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НЕПРЯМІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

В статті висвітлюються поняття про непрямі мовленнєві акти, їх 

класифікація та засоби передачі з англійської на українську мову. 

Науковими дослідниками виявляється широке застосування непря-

мих мовленнєвих актів в сучасних комунікативних зв’язках.  

 

The article deals with the notion of the indirect speech acts, their classification  

and means of rendering from English into Ukrainian. The wide usage of 

indirect speech acts in modern communicative connections is determined by 

researchers.  

                

    Перш за все, варто вияснити, що являє собою непрямий мовленнєвий 

акт і його значення на основі конкретно наведених прикладів із комуні-
кативних ситуацій. Варто сказати, що проблема непрямих мовленнєвих 

актів має величезне як практичне, так і теоретичне значення. А практич-

на цінність наукового дослідження цих актів в тому, що неможливо до-

сягти високого рівня лінгвістичної компетенції без розуміння природи 

непрямих мовленнєвих актів та їх засобів передачі українською мовою. 

Мета непрямого мовленнєвого акту – це вплив на слухача у бажаний 

спосіб. У непрямих мовленнєвих актах зовнішня форма вислову не від-

повідає ілокутивній силі (силі вираження) мовленнєвого акту. 

 Непрямі мовленнєві акти – це ті випадки, коли один ілокутивний акт здій-

снюється шляхом виконання іншого. В них той, хто говорить, передає слуха-
чеві більше змісту ніж той, хто реально повідомляє, що він робить, спираю-

чись на загальні знання. 
 Непрямі мовленнєві акти мають дві ілокутивні сили. Класичним прикла-
дом є вислів наведений Дж. Серлом у його праці “Can you pass the salt?”[7,          

С. 222]. Цей вислів інтерпретується як прохання. Інший вираз “There is a fly 

in your soup” може бути у контексті застереженням не їсти суп. 

 Слід відмітити, що за класифікацією Дж. Серла до непрямих мовленнєвих 

актів входять непрямі прохання, непрямі відповіді, непрямі вказівки, непрямі 
накази, непрямі експресиви (протести).  

  Класифікація Дж. Садока. Філолог, дослідник теми непрямих мовлен-

нєвих актів Дж. Садок виокремив деякі окремі види таких непрямих мовлен-

нєвих актів як непрямі прохання. Зокрема він вирізнив так звані 
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“whimperatives” – непрямі прохання у вигляді питань. Наприклад: “Can’t you 

(please) do something?” і “Do something, will you?”. Виділяються також так 

звані “queclaratives” – той, хто говорить прямо задає питання і непрямо фор-

мує твердження: “Does anyone do A any more?” означає “Nobody does A any 

more”. Прохання можуть бути контрольними запитаннями, на які той, хто пи-

тає знає відповідь, зокрема: “Columbus discovered America in …” 

 Така класифікація досить часто зустрічається у простих комунікативних 

ситуаціях. Важливо, що речення 1 і 2 ми розглянемо не як звичайні питання, 
а як прохання, що вказує на те, що це не просто прямі запитання, а непрямі 
мовленнєві акти. 

 1. Can you shut the door? 

 2. Will you shut the door? 

 Це традиційні приклади непрямих прохань у вигляді запитань за класифі-
кацією Дж. Садока, які включають модальні дієслова, а засобом передачі на 
українську мову є класичні речення наказового стану або імперативні речен-

ня. Тобто приклад 1) перекладемо: “Зачини двері”. 

 Dad, I would like to wear new jeans. My jeans are so terrible. Дане непряме 
прохання виражається українською реченням умовного стану. 

 Отже, запитання у вигляді непрямих прохань передаються на українську 

мову як реченням умовного, так і наказового стану. 
 До речі, варто відзначити, що Дж. Садок виділяє ще окремі неозначені не-
прямі мовленнєві акти, у яких навмисне значення не виражається літературно 

у тексті літературного вираження. У цих актах непряме значення глибоко 

приховане його можна визначити лише зробивши висновок на основі даного 

речення.  
 It’s cold in here. У контексті непряме значення даного неозначеного не-
прямого мовленнєвого акту таке – “Shut the window” (зачини вікно). Даний 

непрямий мовленнєвий акт передається на українську мову реченням наказо-

вого стану, тобто імперативом. 

 Джеральд Садок на основі вище зазначених непрямих мовленнєвих актів 
(непрямі прохання у вигляді запитань, пряме запитання у поєднанні з непря-
мим твердженням, обмежені перформативи, вставлені перформативи, не-
означені непрямі мовленнєві акти) сформував свою шкалу контекстуальності, 
у якій перше місце займають непрямі прохання у вигляді запитань, а останнє 
– неозначені непрямі мовленнєві акти. Непрямі мовленнєві акти змушують 
читача чи слухача зробити ряд різних висновків, щоб розкрити необхідне 
значення непрямого мовленнєвого акту. Їх модель, як зазначає Дж. Садок, за-
лежить від літературного значення виразів.  
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 Класифікація непрямих спонукань і засоби їх передачі. Ці непрямі мов-
леннєві акти мають непряме значення, а саме конкретне спонукання до дії, 
яку має здійснити той, кому передається цей непрямий мовленнєвий акт. 
 Варто відмітити, що непрямі спонукальні речення відрізняються від ін-

ших непрямих мовленнєвих актів тим, що при інших мовленнєвих актах 

співрозмовник має домислити, що зробити, і формує безліч висновків, щоб 

розкрити непряме значення, то тут вже виражене конкретне спонукання до 

лише однієї дії, яку й так легко зрозуміти із спонукань.  
 Наприклад: “Your sister’s taking us back to town. I pointed the magnum 

directly at his incipient potbelly”. “Any objection?”. He shrugged. – Наказ. 
 “You’d better go to Bertha now, she wants you,” – порада. 
 “Will you send this to him?” The old Lady took the letter and patted Kay on the 

cheek. “Sure, sure”, she said. – Прохання. 
 До того ж, вченими встановлено, що засоби вираження непрямих спону-

кань носять універсальний характер. Зокрема, питання про здібності та ба-
жання здійснити дію є типізованим засобом вираження непрямого спонукан-

ня в англійській і українській мовах. 

 Can you buy me some bread? = Buy me some bread. 

 Можеш купити мені трохи хліба? = Купи мені трохи хліба. 
 Вивчення типології засобів вираження непрямого спонукання являє ціка-
ву область досліджень. Але вже зроблено остаточний висновок, що самі ре-
чення непрямих спонукань і є засобом вираження і англійських непрямих 

спонукань і мовленнєвої номінації. Серед форм непрямої передачі вирізня-
ються інтенціонально експліцитні непрямі спонукальні речення. 
 Засоби непрямого вираження в сучасній англійській мові представлені си-

стемою засобів, що відносяться до периферії функціонально-семантичного 

поля спонукання. Семантична конфігурація засобів непрямих спонукань ха-
рактеризує ту ситуацію, яка відображається, і обов’язково включає предикат. 
Характер варіювання засобів визначається інтенцією того, хто говорить, кон-

кретною ситуацією спілкування, нормами мовленнєвого етикету. Існування 
засобів вираження непрямих спонукань дає можливість відносити їх до мов-
них універсалій. 

 Непрямі вислови в діалогічному мовленні. У непрямих висловах присутня 
більше однієї ілокутивної сили за виключенням тих випадків, де пряме зна-
чення підлягло конвенціоналізації: “Would you be sweet and take a shot drive 

with me?”. 

 Непряма ілокуція (інколи її називають прагматичною функцією вислову) 

визначається комунікативною направленістю. Важливим є той факт, що не-
прямі мовленнєві акти адресовані. Варто навести такі приклади непрямих ви-

словів в діалогічному мовленні. 
 “Are you in a hurry?” – she asked. –“I have nothing to do. I am entirely in your 

hands” [4, C. 11]. Констатуючи небажання повертатися додому, той, хто гово-

рить непрямо просить співбесідника побути з ним. “I am entirely in your 
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hands”, – відповідь на непряме прохання. 
 Визначено, що всі непрямі вислови поділяються на імпліцитні і напівімп-

ліцитні. Ролевантність змісту речення для актуальної ситуації спілкування є 
характерною особливістю імпліцитних непрямих висловів. 
 Carol: What are you fixing? 

 Val: You are standing in my light. 

 Carol: Oh, exuse me. Better. 

 “You are standing in my light,” – імпліцитний непрямий вислів [4, С. 12]. 

Непряме значення вислову – спонукання до дії (прохання). Варто відзначити, 

що імпліцитні непрямі вислови передаються на українську мову поширеними 

стверджувальними реченнями. 

 Приклад напівімпліцитних непрямих висловів: 
Rube: My wife’s sister and her family are outside. I know they would like to hear 

your play again. 

Mac Gregon: Of course, I will play [4, С. 12]. 

 Аналізуючи переклад даного прикладу, можна сказати, що напівімпліцит-
ні непрямі вислови передаються на українську мову стверджувальними ре-
ченнями умовного стану. Пропозиція підлягаючого вислову цілком представ-
лена у вихідному вислові. 
 У праці Герасимової О.І. виділяється наступна типологія непрямих висло-

вів. Зокрема, вирізняються констативний і квеситивний прагматичні типи. 

Слід відмітити, що головною метою цих висловів є повідомлення про поло-

ження справ, прийняття тим, хто говорить обов’язку здійснити якусь дію. 

Вислів є квеситивним у тому випадку, якщо він відображає зацікавленість 
адресата у виконанні очікуваної дії: 
 “Would it be asking to much of you to register the parcel when you arrive at 

London?”, – asked the servant 

 Superior said: “Of course, I will do that.” 

 Констативні вислови: She handed a paper to Della Street. “You’ve got young 

eyes.’’ 

 Найбільшу групу непрямих висловів складають квеситиви для вираження 
прохання (74%), але можуть перетворитися в стереотипні формули, напри-

клад, формули ввічливості. Непрямі вислови служать для реалізації пропози-

цій двох типів: діяльної та інформаційної. В рамках спонукання непрямі ви-

слови застосовуються у вигляді запрошення. Варто вирізнити серед непрямих 

висловів квеситивного типу вислови докору: “Is this how you keep these 

children good and quiet?” 

 Отже, як бачимо, непрямі вислови вирізняються широкою характеристи-

кою і значеннями. Засоби передачі є досить простими, незважаючи на різно-

манітність видів і застосувань цих висловів. Вони передаються на рідну мову 

за допомогою простих і поширених речень із сурядним чи підрядним 

зв’язком, дієсловами-присудками, предикатом і словами-обставинами. У 
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будь-якому разі всі засоби мають передавати прагматичну сутність і зберіга-
ти стильові ознаки. 

 Розуміння і застосування непрямих відповідей в діалогічному мовленні 
при врахуванні засобів їх передачі. Логічно, що, крім непрямих запитань, які 
можуть бути задані або у формі прохань, або у формі пропозицій, вирізня-
ються ще й непрямі відповіді, які є окремими непрямими мовленнєвими ак-

тами. Дослідженню цих актів нам сприяли роботи Н. Тагуші із університету в 
Арізоні.  Саме вона приділила особливу увагу дослідженню непрямих відпо-

відей на прикладі буденних мовленнєвих ситуацій. Не факт, що на непряме 
запитання повинна бути дана непряма відповідь. Все може бути навпаки: на 
пряме запитання може даватися непряма відповідь, залежно від контексту і 
ситуації спілкування. 
 Отже, непрямі відповіді – це відповіді, що порушують релевантність по-

переднього вислову і таким чином передають негативне значення непрямим 

способом. Наприклад: 

 A: What did you think about my presentation? 

 B: It is hard to give a good presentation . 

 В Арізонському університеті був здійснений мовний експеримент, в яко-

му приймали участь японські студенти, які були задіяні в програмі інтенсив-
ної англійської мови. Цей експеримент був базований на дослідженні того, як 

зазвичай відповідають молоді люди, щоб уникнути негативної думки, не зіз-
наватися в чомусь, відмовлятися від прохань. Він орієнтований на пошук 

найролевантніших інтерпретацій непрямих відповідей. Саме завдяки цьому 

експерименту вчені змогли дати точну, сучасну класифікацію непрямих від-

повідей. А ми завдяки даній класифікацї змогли проаналізувати засоби пере-
дачі непрямих відповідей з англійської мови на українську. Отже, подана на-
ступна класифікація: 
1. Непрямі відповіді, щоб уникнути негативних думок. 
 A: Did you enjoy Jennifer’s party? 

 B: It’s hard to give a good party, is not it? 

2. Непрямі відповіді, щоб відмовитися від прохань. 
 A: Could I get a ride home with you? 

 B: Oh, I took the bus to work today. 

3. Непрямі відповіді, щоб уникнути інформації, яка бентежить. 
 Mother: How were your grades this semester? 

 Son: I do not think the teacher grades fairly. 

 Дані три види непрямих відповідей є найпоширенішими відповідями, які 
даються, щоб приховати істинні причини в життєвих ситуаціях. 

 Непряма відповідь полягає в уникненні прямої відповіді на запитання. 
Вона передається на українську мову у вигляді спеціального запитання. 
 Отже, на основі досить простого і ґрунтовного дослідження вдалося точно 

класифікувати непрямі відповіді. Також на основі даного експерименту при 

перекладі непрямих відповідей з англійської мови на українську ми, безпере-
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чно, можемо зробити висновок, що засобами передачі таких непрямих мов-
леннєвих актів як непрямі відповіді є прості поширені чи непоширені речен-

ня умовного стану; заперечні речення; запитання, які стосуються або не сто-

суються теми розмови. 

 Приклади непрямих мовленнєвих актів в сучасному англомовному 

трактуванні. 
 Художня література. Література завжди порівнюється із дзеркалом, що 

відображає життя. Ось подані конкретні приклади непрямих мовленнєвих ак-

тів, які лунають з вуст героїв творів, що написані сучасними англійськими і 
американськими письменниками. 

 У короткому оповіданні “Рятівник життя”Джона Вайна молодий Джиммі 
Таунсенд працює рятувальником. Одного ранку він хоче позбавитись від не-
бажаного відвідувача і просить його піти, використовуючи непрямий мов-
леннєвий акт: “I am going swimming now. I have to keep in practice” [3, С. 35]. 

Відвідувач не розуміє натяку і говорить: “I am not stopping you”. Джиммі за-
стосовує інший непрямий мовленнєвий акт: “I have to leave the post empty” [3, 

С. 37]. Гість розуміє натяк по-своєму і говорить: “You mean nobody is allowed 

to hold the post?” [3, С. 124]. Тоді Джиммі застосовує  непрямий мовленнєвий 

акт, щоб запросити відвідувача поплавати, але акт має непряме значення, що 

краще, якщо б ви зі мною не плавали: “Why don’t you come in swimming with 

me if you want something to do?” [3, С. 38]. 

 Проаналізувавши і переклавши дані непрямі мовленнєві акти, можна ска-
зати, що за класифікацією Дж. Серла вони є непрямими проханнями і пере-
даються на українську мову спонукальними стверджувальними реченнями і 
конструкцією “Чому б не + дієслово”, яка означає непряме прохання, але у 

даному випадку конструкція ускладнена реченням умовного стану, яке, у 

свою чергу, може перекладатися і як стверджувальне речення, і як запитання. 
 Дуже цікавими є приклади непрямих питань, які українською виражають-
ся складними реченнями. Ці складні речення містять головну частину, що, в 
свою чергу, включає предикат і підрядну частину, яка виражає бажану інфо-

рмацію. Наприклад: “I would like to know why she’s gone off like this.” – “Я б 

хотів знати чому вона так втікає”. Проаналізувавши даний приклад, можна 
дійти висновку, що це непряме питання передається на українську мову у ви-

гляді складного речення із підрядною частиною, яка містить бажану інфор-

мацію, і модальною часткою (б), що міститься у головній частині речення. 
 Отже, як бачимо, і у книгах і на телеекрані можна знайти багато прикладів 
непрямих мовленнєвих актів, які виражають емоційний стан героїв і переда-
ються на українську мову різними засобами, які були зазначені вище. 
 Публіцистика. Варто зазначити, що ми можемо зустріти непрямі мовлен-

нєві акти як в художній літературі, що вже було підтверджено на основі по-

передніх прикладів, так і в публіцистиці. Ми їх зустрічаємо майже в кожному 

номері газети, але не звертаємо уваги на те, яке непряме значення і непрямий 
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підтекст вони несуть. 
 Отже, непрямі мовленнєві акти широко використовуються в публіцистиці 
у тих випадках, коли мовець чи письменник має на меті або прагне перекона-
ти у чомусь читача. Ось наведена цитата із статті опублікованої в “Times”           

12 червня 1999 року: 
“The claims that the Earl of Oxford, or Bacon, any other grandee must have written 

“Shakespeare” seems to be born largely of a snobbish convciction that a provincial 

grammar-school boy couldn’t have produced that corpus of world masterpieces. 

Yet outstanding literary achievement is more likely to come from such a 

background than any other. With the exception of Byron and Shelley all our 

greatest writers have been middle class and most of them provincials. If Marlowe, 

a Canterbury shoemaker’s son could re-create the world of Edward II and 

Tamburlaine, why shouldn’t a Stratford glover’s son depict courtly life at large? 

The argument it would take an aristocrat to know how royalty behaved and thought 

ignores the imaginative powqer of well-read genius [9].” 

 Отже, проаналізувавши цю цитату, ми дійшли такого висновку, що тут 
виділяються досить чітко деякі непрямі мовленнєві акти. На нашу думку, та-
кий аргумент журналіста, як “The claims … seems to born largely of a snobbish 

conviction that provincial grammar school boy couldn’t have produced that corpus 

of world masterpieces”, що перекладається наступним чином: “Заява, що граф 

Оксфорд, Бейкон чи інший вельможа напевне написав “Шекспіра” здається 
вийшла із снобських переконань, що учень провінційної школи не зміг би 

зробити внесок до світових шедеврів”, включає два мовленнєвих акти. По-

перше, це негативна критична оцінка. По-друге, тут явно виражений такий 

непрямий мовленнєвий акт, як непрямий експресив, тобто непрямий протест 
(цей непрямий мовленнєвий акт вирізняється за класифікацією Дж. Серла). 
Проаналізувавши детально переклад, ми дійшли висновку, що засобом пере-
дачі непрямого еспресиву є заперечне речення із модальною часткою б. 

 Дуже цікавим є наступний приклад непрямого вислову докору квеситив-
ного типу за класифікацією Герасимової О.І. у статті “The Times” 15 жовтня 
1999 року: 
“…The efforts of computer companies to deviate from rules were meaningless. Is 

this how they keep the rules of insurance companies?” “Is this how they keep the 

rules of insurance companies? ” – це приклад непрямого вислову докору квеси-

тивного типу. Цей вислів виражається за допомогою питального речення, яке 
має конструкцію “ось як + ім. + дієслово”. 

 Дослідивши як самі непрямі мовленнєві акти, так і засоби їх передачі у 

публіцистиці ми підсумували, що, очевидно, непрямі мовленнєві акти впли-

вають на кількість аргументації, що є вирішальним для публіцистики. Зна-
чення їх в тому, що вони значно посилюють вплив мовця на почуття й емоції 
читачів. 
 Реклама. Цікаво, що непрямі мовленнєві акти застосовуються досить ши-

роко і в рекламі. Ми вирішили проаналізувати як і де саме вони використо-
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вуються, а також визначити засоби їх передачі на українську мову. 
 Реклами часто виконують різноманітні літературні функції, такі як репре-
зентуюча (інформація про товар) чи експресивна (захоплення якостями това-
ру). Але прагматична ціль реклами товару одна єдина: “Купуй негайно!” 

 Якщо переглянути, то далеко не у всіх рекламах побачимо відкритий за-
клик купувати прямо зараз, але, безперечно, лише цей підтекст мається на 
увазі. Наприклад, прихований зміст несе вплив з товару на потенційного ко-

ристувача у слогані “L’Oreal, Paris ”: “Because I am worth it.” (непрямий наказ 
або непряма вказівка “замаскований” під репрезентуючою функцією реклами 

(інформація про товар). Передається даний непрямий мовленнєвий акт, який, 

до речі, виділяється за класифікацією Дж. Сeрла простим непоширеним стве-
рджувальним реченням, яке посилює вплив на емоції і свідомість глядача. 
 Інша реклама: “You’ll se Tefal in action! Purchasing the new model, you get a 

present!” 

 Проаналізувавши це речення, ми дійшли висновку, що це непрямий мов-
леннєвий акт, у якому непряма вказівка або непрямий наказ приховується за 
обіцянкою і передається на українську мову дієприслівниковим зворотом, в 
даному випадку в окличній інтонації. 
 Отож, як бачимо, в основному слогани в рекламі мають непряму вказівку 

або наказ, які, в свою чергу, приховані чи то за репрезентуючою функцією чи 

то за обіцянкою і несуть за собою наказовий підтекст, а також передаються 
на українську мову або за допомогою простого непоширеного стверджуваль-
ного речення або за допомогою окличного речення з дієприслівниковим зво-

ротом. 

 У мовленні є багато контрукцій, які виражають другорядні значення, що 

є умовними чи з’являються в особливому контексті. Мовленнєві акти, які 
здійснені засобами таких конструкцій називаються непрямими. У непрямих 

мовленнєвих актах мовець показує як нелітературне, так і літературне зна-
чення. Дуже важливо вивчати не лише структуру граматичної чи лексичної 
одиниці і її значення у системі мов, а й прагматичний контекст у ситуації спі-
лкування. 
 У роботі звернено особливу увагу як на класифікацію непрямих мовлен-

нєвих актів так і на засоби їх передачі на українську мову на основі прикладів 
із життєвих ситуацій, художньої літератури, публіцистики, реклами і анекдо-

тів. 
 Отже, непрямі мовленнєві акти виділили і класифікували такі вчені, як 

Герасимова О.І., Шевченко О.Л., Дж. Серл, їх окремий вид глибоко дослідила 
Н. Тагуші. 
 Завдяки дослідженню і докладному аналізу різноманітних прикладів з лі-
тератури, газет, реклами, життєвих комунікативних ситуацій виявлено, що 

англійські непрямі мовленнєві акти передаються на українську мову таким 

чином: 
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 – непрямі прохання у вигляді запитань передаються стверджувальними 

реченнями умовного стану; 
 – обмежені перформативи передаються простими поширеними речення-
ми; вставлені перформативи – стверджувальними реченнями із модальним 

дієсловом; 

 – імпліцитні непрямі вислови – поширеними стверджувальними речення-
ми; 

 – напівімпліцитні – стверджувальними реченнями із модальним дієсло-

вом; 

 – квеситиви – питальними реченнями із модальними дієсловами. 

 Отже, як бачимо, незважаючи на той факт, що немає єдиної класифікацї 
непрямих мовленнєвих актів, а лише окремі невеликі, але розгалужені класи-

фікації вчених, існує багато засобів передачі різних типів непрямих мовлен-

нєвих актів. Ці засоби виявлені на основі детального дослідження прикладів, 
запропонованих науковцями-лінгвістами і на основі власних прикладів із 
життєвих комунікативних ситуацій. 

 До того ж, у роботі виявлено, що непрямі мовленнєві акти є специфічни-

ми для кожної мови і їх варто брати до уваги, щоб уникнути непорозуміння 
при спілкуванні з іноземцями. 

 Непрямі мовленнєві акти мають вагоме значення в публіцистиці, оскільки 

впливають на кількість аргументів і збільшують вплив на емоції слухача, а 
для реклам є рушійною силою. 

 Для вірного перекладу різних видів непрямих мовленнєвих актів потрібно 

обов’язково знати їх класифікацію і засоби, якими вони передаються на рідну 

мову. Незважаючи на те, що вони досліджені багатьма вітчизняними та зару-

біжними вченими, питання про їх актуальність і засоби передачі залишають-
ся відкритими. 
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