа визначаємо на основі модальності, взявши за основу 
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дослідження В. Ущеної (див. 1.1.). Про асертивну позицію Енні Вілкес можна 

судити по частому використанні фраз «I know» (36 разів). Ось, наприклад: «It 

won't take them long to come back. I know that. After all, if they can't find any 

trace of him except that one bottle after here, they'll decide they better think some 

more about me» [257, c. 184]. Енні висловлює припущення про те, що поліції 

не потрібно багато часу, щоб відшукати слід їх працівника, якого вона вбила. 

Свою впевненість у сказаному вона підсилює коротким реченням «I know 

that», яке вказує на її переконаність у власних словах. 

Свою правоту часто проявляє Том Ріплі: «She kept writing to him, 

wanting to see him, and at the same time being very tactful, I'm sure, about not 

intruding on him when he wanted to be by himself» [252, c. 213]. Так Том 

розповідає про Мардж, яка писала листи своєму другові Діккі, а Том їх читав 

і відповідав від його імені. Фраза I'm sure є вставною, проте її завданням у 

цьому реченні є підсилення правдивості слів, адже Ріплі дійсно знає стиль 

листів Мардж.  

Дискурс лікаря Клейборна теж має ознаку впевненості, яка є 

невід’ємною часткою його професії, що проявляється і в інших 

комунікативних ситуаціях: «He must have expected her to show up looking for 

her husband. Don't you understand? That's what he was here for—he wanted to 

kill them both» [246, c. 151]. Тут впевненість вербалізується модальним 

дієсловом must, яке несе в собі категоричність, та в запитанні «Don't you 

understand?», яке виражає впевненість в очевидному, на думку доктора, і 

здивування від  того, що детектив цього не розуміє.  

Невпевненість Бетмена можна проілюструвати таким прикладом: «I'll 

have a J&B on the rocks. No, an Absolut martini. No, a J&B straight up» «And I'll 

have another San Pellegrino,» Bethany says. «I'll have the same thing» I quickly 

add» [248, c. 236]. Тут Патрік вагається у своєму виборі пива, вживаючи 

заперечення «I'll have a J&B on the rocks. No, an Absolut martini. No, a J&B 

straight up», що підтверджує невпевненість у собі, тим паче, що в кінцевому 

результаті він все одно вибирає те саме, що його подруга, таким чином 
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знімаючи із себе відповідальність за вибір. Наступний приклад: «I think I was 

hallucinating while watching it. I don't know. I can't be sure. I don't remember,» I 

murmur, placing the Journal back down and then, picking up today's Financial 

Times, «I really don't know» [248, c. 272] також демонструє невпевненість 

маніяка в собі, яку він підтверджує  синонімічними фразами із негативною 

конотацією «I don't know. I can't be sure. I don't remember», а інтенсифікатор 

really у фразі «I really don't know» підсилює його власний сумнів. 

Невпевненими часто також є Сонеджі і Гіббс. Гарі Сонеджі іноді не 

може відрізнити сни від реальності: «I’ve had experiences where I can’t 

separate dreams from reality. I’m not sure which is which. I’m really not sure» 

[258, c. 157]. Невпевненість реалізується через фразу «I’m not sure» і 

підтверджується повтором із інтенсифікатором: «I’m really not sure». Гіббс 

виражає сумніви відносно того, чи детектив Енгстром буде налаштований до 

нього дружелюбно: «I somehow doubt that Engstrom would invite us into the 

holding cell for coffee and Twinkles» [247, c. 211]. Слово doubt набуває нового 

відтінку у поєднанні із словом somehow, утворюючи іронічний сумнів, що 

передає упередження Хенка щодо детектива. 

Отже, на експонентному рівні персонажі можуть бути як активними 

(Енні Вілкес, Том Ріплі, Адам Клейборн), так і пасивними (Норман Бейтс, 

Патрік Бетмен, Хенк Гіббс, Гарі Сонеджі), що передається переважанням тієї 

чи іншої дієслівної форми та мовної конструкції. Ознака активності дискурсу 

характеризує персонажів як таких, що діють і меншою мірою залежать від 

середовища. Ознака пасивності, навпаки, свідчить про споглядацький 

характер. На цьому рівні також розділились і ознаки впевненості та 

невпевненості, де впевненість дискурсу проявляють ті ж персонажі, що були 

активними, у той час як невпевненість притаманна пасивним серійним 

убивцям.  

3.2.2. Субстанціональний рівень. На змістовому (субстанціональному) 

рівні виокремлюють конкретність та абстрактність, аналітичність та 

синтетичність, де конкретність визначається вузькою сферою референції, а 
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абстрактність – широкою; аналітичність свідчить про домінування деталізації 

в дискурсі, а синтетичність вказує на узагальнення.  

На змістовому рівні мовна особистість може висловлюватись 

конкретно або абстрактно. Патрік Бетмен загалом формулює свої думки 

конкретно, особливо у спілкуванні із секретаркою, оскільки його роль 

начальника вимагає точних вказівок. Наприклад: «Spencer wants to meet you 

for a drink at Fluties Pier 17,» she says, smiling. «When?» I ask. «After six.» 

«Negative,» I tell her as I walk into my office. «Cancel it» [248, c. 232]. Коротке 

запитання «When?» є діловим, а строга відповідь «Negative» містить у собі 

заперечення без будь-яких пояснень. Директив  «Cancel it» дає вказівку. Така 

строгість і лаконічність характеризує Бетмена як людину дії.  

Чітке формулювання думок у мові Патріка спостерігається також у 

розмовах, які стосуються зовнішності, одягу та моди. Помітно, що у цій 

галузі Патрік вважає себе експертом і чітко пояснює свою позицію: «So what 

you're saying is that with a gray suit you can either wear gray or black socks,» I 

ask. «Er… yeah,» Hamlin says, confused. «I guess. Did I say that?» «See, 

Hamlin,» I say, «I disagree about the belt since the shoes are so far away from the 

actual belt line. I think you should concentrate on wearing a belt that coordinates 

with the trousers» [248, c. 211]. Засоби точного вираження думок, такі як 

конструкції so… that, either… or, прислівник since, сприяють створенню 

більшої зв’язності мовлення: звертання «See, Hamlin» акцентує увагу 

співрозмовника на об’єкті розмови, чітка послідовність викладення думок 

підтверджується фразою «I disagree», яка обґрунтовує причину 

непорозуміння, а правильне формулювання поради – використанням 

модального дієслова «should». Такий зв’язний та послідовний дискурс 

свідчить про інтелектуальні здібності та начитаність персонажа. 

Наявність деталізації свідчить про аналітичний характер дискурсу 

персонажа. Такий приклад характеризує поведінку Енні Вілкес: “I'm going to 

put him in his car and drive it up to my Laughing Place. I'm going to take all his 

things. I'll put the car in the shed up there and bury him and his you know, his 
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scraps . . . in the woods up there” [257, c. 214]. Деталізація дій, а також вибір 

слів із вузькою сферою референції (car, drive, shed, bury, wood), ілюструє такі 

мовні ознаки субстанціонального рівня, як аналітичність та конкретність. 

Аналітичність дискурсу також притаманна Хенку Гіббсу: “Steiner's going to 

be okay and Claiborne will probably make it too. Point is you don't have to be in 

such a hurry to get over to the courthouse because now you have all day. But if you 

want to ask any questions, feel free” [247, c. 191]. Гіббс використовує 

передбачення (going to be okay, will probably make) та з’єднуючі ланки, такі як 

because, if, які додають когерентності, логічності та обґрунтованості 

сказаному. Конкретність проявляється також у дискурсі Ганнібала Лектора: 

«He has a pocketknife. Just cut the ropes on one arm and give me the knife. And 

leave. I can do the rest» [249]. Лаконічність подання інформації переплітається 

директивами із чіткими вказівками дії, що характеризуються однозначним 

тлумаченням і підтверджують ознаку конкретності. 

Гарі Сонеджі і Норман Бейтс, на відміну від усіх інших персонажів-

убивць, характеризуються абстрактністю дискурсу: “I can’t remember not 

being tired. And, depressed—like I’ve been trying to dig myself out of a hole my 

entire life” [258, c. 149]. Так Гарі розмірковує про своє самопочуття, 

використовуючи абстрактні поняття та узагальнення, що також свідчить про 

синтетичний напрям мовної поведінки персонажа. 

Отже, на субстанціональному рівні персонажі серійних убивць 

здебільшого віддають перевагу деталізації та конкретності, а також 

проявляють ознаку аналітичності в дискурсі, що свідчить про їх можливості 

чітко аналізувати ситуацію і є важливим чинником при плануванні злочину. 

Винятками є Гарі Сонеджі та Норман Бейтс, які характеризуються 

синтетичністю та абстрактністю дискурсу, що можна пояснити їх бажанням 

розмірковувати над різними філософськими проблемами з метою привернути 

увагу до власної персони.  

3.2.3. Інтенціональний рівень. На інтенціональному рівні 

виокремлюють директивність (маркери вказують на схильність до 
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використання строгої імперативності: наказів, погроз, докору), гумор 

(оригінальна інтерпретація теми), кооперативність, конфліктність, 

децентрованість (здатність ставити себе на місце партнера), центрованість 

(перебивання співрозмовника, надмірне використання особових займенників,  

підкреслення власної значущості) [150, с. 89].  Отже, комунікант може 

проявляти себе гумористично або буквально, конфліктно або кооперативно, 

директивно або інтегративно, центровано або децентровано.  

У більшості випадків  Патрік Бетмен висловлюється гумористично, але 

не завжди його гумор зрозумілий адресату: «Do you take American Express?» 

she looks at me like I'm crazy, but I smile pointlessly anyway while holding the 

door open and tell her, «I'm joking. Come on, get in». Так, наприклад, жарт «Do 

you take American Express?» [248, c. 256] стосується проститутки, послуги 

якої традиційно оплачуються готівкою, а пропозиція прийняти оплату 

кредитною карткою була сприйнята нею буквально і обурливо, тому Бетмену 

довелось пояснювати, що це лише жарт: «I'm joking. Come on, get in». В 

інших прикладах гумор Патріка більш зрозумілий співрозмовникам, як-от: 

«What was Kitty wearing?» «An off-the-shoulder ball gown with velvet bodice and 

a floral-patterned lace skirt by Laura Marolakos, I think.» «And Arthur?» «Same 

thing.» «Oh Mr. Bateman.» She giggles. «I adore your sense of humor» [248, c. 

128]. Описавши жіночий одяг Кітті, на запитання про одяг Артура Патрік 

відповідає: «Same thing», що ілюструє тонкий гумор та небажання описувати 

ще й зовнішній вигляд Артура, а розуміння жарту підтверджується фразою 

Евелін: «I adore your sense of humor». Для гумористичного ефекту персонаж 

використовує також і гру слів, як у такому прикладі: «Price?» I take a large 

gulp of Scotch. «You're priceless…». Таким чином, Патрік утворює із прізвища 

свого друга Прайса (Price – (англ.) ціна) нове слово для його позитивної 

характеристики – priceless (безцінний), що також показує хороше ставлення 

та повагу до друга, висловлену в жартівливому тоні.  

Том Ріплі також часто поводиться гумористично: “I hope you'll honour 

me by accepting a bed for the night. Not mine,” he added, laughing, “but I've got 
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two rooms upstairs and you're welcome to one of them” [253, c. 82]. 

Комунікативна ситуація така: Том приймає в гості Мардж і пропонує їй 

заночувати. Том пропонує ліжко для ночівлі, а потім, сміючись, додає “Not 

mine”, що й так було очевидним, оскільки Тома і Мардж не об’єднують 

романтичні відносини і між ними існує певна антипатія. Тобто жарт є 

прямим, те, що говориться, те й мається на увазі, а гумористичність полягає в 

інтимному натяку, який одразу ж спростовується.  

У дискурсі Енні Вілкес гумористична ознака проявляється в іронії: 

“First I want to make sure there's nothing else you want. Nothing else stupid old 

Annie Wilkes forgot because she doesn't know how a Mister Smart Guy goes about 

writing a book” [257, c. 187]. Енні говорить про себе у третій особі однини, 

називаючи себе “stupid old Annie Wilkes”, що створює іронічну ситуацію та 

контраст із звертанням до жертви, що звучить як Mister Smart Guy. Таким 

чином, принижуючи себе і прибільшуючи роль Пола, Енні досягає 

зворотного ефекту – ефекту власної переваги над жертвою. Подібний 

приклад іронії можна відшукати в дискурсі Гарі Сонеджі: “Hey, I give up. 

Take a whiff, boy genius. You tell me” [258, c. 176]. Мета Сонеджі – акцентувати 

власну вищість стосовно співрозмовника, чого він досягає завдяки звертанню 

“boy genius”, яке є іронічним і, відповідно, використане для глузування.  

У діалогах, які веде сам із собою Норман Бейтс (де одна сторона – його 

власна особистість, а друга – особистість його матері), також трапляється 

іронія: “So the safest thing for both of us is to make sure you're just not around.” 

“What are you going to do – bury me in the swamp?” [245, c. 122]. Остання 

фраза bury me in the swamp імплікує уникання вирішення проблеми, яка 

полягає в тому, що мати повинна кудись сховатись, а іронічність цієї фрази 

додає експресивності мовленню персонажа. Дискурс Хенка Гіббса наскрізь 

пронизаний гумором: “I hope you don't mind if I ask you a few questions,” she 

said. “Not at all.” Hank Gibbs smiled. “Matter of fact, you took the words right 

out of my mouth.” His smile broadened. “I guess the first thing we'll have to 

decide is just who is interviewing who” [247, c. 173]. Гіббс, зустрівши Еммі, яка 
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також є журналістом за професією, жартує, що потрібно вирішити, хто кому 

ставитиме питання. Оскільки їх фах передбачає використання постійних 

інтерогативних конструкцій з метою одержання необхідної інформації, ця 

звичка переноситься і на неофіційні комунікативні ситуації, що створює 

гумористичне забарвлення. 

Буквальність дискурсу персонажів серійних убивць здебільшого 

проявляється, коли мова йде про злочин або пов’язані із ним обставини. Ось 

приклад із дискурсу Адама Клейборна:“She wasn't just killed, she was slashed 

over and over again, the way Norman slashed her sister in the shower” [246, c. 

149]. Деталізація з місця злочину, уникання евфимізації характеризує цей 

приклад із дискурсу як буквальне висловлювання і свідчить про жорстокість 

та холоднокровність персонажа. Подібний приклад маємо в дискурсі 

Ганнібала: «A census taker tried to quantify me once. I ate his liver with some 

fava beans and a big Amarone» [250, c. 126]. Лектор деталізує, яку саме страву 

він приготував «liver with some fava beans» і яке вино пив з цією стравою «a 

big Amarone», що показує його задоволення від цього процесу і ще більше 

підкреслює його жорстокість. 

Персонаж серійного вбивці Патрік Бетмен часто висловлюється 

буквально, але його не завжди сприймають серйозно: «You don't seem to 

understand. You're not really comprehending any of this. I killed him. I did it, 

Carnes. I chopped Owen's fucking head off. I tortured dozens of girls. That whole 

message I left on your machine was true .»… «Excuse me,» he says, trying to 

ignore my outburst. «I really must be going» [248, c. 279]. Бетмен намагається 

зізнатись у своїх злочинах, але йому не вірять, і це дратує його. Він 

переконує, наголошуючи на нерозумінні правди: «You don't seem to 

understand. You're not really comprehending any of this… That whole message I 

left on your machine was true». Ці речення, по суті, мають один зміст – друг не 

вірить у скоєне, а Патрік намагається емоційно переконати його в цьому за 

допомогою синонімічних повторів. Зізнання «I killed him» він також 

повторює із більшою експресією «I did it, Carnes», вживаючи звертання як 
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заклик до того, щоб йому повірили. Перелік злочинів «I chopped Owen's 

fucking head off. I tortured dozens of girls» вбивця прикрашає вживанням 

нецензурної лексики, що ще більше підсилює жорстокість та агресивність 

характеру Бетмена. 

Щодо конфліктності та кооперативності, то в дискурсі персонажа 

переважає конфліктність: «Your girlfriend's a total bitch,» I tell the guy. 

«Patrick,» Evelyn says. «Stop it.» «She's a bitch,» I say, pointing at her» [248, 

c. 84]. Патрік викликає суперечку, ображаючи подругу незнайомця. 

Використання лайки «bitch» із підсилюючим прикметником «total» збільшує 

рівень образи, а повторення фрази «She's a bitch», незважаючи на втручання 

Евелін, свідчить про усвідомлене бажання потрапити в конфлікт. Ще один 

приклад конфліктної поведінки Бетмена «You have? You mean the restaurant 

has,» I correct him. «You don't have any sun-dried tomatoes. The restaurant does. 

You don't have the poblano chilies. The restaurant does. Just, you know, clarify» 

[248, c. 254] характеризує його як особу дріб’язкову, оскільки він чіпляється 

до слів офіціанта і виправляє його, порушуючи норми ввічливості, адже 

виправлення не має значення в контексті і суттєво не впливає на вибір 

замовлення.  

Гарі Сонеджі також поводиться конфліктно із незнайомими людьми: 

“Hey! Watch it! C’mon, mister,” somebody said to him. “Watch it yourself, you 

jerkoff.” Soneji/Murphy stopped and addressed the balding shitkicker he’d 

bumped. “What do I have to do to get a little respect? Shoot you in the right 

eyeball?” [258, c. 139]. Звертання “you jerkoff” свідчить про неприязнь і 

бажання образити людину, а погроза вистрілити в праве око ще більше 

загострює протиріччя. 

Конфліктну комунікативну поведінку Енні Вілкес можна 

проілюструвати так: “I told you about making me mad. Live and learn, isn't that 

what they say? Well, if you live, I guess you'll learn” [257, c. 224]. Агресивний 

тон висловлювання підтверджується приказкою “Live and learn”, яка 

імплікує менасив, що підтверджується продовженням “if you live, I guess 



140 
 

you'll learn”, у якому Енні натякає на те, що життя Пола під питанням і 

залежить від неї, (“if you live”) і на те, що якщо він все-таки житиме, то 

зрозуміє небезпеку божевілля Енні. 

Ганнібал використовує приниження як засіб зумовити конфлікт у 

спілкуванні: «Do you know what you look like to me, with your good bag and 

your cheap shoes? You look like a rube. You're a well-scrubbed, hustling rube with 

a little taste» [250, c. 175]. Називаючи свою співрозмовницю зневажливим 

словом rube (селючка), Лектор намагається образити адресата, а принизлива 

характеристика зовнішності реципієнта теж свідчить про конфліктність 

Ганнібала. 

Том Ріплі досить часто висловлює своє незадоволення, що надає 

комунікативній ситуації конфліктного відтінку: “I'm good and sick of it,' Tom 

said. 'I'm only hanging around here to be polite and to help if I can. If any more 

reporters try to crash my house, they're going to get it with a shotgun as soon as 

they walk in the door” [256, c. 169]. Том дратується через постійну присутність 

репортерів і погрожує застосувати зброю, якщо вони продовжуватимуть 

нав’язуватись та вриватись у його будинок. Проте Том іноді поводиться 

ввічливо, особливо у спілкуванні із рідними чи друзями: “Would you please 

say to Madame Murchison—if you speak with her—that I am willing to talk with 

her again?” [256, c. 187]. Такий інтерогатив характеризується реалізацією 

принципу ввічливості, у якому втілюється максима 

великодушності (запропонована Дж. Лічем, ще називають максимою 

необтяження співрозмовника). Ця максима застерігає співрозмовників від 

домінування в ході мовного акту [141, с. 10]. У вищенаведеному прикладі 

Том уникає домінування, ставлячи запитання ввічливо (Would you please), а 

також беручи до уваги інтереси співрозмовника (if you speak with her). Така 

поведінка вказує на кооперативний характер дискурсу Тома в такій ситуації.  

Кооперативна ознака дискурсу виявляється також у діалогах Гіббса, що 

може свідчити про те, що крім гумору, його маскою є ще й увічливість: 

“Maybe you're right. I'm just sorry you had to run into all this trouble” [247, c. 
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73]. У цьому епізоді Гіббс висловлює жаль стосовного того, що Еммі 

довелось перейти через усі труднощі, пов’язані із розслідуванням убивств. 

Скоріш за все ці співчутливі слова вибрані для створення власного іміджу 

хорошої людини і для того, щоб утертися в довіру з метою бути в курсі 

розслідування та визначення чи його не викриють, адже саме Гіббс є 

убивцею. Для втілення свого задуму Хенк вибирає кооперативний шлях у 

процесі комунікації. 

Норман Бейтс також поводиться кооперативно у процесі спілкування: 

“And you run the whole place by yourself?" "That's right." Bates moved around 

the counter, carrying the bottle. "Here, let me fill your glass." "I really shouldn't." 

"Won't hurt you. I'm not going to tell your wife." Bates chuckled. "Besides, I don't 

like to drink alone” [245, c. 137]. Бейтс пропонує співрозмовнику випити, 

запевняє, що це йому не зашкодить, і обіцяє не говорити дружині. Тон 

розмови дружелюбний, що підтверджує намагання вгодити, а також вказує на 

бажання співпраці в процесі комунікації. 

При виборі директивного чи інтегративного напряму спілкування 

більшість персонажів віддають перевагу директивному. Оскільки багато 

ситуацій спілкування є діловими, а Бетмен – начальник, то логічним є 

використання Патріком великої кількості директивів: «Jean. Listen, keep your 

eyes open for a tanning bed…». Для привертання уваги він використовує 

звертання Jean і слово Listen, а потім вже дає вказівку. У прикладі «Okay, 

Jean,» I start. «I need reservations for three at Camols at twelve-thirty and if not 

there, try Crayons. All right?» [248, c. 214] маніяк знову використовує 

звертання, починаючи розмову, ставить вимоги, а наприкінці перепитує, 

намагаючись переконатися, що адресат правильно зрозумів, яким має бути 

бажаний результат. У директиві «Don't wear that outfit again» вказівки 

стосуються зовнішнього вигляду секретарки, що можна було б висловити 

м’якшою конструкцією, тим паче, що зовнішній вигляд є особистою 

справою, а діловий стиль секретаркою був витриманий.  
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Ганнібал Лектор теж віддає перевагу наказовому спілкуванню: «When 

you get to the house, ask Mason for what you want. See what he says. You've 

delivered me, your part of the bargain is complete. Hold the hair in your hand and 

ask him for what you want. See what he says. When he laughs in your face, come 

back here» [251]. У прикладі нараховується 6 директивів: 1) ask Mason; 2) See 

what he says; 3) Hold the hair; 4) ask him; 5) See what he says; 6) come back 

here, які описують детальний план Лектора щодо поведінки Маргот стосовно 

її брата Мейсона.  

Персонажі серійних убивць найчастіше поводяться директивно у 

спілкуванні зі своїми жертвами. Мовна поведінка Енні є наказовою в 

розмовах із Полом: “Wash them down with this,” “Do it” [257, c. 178]. 

Використання директиву і повтор наказу характеризує дискурс Енні 

строгістю, яка теж притаманна Гарі Сонеджі: “I’m in charge! So everybody 

stop. Look. And listen” [258, c. 149]. У цьому прикладі Сонеджі вжив три 

директиви з метою здобути увагу натовпу людей, які стали його 

заручниками. Адам Клейборн також поводиться строго й жорстоко, коли ним 

керує його друга особистісь убивці: “Get up!” he said. “I can’t—my ankle” 

“Putana!” His hand dug into the gooseflesh of her upper arm. “Walk” “Inside,” 

he said. “I want you inside” [246, c. 125]. Клейборн висловлюється агресивно, 

називаючи свою жертву образливим лайливим словом “Putana!” і даючи їй 

накази, які вона повинна виконувати проти власної волі (“Get up!”, “Walk”, 

“Inside”), що підсилюють директивність дискурсу. Норман Бейтс теж дає 

вказівки щодо поведінки співрозмовника: "Sit still, now. Don't be alarmed” 

[245, c. 94]. Перший директив стосується наказу щодо фізичного положення 

співрозмовника, а другий – відноситься до психологічного стану, що є 

свідченням того, що персонаж серійного вбивці намагається контролювати 

всі аспекти поведінки адресата.  

Бажання тримати всіх під контролем спостерігається також у дискурсі 

Тома Ріплі: "Lippo. Keep your hands up and don’t move. Your hand. Go stand 

over there.” “Cover him, Jon, I want to have a look at their car” [254, c. 198]. 
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Перші три директиви (“Keep your hands up”; “don’t move”; “Go stand over 

there”) стосуються жертви і вимагають керування рухом реципієнта, а 

четвертий директив адресується співучаснику Джону (“Cover him, Jon, I want 

to have a look at their car”) і відрізняється від перших наявністю пояснення 

необхідності виконання вказаної дії. Отже, дискурс Тома можна назвати 

директивним, проте у спілкуванні із близькими друзями та родичами він 

набуває інтегративного напряму, що перекликається із ознакою 

кооперативності: “If I may ask, Ed, did Pritchard say or ask anything about me?” 

[255, c. 183]. Фраза “If I may ask” ілюструє принцип ввічливості і бере до 

уваги інтереси співрозмовника, що підтверджує інтегративний характер 

прикладу.  

Інтегративною ознакою із усіх проаналізованих персонажів серійних 

убивць найбільше характеризується дискурс Хенка Гіббса: “I appreciate what 

you're saying, Mr. Gibbs, but I really can't ask you to inconvenience yourself." 

''Meaning you wouldn't feel comfortable having me around unless I kept my mouth 

shut." Gibbs nodded. "Okay, I promise" [247, c. 109]. Гіббс іде на зустріч 

співрозмовнику і обіцяє не говорити багато, що є для нього складним 

завданням. Така готовність до співпраці свідчить про ознаку інтегративності 

дискурсу. 

Розглядаючи центрованість та децентрованість персонажа серійного 

убивці, помітна перевага центрованості та егоїстичності Патріка Бетмена: 

«You know, Evelyn, there were a lot of other Xmas parties in this metropolis that I 

could have attended tonight yet I chose yours. Why? you might ask. Why? I asked 

myself. I didn't come up with a feasible answer, yet I'm here, so be, you know, 

grateful, babe» [248, c. 124]. У прикладі Патрік ставить себе у центр уваги, 

вказуючи на велику кількість запрошень на різні вечірки, і принижує Евелін, 

іронічно ставлячи запитання «Why? you might ask. Why? I asked myself. I didn't 

come up with a feasible answer, yet». Ці запитання є безглузді, оскільки Евелін 

є нареченою Бетмена і його присутність на її вечірці є логічною. 

Егоцентричність Бетмена проявляється також у фразі  «I'm here, so be, you 
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know, grateful, babe», адже на його думку Евелін повинна бути вдячною за 

його приїзд, а форма вираження цієї думки є зверхньою, враховуючи 

контекстуально іронічне звертання «babe», яке значно применшує роль 

нареченої у його житті і використання фрази-паразита «you know», що 

засмічує його мову досить часто і в інших прикладах. Невміння знаходити 

компроміс демонструє такий приклад: «I don't like concerts,» I tell her, walking 

into the kitchen. I open the refrigerator and take out a liter of Evian. «I don't like 

concerts,» I say again. «I don't like 'live' music.» «But this one isn't like the others» 

She lamely adds, «We have good seats.» «Listen. There's no need to argue,» I say. 

«If you want to go, go» [248, c. 237]. Хоч як наполегливо Евелін переконує 

Патріка піти з нею на концерт, він ставить свої бажання та принципи на 

перше місце, не враховуючи почуттів дівчини. Категоричність його мовлення 

підтверджується фразою «Listen. There's no need to argue,» I say. «If you want 

to go, go». Він не приймає альтернативи і не йде на компроміс, але дозволяє 

їй самій піти на концерт, що показує певною мірою байдужість у почуттях до 

Евелін. 

Енні Вілкес теж ставить себе у центр спілкування: “I think I better go 

now. I don't think I better be around you for awhile. I don't think it's . . . wise” 

[257, c. 135]. Займенник І вжито 5 разів, що підтверджує акцентуацію уваги 

на власній особистості. Подібний приклад трапляється у дискурсі Тома Ріплі: 

“I think I might. I'd be glad to see Richard again-especially if you think I might be 

of some help” [255, c. 151]. Часте використання займенника I, знову ж таки, 

свідчить про егоцентризм персонажа. Хенк Гіббс теж неодноразово вживає 

цей особовий займенник: “I might, but I'll bet you beat me to it” [247, c. 165]. 

Займенники І, me ставлять у центр мовну особистість персонажа.  

Центрованість дискурсу Нормана Бейтса проявляється у його 

наполегливості і бажанні, щоб все було на його лад: "Here," Bates said. "Let 

me pour you another." "Not yet." "I insist" [245, c. 128]. Бейтс не приймає 

відмови і наполягає на своєму. Адам Клейборн користується перевагами 

освіченості для виокремлення власної персони: "You want my professional 
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opinion?" "Yeah, that's it." "Then listen carefully. As a practicing psychiatrist, I 

think you're out of your skull" [246, c. 95]. Він цінує свою думку, а також 

акцентує увагу на своїх словах, вимагаючи, щоб його слухали (listen 

carefully), що підсилює ознаку центрованості. Гарі Сонеджі часто проявляє 

егоцентризм: «I am Gary Soneji! I am Himself… You’re in the presence of the 

world-famous kidnapper. This is like a free-for-nothing demonstration. So watch 

closely. You might learn something. Gary Soneji has been places, he’s seen things 

you’ll never see in your life» [258, c. 127]. Сонеджі називає себе не просто 

відомим, а всесвітньо відомим: «world-famous kidnapper»; каже, що бачив 

таке, що «звичайні» люди ніколи не бачили за все своє життя: «Gary Soneji 

has been places, he’s seen things you’ll never see in your life»; і крім того, в 

останній фразі говорить про себе в третій особі, що, на нашу думку, ще 

більше підкреслює його зарозумілість. Гарі дуже часто демонструє власну 

вищість: «I’m Gary Soneji. You all got that? I’m The Man himself. You folks have 

found me, so to speak. You’re all big heroes». У цьому прикладі він вкотре 

повторює своє ім’я, називає себе «The Man himself», а людей – «folks», 

показуючи цим свою перевагу над ними. Крім того, він іронічно величає їх 

героями тільки тому, що вони зустріли його. 

Отже, на інтенціональному рівні персонажі серійних убивць 

висловлюються як гумористично, так і буквально, залежно від 

комунікативної ситуації, проте слід зазначити, що буквальність дискурсу 

найчастіше з’являється, коли мова йде про злочин. Персонажі часто 

демонструють конфліктну мовну поведінку (окрім Гіббса, Клейборна і 

Лектора), проте вміють підлаштовуватись під обставини та людей, 

вибираючи кооперативний напрям спілкування, що свідчить про соціальну 

адаптивність та приховування власної агресії за маскою ввічливості. 

Проаналізовані дискурси серійних убивць проявляють ознаки директивності 

та центрованості, що вказує на егоцентризм та намагання все контролювати. 
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Висновки до розділу 3 

1. Аналіз дискурсу персонажів серійних убивць згідно з теорією мовної 

особистості передбачає три рівні дослідження, запропоновані 

Ю. Карауловим: лексико-семантичний, лінгвокогнітивний та мотиваційний. 

Результати досліджень цих трьох рівнів називають лексиконом, тезаурусом 

та прагматиконом, які тісно пов’язані між собою, але потребують додаткової 

контекстуальної інформації при переході від одного рівня до іншого. 

2. При дослідженні лексично-семантичного рівня дискурсу персонажа 

серійного вбивці розглянуто семантичні поля, які є найпоширенішими у мові 

персонажів для того, щоб отримати основну інформацію про мовця. Для 

більшої продуктивності аналізу лексикон персонажів поділено на три СП: 

СП «Розумова діяльність», СП «Психологічні потреби» та СП «Фізіологічна 

активність та безпека». За основу поділу на вищезазначені СП була взята 

ієрархія потреб за теорією Маслоу. Ми включили безпеку до групи 

фізіологічних потреб, оскільки ці ланки тісно пов’язані; любов, повага та 

самореалізація були об’єднані у групу психологічних потреб і третьою новою 

групою стала ментальна діяльність персонажів, яка є важливою для 

визначення ролі інтелекту в їх житті. Оскільки фокус дослідження був 

зосереджений на власне словах, які виражають ці потреби, то три основні СП 

були поділені на МП, які вербалізують згадані потреби (див. додаток А). 

Проаналізувавши ці СП у дискурсі персонажів серійних убивць, ми виявили, 

що СП «Фізіологічна активність та безпека» є найчисленнішим у мовленні 

більшості персонажів (див. таблиця 3.1), що збігається із дослідженням мови 

реальних серійних вбивць, проведеним американським психолінгвістом 

Дж. Хенкоком. СП «Розумової діяльності» також є частотним і вказує на 

високе IQ, а незначна кількість слів із висловленням емоцій відповідає 

гіпотезі Х. Клеклі про «маску нормальності», яку одягають серійні вбивці.  

3. На лінгвокогнітивному рівні дослідження розглянуті структурні, 

онтологічні та просторові концептуальні метафори з метою збагнути 

світогляд персонажа серійного вбивці та зрозуміти його оцінку 
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навколишнього середовища. Серед структурних метафор виокремлено: 

MURDER IS PLEASURE, MURDER IS THEATRE, MURDER IS A GAME. Ці 

метафори зумовлені перенесенням якостей різних явищ та предметів на 

поняття вбивства й ілюструють ставлення персонажа до цього процесу. 

Судячи із метафор, ставлення є позитивним, оскільки асоціюється у 

персонажів із задоволенням та розвагами, такими як ігри чи театр. Серед 

онтологічних метафор знаходимо: THE MIND IS A MACHINE, THE MIND IS 

A THING, LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A THING, DEATH IS A PERSON. 

Із цих метафор випливає, що персонажі відчувають здатність контролювати 

свій розум, а також ставлять смерть вище, ніж життя, оскільки життя 

концептуалізується через предмети, а смерть персоніфікується. Орієнтаційні 

метафори, такі як GOOD IS UP, BAD IS DOWN; HAPPY IS UP, SAD IS 

DOWN; HAVING CONTROL Or FORCE IS UP, BEING SUBJECT TO 

CONTROL Or FORCE IS DOWN розташовують добро вище, ніж зло, що 

вказує на усвідомлення персонажами серійних убивць неправильності їх 

вчинків. 

4. На мотиваційному рівні на передній план виносяться комунікативні 

ролі, що вказують на те, як комунікативна поведінка впливає на мотиви та 

наміри мовної особистості у процесі спілкування. Персонажі серійні вбивці 

виконують категоріальну роль убивці у спілкуванні із жертвами та інші 

категоріальні ролі, що визначаються їх соціальним статусом та професією 

(лікар, репортер, директор тощо). Персонажі виконують такі оперативні ролі: 

роль мислителя, жартівника та господаря становища. Ці ролі вказують на 

тенденцію до філософських роздумів, привертання уваги за допомогою 

жартів чи іронії та спроби контролювати те, що відбувається навколо. Серед 

споріднених комунікативних ролей виокремлюємо роль батька (матері у 

переносному значенні), друга, ворога. У першому випадку проявляється 

повчання (здебільшого у спілкуванні із жертвами), у другому – бажання 

увійти в довіру, а третя роль виникає у конфліктних ситуаціях і вказує на 

агресивність характеру мовної особистості. 
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5. Структура мовної особистості персонажа серійного вбивці є повнішою 

при врахуванні дискурсивних ознак за концепцією С. Сухих, який пропонує 

розглядати дискурс мовної особистості на експонентному, змістовому та 

інтенціональному рівнях. На експонентному рівні мовна особистість 

персонажа серійного вбивці проявляє як дискурсивну активність (Енні 

Вілкес, Том Ріплі, Ганнібал Лектор та Адам Клейборн), яка характеризується 

переважанням дієслівних форм та мовних конструкцій активного стану і 

характеризує персонажів як рішучих і незалежних від оточення, так і 

дискурсивну пасивність (Норман Бейтс, Патрік Бетмен, Хенк Гіббс і Гарі 

Сонеджі), що свідчить про споглядацький характер мовця. Щодо мовних 

ознак впевненості та невпевненості, то впевненість дискурсу проявляють ті ж 

персонажі, що були активними, у той час як невпевненість притаманна 

пасивним серійним вбивцям.  

6. Мовна особистість персонажа серійного вбивці на змістовому рівні 

характеризується деталізацією та конкретністю, а також аналітичністю 

дискурсу, що свідчить про здатність аналізувати ситуацію та планувати 

злочини. Два винятки (Гарі Сонеджі та Норман Бейтс), які характеризуються 

синтетичністю та абстрактністю дискурсу, виражають філософський напрям 

думок.  

7. На інтенціональному рівні комунікативна ситуація визначає 

гумористичність чи буквальність висловлюваного дискурсу мовної 

особистості персонажа серійного вбивці і коли тема стосується злочину, то 

спостерігається тенденція до буквальності. Дискурс персонажів 

характеризується часто конфліктною поведінкою, проте кооперативний 

напрям спілкування теж присутній, що свідчить про соціальну адаптацію та 

приховування власної агресії під маскою ввічливості. Ознаки директивності 

та центрованості дискурсу вказують на егоцентризм персонажа та бажання 

здійснювати контроль над усіма аспектами життя. 
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РОЗДІЛ 4 

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ПЕРСОНАЖА СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ 

 

Дискурс персонажа художнього твору на сучасному етапі розвитку 

лінгвістики розглядається як модель комунікативної поведінки людини [180, 

с. 89]. Дослідження мовлення персонажа дає можливість вивчити 

індивідуальний дискурс у всіх його проявах, враховуючи різні комунікативні 

ситуації. Для глибшого і детальнішого вивчення такого дискурсу важливе 

значення має використання психолінгвістичних засобів дослідження, які 

дають можливість  через мову зрозуміти психологічні якості індивіда. 

Психолінгвістичний підхід до вивчення дискурсу враховує ряд 

чинників лінгвістичного та екстралінгвістичного характеру, що дає 

можливість не тільки змоделювати структуру свідомості учасника 

комунікації, а й охарактеризувати його мовну поведінку. Психолінгвістичним 

аналізом тексту та дискурсу займалися такі лінгвісти та психолінгвісти, як 

В. Бєлянін [11], В. Красних [78], О. Леонтьєв [95], С. Засєкін [59], Л. Засєкіна 

[60], С. Куранова [88], Г. Сакс [222] та інші. Саме завдяки їх дослідженням 

стало можливим розглянути дискурс мовної особистості в ракурсі 

психолінгвістичного підходу. 

 

4.1. Психографологічний аналіз дискурсу персонажів серійних убивць 

 

 

Психолінгвістичний метод психографологічного аналізу дискурсу 

спрямований на визначення психологічних особливостей людини, її 

характеру, особливостей розвитку інтелекту, ступінь конфліктності, рівень 

емоційної стійкості тощо. Багато з цих якостей характеризують мовленнєву 

поведінку особи, а в процесі дослідження вербальної сторони дискурсу 

дозволяє визначити так звану психічну реальність індивідуума. 

Психографологічний аналіз включає в себе дослідження дискурсу через такі 
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параметри, як обсяг та середній розмір речень, коефіцієнт лексичного 

різноманіття, коефіцієнт агресивності та коефіцієнт емболії. Ці параметри 

розкривають мовну особистість персонажа крізь психолінгвістичну призму 

дослідження. 

4.1.1. Психолінгвістична характеристика речень персонажів 

серійних убивць. При визначенні середнього розміру речень виявляється 

вербальний інтелект та зміна емоційного стану мовця. Речення, які мають 

складну структуру, велику кількість слів, характеризуються логічністю та 

зв’язністю можуть свідчити про високий рівень IQ, здатність до планування 

та аналізу, а також про прихований емоційний стан адресата. Переважання 

коротких та обірваних речень, навпаки, вказує на високу емоційність та 

нервове збудження. Аналізуючи дискурс персонажів серійних убивць, 

звертаємо увагу на те, що в більшості з них переважають складні речення. 

Наприклад, Ганнібал Лектор:  «It may help if you bring me a copy of the regimen 

from any of the centers, but to begin: the battery of tests usually includes Wechsler 

Adult Intelligence Scale, House-Tree-Person, Rorschach, Drawing of Self-

Concept, Thematic Apperception, MMPI of course, and a couple of others--- the 

Jenkins, I think, that NYU developed» [250, c. 271]. У цьому реченні Лектор 

використовує перелік із 7 психологічних тестів, необхідних для визначення 

транссексуала, що свідчить про його глибокі знання у сфері психології. 

Структура речення є складною і містить у собі 2 складнопідрядні речення: «It 

may help if you bring me a copy of the regimen from any of the centers» та «but to 

begin: the battery of tests usually includes Wechsler Adult Intelligence Scale, … 

the Jenkins, that NYU developed»  і одне просте речення: «I think», яке 

використовується більше для зв’язки думок, ніж для змістового наповнення. 

Часте використання сполучників, таких як if, but, that, свідчить про зв’язність 

та послідовність мовлення. Така велика кількість членів речення і складна 

структура самого речення може характеризувати Лектора як людину, яка 

багато читає, мислить і любить планувати все до дрібниць. Адам Клейборн 

теж оперує складними реченнями: “Sometimes a visitor from outside can do 
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more for their morale in a few hours than we're able to accomplish in months of 

analysis. That's why I'd like you to see Mr. Zander after you look in on your 

regulars today. As far as we can learn he has no living relatives” [246, c. 212]. 

Перше речення є складнопідрядним, частини якого поєднані сполучником 

than, друге речення починається із консекутивного конектора that’s why, що 

виражає причинно-наслідкові зв’язки й указує на тенденцію до пов’язування  

подій, пошуки та усвідомлення причини того, що відбувається, аналіз 

наслідків.  

Причиново-наслідковий зв’язок є також важливою формою 

взаємозв’язку й обумовленості процесів об’єктивної дійсності. Причина та 

наслідок як філософські категорії притаманні і мисленню, і мові, а в основі 

причиново-наслідкових відношень лежить логічна константа каузальної 

імплікації. Можна стверджувати, що причина, яка передається через 

консекутивні конектори, виражається як об’єктивна реальність, що не 

припускає заперечень. Це можна пояснити тим, що причина часто виступає 

об’єктивною у розумінні автора висловлення і спирається на судження, яке 

автор з самого початку сприймає як істинне та виражає не свою суб’єктивну 

позицію, а лише констатує факт. Патрік Бетмен висловлюється з приводу 

тонкого шару сиру на піці: «A pizza should be yeasty and slightly bready and 

have a cheesy crust! The crusts here are too fucking thin because the shithead chef 

who cooks here overbakes everything!» [248, c. 266]. Тобто навіть така 

дрібничка спонукає Патріка на роздуми і пошуки причини. Сполучник 

because в цьому випадку позначає зовнішню причину (коли причину 

породжує одна особа (предмет, явище), а наслідок зазнає інша особа чи 

предмет) і виконує каузальну функцію. 

Енні Вілкес вдається до використання консекутивних конекторів 

досить часто: «I put them across the thickness of the book in three different places 

and when I came in this morning — very early, creeping like a little mousie so I 

wouldn't wake you up — all three threads were broken, so I knew you had been 

looking at my book» [257, c. 213]. Консекутивний конектор so у першому 



152 
 

випадку пояснює причину тихої поведінки і в перекладі означає «для того 

щоб»: «so I wouldn't wake you up», а в другому випадку виражає наслідок того, 

що ниточки були розірвані і перекладається «таким чином»: «so I knew you 

had been looking at my book». Отже, в одному реченні Енні вжила одне і те ж 

слово, проте із різною конотацією для позначення причини і наслідку, що 

свідчить про усвідомленість її дій і планування власної поведінки. Крім 

цього, довгі речення вказують на прихований емоційний стан або слабкий 

рівень емоційності, а от надмірне використання коротких речення може 

вказувати на збудженість та нервову нестабільність, що теж присутня у мові 

Енні: «It's in a safe place. Wait — I've got something for you» [257, c. 172].  У 

наведеному прикладі Енні використовує два лаконічні речення. Перше 

речення «It's in a safe place» є простим і містить найбільш необхідну 

інформацію про гаманець другого персонажа роману – письменника Пола. 

Енні не уточнює місце знаходження гаманця, а просто називає це місце 

безпечним і одразу переводить тему розмови в інше русло за допомогою 

такого речення «Wait — I've got something for you», в якому також не 

використовує уточнень того, що саме вона має. Таким чином, короткі 

речення Енні завуальовують дійсність і свідчать про високу емоційну 

напругу цього персонажа. Особливо ця ознака спостерігається у наявності 

великої кількості вигуків, які деякі вчені (серед них О. Потебня) [126, с. 115] 

виокремлюють як цілі речення: «Breathe, goddam you!» [257, c. 32]. Таке 

речення-вигук виражає велике бажання Енні врятувати Пола, містить у собі 

спонукальне слово «Breathe» і ненормативну лексику: «goddam you», що ще 

більше підсилює його експресивність. 

Дискурс персонажа Гарі Сонеджі теж здебільшого характеризується 

реченнями короткими та обірваними: «Hi, Mom! Look who’s on TV. It’s the Bad 

Boy!» [258, c. 167]. Речення прості й межують із вигуками, що також може 

характеризувати таку мовну особистість як не постійну і як таку, що досить 

легко може пристосовуватись до обставин, змінювати образи, що 

проявляється і на прикладі Гарі: «I’m the star here! I’m Soneji! Murphy! 
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Whoever I want to be!» [258, c. 210]. Більшість його реплік є саме такими – 

обірваними, проте, коли йому потрібно чогось добитись, він також 

використовує добре структуровані і добре зв’язані речення: «I am going to get 

the truth from you right now. Then I’ll go get my money, wherever you’ve stashed 

it… Who knows, you might even manage to escape while I’m gone. That’s doubtful, 

but hope springs eternal. I have to tell you, Michael, that’s the option I’d choose» 

[258, c. 145]. У цьому прикладі вже зустрічаються зв’язні елементи, такі як: 

then, and, wherever, who knows, even, while, і речення є помітно складнішими, 

що свідчить про здатність Сонеджі логічно структурувати дійсність за 

допомогою мовних інструментів. 

Розглядаючи обсяг, структуру, логічність, зв’язність та інші 

характеристики речень мовних особистостей персонажів серійних убивць, 

слід розглянути переважаючі типи речень та запитань і згадати їх особливість 

надмірного використання розділових запитань. Розділові запитання 

відрізняються від інших типів питань тим, що адресант не зацікавлений в 

отриманні відповіді, а виражає власне припущення. Отже, мовне та 

прагматичне значення відрізняються і свідчать про те, що розділове 

запитання імплікує ілокутивну силу розмірковування. Тобто персонажі 

серійних убивць, віддаючи перевагу розділовим запитанням, демонструють 

егоцентризм, оскільки викладають власні роздуми у формі запитання, яке не 

має на меті отримати інформацію від співрозмовника, а скоріш вимагає 

підтвердження сказаного.   

У дискурсі Патріка Бетмена розділові питання часто розірвані: «I'm so 

hungry.» «It's cold out, too,» I say. «Isn't it?» [248, c. 174]. Це уривок розмови 

Патріка із безхатченком, коли останній жаліється на голод, а Бетмен ігнорує 

його скаргу і говорить про холод. Ствердження очевидного в головній 

складовій розділового питання «It's cold out, too» набуває забарвлення 

безвихідного становища за допомогою питального конституанта «Isn't it?», 

який відділений фразою «I say» і виступає окремим реченням. Таке 

відокремлення підкреслює впевненість Патріка у сказаному і вимагає від 
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співрозмовника його підтвердження. 

Норман Бейтс також робить припущення із використанням розділового 

запитання: "I thought you might be interested. You and the young lady. She isn't 

really your wife, is she?" [245, c. 176]. Норман висловлює думку про те, що 

його відвідувачі не одружені, й обрамлює цю точку зору в розділове питання, 

яке в контексті вказує на очевидність вираженого факту. У дискурсі Хенка 

Гіббса теж чимало запитань такого типу: «He's got the old Murray property, 

about three miles farther on. Just this side of the swamp." Gibbs gave her a 

sidelong glance. "You know about the swamp, don't you? Norman's disposal» [247, 

c. 79]. У цьому прикладі Гіббс використовує розділове запитання для 

вербалізації сумніву щодо знання співрозмовника про місце приховання 

злочину, яке використовував Норман Бейтс. Одразу після розділового 

запитання Гіббс дає відповідь на власне запитання, що може свідчити про 

його переконаність у тому, що адресат не володіє цією інформацією. Ось 

приклад розділового питання з дискурсу Адама Клейборна: "But without 

abreaction." "Exactly." Dr. Claiborne glanced at her sharply. "You really studied 

your texts, didn't you?" [246, c. 47]. Комунікативна ситуація така: лікар 

Клейборн розмовляє із монахинею про діагноз Нормана Бейтса, і монахиня 

виявляє обізнаність у медичній термінології, що підтверджується її фразою 

"But without abreaction." Клейборн використовує питальний конституент 

“didn't you?” розділового запитання для вираження здивування щодо 

глибоких знань людини, яка не належить до кола медиків, а також з метою 

висловити впевненість, що монахиня приклала чимало зусиль для одержання 

цих знань. 

Енні Вілкес досить часто вдається до використання розділових питань 

(всього разом у її дискурсі 23 таких питання). Ось одне з них: «I'll make sure 

you get the books. They're a little dog-eared, but that's a sign a book has been well 

read and well loved, isn't it?» [257, c. 243]. Таким чином Енні констатує той 

факт, що, якщо книга затерта, це свідчить про те, що її читали багато разів. 

Таке судження є зрозумілим і не потребує підтвердження, проте Енні 
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вимагає, щоб з нею погодились, поставивши це твердження у формі 

розділового питання. За допомогою розділового питання Енні також може 

висловлювати різні інтенції: «You won't make me mad again, will you?». Так 

головний конституент цього запитання «You won't make me mad again» 

передає впевненість у хорошій поведінці адресата, а питальний конституент  

«will you» імплікує погрозу та наміри завдати шкоди Полу, якщо він все-таки 

її розлютить знову.  

Отже, проаналізувавши основні характерні особливості речень, які 

використовують персонажі серійні вбивці, встановлено, що речення в 

основному є складними, великими за обсягом, логічно структурованими за 

допомогою сполучників та консекутивних коннекторів, що також вказують 

на інтелектуальні якості і розуміння причинно-наслідкових зв’язків. Деякі 

персонажі (Гарі Сонеджі та Енні Вілкес) іноді зловживають короткими та 

обірваними реченнями, що може свідчити про їх нервову збудженість. Серед 

переважаючого типу речень виділяються розділові питання, що 

використовуються персонажами серійними вбивцями для самоствердження з 

метою визнання співрозмовником точки зору серійного вбивці, а також для 

досягнення ефекту погрози, створення враження безвихідного становища 

тощо. 

4.1.2. Коефіцієнт лексичного різноманіття. Коефіцієнт словникової 

різноманітності або лексичної насиченості дає можливість виявити не тільки 

красномовність, а й психологічні відхилення мовця. На думку Г. Почепцова, 

за допомогою цього коефіцієнта можна вирахувати психопатологію у 

мовленні людини, включаючи шизофренію [125, с. 96]. Цей коефіцієнт 

вираховується за такою формулою: 

 

 Коефіцієнт лексичної різноманітності = N різних слів / 2N всіх 

слів*100%.  

Проте при вираховуванні цього показника до уваги потрібно брати і 

обсяг тексту, адже чим більший обсяг, тим більша повторюваність слів і 
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менший показник лексичної насиченості. Якщо довжина тексту дорівнює 

десять слів, то його лексична насиченість буде в межах 80% –100%. Якщо 

кількість слів 1000, то лексична насиченість зменшиться вже до 50%. Після 

200 тисяч слів кількість різних слів вже перестає збільшуватись. Для 

достовірних результатів коефіцієнта словникового різноманіття 

оптимальною кількістю слів у тексті вважають 500. У більшості людей 

нормальним показником цього коефіцієнта є проміжок від 8 до 12 одиниць. 

Якщо цей коефіцієнт становить 1, 2 або 3 – це може свідчити про розумову 

відсталість людини [126, с. 111].  

Після аналізу дискурсу персонажа Ганнібала Лектора в обсязі 586 слів  

встановлено, що коефіцієнт лексичної насиченості складає 17 одиниць. 

Такий показник є високим і свідчить про начитаність, багатство мови, розум 

Лектора. Ось приклад із його дискурсу: “I haven't had a bite all day. Actually, 

the liver and kidneys would be suitable for dinner right away-tonight-but the rest 

of the meat should hang a week in the current cool conditions” [250, c. 128]. Тут 

Лектор розмірковує про умови зберігання м’яса. Мова характеризується 

логічністю, що підтверджується зв’язкою actually, слова не повторюються, 

крім артиклів і допоміжного слова haven't, що свідчить про лексичне 

насичення тексту.   

Дискурси Адама Клейборна та Хенка Гібса також дають високий 

показник коефіцієнта лексичного різноманіття (див. таблиця 4.1). 

Ось уривок із мовлення Клейборна: “But it's not that simple. What I've 

been trying to say to Mr. Driscoll and the others here is that Norman Bates may 

still be alive. And if so, going ahead with this project could place you all in a 

potentially dangerous position" [246, c. 81]. Адам переконаний, що Норман 

Бейтс живий і є потенційною загрозою суспільству. Свою думку персонаж 

висловлює обґрунтовано, вказуючи на наслідки такої ситуації, а словесне 

оформлення його припущень характеризується різноманітністю. 
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Таблиця 4.1. 

Психолінгвістична характеристика дискурсу персонажа серійного 

вбивці 

Персонаж Твір / Автор  Коефіцієнт 

лексичного 

різноманіття 

Коефіцієнт 

агресивності 

Коефіцієнт 

емболії 

Adam 

Claiborne 

Psycho 2 by Robert 

Bloch 

17 18,1 3 

Annie 

Wilkes 

Misery by Stephen 

King 

14 

 

23 7 

Hank Gibbs Psycho House by 

Robert Bloch 

17 21 4,1 

Hannibal 

Lector 

Silence of the lambs 

by Thomas Harris 

17 16,7 2,8 

Gary Soneji 

/ Murphy 

Along came a spider 

by James Patterson 

14 21 7,8 

Norman 

Bates 

Psycho by Robert 

Bloch 

15 21 5,9 

Patrick 

Bateman 

American Psycho by 

Bret Easton Ellis 

15 22 6,4 

Tom Ripley The Talented Mr. 

Ripley by Patricia 

Highsmiths 

16 20,3 6 

 

У дискурсі Тома Ріплі коефіцієнт лексичної насиченості становить 16, 

що також є високим показником: “I wish I knew! Freddie left the house around 

six. We both had taken on quite a lot of martinis, but he looked capable of driving 

or naturally I wouldn't have let him go off. He said he had his car downstairs. I 

can't imagine what happened, except that he picked up somebody to give them a 

lift, and they pulled a gun on him or something” [252, c. 203]. Із 67 слів 57 є 

різними, а серед повторів займенники, сполучники та допоміжні дієслова, що 

свідчить про здатність персонажа вміло оперувати лексичним складом мови і 

висловлюватись без тавтологій.  

Дискурси Патріка Бетмена і Нормана Бейтса дали показник коефіцієнта 

лексичного різноманіття 15. Ось приклад із дискурсу Патріка: “I'd want to 

bring a Harrison AK-47 assault rifle to the ceremony; with a thirty-round 



158 
 

magazine so after thoroughly blowing your fat mother's head off with it I could use 

it on that fag brother of yours. And though personally I don't like to use anything 

the Soviets designed, I don't know, the Harrison somehow reminds me of” [248, c. 

291]. Бетмен добре обізнаний у зброї, що підтверджується використанням 

назви гвинтівки (Harrison AK-47 assault rifle) та її точними характеристиками 

(with a thirty-round magazine). Слова підібрані різні, й тому лексична 

насиченість не є низькою, так само як і в дискурсі Нормана Бейтса: "But I was 

only trying to explain something. It's what they call the Oedipus situation, and I 

thought if both of us could just look at the problem reasonably and try to 

understand it, maybe things would change for the better" [245, c. 52]. Норман 

говорить про комплекс Едіпа, який підозрює у своїй ситуації і бажає змінити 

щось, щоб позбутись цього. Думка висловлена логічно та лексично 

різноманітно. 

Коефіцієнт лексичної насиченості Енні Вілкес складає 14 одиниць. Цей 

показник також є вищим за середній і свідчить про високі розумові здібності 

маніяка, що можна пояснити досвідом роботи Енні медсестрою. До 

прикладу: “they're mostly samples I brought home off and on while I was 

working; you should see all the stuff that just goes roiling around in hospitals, 

Paul! And so every now and then I helped myself to a few . . . well . . . a few extras 

. . . and I wasn't the only one. But I knew enough not to take any of the morphine 

based drugs” [257, c. 74]. У наведеному уривку із дискурсу Енні із 71 слова 58 

таких, які не повторюються, що показує великий словниковий запас 

персонажа. Серед часто вживаних і повторюваних слів – прийменники та 

займенники, де займенник І використовується найчастіше і вкотре 

підтверджує егоцентризм серійних убивць. 

Коефіцієнт лексичного різноманіття Гарі Сонеджі теж становить 14. 

Розглянемо повідомлення від Гарі Сонеджі із в’язниці до полісмена Алекса 

щодо його знайомої, котрій призначили смертну кару: «Alex, Did she sob, and 

whine, and beg for forgiveness before they pricked her? Did you shed a tear? 

Remember me to the family. I want to be remembered. Always. Son of L.» [258, 
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c. 233]. У цьому прикладі помітним порушенням граматики є використання в 

першому запитанні часової форми Past Simple замість Past Perfect. Це робить 

повідомлення граматично простішим, але не впливає на багатство його мови, 

що проявляється у використанні декількох синонімів одночасно: «sob», 

«whine», «beg», які пов’язані між собою за допомогою сполучника «and». 

Цей сполучник один раз вживається граматично правильно, а другий раз 

повторюється для привертання уваги. Використання наказового способу: 

«Remember me to the family» може свідчити про бажання Сонеджі керувати 

людьми, а наявність «слова-речення» Always підсилює цей ефект, оскільки 

воно також є спонукальним. Крім цього, це слово-речення показує 

маніакальну впевненість в собі, адже змістом є поняття безмежності, і ця 

безмежність вмістилась в одному слові, що є цілим реченням. Цей парадокс 

може підтверджувати думку про те, що Гарі хоче здаватись загадковим та 

непереможним. 

Отже, коефіцієнт лексичної насиченості у проаналізованих дискурсах є 

середнім та високим, що свідчить про хороше володіння словниковим 

запасом мови, а також про високий інтелектуальний рівень персонажів 

серійних убивць. 

4.1.3. Коефіцієнт агресивності. Коефіцієнт агресивності (дієслівності) 

вираховується за формулою:  

 

Коефіцієнт агресивності =  N дієслів / N всіх слів * 100%.  

 

Чим вищий цей коефіцієнт, тим більша емоційна напруга дискурсу. 

Людина, у якої такий коефіцієнт є високим, характеризується рішучістю дій, 

можливим нестабільним емоційним станом і підвищеною агресивністю. У 

Лектора коефіцієнт дієслівності складає 16,7 одиниць, що є в межах норми. 

Тобто за цим критерієм не можна стверджувати про надмірну агресивність, 

яка, однак, спостерігається в його поведінці. Це можна пояснити тим, що 

Лектор ретельно підбирає та обдумує свої слова, а не говорить імпульсивно. 
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Найбільш повторюваними дієсловами у дискурсі цього маніяка є дієслова 

ментальної дії think  та know, що підтверджує його схильність до розумової 

діяльності, а от дієслова відчуття та бажання feel, want він вживає рідко і в 

основному щодо співрозмовника, що вказує на прихований характер його 

емоцій та бажань. Ось приклад із дискурсу Лектора: “I'll ask you the questions 

and then we'll see. You can trust me, you know, though I expect you find trust 

difficult, knowing yourself” [249, c. 127], де бачимо часте використання дієслів 

(ask, know (2 рази), see, can, trust, expect, find). Це ілюструє здатність Лектора 

проявляти агресивність у мовленні, незважаючи на низький показник 

коефіцієнта дієслівності всього дискурсу.  

Невисокий коефіцієнт агресивності присутній у дискурсі Адама 

Клейборна і становить 18. Як і Ганнібал, Клейборн здебільшого оперує 

дієсловами ментальної дії, проте частка інших дієслів теж досить значна: 

“You're not fooling me. The reason you didn't talk to Gunderson is because you 

don't care what happens, nobody cares what happens, you're going to let them go 

ahead and do anything they like, turn the motel into some kind of carnival 

sideshow” [246, c. 141]. Приклад ілюструє момент затьмарення розуму 

Клейборна, який вважає колишнього мера міста живим і при справах, у 

розмові із лікарем Стейнером. Дієслова fooling, didn't talk, is, don't care, 

happens (2 рази,) cares, going, to let, go, do, like, turn є численними і можуть 

вказувати на нервове збудження персонажа. 

Коефіцієнт агресивності Тома Ріплі складає 20, що теж є високим 

показником і підтверджує агресивний характер персонажа: “You won’t have to 

see me again,’ Tom said. ‘The job has been a success. I think, if we don’t hear 

anything from that bodyguard” [252, c. 202]. У прикладі Том говорить про 

вбивство двох людей, які належали до мафії, і ці декілька речень можуть 

проілюструвати насиченість дієслів у мові Ріплі, адже тільки в першому 

реченні із семи слів чотири є дієслівними формами (won’t, have, to, see), 

також слід виділити такі дієслова, як said, has been, think, don’t hear. Тобто 

дискурс Ріплі є насичений дієслівними формами, що може також свідчити 
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про його бажання діяти, а не спостерігати осторонь. Дискурс Хенка Гіббса 

характеризується коефіцієнтом агресивності 20 і найбільша концентрація 

дієслів спостерігається при описі подій: "I forgot. When I got back and heard 

the news I went over there, but by that time you'd already left" [247, c. 138]. 

Дієслова використані для передачі послідовності дій, що також свідчить про 

активність дискурсу серійного вбивці. 

Дослідивши дискурс Енні, ми з’ясували, що коефіцієнт агресивності 

становить 23, що вже є високим показником і деякою мірою пояснює її 

жорстоку поведінку. Серед дієслів переважають дієслова ментальної дії think 

та know, проте дуже часто Енні використовує їх надто експресивно, що 

свідчить про її невпевненість у власних знаннях: «You don't know but I worked 

in hospitals all my life and I do know! I do know! I know about for-EN-sics!» [257, 

c. 162]. Експресивні інтенсифікатори do підкреслюють емоційність Енні і її 

переконання в тому, що її недооцінюють, а повторення дієслова know 

свідчить про бажання маніяка наголосити на власній правоті. На відміну від 

Лектора, у дискурсі якого були виявлені лише 3 дієслова kill, у мовленні Енні 

їх кількість складає 14, що говорить про більшу жагу до вбивств. Щодо 

дієслів відчуття та бажання feel та want, то їх також значно менше у 

порівнянні із дієсловами ментальної дії, що вказує на перевагу розуму над 

почуттями у мовленні Енні. 

У дискурсі Патріка Бетмена показник коефіцієнта агресивності – 22, що 

підтверджується його жорстокістю і також часто проявляється не тільки в 

повсякденних балачках, а й у розмовах про важливі та серйозні речі: "But we 

can't ignore our social needs either. We have to stop people from abusing the 

welfare system. We have to provide food and shelter for the homeless and oppose 

racial discrimination and promote civil rights while also promoting equal rights 

for women but change the abortion laws to protect the right to life yet still 

somehow maintain women's freedom of choice. We also have to control the influx 

of illegal immigrants” [248, c. 219]. У наведеному вище прикладі Бетмен 

роздумує над проблемами суспільства в колі друзів на вечірці, що в контексті 
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звучить фальшиво, адже друзі зібрались розважитись, а «лекція» Патріка не 

вписується в обстановку комунікативної ситуації, проте це не зупиняє 

Бетмена. Дієслівний показник є значним, адже із загальної кількості слів 

уривка (72) дієслівна частка (19) становить 26 % у цьому прикладі, що 

свідчить про високий рівень агресивності дискурсу.  

Норман Бейтс теж часто використовує дієслова у порівнянні з іншими 

частинами мови: "There's a lot worse things I could be doing. You always told me 

that, yourself. At least I never went out and got into trouble. Isn't it better to 

improve my mind?" [245, c. 152]. Норман вжив 11 дієслівних форм із 32 слів у 

наведеному прикладі і дієслівна частка становить 34 %, що підтверджує 

показники коефіцієнта агресивності, який становить 21 одиницю. Такий 

самий коефіцієнт і в дискурсі Гарі Сонеджі: “I feel like Gregor Samsa in 

Metamorphosis. I’m trapped in a nightmare. None of this makes any sense to me. I 

didn’t kidnap anyone’s children. Someone has to believe me. Someone has to. I’m 

Gary Murphy, and I never harmed anyone in my entire life” [258, c. 217]. 

Комунікативна ситуація така: Гарі переконує детектива, що він насправді не 

Гарі Сонеджі, чим хоче довести власну психологічну хворобу роздвоєння 

особистості, що повинно полегшити його покарання. Використання дієслів 

feel, am (2), makes, didn’t kidnap, has (2) to believe, harmed ілюструє дієслівний 

характер дискурсу персонажа. 

Отже, коефіцієнт агресивності, для визначення якого брався до уваги 

кількісний показник дієслів, у дискурсі персонажів серійних убивць варіює 

від 17 до 23, що є високим показником і свідчить про агресивний характер 

мовної особистості, а також про рішучість мовця, а в деяких комунікативних 

ситуаціях вказує на нервове збудження індивіда. Оскільки ці ознаки 

притаманні реальним серійним вбивцям, то слід відзначити правдоподібність 

зображення образу серійного вбивці стосовно цього критерію. 

4.1.4 Коефіцієнт емболії. Коефіцієнт емболії, або засміченості, 

мовлення вираховується за допомогою співвідношення кількості ембол до 

кількості всіх слів дискурсу: 
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 Коефіцієнт емболії = N ембол / N усіх слів * 100%.  

 

Емболи – це слова, які не несуть у собі семантичного навантаження. До 

них відносять сполучники, повтори, нецензурну лексику, вигуки тощо. За 

допомогою коефіцієнтуа емболії можна виявити рівень культури мовлення, 

місце у суспільстві, рівень вербального інтелекту [237, с. 268].  У Лектора 

коефіцієнт засмічення мовлення низький – 2,8. У його дискурсі наявна 

нецензурна лексика (2 випадки), фрази-паразити: I expect (8), I think (11), які 

не містять у собі змістового наповнення, а використовуються для зв’язки 

думок. Лектор зловживає звертаннями. Наприклад, звертання «Officer» 

використовується 25 разів. Ось один із прикладів: «Nothing happened to me, 

Officer Starling. I happened. You can't reduce me to a set of influences. You've 

given up good and evil for behaviorism, Officer Starling. Look at me, Officer 

Starling. Can you stand to say I'm evil? Am I evil, Officer Starling» [250, c. 136]. 

Тільки в одному абзаці Лектор вжив 4 звертання «Officer Starling» з метою 

впливу на співрозмовника, щоб втертися до нього в довіру. Звертання 

додають більшої ваги іншим словам, оскільки, коли людина чує своє ім’я, 

вона автоматично прислухається, що від неї потребують, а Лектор потребує 

свого визнання. Таким привертанням уваги до своєї персони він ще раз 

підкреслює свій егоїзм. Одним із прийомів маніпуляції Ганнібала є 

використання розділових питань, які також можна віднести до ембол, 

оскільки в дискурсі Лектора вони використовуються в надмірній кількості і 

не несуть семантичного навантаження. Наприклад: «You're so ambitious, aren't 

you? Do you know what you look like to me, with your good bag and your cheap 

shoes? You look like a rube. Your eyes are like cheap birthstones – all surface 

shine when you stalk some little answer. And you're bright behind them, aren't 

you? Desperate not to be like your mother» [250, c. 152].  Лектор ставить 

запитання, на які він не потребує відповіді, і постійно запитує «чи не так?» 

(aren’t you) тільки для того, щоб привернути увагу і підкреслити свою 
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правоту. Також серед ембол Лектора є багато сполучників та декілька 

вигуків: Ah, hmmmm, ummmm, Oh (4). Але загальна кількість ембол (182) у 

відношенні до всіх слів (6396) є досить малою, що свідчить про високий 

вербальний інтелект, культуру мовлення, а також про належність Лектора до 

класу інтелігенції (він був лікарем до ув’язнення і користувався хорошою 

репутацією).  

Такими ж соціальними ознаками характеризується Адам Клейборн  і 

його коефіцієнт емболії теж досить низький і складає 3 одиниці. Адам не 

використовує нецензурну лексику, проте в дискурсі є випадки неформальних 

слів із образливим значенням, що можуть належати до ембол: “Just because 

the murderer used a knife, those miserable bastards think that's enough to drag 

Norman's name into the mud again” [246, c. 86]. Слово bastards  несе у собі 

агресивне навантаження і означає “аn unpleasant or despicable person” 

(неприємну або нікчемну особистість). Це слово може відноситись до ембол, 

оскільки засмічує мову. Схожим прикладом може бути: “What's the matter 

with those people? Nick, I don't know a damned thing about forensic procedure, I 

haven't even sat in on a PM since medical school, but give me three hours with that 

corpse and I'll bet we'll come up with a firm ID” [246, c. 129]. Слово damned 

виконує в реченні роль означення, проте не несе глибокого семантичного 

навантаження, а скоріше використовується для вираження роздратування. 

Фраза I'll bet вжита у переносному значенні для зв’язки думок, тому теж 

може належати до ембол.   

Хенк Гіббс є репортером і часто спілкується із людьми, що вимагає 

високої культури мовлення, мабуть, тому його показник коефіцієнта емболії 

теж невисокий – 4,1 одиниці. У його дискурсі присутня нецензурна лексика, 

проте у невеликій кількості: “They're bound to bring up Bates, probably 

Claiborne too, and I'm willing to bet some smart-ass is going to try and tie little 

Terry Dowson's death in with the mess” [247, c. 189]. Словосполучення smart-

ass є поєднанням лайливого слова ass та епітета із позитивним денотатом 

smart, який у контексті набуває іронічного значення. Слово вжито для 
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негативної характеристики людей, які втручаються не у свої справи. У мові 

Гіббса виявлено також приклади фраз-паразитів: “You don't have to draw a 

picture, believe me, I'm thinking the same thing” [247, c. 117]. З метою 

переконання, а також логічної побудови речення Хенк вживає 

словосполучення believe me, яким він зловживає часто, що може свідчити про 

паразитний характер цієї мовної одиниці. 

Коефіцієнт емболії Енні становить 7 одиниць, що більше, ніж у два 

рази, вищий у порівнянні із показниками Ганнібала та Клейборна. Велика 

кількість ембол (1007) висвітлює низьку культуру мовлення персонажа. 

Серед ембол трапляється нецензурна лексика, велика кількість вигуків, а ще 

багато цікавих неологізмів, придуманих самою Енні, які виконують роль 

слів-паразитів. Енні часто вживає нецензурну лексику (bastard, bitch, bitchly, 

whoremonger, fucking, cocksucker), проте водночас критикує лайку в мовленні 

інших людей і навіть називає ці слова по-своєму – effword, effing. Наприклад: 

«Every other word is that effword! It has no nobility ...What do you think I say? 

Now Tony, give me a bag of that effing pigfeed and a bag of that bitchly cow-corn 

and some of that Christing ear-mite medicine? And what do you think he says to 

me? You're effing right, Annie, comin right the eff up? And then do I go down the 

street to the bank and say to Mrs Bollinger, Here's one big bastard of a check and 

you better give me fifty effing dollars just as effing quick as you can» [257, c. 174]. 

Так іронічно Енні критикує новий роман Пола, у якому багато нецензурної 

лексики. Вона вважає, що художня література має бути наближеною до 

людей і проводить паралель із власним життям. Нецензурну лексику заміняє 

евфемізмами, серед яких є прикметники: «effing pigfeed»,  «effing dollars» і 

прислівники: «effing right», «effing quick», «eff up». Енні додає негативного 

забарвлення й іншим словам: «big bastard of a check». Таке поєднання слів 

додає експресивності її мовленню і показує яскраву фантазію. 

Високий рівень емоційності підтверджується великою кількістю 

вигуків. Різні вигуки висловлюють різні емоції. Наприклад, позитивні емоції 

для Енні звучать так: «Wow! Oh, great! Gee, I can hardly believe it! After all this 
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time! Just a minute! I'll get the champagne» [257, c. 131].  Вигуки «Wow! Oh, 

great! Gee» показують захват та радість від думки про те, що 

довгоочікуваний роман написаний. Відчуття переляку теж виражається 

вигуками: «As Paul watched, her tongue darted out and slicked them afresh. 

«Goodness! Goodness!» It seemed to be all she could say» [257, c. 142]. Вигуки 

«Goodness! Goodness!» показують відчуття дискомфорту й пов’язані з тим, 

що сторінки рукопису, які Енні змусила Пола запалити, розлетілись по 

кімнаті, і Енні довелось гасити вогонь. У паніці Енні не вистачає слів, і вона 

рятується вигуками. Ще один випадок переляку Енні: «Oh poop! I better get 

on my horse and ride» [257, c. 174].  Відчуття страху перед грозою в Енні 

виражене фразою «Oh poop», що теж є видозміненим від Oh poo. Серед 

інших вигуків можна виділити «Оh, boy!», «Geeeee-yahhh!», «Hah!», «Ah!», 

«Damn you!», «Gosh!», «Poof!». Всі вищезгадані вигуки належать до ембол. 

Вони свідчать про високу емоційну напругу і навіть про нестриманість 

мовця. Вони допомагають краще розкрити образ персонажа і зрозуміти 

особливості його психологічного стану.   

Коефіцієнт емболії в дискурсі Патріка Бетмена становить 6,4 одиниць і 

свідчить про засміченість мови. Найбільшу частку ембол у Патріка займає 

нецензурна лексика: "Listen, Patrick," she says, her attitude relenting. "I just 

want you to know that I'm–" "A bitch? Listen, do you want to do some coke?" I 

shout, cutting her line off" [248, c. 227]. У розмові із жінками Бетмен дуже 

часто поводиться зверхньо, що підтверджує і вищенаведений приклад, коли 

вбивця, не дослухавши співрозмовницю, перебиває і ображає її лайливим 

словом bitch. Таке звертання до представниць жіночої статті часто 

трапляється у дискурсі Патріка (вжите 14 разів), що свідчить про його 

зневагу до дівчат. Серед ембол Бетмена можна також виділити слова, які 

мають теологічне походження, але використовуються із негативною 

конотацією здебільшого для вираження роздратування: "Hey, what's your 

goddamn problem?" [248, c. 132]. Слово goddamn у реченні виступає епітетом 

до слова problem і вказує на бажання адресанта створити конфліктну 
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ситуацію, ображаючи адресата. Крім цього, часте використання ембол 

показує низьку культуру мовлення персонажа. 

Нецензурна лексика присутня в дискурсах усіх персонажів і часто 

використовується для вираження негативного ставлення до певної особи. 

Наприклад: "Come back here, you bitch!" [245, c. 173]. Це звертання Нормана 

до Мері Крейн, коли вона була в душі. Слово bitch показує роздратування 

Нормана і злість, яку він вербалізує завдяки лайливим словам. 

Підтвердженням цього може бути ще один приклад із його дискурсу: "If you 

bring her here, I'll kill her! I'll kill the bitch!" [245, c. 181]. Норман говорить про 

жертву у негативному світлі, що також спостерігається і в дискурсі Тома 

Ріплі: “I don’t know. You don’t suppose Cynthia would play the bitch, do you” 

[253, c. 151]. Ріплі турбується, чи Синтія розповіла його секрети сусідові, 

який шантажує Тома. Він висловлює сумнів щодо того, що Синтія могла б 

так зробити, називаючи такий вчинок фразою play the bitch, де присутня 

нецензурна лексика, що належить до явища емболії дискурсу.  

Гарі Сонеджі теж використовує нецензурну лексику з метою принизити 

реципієнта: “Now, would a New York Times reporter really be here at one in the 

morning, you arrogant fuck? Just to talk to your sorry ass?” [258, c. 183]. У 

прикладі є два негативні звертання: “you arrogant fuck” та “sorry ass”, що 

демонструють агресивний характер мовлення персонажа, а також свідчать 

про насиченість засміченості дискурсу, що підтверджується показником 

коефіцієнта емболії, який складає 7,8 одиниць і є найвищим показником 

серед проаналізованих мовних особистостей персонажів серійних убивць. 

У контексті психолінгвістичного підходу до вивчення мовної 

особистості персонажів серійних убивць варто згадати, що з психології 

відомо, що дуже часто убивцями і маніяками стають люди із дитячими 

травмами. Часте використання дитячої лексики, звуконаслідувань (які теж 

можна віднести до ембол) та суфіксів демінутивності можуть свідчити про 

деякі психологічні розлади та інфантилізм, що може пояснити маніакальний 

характер персонажів серійних убивць. У дискурсі Енні Вілкес є багато слів, 
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пов’язаних із дитячою лексикою: «poop» (кака), «fiddle-de-foof» (дитячий 

вигук незадоволення), суфікс демінутивності –іе: «cockadoodie», «mousie», 

«birdie», «rooty-patooties», «poopie-doopie», а також звуконаслідування на 

кшталт: «She's very friendly. Whoink! Whoink! Whuh-Whuh-WHOINK!» [257, 

c. 119].  Наслідуючи мову поросяти, Енні підкреслює свою прив’язаність до 

нього. Негативні емоції Вілкес виражає через такі вигуки: «Fiddle-de-foof! 

Handsome is as handsome does, my mother always said. I keep it nice because if I 

didn't, the neighbors would yap» [257, c. 187].  Вигук «Fiddle-de-foof!» Енні 

утворила як похідний від fiddle-de-dee, що показує легке роздратування. У 

наведеному прикладі Енні не подобається ставлення сусідів, і вона 

наголошує, що змушена тримати порядок у сараї для того, щоб сусіди не 

критикували її. Енні також використовує вигуки з метою образити людину: 

«Dirty bird! Oh you dirty birdie, how could you» [257, c. 312].  Таким чином 

Енні виражає своє незадоволення тим, що в романі помирає головна героїня. 

У цьому Енні звинувачує Пола, називаючи його «dirty birdie». Ця образа 

звучить по-дитячому у зв’язку із наявністю суфікса демінутивності-ie у слові 

«birdie», але для Енні вона несе у собі великий негатив і навіть ненависть. 

А ось так Енні висловлює обурення: «Liens! Lawyers! Quarterly payment, 

he says! Overdue! Cockadoodie! Kaka! Kaka-poopie-DOOPIE!» [257, c. 234].  

Вигуки  «Kaka! Kaka-poopie-DOOPIE!» показують велике роздратування 

через необхідність платити податки. Енні настільки обурена, що їй просто не 

вистачає слів і вона створює нові, які слугують вигуками. Енні має свою 

точку зору і власне бачення світу, вона не хоче жити за правилами і тому в 

розмові також використовує слова на свій лад. Серед неологізмів у лексиконі 

Енні найчастіше можна зустріти слово cockadoodie (18), яке звучить по-

дитячому. Наприклад: «I'll get you your cockadoodie paper,» she said sullenly. 

«Just tell me what to get and I'll get it» [257, c. 257]. У цьому випадку слово 

cockadoodie виконує роль прикметника і описує предмет із негативною 

конотацією. Так Енні показує своє роздратування, що не вгодила із покупкою 

паперу для роману Пола, а словосполученням «cockadoodie paper» виражає 
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своє незадоволення його перебірливістю. Негативне значення слова 

cockadoodie підтверджується й іншими прикладами: «The spring run-off got rid 

of that Pomeroy dirty bird, but a car is ever so much heavier than a man, isn't it? 

Even a man as full of cockadoodie as he was» [257, c. 276]. У цьому випадку 

слово використовується в ролі іменника, що позначає щось погане, що може 

мати об’єм. Енні висловлює негативне ставлення до свого колишнього 

коханця, про що можна судити із фрази «dirty bird», і вважає, що він важкий, 

тому що наповнений «дурнею» (переклад слова cockadoodie в цьому 

контексті наш). Отже, слово cockadoodie виконує роль різних частин мови 

(найчастіше це прикметник та іменник) і позначає щось дурне, набридливе 

чи просто неприємне. 

  Ще одним прикладом неологізму Енні може бути слово oogy (3) «You 

killed him. If you had kept your mouth shut, I would have sent him on his way. He'd 

be alive now and there would be none of this oogy mess to clean up» [257, c. 287].  

Цей епітет також має негативне забарвлення. У наведеному прикладі Енні 

описує місце вбивства поліцейського фразою «oogy mess», що є досить 

пом’якшувальним словосполученням у зв’язку із жахливою картиною смерті 

від газонокосарки. Таким чином, можна зробити висновок, що для Енні 

вбивсто – це така ж повсякденна і проста річ, як і прибирання, а слово oogy 

допомагає акцентувати на цьому. 

Патрік Бетмен також вживає дитячу лексику: «Come on fella,» I say as I 

push him roughly out of the bedroom. «Beddy-bye time» [248, c. 63]. Фраза 

«Beddy-bye time» належить до дитячої мови і використовується для укладання 

дітей спати. У поданому прикладі ця фраза набирає іронічного звучання, 

оскільки адресована дорослій людині. 

У мовленні Тома Ріплі присутні випадки звуконаслідування: «Caw—

caw—caw!» Tom mimicked. «Sometimes only two caws, even worse. I wait for the 

third as if it were the second shoe that ought to drop» [256, c. 152]. Том наслідує 

мову ворони і надає цим звукам певного філософського значення. 

Перефразована ідіома «wait for the other shoe to drop» звучить як «second shoe 
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that ought to drop» і позначає «невідворотний кінець, передвісник лиха», що, 

за словами Ріплі, втілюється у звичайному крику ворони. 

 Досить часто простежується використання лексики із дитячим змістом 

чи формою в дискурсі Гарі Сонеджі: “Here comes Mr. Fox,” he whispered as he 

quietly slid open the window. “Well, daddy’s little man. It’s our time now” [258, 

c. 127]. Спочатку Гарі каже, що він Mr. Fox, наділяючи себе рисою хитрості, 

яка притаманна лисиці, а потім називає себе daddy’s little man, чим створює 

своєрідний оксюморон, оскільки денотат слова man означає дорослого 

чоловіка, а прикметник little описує когось маленького, крім цього, 

присвійний відмінок daddy’s утворений від пестливо-зменшуваного іменника 

daddy, що часто використовується у розмовах із дітьми.   

 У дискурсі Хенка Гіббса рідше трапляються слова пестливого типу, 

проте теж є випадки оксюморонів: “I should have told you the old boy is a little 

touchy" [247, c. 185]. Словосполучення old boy є протилежним до згадуваного 

у Сонеджі little man, оскільки слово boy означає хлопця, а прикметник old 

використовується для характеристики похилих людей. Завдяки цьому 

оксюморону фраза набуває іронічного забарвлення. 

Проаналізувавши дискурс персонажів серійних убивць за допомогою 

психографологічного методу, ми встановили, що за обсягом серед речень 

переважають довгі та складні, що свідчить про низький прояв емоцій 

серійних убивць, перевага розділових запитань характеризує персонажів як 

егоїстичних мовних особистостей, а використання великої кількості 

консекутивних коннекторів вказує на їх розуміння причинно-наслідкових дій 

і здатність до аналізу та планування подій; коефіцієнт словникового 

різноманіття є здебільшого високим і вказує на багатство мови та 

красномовність персонажів; коефіцієнт дієслівності коливається у межах 

норми або вище норми, що ілюструє рішучий характер та рівень агресивності 

мовців; коефіцієнт емболії є низьким у Ганнібала, Клейборна та Гіббса, проте 

інші персонажі показують високий рівень емболії, що ілюструє середній або 

низький рівень культури мовлення. За допомогою психолінгвістичного 
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методу вдалося встановити взаємозв’язок між мовленням і психологічними 

особливостями особистостей персонажів серійних убивць і переконатись, що 

результати дослідження психологічного стану персонажа збігаються з його 

образом, створеним автором у художньому творі.  

 

4.2. Невербальні засоби вираження психічного стану персонажів 

серійних убивць 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики характерним стає пошук 

комплексних та інтегрованих способів дослідження мови і процесу 

комунікації, який є невід’ємним і складним явищем у життєдіяльності 

соціуму. Лінгвістика змінює фокус дослідження мови як семіотичної системи 

на теорію про людське спілкування та мислення, де в центрі перебуває 

людина з її світоглядом і стосунками з іншими людьми. Процес спілкування 

стає центральним питанням, яке включає не тільки вербальне але й 

невербальне вираження думки комунікантів. 

Вербальні та невербальні компоненти спілкування тісно взаємодіють 

між собою на двох рівнях: макрорівні та мікрорівні. Макровзаємодія 

вербальних і невербальних компонентів в англомовному дискурсі 

відбувається за умови сформованості діалогічної репліки за допомогою 

невербального елемента [145, с. 151]. Як самостійні діалогічні репліки 

функціонують кінесичні та проксемічні компоненти. Таким чином, 

мовленнєвий акт у такій репліці перетворюється на парамовленнєвий, який 

набуває характеристик, притаманних мовленнєвому. 

Мікровзаємодія вербального та невербального трапляється в разі їх 

поєднання у межах однієї репліки. Така інтеракція відбувається за чотирма 

принципами: принципом координації, принципом субординації, принципом 

ідентифікації та принципом контрадикції, які пов’язані з особливостями 

формування інформативного поля висловлення, його структурно-

семантичної та прагматичної організації. 
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Через невербальні компоненти комунікативні партнери проявляють 

свій справжній психічний стан у момент спілкування, адже якщо вербальне 

висловлення думки може бути брехливим чи спланованим [123, с. 14], то 

його невербальне втілення підробити важче, і тому саме НВК може 

підтвердити або спростувати вербалізовану інформацію чи надати додаткові 

свідчення про психологічний стан мовця.  

4.2.1. Кінесичні невербальні компоненти. Кінесичний компонент є 

основним параметром невербального спілкування, виникає на основі 

комунікативно-значущого руху частини тіла людини і є найчастотнішим у 

порівнянні з іншими невербальними компонентами в дискурсі персонажа 

серійного вбивці (див. таблицю 4.2). 

Таблиця 4.2 

Невербальні компоненти дискурсу мовної особистості персонажа 

серійного вбивці 

Персонаж Твір / Автор  Кінесичні 

компоненти 

Просодичні 

компоненти 

Проксемічні 

компоненти 

Загальна 

к-сть слів 

Adam 

Claiborne 

Psycho 2 by Robert 

Bloch 

141 126 43 309 

Annie 

Wilkes 

Misery by Stephen 

King 

132 103 86 321 

Hank Gibbs Psycho House by 

Robert Bloch 

97 89 52 238 

Hannibal 

Lector 

Silence of the lambs 

by Thomas Harris 

168 159 41 368 

Gary Soneji 

/ Murphy 

Along came a 

spider by James 

Patterson 

109 84 54 247 

Norman 

Bates 

Psycho by Robert 

Bloch 

123 95 78 296 

Patrick 

Bateman 

American Psycho 

by Bret Easton Ellis 

104 97 39 240 

Tom Ripley The Talented Mr. 

Ripley by Patricia 

Highsmiths 

120 111 47 278 

 Загальна кількість 

компонентів 

994 

(43%) 

864 

(37%) 

440 

(20 %) 

2 298 

(100%) 
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До кінем належать міміка та вираз обличчя, пантоміми, жести. Одним із 

найпоширеніших кінесичних компонентів, що пов'язаний із мімікою 

обличчя, є усмішка.   

Обличчя часто вважають найважливішим для обміну невербальних 

повідомлень. Деякі люди здатні надавати своєму обличчю тисячі різних 

виразів, доповнюючи таким чином вербальні висловлювання і створюючи 

переконливий образ. Усмішка як мімічний жест визначається як 

«конфігурація м’язів обличчя, при якій підійнятими є куточки рота, а також 

рух, завдяки якому така конфігурація досягається» [238, с. 121], проте 

посмішку можна виразити не тільки губами, але й очима і обличчям у цілому. 

Вміння комунікативних партнерів зчитувати інформацію про реальні настрої 

мовця по очах, посмішці, виразу обличчя показує ступінь їх комунікативних 

здібностей. Чим вищим є цей ступінь, тим більш інформованим є комунікант 

і тим вищі його шанси досягнути поставленої комунікативної мети. 

Посмішку дуже часто стереотипно асоціюють із вираженням 

позитивного емоційного стану мовця. А. Вежбицька вважає, що посмішка 

має семантичне різноманіття, яке не залежить від контексту, а основним 

значенням є: «я почуваю зараз щось добре», що веде до визначення 

«посмішка служить для передачі позитивних емоцій, які в даний момент 

відчуває комунікант» [35, с. 543]. У переважаючій більшості випадків саме 

для цього і використовується посмішка: “Would you like to read it as I go 

along?” he asked. Annie smiled. “Yes! It would be almost like the chapter-plays, 

when I was a kid!” [257, c. 163]. Енні Вілкес усміхнулась, коли Пол 

запропонував їй читати роман в міру його написання. Оскільки Енні з 

нетерпінням чекала на цей роман, то можна зробити висновок, що вона 

дійсно відчула позитивний настрій, який знайшов своє відображення на 

обличчі у вигляді усмішки. Вербальне підтвердження реалізовано в окличних 

реченнях схвального змісту. 

При детальнішому аналізі виявляється, що посмішка може мати й інші 

значення. У комунікативній ситуації цей, як і інший невербальний 
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компонент, потрібно розглядати як стратегічно значущий комунікативний 

показник, адже для успішного конструювання комунікативного процесу  

необхідно враховувати інформацію про психологічний стан комунікантів і їх 

наміри [130, с. 134]. Тобто за допомогою невербальних засобів можна 

експліцитно або імпліцитно керувати процесом спілкування, тому Л. 

Солощук пропонує до головного значення посмішки («я почуваю зараз щось 

добре») включити ще таке: «я роблю вигляд, що почуваю зараз щось добре, 

та хочу справити саме таке враження на партнера по комунікації» [145, с. 

146]. Це пов’язано із тим, що усмішка порівняно з поглядом є більш 

керованим невербальним засобом і під нею можна замаскувати різні 

комунікативні наміри: "Vanden is a cross between… The Limited and… used 

Benetton," Price says, holding up his hands, his eyes closed. "No." I smile, trying 

to integrate myself into the conversation. "Used Fiorucci” [248, c. 231].  Так, 

усмішка Патріка Бетмена націлена на створення враження зацікавленості в 

темі розмови, крім цього, Патрік за допомогою цього невербального 

компонента намагається прилучитися до процесу спілкування, а на 

вербальному рівні ("Used Fiorucci”) висловлює власне бачення стилю 

Вандена.  

Крім намагання зобразити зацікавлення, посмішка може 

використовуватись і з іншими намірами: “Wouldn't talk to those reporters 

either, but I hoped maybe he'd loosen up a little when he saw you." His smile 

implied a compliment, but Amy did not acknowledge it” [247, c. 172]. Цей 

приклад взятий із діалогу, де одним із комунікативних партнерів є персонаж 

серійного вбивці Хенк Гіббс, який посмішку намагається використати як 

комплімент, але мети не було досягнуто, оскільки реципієнт не зрозумів цілі 

цього невербального елемента. 

Лікар Клейборн, навпаки, посміхається у відповідь на похвалу свого 

колеги: "Dr. Claiborne is something you don't encounter very often," Steiner said. 

"A genuine non-Jewish psychiatrist. Claiborne grinned. "You're forgetting Jung," 

he said” [246, c. 117]. Усмішка проявляє задоволення від того, що його високо 
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цінують. Вербально хороший настрій продовжується в іронічній репліці 

“You're forgetting Jung”, де згадується швейцарський психоаналітик Карл 

Юнг. Гумористичний ефект тут досягається завдяки порівнянню Клейборна 

із такою визначною постаттю, як Юнг.  

Завдяки усмішці можна також дізнатись і про зміну позитивного 

настрою на негативний. Таке відбувається, якщо усмішка раптово зникає: 

“Claiborne's smile had vanished. "Why are you giving me a book review?" [246, 

c. 128]. Втрата усмішки в цьому прикладі свідчить про усвідомлення 

прихованих намірів співрозмовника, оскільки лікар Стайнер намагається 

підняти тему Нормана Бейтса, яка є делікатною для Клейборна, а Клейборн 

почав розуміти, до чого веде Стайнер, і тому настрій різко змінився, що 

відобразилось на обличчі у зникненні посмішки.  

Іноді досить проблемно визначити істинність повідомлення, яке 

передає посмішка, оскільки поширеність її використання призвела до 

нейтралізації справжнього значення. Посмішка часто втрачає щирість і стає 

соціальною ситуативно закріпленою ознакою: “Norman smiled at the elderly 

man and said, "Here's your key. That'll be ten dollars for the two of you, please” 

[245, c. 121].  У цьому прикладі Норман Бейтс усміхається, приймаючи 

відвідувача у своєму мотелі. Його посмішка є неінформативною щодо 

психологічного стану в момент спілкування, оскільки вона є невербальним 

вираженням ввічливості, яка вимагається при спілкуванні із клієнтами, щоб 

справити позитивне враження. Посмішка як засіб реалізації ввічливості може 

використовуватись не тільки в діловому спілкуванні, але й у спілкуванні із 

знайомими: “Merci et bonne nuit, Marie—Georges!” Tom called and gave a 

smile. “Bon soir, M’sieur Reepley!” cried Georges, one hand waving, the other 

pouring Calvados” [255, c. 113]. Том Ріплі посміхається в знак приязні до 

знайомих, з якими прощається в барі. На вербальному рівні приязнь 

підтверджується ввічливим словом  Merci і фразою bonne nuit, що в перекладі 

з французької означають «дякую» і «на добраніч». Тобто вербальна та 

невербальна поведінка в цьому прикладі збігаються. 
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Таким чином, посмішка є невербальним компонентом, який активно 

використовується мовцями як для відтворення їх реальних комунікативних 

намірів, так і для їх маскування при необхідності. Для персонажів серійних 

убивць посмішка є невербальним засобом виявлення задоволення або 

досягнення таких намірів, як похвала, комплімент, ввічливість тощо. 

Погляд часто використовується у модально-спонукальному аспекті. 

Він випереджає вербальне висловлювання та передає додаткову інформацію 

про внутрішній стан мовця: “ANNIE OH PLEASE PLEASE DON'T HURT ME!” 

Her eyes were mild and drifting. “Don't worry,” she said. “I'm a trained nurse.” 

The axe came whistling down and buried itself in Paul Sheldon's left leg just above 

the ankle” [257, c. 248]. У погляді Енні Вілкес невербально передано її 

спокійний психологічний стан у момент мовлення. Цей невербальний прояв 

не суперечить вербальному повідомленню, оскільки Енні намагається 

заспокоїти і свого співрозмовника Пола. Проте гармонія невербального і 

вербального стану спокою Енні дещо суперечить суті комунікативної 

ситуації в цілому, оскільки Енні готується ампутувати Полу здорову 

кінцівку, що є напруженим епізодом твору. 

Погляд може передавати й інші почуття й думки комуніканта: “Lecter 

sat at his table, his eyes filmed with thought. Graham knew he had spent most of 

the hour with the pictures. "This is a very shy boy, Will. I'd love to meet him . . . 

Have you considered the possibility that he's disfigured? Or that he may believe 

he's disfigured?" [250, c. 173]. Комунікативна ситуація полягає в тому, що до 

Лектора як до кваліфікованого психоаналітика у в’язницю за порадою для 

визначення психологічного типу вбивці приходить дитектив. Приклад 

ілюструє, як очі відображають процес мислення Ганнібала Лектора: his eyes 

filmed with thought. Цей невербальний компонент комунікації вербалізований 

метафорою, у якій індивідною константою виступає слово eyes, а індивідною 

змінною – filmed with thought, що описує довгий, задумливий погляд. 

Невербальний компонент у цьому випадку випередив вербальний і створив 

підгрунтя для сприйняття подальшої інформації як обдуманої і правдивої. 
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Тривалість погляду і його спрямованість може вказувати на ставлення 

до партнера комунікації: “As I held him on the ground, he twisted around and 

stared into my face. Blood from his shoulder was smeared over both of us. “Thank 

you for saving my life,” he said. “Someday, I’ll kill you for it, Detective Cross” 

[258, c. 215]. Погляд Гарі Сонеджі вербалізується словом stare, що означає 

“to look fixedly and intently”, тобто довгий і прискіпливий погляд, 

спрямований на обличчя співрозмовника, передує вербалізованому менасиву 

“Someday, I’ll kill you for it” і свідчить про некооперативні настанови 

серійного вбивці. 

Невербальний компонент, реалізований відсутністю прямого погляду 

на співрозмовника, також може свідчити про існування конфлікту: “Norman 

glanced down at his wrist watch, then smiled. "A little after five," he said. "I 

actually didn't realize it was so late. I've been reading –" "Don't you think I have 

eyes? I can see what you've been doing." She was over at the window now, staring 

out at the rain. "And I can see what you haven't been doing, too. Why didn't you 

turn the sign on when it got dark?” [245, c. 128]. У цьому прикладі 

невербальний компонент ілюструє дві сторони комунікативної поведінки 

Нормана Бейтса – кооперативну, яка реалізується у мовленні самого Нормана 

і проявляється в посмішці та швидкому погляді на годинник, та конфліктну, 

що присутня у мовленні його мами, яка є його другою особистістю і 

проявляється у відсутності прямого погляду на співрозмовника, адже вона 

спрямовує погляд у вікно. 

Отже, погляд як невербальний компонент складніше у порівнянні з 

посмішкою підробити, він може свідчити про психологічний стан 

комуніканта та його ставлення до співрозмовника. Автори використовують 

цей невербальний елемент при описі настроїв і почуттів персонажів серійних 

убивць. 

При аналізі виразу обличчя до уваги береться весь комплекс змін на 

обличчі, не виокремлюючи усмішки, погляду тощо. Розуміння значення 

виразу обличчя в цілому є не таким складним процесом, як декодування 
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значення окремої зони обличчя через те, що зазвичай мовці дивляться саме 

на обличчя один одного під час спілкування. Залежно від своїх 

комунікативних намірів мовець намагається продемонструвати адресатові 

свій настрій через вираз обличчя і для цього іноді вдається до перебільшень у 

вираженні емоцій або інформації чи, навпаки, намагається приховати їх за 

маскою байдужості: "Several things." Claiborne nodded, stony-faced. "Talbot 

didn't examine that can. He never even came to the studio. He's been in Vegas 

since Thursday, just got back this morning" [246, c. 195]. Вираз обличчя 

Клейборна описано як stony-faced, що не вказує на вираження конкретної 

інформації, а скоріше ілюструє спосіб її приховання. Клейборн не говорить 

про власні думки й у вербальній частині повідомлення, а просто констатує 

факти, хоча з контексту можна зробити висновок про його занепокоєння. 

Більш зрозумілим є вираз обличчя Енні Вілкес: “We were lovers.” She looked 

at him with her black eyes burning in her solid yet doughy white face” [257, c. 

214]. Письменник описує обличчя Енні під час розмови з Полом як solid yet 

doughy white face (строге, проте біле, як тісто, обличчя), що вказує на вираз 

зосередженості. Він приховує запальний характер, який також 

проілюстровано таким невербальним компонентом, як looked at him with her 

black eyes burning, де палючий погляд додає виразу обличчя завершеності й 

допомагає декодувати імпульсивний характер мовця. 

Вираз обличчя допомагає також розпізнати сумніви комуніканта: 

"Word came through while I was still at the Sheriff's office." He hesitated for a 

moment, frowning. "Guess I should have told you earlier." "Told me what?" "Dr. 

Steiner won't be seeing you this afternoon. He's in Montrose Hospital" [247, c. 

239]. Так, Хенк Гіббс хмуриться під час роздумування над подальшою 

вербальною частиною повідомлення. Він визнає свою помилку через те, що 

не повідомив важливої інформації співрозмовниці Еммі, а вже потім 

вербалізує новину про те, що лікар Стейнбер перебуває в лікарні. 

Невербальний компонент у цьому епізоді взаємодіє із першим вербальним 

компонентом на мікрорівні за принципом координації, коли похмурий вираз 
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обличчя відповідає сумніву, який вербалізується у припущені "Guess I should 

have told you earlier."  Тобто вираз обличчя є важливим невербальним 

засобом підтвердження вербального елемента комунікації.  

Найбільш дослідженою підсистемою невербального спілкування є 

жестова поведінка комунікантів. Більшість жестів є конвенційними, тобто 

такими, значення яких є фіксованим, внаслідок чого вони можуть 

функціонувати автономно як парамовленнєвий акт. Оскільки такі жести 

мають закріплене соціально-культурним досвідом значення, то визначення 

їхньої семантики не є необхідністю, і тому в процесі їх вербалізації 

описується сам рух, а не його значення: "What are we having?" He raised his 

finger to his lips. "You never ask, it spoils the surprise" [250, c. 158]. У розмові з 

Кларіс Лектор притуляє палець до губ, що має значення «будь тихо». Цей 

жест є автономною відповіддю на запитання Кларіс та імплікує заборону 

подальших запитань, що згодом підтверджується і вербально: "You never 

ask”. Семантика жесту не пояснюється в творі, оскільки є загальновідомою. 

Кивок голови теж є загальноприйнятим і в основному 

використовується для висловлення згоди із співрозмовником, проте іноді має 

й інші значення: "Actually, she's not sick, not _physically_, that is. But sometimes 

she gets these spells --" He nodded abruptly, then smiled. "Here, let me just take 

your coat and hang it up" [245, c. 98]. У дискурсі Нормана Бейтса кивок голови 

сигналізує про дозвіл на продовження вербального висловлювання, що 

обірвалося, і має значення «гаразд, досить про це», а наступний 

невербальний компонент у вигляді посмішки передує репліці про зміну теми 

розмови.  

Якщо мовець стискає плечима, то цей жест може мати значення: «я не 

знаю» або «я сумніваюсь». Так Гарі Сонеджі виправдовується перед 

дружиною за свою часту відсутність:“My sales record with Atlantic really 

stinks this quarter,” Gary finally said, and shrugged” [258, c. 238]. 

Невербальний компонент – знизування плечима вказує на сумніви 

комуніканта. Тобто Гарі висловлює думку, що причиною проблеми є 
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неприємності на роботі, а невербальний компонент вказує на те, що ця 

причина не єдина або недостовірна. Таким чином, вербальний та 

невербальний компоненти виступають у контрадикції. Здебільшого, однак, в 

англомовній лінгвокультурі використовуються контактні жести, у створенні 

яких задіяні обидва комунікативні партнери, а найпродуктивнішим 

принципом взаємодії жесту і вербальної складової виявляється 

координативний принцип. Це пояснюється тим, що саме жести часто мають 

відносно стійке трактування і поєднуються з вербальними складниками такої 

ж семантики: “La Haffa? That’s the spectacular-view place. Or—a cafe?” He 

made a circular gesture with a finger to indicate the immediate neighborhood” 

[256, c. 221]. Том Ріплі жестом описує сусідню територію, де може 

знаходитись кафе, яке згадується у вербальному повідомленні, що передує 

невербальному компоненту. Отже, жестова поведінка допомагає спростити 

процес спілкування та зробити його ефективнішим. Завдяки жестам 

персонажі серійних убивць виражають свої вимоги до співрозмовників, згоду 

чи незгоду з комунікативним партнером, доповнюють вербальне 

повідомлення, а також проявляють свій внутрішній стан.  

4.2.2. Просодичні невербальні компоненти. Просодичні засоби 

поділяють мовлення, що звучить, на окремі смислові одиниці, проте 

одночасно й поєднують його, передають його динаміку та організовують 

ритмічно. Просодичні комунікативні компоненти допомагають досягнути 

прагматичної мети, впливу на адресата в процесі спілкування. Завдяки цим 

невербальним елементам можна правильно інтерпретувати зміст вербального 

повідомлення [155, c. 28]. Ефективність процесу комунікації також залежить 

від ступеня зв’язку між просодичними, семантичними й прагматичними 

аспектами дискурсу. До просодичних невербальних компонентів належать 

інтонація, тембр, темп мовлення, а також мовні паузи, мовні помилки, 

покашлювання, зітхання тощо. 

Покашлювання як невербальний компонент часто виступає засобом 

акцентування власної присутності: "Who is it?" "Victor Powell?" "Ahem," I 
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cough. Vanden looks over warily, probably drugged to the eyeballs. Stash doesn't 

move. "Hi. Pat Bateman," I say, offering my hand, noticing my reflection in a 

mirror hung on the wall – and smiling at how good I look” [248, c. 219]. Патрік 

Бетмен намагається привернути до себе увагу покашлюванням, яким 

втручається в хід розмови інших учасників комунікації. У прикладі також 

присутні кінесичні невербальні компоненти, як-от: рукостискання при 

знайомстві та посмішка. Загалом така невербальна поведінка створює 

ефективні комунікативні умови для центрованості мовця у процесі 

спілкування. 

Тембр голосу може вказувати на психологічний стан мовця: “Sorry. I 

don’t think this is funny.” Marty Kasajian shook his head and said, “I really don’t, 

Gary.” “Well, I don’t either,” Gary said in a funny voice. It was high-pitched and 

boyish. Not really his voice” [258, c. 139]. Гарі Сонеджі змінює голос на 

високий, дитячий з метою отримати ефект комічного звучання, що виступає 

у контрадикції до вербального повідомлення (Гарі погоджується, що тема 

розмови не смішна, роблячи смішним сам тон цього твердження). Це вказує 

на його несерйозний настрій під час спілкування. 

Такий просодичний компонент невербальної поведінки, як мовна 

помилка, є важливим при вивченні мовної особистості персонажа серійного 

вбивці. У дослідженнях «психопатології повсякденного життя» З. Фройд 

вважає, що обмовки та мовні помилки, включаючи неправильно вимовлені 

або неправильно вжиті слова, не бувають випадковими. Вони «несвідомо 

вмотивовані почуттями, які або витіснені з нашої свідомості, або які ми 

свідомо, але марно намагаємося приглушити» [189]. Психоаналітики ще 

називають ці помилки «парапраксісами» і, на їх думку, вони можуть 

виявляти приховані у підсвідомості пориви – сексуальні бажання або 

бажання нецензурно висловлюватися. Психолог Д. Вегнер припустив, що 

головною причиною обмовок є спроба уникнути їх. Підсвідомість 

намагається контролювати думки, щоб випадково не видати власних 

потаємних бажань, але коли заборонена думка виникає, вона потрапляє у 
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свідомість, змушуючи нас постійно про це думати і рано чи пізно вона таки 

прозвучить [189]. Мозок підбирає слова для оформлення кожної думки для 

того, щоб при бажанні висловитись цей процес був швидшим. З огляду на 

кількість варіантів слово, яке в кінцевому результаті обирається, може бути 

досить значущим.  

Проте ця теорія має і своїх опонентів, серед яких австрійські лінгвіст 

Рудольф Мерінгер і психолінгвіст Роб Гартсвікер. Ці вчені дійшли висновку, 

що всі обмовки є втручанням інших мовних звуків, а не прихованого змісту. 

На їх думку, обмовка є результатом того, як мозок шукає у пам'яті слова, 

необхідні для висловлення думки [189]. Спочатку вони обираються зі слів, 

близьких за значенням, а потім підбираються потрібні звуки для вимови 

слова і саме на останньому етапі приголосні можуть сплутатись. 

Ми дотримуємось теорії висловленої, З. Фрейдом, про значущість 

обмовок, а також думки М. Ляпон про належність мовної особистості до 

інтровертного типу при наявності мовних помилок у її дискурсі, оскільки 

персонажі серійних убивць часто проявляють неоднозначні обмовки, коли 

заміна слів може вказувати на приховані бажання [100, с. 263]. Ось приклад 

із дискурсу Патріка Бетмена: «I'll have a decapitated coffee also,» I say absently, 

before catching myself. «I mean… decaffeinated» [248, c. 176]. Вибір кави 

відбувається на підсвідомому рівні, Патрік завжди п’є каву без кофеїну 

«decaffeinated» і тому він не «включає мозок», роблячи свій вибір, і в 

результаті виходить обмовка «decapitated» (обезголовлений). Тобто його 

думки в цей момент зайняті жорстокими злочинами або планами щодо цих 

злочинів. Це також може бути підтвердженням того, що Бетмен «витає» у 

своїх думках, внаслідок чого його мовлення і мислення працюють 

паралельно. Він дуже часто сам виправляє свої фрази і слова: «I'm clam, I 

mean calm,» I say, breathing in hard, trying to smile, and then, involuntarily, 

unable to stop myself, ask, «How's my hair?» «Your hair is fine,» she says» [248, 

c. 286]. Обмовка «clam» замість слова «calm» заперечує значення цього 

слова, адже Бетмен не почувається спокійним, а, судячи з контексту, є досить 
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схвильованим. Тобто він говорить одне, відчуваючи інше, а обмовка видає 

цю несумісність. Крім цього, маніакальне переживання про стан свого 

волосся, яке він висловлює запитанням «How's my hair?», постійно 

об’єктивується в розмові, не стосуючись її теми. Таке відхилення у вигляді 

цього запитання у творі зустрічається неодноразово, що підтверджує 

«блукання» персонажа у власному світі, а отже, його інтровертну мовну 

особистість.  Серед обмовок Патріка можна виділити ще такий приклад: «You 

shouldn't fawn over him…» I pause before correcting myself. «I mean…me. 

Okay?» [248, c. 276]. Тут маніяк називає себе у третій особі однини, що також 

свідчить про те, що він або у той час думав про когось іншого, або має 

схильність говорити про себе у такій формі. 

У виборі правильної особи у мовленні сумнівається і Том Ріплі: «Well, 

not with Tom, I mean, not with Dickie,' he said laughing, flustered at his slip of the 

tongue. 'I know you probably thought so. I saw about as much of Dickie as you 

did» [252, c. 211]. Приклад свідчить про плутанину в думках Тома. Він так 

часто змінює свої ролі, що вже забуває, хто він у цей момент – Том Ріплі чи 

Дікі Грінліф. Ця помилка також може підтверджувати теорію про те, що 

приховані думки проявляються в обмовках, адже Том боїться, щоб ніхто не 

здогадався про його подвійне життя, а мовлення видає його секрет.  

Норман Бейтс робить мовні помилки, коли намагається брехати: “Then 

she didn't see the girl?" "No. She's sick. She stayed in her room when we ate supp -

-" It slipped out, just like that” [245, c. 141]. Норман хоче приховати від 

детектива факт, що Мері Крейн, яка зникла (вона була вбита Норманом), 

відвідувала його мотель. Розбіжність між думкою і словом свідчить про 

брехню, водночас характеризуючи Нормана як інтровертну мовну 

особистість.  Ось іще одна мовна помилка цього персонажа: “I don't know. We 

get our share." "We? I thought you said you lived here alone." "I said I operated 

the motel alone. But it belongs to both of us. My mother and me” [245, c. 194]. 

Замість особового займенника першої особи I Норман використовує 

інклюзивний займенник we, що може вказувати на присутність другої 
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особистості у його думках. Отже, мова і мислення тісно пов’язані, різні 

психологічні властивості можуть проявлятись у процесі спілкування, а мовні 

помилки можуть характеризувати мовну особистість як інтровертну.  

Мовленнєві паузи також є важливим просодичним засобом, що 

свідчить про обдумування персонажами сказаного, оскільки під час 

промовляння беззмістовних слів-зв'язок (hmmm, umm тощо) людина має час 

на перегляд у своїх думках наступної репліки. У дискурсі Патріка Бетмена 

таких пауз небагато (8), і процес обдумування стосується найчастіше їжі: 

«Hmmm, I see they've omitted the pork loin with lime Jell-O» [248, c. 268]. Цей 

приклад демонструє аналіз Патріком меню в ресторані. «Hmmm» у цьому 

випадку відіграє роль паузи і у той же час виражає легке здивування. Том 

Ріплі теж користується таким прийомом для того, щоб виграти час на 

роздуми: «Hello. This is Tom Ripley. Um-m – about my picture – Are you alone 

just now?» [254, c. 158]. Том телефонував Джонатану з метою зустрітись, але 

хотів переконатись, що ніхто про це не дізнається, тому вжив зв’язку «Um-

m», поки придумував іншу причину дзвінка. 

У дискурсі Енні Вілкес не було зафіксовано слів-зв'язок hmmm чи umm, 

проте було виявлено 63 паузи, позначені трикрапкою: «And you wouldn't mind 

if I read it in that spirit, would you? That spirit of . . . of fan-love?» [257, c. 233]. 

У цьому прикладі пауза використана саме для того, щоб підібрати правильні 

слова. Паузи в дискурсі Хенка Гібса реалізуються на письмі через 

використання тире (–) і не з метою обдумування наступних слів, а 

здебільшого для створення ефекту обірваної мови:“I know that. Probably 

better than you do. Don't forget, this is my town and these are my people. But if I 

let myself think too much about what all this is doing to them" [247, c. 192]. У 

наведеному прикладі Гіббс має намір виразити жаль з приводу стану свого 

рідного міста, і досягається ціль завдяки паузі, що дає реципієнту можливість 

закінчити думку самостійно. 

 Гарі Сонеджі використовує мовні паузи перед погрозами: “Cut to the 

chase, hmmmm. Okay, good. Because I am seriously rushed. Now. You have two 
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very clear choices” [258, c. 181]. Пауза Гарі складається із 4 m (hmmmm), хоча 

здебільшого використовуються 3 (hmmm). Гарі тримає паузу, вживаючи ще 

два слова (Okay, good), які позбавлені семантичного значення в цьому 

контексті і служать лише для затягання часу щоб обдумати наступну репліку. 

Серійний убивця дає своїм жертвам можливість зробити вибір, який уже 

сформулював у думках під час мовленнєвої паузи. 

Ганнібал Лектор також користується засобом зволікання часу: “We're 

already into Lent. Valentine's Day is only a week away, hmmmm are you expecting 

some?” [250, c. 206]. У наведеному прикладі він ретельно обдумує подарунок 

на день закоханих для Кларіс і в подальшому спілкуванні вказує на важливу 

деталь розслідування злочину, над яким працює дівчина. Ця підказка могла 

бути обдумана під час мовленнєвої паузи. Можна зробити висновок, що 

паузи доволі часто вживаються персонажами серійними убивцями як 

допоміжний засіб формулювання їх думок. 

4.2.3. Проксемічні невербальні компоненти. Процес спілкування 

відбувається у просторі, що має вплив на зміст самої комунікації та на її 

результат. Простір є однією із найважливіших реалій людського буття, адже 

він структурований навколо індивіда і у ньому відбувається комунікативна 

діяльність. У загальному значенні простір розуміють як відстань від людини 

до об’єкта дотику, як порядок розташування одночасно співіснуючих 

об’єктів [155, с. 29]. Дискурс є складною єдністю мовної поведінки та 

екстралінгвістичних чинників, до яких належить просторове оформлення 

комунікативної інтеракції мовців, переміщення комунікантів у просторі та їх 

невербальна поведінка. Саме тому вивчення простору ввійшло до кола 

інтересів мовознавчих розвідок. 

Представники семантичного та когнітивного напрямків сучасної 

лінгвістики Ю. Апресян, Ю. Караулов, О. Кубрякова, І. Кобозєва звертають 

свою увагу на методологію аналізу та опису простору. Важливим аспектом 

вивчення простору в мові є врахування антропоцентричного фактора, адже 

саме людина обирає просторові орієнтири та створює комунікативний 
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простір. Г. Почепцов вважає, що комунікативний простір складається із 

адресант-особистого та адресат-особистого просторів, які характеризуються 

наявністю центру та периферії з рухомими межами [125, с. 236], що залежать 

від етапу розвитку діалогічного дискурсу та його комунікативної 

спрямованості. 

Проксемічна складова як невербальний компонент у дискурсі позначає 

комунікативно важливі зміни особистого простору мовця в межах загального 

комунікативного простору. У художньому дискурсі відбувається 

міжмодальне перетворення інформації, коли візуальна інформація 

переводиться у вербальну форму [71, с. 129]. Тому лексичні засоби, які 

вербалізують проксемічний невербальний компонент, допомагають 

дослідити їх номінації та взаємодії з одиницями вербального коду, виявити їх 

значущість у створенні цілісної картини комунікативної інтеракції. Номінації 

проксемічних компонентів допомагають декодувати семантичну й 

прагматичну інформацію та відтворити комунікативну ситуацію 

(Г. Барташева, Н. Мечковська, Г. Крейдлін) [7, с. 83]. Проксемічна складова 

вербалізується дієслівними конструкціями проксемного руху (to swing 

away/back, to take a step toward, to step, to lean forward/closer, to come forward, 

to bend towards etc.). Такі дієслова належать до лексико-семантичного поля 

просторових дій і їх загальною семою є місце перебування та зміни в позиції 

мовця внаслідок руху. 

Мовна особистість оперує проксемічним невербальним компонентом 

для підсилення ефективності комунікативного впливу та досягнення власної 

комунікативної мети. Проксемічний невербальний компонент взаємодіє із 

вербальними компонентами у процесі спілкування в основному за 

координативним принципом [144, с. 31], завдяки чому розширюється 

комунікативно важлива інформація, заощаджується час та забезпечується 

впевненість у тому, що адресат адекватно сприйме інформацію. Крім цього, 

дієслівні конструкції проксемного руху можуть також взаємодіяти із мовним 

висловлюванням у 1) препозиції, коли комунікативний зв'язок починається зі 
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зміни просторового розташування комунікативних партнерів і продовжується 

вербальним каналом спілкування; 2) інтерпозиції, коли проксемічна складова  

врізається у вербальне повідомлення; 3) постпозиції, коли вербальна 

складова комунікації доповнюється проксемічним компонентом. 

Проксемічна складова є також багатофункційною, оскільки поруч із 

реалізацією стратегій позитивно спрямованого спілкування виступає також і 

засобом посилення домінування конфліктно спрямованих стратегій. 

Позитивно спрямований дискурс формується завдяки встановленню 

мовленнєвої та немовленнєвої цілей із збереженням балансу між учасниками 

спілкування під час досягнення цих цілей. Зміни просторової організації 

спілкування в такому дискурсі відбуваються за бажанням обох 

комунікативних партнерів, їх пози є синхронними, а жести адекватними для 

ефективної інтеракції. Позитивно спрямований дискурс можна 

проілюструвати на прикладі невербальної поведінки Хенка Гіббса: “Most of 

them still don't seem to want to know the details." He leaned forward. "Why do 

you?" [247, c. 152]. Проксемічна складова вербалізується дієслівною 

конструкцією leaned forward, що вказує на скорочення дистанції в напрямку 

до адресата з метою виразити зацікавленість у темі розмови, що слугує для 

створення умов реалізації стратегії кооперативного спілкування. 

Недотримання норм комунікативної поведінки та зіткнення інтересів 

призводить до створення негативно спрямованого дискурсу, що 

характеризується вербальним та невербальним вираженням негативних 

настанов відносно співрозмовника. Невербальними ознаками негативно 

спрямованого дискурсу є стрімке скорочення або збільшення комунікативної 

дистанції, дисгармонійні пози, різкі жести тощо. До прикладу: “I break into a 

smile and lean right into her face. "If-you-don't-shut-your-fucking-mouth-Iwill-kill-

you-are-you-understanding-me?" [248, c. 146]. У розмові з працівником 

хімчистки Патрік Бетмен дуже різко скорочує просторову дистанцію із 

адресатом, що може вказувати на замах на особисту територію реципієнта і, 

таким чином, створювати загрозу його комунікативній незалежності.  
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Порівнюючи два вищенаведені приклади, зауважимо, що один і той же 

проксемічний компонент, а саме скорочення дистанції, ідентифікує різні 

наміри й викликає діаметрально протилежні реакції адресата, адже в 

першому випадку скорочення дистанції можна розглядати як перехід у зону 

більшої близькості комунікантів, а другий приклад ілюструє конфліктне 

спрямування. Визначення комунікативної значущості зміни комунікативного 

простору можливе також за умови врахування інтеракції цієї зміни з 

вербальним повідомленням, що відбувається в основному за координативним 

принципом. Якщо в першому прикладі Гіббс підтверджує позитивні інтенції 

запитанням, показуючи своє зацікавлення, то в другому випадку Бетмен 

вербалізує менасив як підтвердження негативного налаштування.  

Скорочення дистанції може також бути допоміжним засобом 

залякування, що використовується в дискурсі Гарі Сонеджі: “Soneji/Murphy 

leaned closer to me. “You know, you’re really just another dumb bastard,” he 

said. “So fucking easy to manipulate. Just like all the others before you. Smart, but 

not smart enough” [258, c. 203]. Проксемічний компонент виступає в 

координації з вербальним і створює конфліктно налаштовану комунікативну 

ситуацію, бо Сонеджі насміхається з детектива, порушуючи його особистий 

простір та вербалізуючи свій намір образити співрозмовника. 

Щодо позитивної складової скорочення дистанції, то серед інтенцій, які 

можна досягнути завдяки цьому проксемічному компоненту, виділяються 

також вираження поваги та ввічливості: “Lecter rose and walked over to his 

table. "Why don't you have a seat, Will? I think there are some folding chairs in a 

closet just down that way. At least, that's where it sounds like they come from" 

[249, c. 131]. Комунікативна ситуація така: детектив Вілл прийшов до 

Ганнібалла Лектора, який знаходиться у психіатричній лікарні для 

небезпечних в’язнів, за порадою. Проксемічний чинник вказує на скорочення 

дистанції, що реалізується в момент, коли Лектор піднявся й підійшов до 

столу, біля якого стояв дитектив. Така невербальна поведінка ілюструє 

принцип кооперації у спілкуванні, якою Лектор продемонстрував своє 
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позитивне налаштування. Це також підтверджується на вербальному рівні, 

коли Ганнібал пропонує детективу присісти. Тобто проксемічний компонент 

скорочення комунікативного простору в цьому випадку ілюструє наміри бути 

ввічливим і йти назустріч комунікативному партнеру. 

Норман Бейтс також зменшує відстань до співрозмовника із наміром 

привернути увагу до власних слів: "I suspect it's Dr. Claiborne's improvement 

on Moreno's theories. Anyway, he coaxed me into taking a part and it didn't work 

out." He leaned forward. "How did-?" "Excuse me." The interruption came 

suddenly, and Norman frowned. A male nurse – Otis, the new one from the third 

floor—had entered the room” [245, c. 122]. У контексті розмови із сестрою 

Барбарою Норман розповідає про методи лікування лікаря Клейборна. 

Помітно, що тема розмови йому цікава і він хоче привернути увагу сестри, 

чого намагається досягнути, наблизившись до неї, і спробою поставити 

запитання, яке перебив прихід медбрата. Отже, проксемічна складова 

ілюструє зацікавлення в темі розмови та спробу захопити увагу 

співрозмовника, а кінесичний компонент (похмуре обличчя) вказує на 

роздратування від цього раптового переривання спілкування.   

Форми особистого простору адресата та адресанта бувають дуже 

різноманітними, оскільки інтенції через зміну простору в мовців або 

збігаються, або відрізняються. Збільшення дистанції між комунікантами 

може вказувати на інтенцію завершити розмову чи виразити незадоволення, а 

також може свідчити про позитивне налаштування: “All right,” she said. She 

brought the pages to him, put them on the board, and then stepped back quickly” 

[257, c. 102]. Енні Вілкес настільки захоплена читанням роману, який пише 

Пол, що вона намагається не порушувати особистого простору письменника, 

виражаючи таким чином повагу до нього. Це підтверджується дієслівною 

конструкцією stepped back quickly, що ілюструє збільшення дистанції. 

Збільшення комунікативного простору може також вказувати на 

ввічливість мовця: "Come in." Claiborne stepped back. "I'll see if there's a clean 

glass in the bathroom" [246, c. 121]. Так лікар Клейборн дає можливість 
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адресату пройти, роблячи  крок назад. Ввічлива поведінка підтверджується 

також і на вербальному рівні комунікації, коли Клейборн каже, що пошукає 

чисту склянку, чим імплікує пропозицію випити з ним. 

Проксемічна складова у процесі комунікації може вживатися разом з 

іншими невербальними компонентами, тому стає можливою комбінаторика 

різних НВК між собою, завдяки чому посилюється їх вплив на реалізацію 

різних комунікативних стратегій і тактик у будь-якому типі дискурсу: “I see,” 

Tom said, trying to sound reasonably pleasant. He was now out of the door. “I’ll 

telephone you. My wife’s name is Janice.” Tom managed a nod and forced a smile. 

“Yes—fine. Do that. Good night” [254, c. 183]. У цьому прикладі просодичний 

компонент невербального спілкування trying to sound reasonably pleasant 

взаємодіє із проксемічним was now out of the door та кінесичними managed a 

nod and forced a smile. Проксемічна складова вказує на збільшення дистанції, 

що імплікує бажання якнайшвидше завершити розмову, а просодичний та 

кінесичний компоненти виражають стратегію ввічливості, яку мовець 

намагається поєднати із небажанням, що ілюструється такими словами, як 

trying, managed та forced. У вищенаведеному прикладі Тому Ріплі вдається 

залишитись ввічливим і завершити розмову якнайскоріше. Отже, інтеракція 

різних невербальних компонентів допомагає створити цілісну картину 

комунікативного процесу з метою досягнути максимального втілення 

інтенцій комуніканта.  

Проаналізувавши проксемічний невербальний компонент у дискурсі 

персонажів серійних убивць, можна зробити висновок, що скорочення 

дистанції служить засобом втілення як негативного налаштування (погрози, 

залякування), так і позитивного (вираження зацікавленості, ввічливості). Те 

саме стосується і збільшення / зменшення комунікативного простору, що теж 

ілюструє як кооперативну, так і конфліктну поведінку мовців.  

З огляду на кількісну репрезентованість невербальних комунікативних 

компонентів найчастотнішими є кінесичні, процентне відношення яких 

становить 43 % від суцільної вибірки прикладів, далі йдуть просодичні 
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елементи, які складають 37 %, а найменшою ланкою є проксемічна складова, 

що становить 20 %. Отже, персонажі серійні вбивці у процесі комунікації 

віддають перевагу жестам, посмішці та виразам обличчя, а зміна 

комунікативного простору для них не є найважливішим засобом утілення 

комунікативних намірів. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Психолінгвістичний підхід до вивчення дискурсу мовної особистості 

розглядає лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, які дають можливість 

охарактеризувати мовну поведінку та змоделювати структуру свідомості 

учасника комунікації. У процесі дослідження дискурсу за допомогою 

психографологічного методу виведено коефіцієнти лексичного різноманіття, 

агресивності та емболії, а також розглянуто структуру речень у висловлених 

повідомленнях.  

2. Речення в дискурсі персонажів серійних убивць є в основному 

складними, великими за обсягом та логічно структурованими за допомогою 

сполучників. Це вказує на високі інтелектуальні здібності цього типу мовної 

особистості і розуміння нею причинно-наслідкових зв’язків. Енні Вілкес та 

Гарі Сонеджі також часто вдаються до обірваних та неповних речень, що 

може свідчити про високий рівень їх нервового збудження. Слід також 

відзначити частотність використання розділових запитань персонажами 

серійними вбивцями, або з метою самоствердження, або (рідше) для 

здійснення погроз. 

3. Коефіцієнт лексичного різноманіття в дискурсі персонажів є середнім 

та високим, що свідчить про багатий словниковий запас мовців, а також про 

інтелектуальні здібності мовної особистості. Для визначення коефіцієнта 

дієслівності брався до уваги кількісний показник дієслів. Цей коефіцієнт 

доволі високий, він варіює від 17 до 23 і може свідчити про агресивний 

характер мовної особистості, а також про її рішучість та деякою мірою про 
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нервове збудження. Коефіцієнт емболії, що визначається за кількістю ембол 

(лайливі слова, вигуки, слова-паразити тощо) є в більшості персонажів 

середнім та ілюструє засміченість мови.  

4. Одним із важливих аспектів психолінгвістичного дослідження 

дискурсу є вивчення невербальної поведінки мовної особистості персонажа 

серійного вбивці, оскільки зміст повідомлення може бути неповним чи 

неправильно інтерпретованим при ігноруванні мови тіла співрозмовників. 

Найчастотнішими невербальними компонентами в дискурсі персонажів 

серійних убивць є кінесичні (43 %). Кінесичний компонент є основним 

параметром невербального спілкування і виникає внаслідок комунікативно-

значущого руху частини тіла людини. Найчисленнішим кінесичним 

компонентом у дискурсі персонажів є усмішка та жести. Завдяки цій 

невербальній поведінці серійні вбивці виражають свої вимоги до 

співрозмовників, згоду чи незгоду із комунікативним партнером, 

доповнюють вербальне повідомлення, проявляючи свій внутрішній стан.  

5. Просодичні компоненти за чисельністю на другому місці (37 %). Вони 

поділяють мовлення, що звучить, на окремі смислові одиниці, відбивають 

його динаміку та організовують ритмічно. До просодичних невербальних 

компонентів належать інтонація, тембр, темп голосу, а також мовні паузи, 

мовні помилки, покашлювання, зітхання тощо. Просодичні невербальні 

компоненти допомогли виявити таку ознаку, як інтровертність мовної 

особистості, що проявляється в обмовках та частих паузах персонажів.  

6. Проксемічний невербальний компонент (20 %), що проявляється в 

дискурсі персонажів через скорочення чи збільшення дистанції до 

співрозмовника, служить здебільшого засобом втілення негативного 

налаштування (погрози, залякування при різкому скороченні дистанції). 

Загалом дослідження невербальної поведінки мовної особистості персонажа 

серійного вбивці допомогло зрозуміти прагматичну мету впливу на адресата 

у процесі спілкування та інтерпретувати зміст вербального повідомлення. 
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ВИСНОВКИ 

Антропоцентричний напрям сучасної лінгвістики ставить у центр 

мовну особистість як творця дискурсу та носія індивідуального стилю 

вербальної та невербальної поведінки. Узагальнюючи різні підходи та 

трактування поняття мовної особистості, визначаємо його як складний та 

багатовимірний феномен, що позначає індивіда, який володіє певними 

комунікативними здібностями і за допомогою вербальних та невербальних 

засобів виражає власний досвід та знання.  

Оскільки художній твір відображає основні властивості реальності, то 

персонаж художнього твору може вивчатись як мовна особистість, що є 

моделлю реальної особистості, а дискурс персонажа створює сприятливі 

умови для багатогранного дослідження цієї модельної мовної особистості. 

Для визначення правдоподібності образу серійного вбивці у проаналізованих 

творах американської художньої літератури 20 століття встановлено основні 

ознаки реальних серійних убивць, які були підтверджені у процесі 

дослідження їх дискурсу.   

Аналіз персонажного дискурсу здійснено згідно з концепцією мовної 

особистості, запропонованої Ю. Карауловим, який виокремив три рівні 

дослідження структури мовної особистості: 1) лексико-семантичний рівень, 

що описує та фіксує лише індивідуальні відмінності на фоні конкретної 

мовної будови; 2) лінгвокогнітивний, що здійснює реконструкцію мовної 

моделі світу на основі створених текстів індивіда; 3) мотиваційний рівень, 

що вивчає життєві цінності та мотиви мовця в комунікативному процесі. 

Аналіз цих рівнів дає змогу різносторонньо вивчити мовну поведінку 

особистості персонажа серійного вбивці. 

Дослідження лексико-семантичного рівня мовної особистості 

персонажа серійного убивці виявило тенденцію до використання 

персонажами у переважаючій кількості лексики на позначення фізіологічної 

активності, що є ознакою того, що на першому місці такої мовної особистості 

знаходиться задоволення потреб організму, а духовне відходить на задній 
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план. Високі інтелектуальні здібності проявляються в частому використанні 

лексики зі значенням ментальної діяльності. 

На лінгвокогнітивному рівні дискурсу персонажів серійних убивць 

встановлено, що вбивство для багатьох із них концептуалізується як гра, 

театр, задоволення, і реалізується у вигляді таких структурних метафор, як 

MURDER IS PLEASURE, MURDER IS THEATRE, MURDER IS A GAME. 

Крім цього, персонажі серійні вбивці розглядають розум, як кероване явище; 

применшують значення життя, прирівнюючи його до неживого предмета, а 

смерть персоніфікують, тим самим возвеличуючи її над життям, що можна 

проілюструвати такими онтологічними метафорами, як THE MIND IS A 

MACHINE, THE MIND IS A THING, LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A 

THING, DEATH IS A PERSON. Концептуальні метафори також допомагають 

зрозуміти місце добра і зла у баченні персонажів серійних убивць. Так, 

орієнтаційні метафори GOOD IS UP, BAD IS DOWN; HAPPY IS UP, SAD IS 

DOWN; HAVING CONTROL або FORCE IS UP, BEING SUBJECT TO 

CONTROL або FORCE IS DOWN виражають загальноприйнятний погляд, що 

добро стоїть вище, ніж зло на просторовій осі, підтверджують розуміння 

персонажами серійними вбивцями цієї істини і вказують на їх свідомий вибір 

слідувати за злом.  

Мотиваційний рівень дискурсу персонажів серійних убивць вказує на 

те, що персонажі у процесі спілкування виконують категоріальну роль убивці, 

що підтверджується надмірним використанням менасивів та директивів при 

апеляції до жертв, а також інші категоріальні ролі відповідно до їх 

соціального статусу та професій (лікар, репортер, директор тощо). Бажання 

не тільки керувати процесом комунікації, але й контролювати реальне життя, 

а також намір привернути увагу до власної персони за допомогою жартів, 

знань чи  філософських роздумів проявляється у виконанні оперативних 

ролей мислителя, жартівника та господаря становища. Для того щоб 

завоювати довіру жертви, мовна особистість персонажа серійного вбивці 

часто одягає маску друга, що належить до споріднених комунікативних 
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ролей, а для виявлення власної переваги та створення конфліктної ситуації 

втілюється в роль ворога. 

Дослідження структури мовної особистості доповнюється 

характеристикою мовних ознак, запропонованих С. Сухих, який розділяє 

аналіз дискурсу мовної особистості на експонентний, змістовий та 

інтенціональний рівні. На експонентному рівні мовна особистість персонажа 

серійного вбивці не є однозначною: Енні Вілкес, Том Ріплі, Ганнібал Лектор 

та Адам Клейборн виявляють дискурсивну активність, яка характеризується 

переважанням дієслівних форм та мовних конструкцій активного стану. Така 

ознака дискурсу характеризує персонажів як таких, що діють, і меншою 

мірою залежать від оточення. Норман Бейтс, Патрік Бетмен, Хенк Гіббс і 

Гарі Сонеджі поводяться у мові пасивно, що свідчить про їх споглядацький 

характер. На цьому рівні також відрізняються і ознаки впевненості та 

невпевненості, де впевненість дискурсу проявляють ті персонажі, що були 

активними, у той час як невпевненість притаманна пасивним серійним 

вбивцям.  

На змістовому або субстанціональному рівні мовна особистість 

персонажа серійного вбивці здебільшого вдається до деталізації та 

конкретності, а також аналітичності в дискурсі, що свідчить про високу 

здатність чітко аналізувати ситуацію та планувати злочини. Два винятки 

(Гарі Сонеджі та Норман Бейтс), які характеризуються синтетичністю та 

абстрактністю дискурсу, можна пояснити їх бажанням завуальовувати 

дійсність.  

На інтенціональному рівні гумористичність чи буквальність 

висловлюваного повідомлення залежить від комунікативної ситуації. Коли 

розмова стосується злочину, то спостерігається тенденція до буквальності. 

Проаналізована мовна особистість характеризується здебільшого 

конфліктною поведінкою, проте залежно від обставин може вибирати 

кооперативний напрям спілкування, що свідчить про соціальну адаптивність 

та приховування власної агресії за ввічливістю. Ознаки директивності та 
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центрованості дискурсу вказують на бажання здійснювати контроль над усім 

та усіма, а також на егоцентризм персонажа. 

Для комплексного вивчення такого складного поняття, як мовна 

особистість персонажа серійного вбивці, необхідне застосування 

міждисциплінарного підходу, адже без урахування психологічних і 

соціальних чинників неможливо пояснити дискурсивну реалізацію 

особистості належним чином. Тому для аналізу дискурсу персонажів 

застосовано психолінгвістичний метод, який включає виведення коефіцієнтів 

лексичного різноманіття, агресивності та емболії, а також дослідження 

структури речень у висловлених повідомленнях.  

У ході психолінгвістичного дослідження встановлено, що дискурс 

персонажів серійних убивць характеризується складними, великими за 

обсягом, логічно структурованими за допомогою сполучників та 

консекутивних коннекторів реченнями. Це вказує на інтелектуальні якості 

цієї мовної особистості і розуміння нею причинно-наслідкових зв’язків. У 

цьому контексті слід також виділити тенденцію до вживання розділових 

запитань, що використовуються персонажами серійними вбивцями з метою 

самоствердження та в деяких випадках є реалізацією погроз. 

Коефіцієнт лексичного різноманіття в дискурсі персонажів є середнім 

та високим, що свідчить про добре володіння словниковим запасом мови, а 

також про високий інтелектуальний рівень мовної особистості. Коефіцієнт 

агресивності, для визначення якого брався до уваги кількісний показник 

дієслів, варіює від 17 до 23, що є високим і може свідчити про агресивний 

характер мовної особистості, а також про її рішучість і деякою мірою про 

нервове збудження. Коефіцієнт емболії в більшості персонажів високий, що 

ілюструє середній або низький рівень культури мовлення. Оскільки виведені 

у процесі психолінгвістичного аналізу ознаки персонажів збігаються із 

характеристикою реальних серійних убивць, відзначаємо правдоподібність у 

створенні образів серійних убивць у творах американської літератури 20-го 

століття. 
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У процесі психолінгвістичного дослідження дискурсу важливо також 

врахувати результати вивчення невербальної поведінки мовної особистості 

персонажа серійного вбивці, оскільки моватіла суттєво впливає на зміст 

повідомлення. Найчастотнішими невербальними компонентами в дискурсі 

персонажів серійних убивць є кінесичні (43 %). Завдяки жестам персонажі 

виражають свої вимоги до співрозмовників, згоду чи не згоду із 

комунікативним партнером, доповнюють вербальне повідомлення, а також 

проявляють свій внутрішній стан. Просодичні компоненти (37 %) за 

чисельністю на другому місці (див. таблицю 4.1) і допомагають виявити таку 

ознаку, як інтровертність мовної особистості, що проявляється в обмовках та 

частих паузах персонажів. Проксемічний невербальний компонент (20 %) у 

дискурсі персонажів серійних убивць служить здебільшого засобом втілення 

негативного налаштування (погроз, залякування), проте є приклади і 

позитивного настрою (зацікавлення).  

Отже, використання психолінгвістичного підходу до вивчення мовної 

особистості персонажа серійного вбивці дозволило не тільки розробити 

комплексну характеристику дискурсу мовної особистості, але й дослідитии 

екстралінгвістичні чинники у поєднанні із лінгвістичними.  

Подальші напрямки дослідження мовної особистості персонажа 

серійного вбивці полягають у більш ґрунтовному аналізі характерних 

лексичних засобів із залученням лінгвопрагматичного підходу, а також у 

виявленні гендерних, соціальних та етнокультурних особливостей цієї мовної 

особистості.  
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Рис. А.1. Лексико-семантичний рівень мовної особистості персонажа 

серійного вбивці 
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Рис. А.2. Лексикон Адама Клейборна 
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Рис. А.3. Лексикон Енні Вілкес 
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Рис. А.4. Лексикон Хенка Гібса 
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Рис. А.5. Лексикон Ганнібала Лектора 
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Рис. А.6. Лексикон Гарі Сонеджі 
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Рис. А.7. Лексикон Нормана Бейтса 
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Рис. А.8. Лексикон Патріка Бетмена 
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Рис. А.9. Лексикон Тома Ріплі 
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Продовження додатка А 

 

 

 

Рис. А.10. Семантичні поля лексико-семантичного рівня мовної особистості 

персонажа серійного вбивці 
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Рис. Б.1. Структурні концептуальні метафори 
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Рис. Б.2. Онтологічні концептуальні метафори 
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Продовження додатка Б 

 

 

                                      GOOD: “I’ve spent the last few minutes trying to explain why I 

think       –                          I think we’re over the hump. That is with the wogs” 

(Том Ріплі) 

                              HAPPY: “Aren't you high?" I ask him. (Патрік Бетмен) 

HAVING CONTROL оr FORCE: “How I was fascinated,                         

absolutely enthralled, obsessed with kidnapping children. 

Having them completely under my control” (Гарі Сонеджі) 

 

 

 

 

 

BAD: “But I think the life was beginning to get him down. His 

father disapproved, as you probably know” (Том Ріплі) 

SAD: “People like that get me down,' 'talking about Dickie all 

the time, and we don't even know them and I don't want to” 

(Том Ріплі)    

 

 

Рис. Б. 3. Орієнтаційні концептуальні метафори 
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