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Вчення про мовленнєвий вплив у системі наук 

 

Як не парадоксально, стрімкий розвиток високих технологій і 

розробка на їх основі високоточної та інтелектуальної зброї призвели не 

до інфляції мовленнєвих засобів впливу на опонента/ партнера по 

взаємодії, а навпаки, до усвідомлення необхідності більш активного 

залучення саме мовленнєвих засобів впливу для запобігання можливій 

агресії. 

На нашу думку, пояснення такого стану речей можна знайти ще в 

англійського філософа 17-го століття Дж. Локка та його ідеї суспільного 

договору. Згідно цієї теорії, рішення людей заключити суспільний 

договір було прийнято задля відвернення загрози переходу суспільства 

від "природного стану" (рівності й абсолютної свободи) до "стану війни" 

[3: 14]. Сам же суспільний договір тлумачиться в політичній науці як 

згода між індивідами з найважливіших аспектів соціального й 

політичного порядку та розглядається як основа політичного консенсусу. 

Саме консенсус лежить в основі будь-якого суспільства – консенсус 

щодо розподілу авторитету, прибутку й престижу [2]. 

Вважаємо, що засоби досягнення суспільного консенсусу ідентичні 

способам утримання й використання влади, виокремленим Н. Ферклау, і 

представлені  примусом і згодою (coercion and consent): перший полягає 

у примушенні об’єкта впливу до певних дій, наприклад, через 

застосування фізичного насилля, а другий – у своєрідному "вмовлянні" 

співрозмовника [4: 28-29]. Очевидним є той факт, що саме "вмовляння" є 

менш ризикованим і менш затратним способом прояву й утримання 

влади. 



Викладене вище пояснює інтерес фахівців різних галузей до 

вербальних засобів впливу на адресата, на його переконання, бажання й 

емоції. Доктор філологічних наук, професор Й. А. Стернін навіть 

говорить про формування в сучасному науковому просторі нової 

інтегральної науки – мовленнєвого впливу, науки про ефективне 

спілкування. Але чи справді це нова наука? Предметом нашої статті, 

таким чином, буде наука про мовленнєвий вплив, дослідження якого 

становить актуальний напрямок сучасної лінгвістики. Метою 

представленого дослідження є визначення місця науки про мовленнєвий 

вплив у системі наук. 

У своїй фундаментальній праці "Велике відродження наук" 

("Instaurationis Magnae Scientiarum") Френсіс Бекон, філософ і лорд-

канцлер Англії (у 1618-1621 рр.), розробляє власний "глобус" наук. При 

цьому дослідник стверджує, що метою усіх наук є пізнання людиною 

самої себе, й зводить усі науки до вчення про людину. В межах цього 

вчення автор пропонує розмежовувати дві частини – філософію людини, 

яка досліджує людину як таку, й громадянську філософію, яка досліджує 

людину стосовно суспільства.  В свою чергу, філософію людини 

утворюють науки, які стосуються людського тіла, й ті, які стосуються 

людської душі [1: 251-252]. Аналізуючи науки першої категорії, філософ 

зазначає, що "в период рождения и роста государств процветает 

воинское искусство, в эпоху их наивысшего развития — свободные 

искусства, когда же они начинают клониться к упадку и гибели, 

расцветают искусства, служащие сладострастию" [1: 279]. 

Водночас Ф. Бекон стверджує, що всі науки вийшли зі вчення про 

людську душу, яке він поділяє на дві частини – логіку й етику. Логіка, за 

словами дослідника, вивчає процеси розуміння й судження, а етика – 

волю, прагнення й афекти [1: 291]. Без сумніву, найбільший інтерес у Ф. 

Бекона викликає логіка як наука про мислення: "…науки, изучающие 

мышление, безусловно, являются ключом ко всем остальным. И точно 

так же как рука является орудием орудий, а душа – формой форм, так и 

эти науки являются науками наук" [1: 293]. 



Логіку, на думку Ф. Бекона, утворюють чотири розділи:  

 мистецтво дослідження чи відкриття; 

 мистецтво оцінки чи судження; 

 мистецтво збереження чи пам'яті; 

 мистецтво висловлення чи повідомлення [1: 293]. 

Саме останній, четвертий розділ логіки опікується проблемами 

передачі й повідомлення знань і охоплює всі науки, які стосуються, за 

словами Ф. Бекона, слова й мовлення [1: 330]. На наступному етапі автор 

поділяє мистецтво повідомлення на три частини: 

 вчення про засоби повідомлення; 

 вчення про метод повідомлення; 

 вчення про ілюстрацію (прикрашання) викладу. 

Під вченням про засоби повідомлення дослідник має на увазі 

граматику й виокремлює в ній дві частини, які, відповідно, стосуються 

усного й письмового мовлення. Що стосується вчення про метод 

повідомлення, його Ф. Бекон називає "мудрістю повідомлення" [1: 342], 

адже саме від того, який метод обрано для передачі знань, залежить їх 

глибина, істинність і подальший розвиток. 

Третій розділ мистецтва повідомлення – вчення про ілюстрацію 

викладу – називається риторикою, чи ораторським мистецтвом. Цікавим 

є бачення Ф. Бекона завдань цього вчення: "…задача и функция 

риторики состоят прежде всего в том, чтобы указания разума передавать 

воображению для того, чтобы возбудить желание и волю". Отже, саме 

риторика і є наукою про ефективне спілкування. Мету ж риторики 

вчений вбачає у тому, щоб заповнити уяву такими образами, які б 

допомагали діяльності розуму, а не пригнічували його. На відміну від 

Платона, який відносить риторику до "розважливих мистецтв", 

стверджуючи, що "… она подобна поварскому искусству, которое так же 

много портит полезной пищи, как много вредной делает съедобной 

благодаря применению всякого рода приправ и специй", Бекон, 

погоджуючись з Аристотелем, прирівнює риторику до політики й 

зазначає, що красномовство, якому навчає риторика, силою переконання 



наближає до нас віддалене майбутнє, тим, що робить його чітко видимим 

і ясним, ніби воно знаходиться у нас перед очима [1: 351-353]. 

По суті, у наведеній вище цитаті Платон говорить про використання 

мови з метою маніпуляції. Ф. Бекон же як вчений займає іншу позицію: 

покликання будь-якого справжнього вченого він вбачає не в служінні 

власним корисливим інтересам. Кінцевою метою науки взагалі він 

вважає винаходи й відкриття, метою яких, в свою чергу, є покращення 

життя людей. Водночас Ф. Бекон не заперечує того, що риторика вміє 

представити низьку справу у вигідному світлі. Так, він порівнює 

риторику з діалектикою, наукою про складання софізмів, стверджуючи, 

що діалектика б'є кулаком, а риторика – долонею. Однак розмірковуючи 

над призначенням оратора, Ф. Бекон застерігає його не піддаватися 

бажанню прикрасити словами підлі вчинки; натомість, оратору слід 

уподібнюватися музиканту, який пристосовується до смаків своїх 

слухачів, і вміти відшукувати особливі слова, щоб говорити про одне й 

те ж з різними людьми [1: 353]. 

Таким чином, наука про мовленнєвий вплив являє собою не що інше, 

як риторику – вчення про ілюстрацію (прикрашання) викладу, включене 

Френсісом Беконом до свого "глобусу" наук. Це вчення входить до 

складу мистецтва повідомлення, яке, в свою чергу, є одним із чотирьох 

розділів логіки як науки про мислення. Провідна мета риторики полягає 

у тому, щоб заповнити уяву адресата такими образами, які б допомагали 

діяльності розуму, а не пригнічували його; щоб силою переконання 

наближати до нас віддалене майбутнє. Риторичні засоби спроможні не 

лише впливати на суспільство, а й об'єднувати, надихати націю, 

формувати у неї впевненість у кращому майбутньому й надавати їй сили 

будувати його.  
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