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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реферована дисертація присвячена вивченню мовних та мовленнєвих

властивостей тавтологічних висловлень (далі  – ТВ) у сучасному
німецькомовному дискурсі.

ТВ належать до тих об’єктів мови, вивчення яких стало можливим лише
у сучасній лінгвістиці, зі ствердженням антропоцентричного принципу,
який передбачає когнітивно-комунікативний опис природної мови. Традиційно
ТВ було об’єктом логіки й філософії, де під тавтологією розуміється таке
судження, котре є істинним на основі своєї форми в усіх можливих світах.

Лінгвістична традиція вивчення тавтології охоплює лінгвостилістичний
(риторичний), фразеологічний та прагмасемантичний напрямки.

У стилістиці тавтологія здебільшого розглядається як різновид плеоназма,
тобто повтору тотожних за смислом і граматично синонімічних елементів
у структурі речення (М.П. Брандес, К.О. Войлова, Т.Г. Крапотіна).

У фразеології тавтологія вивчається як різновид мовних кліше
(У. Квастгофф), “загальних місць” (Г. Бурґер, E. Ґюліх), ідіом (І.О. Диневич,
О.Ю. Крючкова, Л.К. Рахманкулова, І.І. Чернишова), фразеошаблонів
(І.М. Кайгородова, Т.Г. Крапотіна, В. Фляйшер, Н.О. Янко-Триницька), тобто
сталих реченнєвих схем, у яких лексичні елементи, що повторюються, можуть
змінюватися, а синтаксична схема ідіоматизована.

Прагмасемантичні концепції тавтології намагаються пояснити особливості
її функціонування в мовленнєвій комунікації із залученням теорії імплікатур
Г.П. Ґрайса (Ґ. Гаррас, С. Левінсон, Б. Фразер). Наголошується на необхідності
урахування мовних особливостей тавтологій при їх інтерпретації як культурно-
специфічних феноменів (Т.В. Булигіна, A. Віжбицька, Л.О. Полянська,
О.Д. Шмельов), що зумовлює контрастивні розвідки ТВ (Ґ. Зельдович,
Р.О. Мишкіна, Л.В. Мауер, М. Молнар) та дослідження їх національно-мовної
специфіки (Р.В. Гіббс, В. Есканделл-Відал, С. Oкамото, M. Фарґал).

Проте, багато прагмалінгвістичних проблем тавтології залишаються
невирішеними, зокрема, структурні типи ТВ німецької мови, когнітивні
властивості імплікатур ТВ, особливості реалізації ними мовленнєвоактових
смислів і дискурсивних стратегій. Для вирішення цих проблем у роботі
застосовується методологія сучасної когнітивно-комунікативної парадигми
лінгвістики.
Актуальність дослідження визначається акцентуацією взаємозв’язків

когнітивного й прагматичного підходів до ТВ у контексті якісно нових
дослідницьких процедур відповідно до загальних напрямів сучасного
лінгвістичного пошуку, а також розповсюдженістю ТВ у сучасному
німецькомовному розмовному дискурсі. Робота сприяє вирішенню одного
з найважливіших наукових завдань антропоцентричної лінгвістики –
виявленню лінгвокогнітивних та лінгвопрагматичних особливостей реалізації
імпліцитних смислів у дискурсі.
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Зв’язок роботи з науковими планами. Тема дисертації відповідає
профілю наукових досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках теми
“Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-
дискурсивній парадигмі”, номер державної реєстрації 0109U007962.
Об’єктом  дослідження є сучасні  німецькомовні тавтологічні

висловлення, під якими розуміються розповідні висловлення тавтологічної
форми на зразок Geschäft ist Geschäft; Was sein muss, muss sein; Sicher ist
sicher тощо.
Предметом дослідження є структурні, когнітивно-семантичні

й прагма-дискурсивні характеристики тавтологічних висловлень у сучасному
німецькомовному дискурсі.
Мета дослідження – визначення структурних, когнітивно-прагматичних

й дискурсивних властивостей тавтологічних висловлень у сучасному
німецькомовному дискурсі.

Відповідно до мети в роботі вирішуються такі завдання:
− систематизувати наукові підходи до вивчення тавтології;
− схарактеризувати теоретичні підвалини когнітивно-прагматичного

підходу до вивчення ТВ;
− розробити когнітивно-прагматичну методику дослідження ТВ

у німецькомовному дискурсі;
− встановити структурні типи ТВ німецької мови;
− виявити когнітивні моделі імплікатур ТВ у німецькомовному дискурсі;
− класифікувати ТВ німецької мови з точки зору ступеня їх

конвенціоналізації;
− з’ясувати іллокутивний і стратегічний потенціал ТВ у німецькомовному

дискурсі.
Методологічну базу дослідження становить когнітивна

прагмалінгвістика, що розглядається як загальна функціональна перспектива
усякого аспекту мови з урахуванням усього комплексу його когнітивного,
соціального й культурного функціонування в комунікації (Л.Р. Безугла,
Р. Карстон, В. Крофт, Л.М. Мінкін, І.П. Сусов, І.С. Шевченко).

Для досягнення мети дослідження були застосовані такі методи:
• загальнонаукові (спостереження, опису, індукції, дедукції, інтроспекції);
• лексикографічний – для встановлення ступеня конвенціоналізації ТВ

у німецькій мові;
• структурно-семантичні  (трансформації , синтаксичного аналізу

й моделювання) – для визначення структурних моделей ТВ німецької
мови, їх синтаксичних властивостей;

• когнітивно-прагма-семантичні (контекстуальний, пропозиційний,
експлікації імплікатур, інтенційний, мовленнєвоактовий, фреймовий,
текстового абстрагування) – для виявлення іллокутивного потенціалу
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ТВ і когнітивних моделей їх дискурсивних імплікатур;
• логіко-семантичні (таблиць істинності, інференції, формалізації) –

для ілюстрації семантичних і прагматичних характеристик ТВ;
• дискурсивно-стратегічний – для уточнення стратегічного потенціалу

ТВ у німецькомовному дискурсі, а також
• елементи кількісних підрахунків – для виявлення частотності

досліджуваних явищ.
У  якості матеріалу слугували 780 дискурсивних фрагментів

з тавтологічними висловленнями, що їх відібрано методом суцільної вибірки
з 65 творів сучасної німецькомовної художньої літератури загальним обсягом
близько 500 умовних видавничих аркушів. До масиву даних увійшли
також 89 прислів’їв тавтологічної форми, зафіксованих у 10 сучасних
фразеологічних словниках, та дискурсивні фрагменти з ТВ із сучасної
німецькомовної періодики (39 одиниць) і сучасного німецькомовного
кінодискурсу (25 одиниць).

У роботі верифіковано дослідницьку гіпотезу – висловлення тавтологічної
форми в німецькомовному дискурсі, будучи носіями імплікатур різних
когнітивних моделей і реалізуючи імплицитні мовленнєві акти, мають різний
ступень конвенціоналізації, а також певний іллокутивний і стратегічний
потенціал.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше:
- розроблена когнітивно-прагматичні  методика дослідження ТВ

у дискурсі;
- визначено основні структурні типи ТВ німецької мови;
- виявлено когнітивні моделі імплікатур ТВ у німецькомовному дискурсі;
- розмежовані типи ТВ німецької  мови на  основі ступеня їх

конвенціоналізації;
- встановлено іллокутивний та стратегічний потенціал ТВ у німецькомовному

дискурсі.
Наукова новизна результатів дослідження може бути підсумована в таких

положеннях, що виносяться на захист:
1. Тавтологічні висловлення становлять висловлення-фразеошаблони

розповідної структури, які мають тавтологічну форму, що ґрунтується
на формальному збігові аргумента й предиката пропозиції, і слугують
у дискурсі для актуалізації імплікатур – інтендованих імпліцитних пропозицій,
та індикації іллокуції експресивності. Специфічними ознаками тавтологічних
пропозицій є аналітичність, атомарність і прив’язаність до висловлень
тавтологічної форми.

2. За граматичною сутністю повторюваного елемента виділяються два
структурних типа  ТВ: субстантивні  (з  повторюваними лексемами-
іменниками) і клаузальні, що походять від моделей складнопідрядних речень
(повні й еліптичні).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3. Імплікатури й ланцюжки імплікатур, що актуалізуються
в німецькомовному дискурсі за допомогою ТВ, демонструють сім
пропозиційних моделей, які забезпечують їх адекватну інтерпретацію адресатом
на ґрунті дискурсивного контексту.

3.1. Імплікатури субстантивних ТВ мають п’ять моделей: кількості – ДЕЩО
є СТІЛЬКИ (актуалізується одиничність референта або обмежується кількість
його ознаки приблизною констатацією); якості – ДЕЩО є ТАКЕ (актуалізується
одна з ознак референта, яка оцінюється як позитивна або негативна);
способу – ДЕЩО існує ТАКИМ ЧИНОМ (актуалізується спосіб буття референта
на ґрунті існуючого конститутивного правила); місця – ДЕЩО існує ТУТ
(актуалізується місце буття референта); часу – ДЕЩО існує ЗАРАЗ
(актуалізується час буття референта).

3.2. Імплікатури клаузальних ТВ мають дві моделі, пов’язані з оцінкою
мовцем пропозиції, – p є погано, але р не змінити і p є гарно.

4. За ступенем конвенціоналізації виділяються прислівні ТВ, імпліцитні
смисли яких зафіксовані  у фразеологічних словниках і можуть бути
зрозумілими поза дискурсом, та дискурсивні ТВ, які набувають імпліцитного
смислу тільки в дискурсі.

5. За допомогою ТВ у німецькомовному дискурсі реалізуються різні
підтипи асертивного,  комісивного,  експресивного й директивного
іллокутивних типів мовленнєвого акту. Асертивна, комісивна й директивна
іллокуції  супроводжуються супутньою іллокуцією експресивності –
вираженням емоційного ставлення мовця до відповідного стану речей,
оскільки ТВ є індикатором експресивної іллокуції.

Реалізований за допомогою ТВ мовленнєвий акт є імпліцитним, оскільки
воно завжди актуалізує дискурсивну імплікатуру.

6. За допомогою ТВ у німецькомовному дискурсі мовець реалізує різні
тактики, які підпорядковані координативній або полемічній стратегіям.

Полемічній стратегії підпорядковані тактики заперечення, уникання прямої
відповіді, аргументації (переконування у зворотному), виправдання й наполягання;
координативній стратегії – тактики утішання, мітигації, пояснення, підтвердження,
аргументації (переконування). Ці тактики виділяються залежно від перлокутивної
мети мовця й місця ТВ у інтеракції.
Теоретична значущість дисертаційного дослідження визначається його

внеском його у розвиток когнітивно-прагматичного напрямку в лінгвістиці.
Отримані результати сприяють подальшому поглибленню теорії імплікатур
(встановлення пропозиційних моделей імплікатур ТВ), теорії мовленнєвих
актів (встановлення іллокутивного потенціалу ТВ) і теорії дискурсивних
стратегій (встановлення тактик, характерних для реалізації полемічної
та координативної стратегій за допомогою ТВ).
Практична цінність отриманих результатів та висновків обумовлена

можливістю їх застосування у викладанні курсів теоретичної граматики (розділ
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“Прагматика речення”) і лексикології (розділ “Фразеологія”) німецької мови,
актуальних проблем лінгвістики (розділ “Прагмалінгвістика”), у спецкурсах
із загального мовознавства, теорії комунікації, дискурсології, а також
у наукових дослідженнях студентів і аспірантів.
Апробацию результатів  дослідження здійснено на 11-ти наукових

конференціях:
• 7-ми міжнародних (V Міжнародна наукова конференція “Каразінські

читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2005); Міжнародна наукова
конференція “Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного
спілкування” (Харків, 2006); Международная научная конференция “Единство
системного и функционального анализа языковых единиц” (Белгород, 2006);
VI Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків ,  2007); IX Міжнародна  наукова  конференція
“Каразінські  читання: Людина . Мова . Комунікація” (Харків , 2010);
X Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків, 2011); XІ Міжнародна наукова конференція “Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2012));

• 2-х республіканських (VIІ Всеукраїнська  наукова  конференція
“Каразінські  читання: Людина . Мова . Комунікація” (Харків , 2008);
VIІІ Всеукраїнська наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків, 2009));

• 2-х міжвузівських (Наукова конференція германістів “Германістика
у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” (Харків, 2010);
Наукова конференція германістів “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна,
соціо- та прагмалінгвістика” (Харків, 2012)).

Результати дослідження обговорені на засіданнях кафедри німецької
філології та перекладу, лінгвістичних семінарах факультету іноземних мов
ХНУ імені В.Н. Каразіна, а також на наукових семінарах в університеті
імені Фрідріха Олександра Ерланґен-Нюрнберґ (ФРН, лютий 2004).
Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені

у 18 публікаціях автора: 6 статтях (5 одноосібних), опублікованих у фахових
виданнях ВАК України, 1 статті  за кордоном та тезах 11 доповідей
на конференціях. Одну статтю виконано у співавторстві з науковим керівником.
Особистий внесок дисертанта полягає в аналізі ілюстративного матеріалу.
Обсяг і  структура роботи.  Дисертація складається із вступу,

трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, додатків
(1 рисунку й 8 таблиць), списку використаної наукової літератури (377 позиції),
списку джерел ілюстративного матеріалу (76 позицій).  Загальний
обсяг дисертації – 237 сторінок, обсяг основного тексту – 192 сторінки.
Для ілюстрації  положень роботи в  тексті наведено 4 таблиці
й 140 дискурсивних фрагментів масиву емпіричного матеріалу.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, визначено мету

та завдання дослідження, окреслено його об’єкт і предмет, розкрито наукову
новизну, теоретичну значущість і практичну цінність роботи, сформульовано
положення, що виносяться на захист, наведено дані про апробацію результатів
дослідження та публікації.

У 1-му розділі “Теоретичні основи дослідження  тавтологічних
висловлень” розкривається теоретико-методологічна база дослідження
та пояснюється його термінологічний апарат.

Тавтологія (гр. τoaυτo – ‘те ж саме’ і λoγoς – ‘слово’) є яскравим
прикладом логічної категорії, яка набула нового бачення в лінгвістиці.
У формальній логіці під тавтологією розуміється таке судження, яке є істинним
на ґрунті своєї семантичної форми в усіх можливих світах і тому позбавлено
інформативності. Інформативність тавтології виявляється тільки в дискурсі
та найефективніше може вивчатися з позицій когнітивної прагмалінгвістики,
що поєднує прагмалінгвістичний, когнітивно-семантичний і дискурсивний
підходи до аналізу одиниць мови й мовлення.

Під дискурсом розуміється мисленнєво-мовленнєво-комунікативна
діяльність, яка включає, з одного боку, його процес і продукт, а з іншого
боку, лінгвальні й екстралінгвальні аспекти цього явища, що обумовлює
три аспекти вивчення дискурсу: мовний, когнітивний і прагматичний
(О.І. Морозова, І.С. Шевченко).

ТВ, що належать до мовного аспекта дискурсу, становлять висловлення-
фразеошаблони розповідної структури, що мають тавтологічну форму,
яка ґрунтується на формальному збігу аргумента й предиката пропозиції,
і слугують у дискурсі для актуалізації імплікатур – інтендованих імпліцитних
пропозицій.

У дискурсі мовець вкладає в тавтологічну форму певний імпліцитний
смисл – пропозиційний (що є частиною тавтологічної  пропозиції)
та іллокутивний (що корелює з пропозиційним ставленням).

Під пропозицією у роботі розуміється ментальна структура, що становить
конфігурацію концептів (аргументів), поєднаних предикатом (О.С. Кубрякова).
Предикат – це смисловий зв’язок між аргументами пропозиції.

Провідною відмітною властивістю тавтологічних пропозицій є тавтологічна
форма p є p. На поверховому рівні ця форма має один аргумент – p, якому
на глибинному рівні (імпліцитно) предикується ознака. Тавтологічним
пропозиціям властиві якості, характерні для пропозицій загалом: істиннісне
значення, універсальність, пов’язаність з модусом (пропозиційним ставленням).

Специфічними ознаками тавтологічних пропозицій є аналітичність,
атомарність / елементарність і прив’язаність до ТВ.

ТВ вживаються мовцем у дискурсі для вираження комунікативної інтенції,
яка є основою реалізації мовленнєвого акту (далі – МА).
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ТВ у дискурсі є продуктом МА і має форму речення. Поняття речення,
висловлення й МА взаємопов’язані: висловлення (одиниця мовлення)
є зафіксованим у тексті продуктом МА (одиниці дискурсу) і найчастіше
співпадає з реченням (одиницею синтаксичної системи мови).

Для реалізації своїх інтенцій у дискурсі мовець обирає ТВ, керуючись
певною стратегією, під якою розуміється когнітивно-прагматична програма
спілкування, що ґрунтується на мотивах комунікантів і передбачає розподіл
реалізації комунікативних актів  у дискурсі.  На рівні  мовленнєвого
ходу дискурсивній стратегії  підпорядкована дискурсивна тактика,
яка є способом реалізації конкретної стратегії на певному етапі дискурсу.

У роботі представлена точка зору, що типологія дискурсу є завжди
історично визначеною й обирається дослідником згідно з  потребами
конкретного аналізу, оскільки однозначна, вичерпна типологізація дискурсу
є неможливою (А.М. Приходько). Досліджуваний дискурс може бути
діалогічним і монологічним, інституціональним і персональним, конфліктним
і кооперативним, представляти різні соціальні, професійні, вікові категорії
комунікантів і сфери спілкування тощо.

ТВ належать до синтаксичних особливостям німецькомовного розмовного
дискурсу, оскільки вони є характерними для німецького розмовного мовлення
(Ґ. Фріц).

ТВ вивчаються на матеріалі змішаного масиву даних, основу якого
складають художні тексти німецькомовних авторів ХХ-го й ХХI-го ст.,
які  демонструють персонажне мовлення,  наближене до розмовного.
Залучаються також приклади з кінофільмів, лексикографічних джерел
і публіцистичних текстів. Сучасна прагмалінгвістика знаходиться на етапі
переваги джерел, що фіксують розмовне мовлення в  стилізованому
вигляді – творів художньої літератури й кіносценаріїв (Л.Р. Безугла, A. Беттен,
Ф. Гундснуршер).

У якості провідного дослідницького методу в роботі виступає гіпотетико-
дедуктивний. Його застосування знайшло відображення в таких етапах
дослідження:

1. Встановлення критеріїв вибірки,  збір фактичного матеріалу –
формування емпіричного масиву дослідження. Критерії вибірки витікають
із встановленого обсягу аналізу – ТВ,  і  методологічних принципів ,
що визначають предмет дослідження – структурних, когнітивно-семантичних
і прагма-дискурсивних властивостей ТВ у сучасному німецькомовному
дискурсі. Дискурсивні фрагменти, що склали емпіричний масив, містять:
а) ТВ; б) мінімальний мовний контекст (за його наявності в  тексті)
для можливості виведення відповідних імпліцитних смислів.

2. Індуктивне узагальнення мовного матеріалу, формулювання гіпотези
дослідження.

3. Верифікація гіпотези.
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3.1. Уточнення гіпотези шляхом зіставлення з результатами інших
досліджень, з  методологічними концепціями сучасної  когнітивної
прагмалінгвістики на ґрунті вивчення теоретичної літератури.

3.2. Дедуктивний аналіз вживання ТВ у німецькомовному дискурсі. Згідно
зі сформульованою гіпотезою складалися паспортні дані кожного прикладу
вживання ТВ, які відбивають його структурно-синтаксичні, когнітивно-
прагматичні й прагма-дискурсивні характеристики.

3.3. Систематизація отриманих даних.
3.4. Кількісні підрахунки з метою підтвердження й уточнення частотності

отриманих даних.
У 2-му розділі  “Структурні й когнітивно-прагматичні

характеристики німецькомовних тавтологічних висловлень”
описуються структурні типи ТВ німецької мови, когнітивні моделі їх імплікатур
і розглядається питання про ступінь їх конвенціоналізації.

На основі синтаксичної структури за типом повторюваного елементу
виділяються субстантивні й клаузальні ТВ.

У субстантивних ТВ повторюваним елементом виступає іменник:
S ist/bleibt/heißt S (S=S). Повторюваними лексемами можуть бути: власні
іменники – Leonidas hieß wirklich Leonidas (Werfel), загальні іменники,
що називають конкретні предмети й явища – Ein Bulle bleibt ein Bulle (Kehrer),
абстрактні іменники – Wissenschaft ist Wissenschaft. Beweis ist Beweis (ZEIT),
особові займенники – Aber ich bin ich! (Jelinek).

Іменник може мати форму множини – Eltern waren eben Eltern (Mansdorf),
вживатися з нульовим, невизначеним, визначеним артиклем або присвійним
займенником – Sein Kind ist sein Kind und wird immer sein Kind bleiben (Bunte).

Зв’язка  представлена дієсловами sein, bleiben, heißen, що стоять
здебільшого у формі Präsens Indikativ Aktiv, проте дієслово sein може стояти
у формах Präteritum Konjunktiv Aktiv, Futurum Indikativ Aktiv, Präteritum
Indikativ Aktiv. ТВ з дієсловом у пасивному стані в нашому масиві даних
не зафіксовано.

У клаузальних ТВ повторюваним елементом є речення (клаузи) –
в складнопідрядному реченні співпадають головне та підрядне. Виділяються
повні й еліптичні клаузальні ТВ.
Повні клаузальні ТВ становлять різні типи складнопідрядних речень:

• умовні,  що мають дві  синтаксичні  моделі  – Wenn p, (dann) p
і p, wenn p – (p→p; p←p): Wenn einer kündigt, dann kündigt er eben
(Die Zeit); Den hat man ebn, wenn man ihn hat (Kroetz);

• каузальні, що мають синтаксичну модель p, weil p (p←p): Das is nachad
gleich, weil das gleich is (Kroetz).

• атрибутивні, що мають синтаксичну модель p, den p (p←p): Ich muss den
Weg gehen, den ich gehen muß (Böll);

• суб’єктні з підметом – неживою істотою, що мають дві синтаксичні моделі
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– Was p, p і p, was p (p→p; p←p): Was geschehen ist, ist geschehen (Meister);
Du und ich sind, was wir sind, und werden sein, was wir sein werden (Wilde);

• суб’єктні з підметом – живою істотою, що мають синтаксичну модель –
Wer p, (der) p): Wer müd is, is müd (Kroetz);

• предикативні ,  які  становлять найменування підмета ,  що мають
синтаксическую модель p, der p (p←p): Ich bin, der ich bin (Wilde);

• предикативні, що означають ознаку підмета та мають дві синтаксичні моделі
– (So) wie p, (so) p; p, wie p (p→p; p←p): Wie ich bin, so ich bin. (Jelinek);
Wir sind, wie wir sind (Ebner-Eschenbach).
Повторюваний підмет клаузального ТВ здебільшого виражений дієсловом

sein у формі Präsens Indikativ Aktiv, рідше – Futurum Indikativ Aktiv,
зустрічаються також повнозначні дієслова у формі Präsens Indikativ Aktiv
або Perfekt Indikativ Aktiv, а також модальні дієслова у формі Präsens
Indikativ Aktiv.

У еліптичних клаузальних ТВ випущені частини головного й підрядного
речень, при цьому їх можна трансформувати в генералізоване умовне речення:
Geschehen ist geschehen → Wenn ein Unglück geschehen ist, dann ist es geschehen
(Ґ. Фріц).

Серед еліптичних ТВ за граматичним критерієм виділяються ад’єктивно-
адвербіальні (A=A): Gemein bleibt immer gemein (Fallada) і партиципальні
(P=P): Abgesetzt ist abgesetzt (Braun).

У  ад’єктивно-адвербіальних ТВ випущені  елементи  підрядного
речення –  сполучник і  дієслівна  частина  складного іменникового
присудка – дієслово sein у формі Präsens Indikativ Aktiv, експліцитний
прикметник або прислівник є предикативом.  У  партиципальних ТВ
випущена  змінна  частина  присудка  у формі  Perfekt Indikativ Aktiv
або Präsens Indikativ Stativ.

У  структурі  ТВ спостерігаються так звані  “структурні  добавки”
(Т. Aутенріт): сполучники denn, aber, und, модальне слово wirklich,
прислівники часу ewig, immer, градуальна частка ganz, обмежувальна частка
nur, модальні частки ja, eben, halt, schließlich, займенник з прийменником.
ТВ може вживатися в складі складного речення: Und weil der Mensch ein
Mensch ist, drum will er was zu essen, bitte sehr! (Brecht).

Зустрічаються два ТВ, що поєднані сполучником und: Geld ist Geld, und
Schnaps ist Schnaps (Schemann).

Повторюваний іменник може мати при собі означення, наприклад, у вигляді
підрядного речення: Der Schatten den ich werfe ist der Schatten den ich werfe
(Heißenbüttel).

Для аналізу пропозиційних моделей імплікатур субстантивних ТВ
використано базові пропозиційні фрейми, що демонструють найзагальніші
принципи категоризації й організації вербалізованої інформації онтологічного
плану (С.А. Жаботинська).
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В актуалізації імплікатур субстантивних ТВ задіяні всі фрейми,
але в якості основного при моделюванні імплікатур використовується
предметний фрейм. Це обумовлено тим, що повторюваний концепт у цьому
різновиді ТВ вербалізований іменником, що корелює з предметним фреймом,
який дає інформацію онтологічного плану про предмети матеріального світу,
їх властивості й реляції.
Найчастотніша модель якості – ДЕЩО є ТАКЕ, виділяє одну з властивостей

референта, яка оцінюється мовцем як позитивно, так і негативно, наприклад:
(1) Johann überholte den ironischen Unterton und fragte ruhig. ”War sie eine

angenehme Vorgesetzte?” “Was heißt angenehm?” Dr. Unger hob die Schultern,
streckte die Arme von sich und drehte die Handflächen nach oben. “Chef ist
Chef (+> Sie war keine angenehme Vorgesetzte). Wer Chef ist, hat das Sagen.
Wer es nicht ist, muss tun, was der Chef will” (Bloom).
Модель способу – ДЕЩО існує ТАКИМ ЧИНОМ, акцентує спосіб буття

референта, виділяє його невід’ємну онтологічну характеристику.
Експліцитний аргумент пропозиції представлений абстрактним іменником,

що означає поняття, яка ґрунтується на конститутивному правилі – соціальній
конвенції (Дж.Р. Серль). В імплікатурі таких ТВ актуалізується те суттєве
конститутивне правило, без якого повторюваний аргумент не існує:
(2) Mein anderer Sohn, der Glasp, hat seine Einberufung bekommen und geht

zur Bundeswehr. Er tuts nicht gern. Es ist ein Muß. Aber Pflicht ist Pflicht
(+>Die Pflicht existiert so, dass man sie erfüllen soll +> Glasp ist
pflichtbewusst, er geht zur Armee). Er wird’s schon schaffen (Sperr).
Модель місця, що відповідає локативній пропозиції предметного

фрейму, – ДЕЩО існує ТУТ, акцентує локативний аргумент імпліцитної
пропозиції:
(3) Er hob die Schultern. „Ich konnte ihn nicht halten. Was kann man gegen

diese Amerikaner machen? Sie verstehen kein Deutsch und setzen sich hin,
wo sie wollen! Nehmen Sie den Platz drüben. Tisch ist ja Tisch, nicht wahr?
(+> Dieser Tisch ist jetzt frei +> An diesem Tisch können Sie ruhig essen) Ich
habe Ihren Wein schon rübergestellt.“
Ich wußte nicht, was ich tun sollte. Eine Familie hatte die vier Plätze meines
Tisches fröhlich beschlagnahmt. Da, wo mein Geld lag, saß jetzt ein sehr
schönes, sechzehnjähriges Mädchen mit einer Kamera (Remarque).
Модель часу – ДЕЩО існує ЗАРАЗ, відповідає темпоральній пропозиції

предметного фрейму. Концепт, що актуалізується на ґрунті повторюваного
іменника, з усіма його ознаками уявляється мовцю релевантним у певний
момент часу:
(4) Mama: Wenn ich so was von meiner Mutter gsagt hätt!

Karl: Meine Mama ist meine Mama, und deine Mama ist deine Mama
(+> Deine Mama lebte früher, meine Mama lebt jetzt +> Deine Mama war
anders, als meine Mama +> Die Zeiten sind anders).
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Marie: Ein goldenes Armbandl hat der Mensch. Wo hastn des schon wieder
her? (Kroetz).
Модель кількості – ДЕЩО є СТІЛЬКИ, співвідноситься з числом

або величиною / мірою референта, котрі виділяються в мисленнєвій категорії
кількості (В.З. Панфілов).

Імплікатури ТВ, що ґрунтуються на категорії міри, обмежують кількість
ознаки приблизною констатацією:
(5) Das Mädchen: Ich sehe einen Glanz in Ihren müden Augen, wenn er auftaucht.

Da war etwas. Und davon gibt es Reste.
Die Bildhauerin: Der Rest ist nur Rest (+> Die Liebe ist wenig +> Es ist fast
keine Liebe geblieben)
Das Mädchen: Wenn Sie vorbeigehen und zu uns herübersehen, sieht Ihr Gesicht
wie weggebrochen aus.
Die Bildhauerin: Glaub mir: es ist vorbei (Roth).
Імплікатури ТВ, що ґрунтуються на категорії числа, актуалізують смисл,

пов’язаний з одиничністю особи або предмета:
(6) “Ich glaube übrigens nicht, dass Sie ohne Krawatte eingelassen würden”,

mutmaßte sie beim Anblick des offenen Kragens seines kurzärmeligen weißen
Hemdes. “Ein ehemaliges Ermittler ist stets für alle Lebenslagen gerüstet”,
grinste er und öffnete die Beifahrertür seines Autos. Erg griff ins
Handschuhfach und zog einen schmalen Schlips aus schwarzem Nappaleder
hervor, bei dessen Anblick jeder Altkleidersack in Tränen ausgebrochen
wäre.
“Schlips ist Schlips” (+> Ich habe nur einen Schlips +> Wie alt der Schlips
auch sei, er passt in dieser offiziellen Situation, weil ich keinen anderen
habe), lachte er, als er Marlenes indigniertes Stirnrunzeln wahrnahm, und
stopfte das gute Stück in die Jackentasche (Bloom).
Клаузальні ТВ за типами предикатів демонструють дві когнітивні моделі

імплікатур. Перша модель, p ist schlecht, aber p ist nicht zu ändern (р є погано,
але p не змінити) має два когнітивно-семантичних варіанта:

а) примирення з дійсністю (розуміння невідворотності негативних аспектів
явища, поступка): p ist schlecht, aber p ist nichts zu ändern +> Es lohnt sich
nicht zu р / q +> Ich muss mich ergeben;

б) наполягання на повторюваній пропозиції, незважаючи на висловлюване
співрозмовником явище поступки (Konzessivsatz): Wenn / wo / wer / wie / usw.
auch q, p ist nichts zu ändern +> q ändert nichts +> Es ist wirklich p.

Обидва вони пов’язані з негативною оцінкою мовцем висловлюваної
пропозиції.  Різниця полягає у психічному стані  мовця: упокорення
або переконаність. В першому випадку має місце негативна оцінка пропозиції
для адресата (7) або для обох – мовця й адресата (8), яка викликає, відповідно,
заклик до упокорення й упокорення:
(7) Hanni: Was glaubst du? Ich liebe ihn. <...>
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Hilda: Wenn der Vater sagt, daß er ihn anzeigt, zeigt er ihn an (+> Tu so, wie der
Vater sagt, denn er ändert seine Absicht nicht). Willst denn den Franz ins Verderben
stürzn? Weißt, was der kriegt, wenn’s euch wieder erwischt? Jahre! Dann siehst du
ihn nicht mehr, bis du zwanzig bist. Wär eh das Gescheiteste (Kroetz).

(8) Linda: Du lieber Gott… Die Geschichte ist ganz schön kompliziert.
Allan: Hör mal, was geschehen ist, ist geschehen (+> Das ist nicht mehr zu
ändern) – das ist nicht mehr zu ändern. Es ist geschehen. Es ist nicht meine
Schuld. Das Entscheidendste ist, du hast sich wie eine Frau gefühlt, und ich
habe mich wie ein Mann gefühlt, du pflegst so etwas zu passieren.
Linda: Ja, ich habe mich wie eine Frau gefühlt. Du warst wundervoll (Allen).
Друга модель імплікатур клаузальних ТВ – p ist gut (p є добре) – пов’язана

з позитивною оцінкою мовцем стану речей, вираженого пропозицією.
Він оцінюється позитивно для третьої особи, для мовця, для aдресата
або мовця й адресата (9):
(9) Stayley nickte nervös und eilte zur Tür, aber Lawrens rief ihn noch einmal

zurück. „Noch etwas Mister Staykey“, sagte er zögernd und beinahe gegen
seinen Willen.“Geben Sie Befehl, dass der Maat volle Gefechtsbereitschaft
anordnen soll. Sicher ist sicher“ (+> Es ist gut / sicherer, wenn der Maat
volle Gefechtsbereitschaft anordnet), fügte er mit einem nervösen Lächeln
hinzu (Hohlbein).
ТВ за ступенем конвенціоналізації обумовлених ними імпліцитних

смислів розпадаються на прислівні й дискурсивні.
Прислівні ТВ становлять тавтологічні прислів’я, імпліцитні смисли яких

є конвенціоналізованими, зафіксовані в лексикографічних джерелах і можуть
вилучатися поза дискурсом (приклади 8, 9).

Тавтологічні  прислів’я належать до безόбразних (О.О.  Потебня)
і ґрунтуються на імпліцитному змісті, що виводиться зі сигніфікативного
набору ознак денотата, яке позначає повторюваний елемент пропозиції.
Релевантна ознака денотата в таких прислів’ях зберігається у фонді знань
носіїв мови й актуалізується в момент реалізації прислів’я в дискурсі. Їх
національна специфіка проявляється в тому, що російським прислів’ям без
тавтології часто відповідають німецькі прислів’я-ТВ: Gestochen ist gestochen,
sagte die Nadel zum Degen. Die Russen: Wenn die Nadel den Dolch sieht, sagt
sie mein Bruder (Л. Реріх).
Дискурсивні ТВ набувають імпліцитного смислу тільки в дискурсі (1–7).

Цей імпліцитний смисл є імплікативним, тобто для його виводу треба більше
ментальних витрат, ніж для імплікатур прислівних ТВ, про що можна зробити
висновок на ґрунті можливості наступної експлікації мовцем імплікатури,
наприклад:
(10) Heinz: Es gibt eh viel zu viel Menschen auf der Welt.

Anni: Ein Kind ist ein Kind (+> Ein Kind ist jetzt für mich wichtig +> Ich
werde nicht abtreiben lassen).
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Heinz: Ein Kind bringt alles durcheinander. Jetzt is leicht, was in Zeitungen steht.
Anni: Will aber ned abtreibn (Kroetz).
Дискурсивні ТВ є первинними відносно прислівних, оскільки останні

виникають на їх ґрунті в результаті процесу конвенціоналізації.
У 3-му розділі “Прагма-дискурсивні властивості тавтологічних

висловлень” висвітлюються іллокутивний і стратегічний потенціали ТВ
у німецькомовному діалогічному дискурсі.

Під іллокутивним потенціалом (В.З. Дем’янков) розуміємо здатність
мовного засобу (зокрема,  ТВ) слугувати для реалізації  МА певних
іллокутивніх типів. МА в разі ТВ завжди імпліцитний – іллокуція виражена
за допомогою імплікатури.

Усі МА, що реалізуються за допомогою ТВ, мають іллокутивну силу
експресивності. У МА експресивах вона є основною, а в МА асертивах,
комісивах і директивах – супутньою. Вона ґрунтується на вираженні мовцем
емотивного пропозиційного ставлення – емоційного ставлення мовця
до вираженого стану речей зі знаком плюс або мінус.

ТВ розглядаються як індикатори експресивної іллокутивної сили, оскільки
експресивний ефект у них посилюється завдяки повтору лексем релевантної
семантики.

Для визначення іллокутивного типу реалізованого МА використовується
ітенціональний критерій – пропозиційне ставлення й перлокутивна мета мовця.
Якщо мовець має тільки емотивно-оцінне пропозиційне ставлення
й перлокутивну мету впливу на емоційну сферу адресата, реалізується
МА експресив:
(11)Er überlegte sich, was er damals alles gekonnt hatte. Er holte mit dem

linken Bein Schwung und fuhr eine Drei. Erst einen Auswärtsbogen, dann
eine einzige Schleife und abschließend einen Rückwärtsbogen.
„Donnerwetter“, sagte er hochachtungsvoll zu sich selber. „Gelernt ist gelernt
(+> Es ist gut, dass ich es gelernt habe)“.
Und nun riskierte er eine aus rechten Auswärts- und Einwärtsbögen
zusammengestellte Acht. Das klappte auch! (Kästner).
Якщо, крім емотивно-оцінної, у мовця спостерігаються інші пропозиційні

ставлення, реалізуються МА асертиву, директиви або комісиви із супутньою
іллокуцією експресивності. В разі МА асертива мовець має епістемічне
пропозиційне ставлення (знання,  думка, віра, сумнів, переконаність)
і перлокутивну мету переконати адресата або переконати його у зворотному
(приклади 1–6, 8, 9). В разі МА директива мовець має волітивне пропозиційне
ставлення (бажання) і перлокутивну мету спонукання адресата до дії (7).
В разі комісивного МА мовець має волітивне пропозіційне ставлення (намір)
і перлокутивну мету завірити, заспокоїти, втішити, обнадіяти адресата (10).

Стратегічний потенціал становить спроможність мовного засобу
(у цьому випадку, ТВ) слугувати реализації певних дискурсивних стратегій
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(термін К. Бринкера, пов’язаний із концепцією перлокуції).
У визначенні стратегічного потенціалу ТВ спираємося на опозиції стратегій:

адресантно-орієнтовані :: адресато-орієнтовані (А.Д. Бєлова) і кооперативні ::
конфліктні  (О.С.  Іссерс, І.Є. Фролова).  Перша опозиція виділяється
на ґрунті місця ТВ в інтеракції: адресантно-орієнтована стратегія
реалізується ТВ, що використовуються в ряду МА мовця в межах одного
мовленнєвого ходу. ТВ при цьому вживається не в першому, а в наступних
мовленнєвих кроках мовця, тобто має відношення до ретроспективного
МА мовця (адресанта), наприклад:
(12)Ein (es muß gesagt werden, obwohl es unglaublich klingt) als Scheich verkleideter

Herr, der sich in offensichtlicher Distanzierungsqual in die Ecke drückte, zum
Glück aber schon im vierten Stock ausstieg, und eine (es klingt verrückt, aber
was wahr ist, ist wahr) (+> Es ist nicht anders, es ist wirklich so) als Andalusierin
verkleidete Dame, die, durch eine Gesichtsmaske gedeckt, keineswegs von
Katharina abdrückte, sondern direkt neben ihr stehenblieb <…> (Böll).
Адресато-орієнтована стратегія  реалізується в  реактивному

мовленнєвому ході мовця як реакція на МА адресата, наприклад:
(13) Streckengeher: Er kommt.Stille.

Pokorny: Er denkt, ein Viadukt ist zwar sehr hoch, aber vielleicht ist man
doch nicht gleich hin –
Steckengeher: Er denkt, ich werf mich lieber vor den Zug –
Pokorny: Sicher ist sicher (+> Sich vor den Zug werfen ist sicherer +> Es ist
gut für ihn).
Hudetz kommt langsam von links (Horvath).
Слід зауважити, що термін “орієнтований” передбачає орієнтацію

у вузькому, лінійному розумінні, як відношення ТВ до ретроспективного
висловлення. Визначаючи характер стратегії, ми виходили з того, належить
ретроспективне висловлення мовленнєвому ходу мовця чи адресата.
В широкому розумінні, усі стратегії є адресато-орієнтованими, оскільки
будь-яка комунікація інґерентно передбачає обов’язкову наявність адресата.

Опозиція стратегій координативна :: полемічна відображає два полюса
тональності діалогічної комунікації – унісон і дисонанс (В.В. Дєментьєв).
Координативна стратегія характеризується узгодженістю дій комунікантів.
Полемічна стратегія характеризується суперечливістю їхніх пропозиційних
ставлень, різним ступенем конфронтативності МА.

Полемічна стратегія реалізується за допомогою тактик заперечення
(приклади 5, 10), аргументації (переконання у зворотному) (3), наполягання (7),
уникання від прямої відповіді  (1) й виправдання (4), координативна
стратегія – тактик аргументації (переконання) (9), пояснення (2, 6, 11),
підтвердження (13), мітигації (12), утішання (8). Ці тактики виділяються
залежно від перлокутивної мети мовця й місця ТВ в інтеракції та можуть
реалізовуватись у взаємодії
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ВИСНОВКИ
ТВ є висловленнями-фразеошаблонами розповідної структури, що мають

тавтологічну форму, яка ґрунтується на формальному збігу аргумента
й предиката пропозиції.

Тавтологічні пропозиції, маючи властивості, характерні для пропозицій
взагалі – істиннісне значення (вони завжди істинні), універсальність,
пов’язаність з модусом (пропозиційним ставленням), неприв’язаність
до певних висловлень, у якості специфічної ознаки мають аналітичність
і атомарність /  елементарність, зокрема , тавтологічну форму p є  p.
На поверхневому рівні  ця форма має один аргумент – p,  котрому
на глибинному рівні (імпліцитно) предикується ознака.

У дискурсі тавтологічні пропозиції слугують для актуализації імплікатур –
інтендованих імпліцитних пропозицій. Мовець вкладає у тавтологічну форму
певний імпліцитний смисл – пропозиційний (що є частиною тавтологічної
пропозиції) та іллокутивний (що корелює з пропозиційним ставленням).

За сутністю повторюваного елемента виділяються два структурні типи ТВ:
субстантивні – з повторюваними лексемами-іменниками – і клаузальні,
що походять від складнопідрядних речень (повні й еліптичні).

Структура ТВ як субстантивного, так і клаузального типів може містити
сполучники, модальні слова, модальні й градуальні частки, прислівники часу,
парентетичні звороти, ТВ можуть виступати частиною складного речення.

Імплікатури або ланцюжки імплікатур, які актуалізуються
в німецькомовному дискурсі за допомогою ТВ, демонструють сім
пропозиційних моделей. Імплікатури субстантивних ТВ мають п’ять моделей:
кількості – ДЕЩО є СТІЛЬКИ; якості – ДЕЩО є ТАКЕ; способа – ДЕЩО
існує ТАКИМ ЧИНОМ; місця – ДЕЩО існує ТУТ; часу – ДЕЩО існує ЗАРАЗ.

Імплікатури клаузальних ТВ мають дві моделі, пов’язані з оцінкою мовцем
вираженої пропозиції, – p ist schlecht, aber p ist nicht zu ändern (p є погано,
але р не змінити) и p ist gut (p є добре).

ТВ за ступенем конвенціоналізації зумовлених ними імпліцитних смислів
розпадаються на прислівні й дискурсивні. Прислівні ТВ становлять тавтологічні
прислів’я, імпліцитні смисли яких є конвенціоналізованими, оскільки зафіксовані
в лексикографічних джерелах і можуть вилучатися поза дискурсом. Дискурсивні
ТВ набувають імпліцитного смислу тільки в дискурсі.

За допомогою ТВ у німецькомовному дискурсі реалізуються різні підтипи
асертивного, комісивного, експресивного й директивного іллокутивних типів
МА. Реалізований при цьому МА є імпліцитним, оскільки ТВ зажди актуалізує
дискурсивну імплікатуру.

Асертивна , комісивна або директивна іллокуція супроводжується
супутньою іллокуцією експресивності – вираженням емоційного ставлення
мовця до відповідного стану речей.  Тавтологічна  форма при цьому
є індикатором експресивності, поряд із вигуками, прислівниками часу,
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модальними частками, парентетичними зворотами, наявністю другого дієслова-
зв’язки й однорідного присудка, а також дискурсивним контекстом.

За перлокутивною метою мовця й місцем ТВ в інтеракції виділяються
тактики, підпорядковані координативній і полемічній стратегіям. Ці тактики
можуть реалізовуватися у взаємодії.

Полемічна стратегія реалізуеться за допомогою тактик заперечення,
уникання прямої відповіді, аргументації (переконання у зворотному),
виправдання й наполягання; координативна стратегія – тактик утішання,
мітигації, пояснення, підтвердження, аргументації (переконання).

Отже,  залучення когнітивно-прагматичного підходу до вивчення
тавтології дозволило пояснити її інформативність у німецькомовному
дискурсі, яка полягає в здатності ТВ актуалізувати імплікатури різних
когнітивно-семантичних моделей, реалізувати різні іллокуції, а також
дискурсивні  стратегі ї  й тактики ,  що свідчить про підтвердження
дослідницької гіпотези.
Перспективи дослідження вбачаються в  поглибленні  аналізу

взаємозв’язку структури, семантики й прагматики ТВ німецької мови, а також
у вивченні їх ролі у функціонуванні дискурсів різних типів, у тому числі
в діахронічному й контрастивному аспектах.
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АНОТАЦІЯ
Говоруха Н.В. Когнітивно-прагматичні властивості тавтологічних

висловлень (на матеріалі німецькомовного дискурсу). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2013.

У центрі уваги дисертації – ТВ німецької мови, що є розповідними
висловленнями-фразеошаблонами тавтологічної форми, ґрунтованими
на формальному збігу аргумента й предиката пропозиції. У дискурсі вони
слугують для актуалізації імплікатур та індикації іллокуції експресивності.

За граматичним критерієм виділяються субстантивні й клаузальні ТВ (повні
й еліптичні). Імплікатури ТВ, демонструють сім пропозиційних моделей:
ДЕЩО є СТІЛЬКИ, ДЕЩО є ТАКЕ, ДЕЩО існує ТАКИМ ЧИНОМ, ДЕЩО
існує ТУТ, ДЕЩО існує ЗАРАЗ (субстантивні ТВ) та p є погано, але р
не змінити і p є гарно (клаузальні ТВ).

За ступенем конвенціоналізації виділяються прислівні та дискурсивні ТВ.
У німецькомовному дискурсі за допомогою ТВ реалізуються імпліцитні
МА асертивного, комісивного й директивного типів із супутньою іллокуцією
емотивності, а також чисті експресиви. Використовуючи ТВ, мовець реалізує
різні тактики, підпорядковані координативній або полемічній стратегіям,
які виділяються згідно з перлокутивною метою мовця й місцем ТВ у інтеракції.
Ключові слова: дискурс, імплікатура, пропозиційна модель, конвенціо-

налізація, прислів’я, мовленнєвий акт, стратегія, тавтологія, фразеошаблон.

АННОТАЦИЯ
Говоруха Н.В. Когнитивно-прагматические свойства тавтологических

высказываний (на материале немецкоязычного дискурса). – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный
университет имени В.Н. Каразина Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2013.

В центре внимания диссертации – ТВ немецкого языка, представляющие
собой повествовательные высказывания-фразеошаблоны тавтологической
формы, основанной на формальном совпадении аргумента и предиката
пропозиции,  и служащие в  дискурсе для актуализации импликатур
и индикации иллокуции экспрессивности.  Говорящий вкладывает
в тавтологическую форму некий имплицитный смысл – пропозициональный
(являющийся частью тавтологической пропозиции) и иллокутивный
(коррелирующий с пропозициональной установкой). Специфическими
признаками тавтологических пропозиций являются аналитичность,
атомарность и привязанность к высказываниям тавтологической формы.
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На поверхностном уровне эта форма имеет один аргумент – p, которому
на глубинном уровне (имплицитно) предицируется признак.

На основании грамматической сущности повторяющегося элемента
выделяются два структурных типа ТВ: субстантивные – с повторяющимися
лексемами-существительными – и клаузальные, происходящие от сложно-
подчиненных предложений (полные и эллиптичные). Структура ТВ как
субстантивного, так и клаузального типов может содержать союзы, модальные
слова, модальные и градуальные частицы, наречия времени, парентетические
обороты, ТВ могут выступать частью сложного предложения.

Импликатуры субстантивных ТВ имеют пять пропозициональных моделей:
количества – НЕЧТО есть СТОЛЬКО (актуализируется единичность референта
или ограничивается количество его признака приблизительной констатацией);
качества – НЕЧТО есть ТАКОЕ (актуализируется один из признаков референта,
который расценивается как положительный или отрицательный); способа –
НЕЧТО существует ТАК (актуализируется способ бытия референта на основе
соответствующего конститутивного правила); места – НЕЧТО существует
ЗДЕСЬ (актуализируется место бытия референта); времени – НЕЧТО
существует СЕЙЧАС (актуализируется время бытия референта). Импликатуры
клаузальных ТВ имеют две пропозициональные модели, связанные с оценкой
говорящим выражаемой пропозиции, – p ist schlecht, aber p ist nicht zu дndern
(p есть плохо, но р не изменить) и p ist gut (p есть хорошо).

На основе степени конвенционализации имплицитных смыслов ТВ делятся
на пословичные и дискурсивные. Имплицитные смыслы пословичных ТВ
являются конвенционализированными,  поскольку зафиксированы
в лексикографических источниках и могут извлекаться вне дискурса.
Дискурсивные ТВ приобретают имплицитный смысл только в дискурсе.

В отличие от обычных пословиц, пословичные ТВ основаны
на имплицитном содержании, выводимом из сигнификативного набора
признаков денотата, обозначаемом  повторяющимся элементом пропозиции.
Релевантный признак денотата в таких пословицах хранится в фонде знаний
носителей языка и актуализируется в момент реализации пословицы в дискурсе.

Дискурсивные ТВ характеризуются тем, что реализуют в дискурсе
имплицитный смысл, являющийся  импликативным, т.е. для вывода которого
требуются большие ментальные затраты, чем при пословичных ТВ.

При помощи ТВ в немецкоязычном дискурсе реализуются имплицитные
РА ассертивного, комиссивного и директивного типов, а также чистые
экспрессивы. Иллокутивный тип реализующегося при помощи ТВ РА
определяется в соответствии с интенциональным  критерием  –
пропозициональной установкой и перлокутивной целью говорящего. В случае
РА ассертива  говорящий имеет эпистемическую пропозициональную
установку (знание, мнение, вера, сомнение, убежденность) и перлокутивную
цель убедить или переубедить адресата. В случае РА директива говорящий
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имеет волитивную пропозициональную установку (желание) и перлокутивную
цель побуждения адресата к действию. В случае комиссивного РА говорящий
имеет волитивную пропозициональную установку (намерение) и перлокутивную
цель заверить, успокоить, утешить, обнадежить адресата.

Тавтологическая форма при этом является индикатором экспрессивности,
наряду с междометиями, наречиями времени, модальными частицами,
парентетическими оборотами, наличием второго глагола-связки и однородного
сказуемого, а также дискурсивным контекстом.

При помощи ТВ в немецкоязычном дискурсе реализуются различные
тактики, подчиненные координативной и полемической стратегии, данные
тактики могут реализоваться во взаимодействии друг с другом.

Полемическая стратегия реализуется при помощи тактик возражения, ухода
от прямого ответа, аргументации (переубеждения), оправдания и настаивания;
координативная стратегия – при помощи тактик утешения, митигации, объяснения,
подтверждения, аргументации (убеждения). Данные тактики выделяются
на основании перлокутивной цели говорящего и места ТВ в интеракции.
Ключевые слова: дискурс, импликатура, пропозициональная модель,

конвенционализация, пословица, речевой акт, стратегия,  тавтология,
фразеошаблон.

ABSTRACT
Govorukha N.V. Cognitive-pragmatic properties of the tautological

utterances (in German discourse). – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – Vasyl Karazin National University of the Ministry of Education
and Science, Youth and Sport of Ukraine. – Kharkiv, 2013.

The thesis deals with tautological utterances (TU) – declarative phraseopatterns
that have a formal coincidence of the propositional argument and predicate,
and that serve for discourse actualization of implicatures as well as for discourse
indication of expressive illocution.

The grammatical nature of repeated element divides TU into substantive and
clausal (full and elliptical). TU implicatures correlate with seven propositional
models: SOMETHING is SO MUCH, SOMETHING is SUCH, SOMETHING
exists SO, SOMETHING exists HERE, SOMETHING exists NOW (substantive
TU); p is bad, but can’t be changed and p is good (clausal TU).

On the basis of the degree of conventionalization, TU are classified
into discoursal and proverbial. Used in the German discourse, TU realize implicit
expressives and implicit assertives, commissives, and directives that have
indirect expressive illocution. TU also serve to realize various communicative
tactics of the speaker, maintaining coordinative and polemic strategies, distinct
by the speaker’s perlocutionary goal and the position of TU in interaction.

Key words: conventionalization, discourse, implicature, phraseopattern,
propositional model, proverb, speech act, strategy, tautology.
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