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Людина живе у світі речей, які вона оцінює. Ос-

таннє ми робимо зокрема й засобами мови. Ін ту ї-

тивно ми виділяємо оцінні слова, пропозиції, ком-

плекси пропозицій: так, у вислові «гарна погода» 

присутнє особисте ставлення до погоди, а у вислові 

«сьогодні без опадів» таке ставлення відсутнє.

Експлікація таких інтуїцій у межах аналітики 

оцінного тексту та виділення найбільш загальних 

аспектів останньої становить наш головний ін те-

рес. Отже, мета, яку ми маємо тут, полягає в 

окресленні контурів дослідницького проекту з ана-

літики оцінних текстів. Завдання, що вирішується 

у цій статті, — виділити основні, найбільш загаль-

ні аспекти сучасної аналітики оцінних текстів. 

Новизна запропонованого підходу полягає у ви-

діленні аналітики оцінного тексту як окремого 

по ля текстового аналізу. 

До основних ми відносимо такі аспекти на-

шого об’єкта: (1) статус оцінних текстів; (2) струк-

тура оцінного висловлювання; (3) істинність оцін-

ного висловлювання; (4) онтологія оцінних тек-

стів; (5) актуалізація різних оцінних контекстів у 

різних дискурсах.

1. Питання про статус оцінного тексту — це 

питання про те, що перетворює звичайний текст 

на оцінний. Це питання про певну надбавку, пев-

ний приріст — назвемо поки що його Δh, — який 

притаманний оцінному текстові порівняно зі зви-

чайним, а також питання про те, чим є і може бути 
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це Δh саме по собі, за своєю суттю: або це просто набір маркерів, не по-

в’язаних жодною єдністю, або цей набір маркерів утворює деяку ці лісність, 

скажімо, дискурс, мову, науку або щось інше, про що ми наразі можемо 

лише здогадуватися. 

Огляд численної літератури, присвяченої аналізу оцінних текстів, по-

казує, що переважна більшість дослідників зорієнтована на аналіз мар-

керного змісту оцінного тексту. Величезна робота виконана в цьому плані 

лінґвістами, правознавцями, педагогами (див., зокрема: [Безруков, 2001; 

Джинджолия, 2004; Косович, 1996; Щипицина, 2007] тощо). При всій де-

скриптивності, розрізненості самих досліджень маркерного змісту оцін-

ності та їхніх результатів зазначмо: щоразу їхнім предметом є ще один 

маркер або якась група маркерів, що означає ще якусь окрему оцінку в пев-

ній конкретній мові або конкретному тексті.

Лише окремі дослідники текстів-оцінок зважилися заглянути далі в 

маркерний простір і побачити в ньому щось таке, що робить його спеці-

альним явищем мовленнєвого процесу. Зазначимо тут результати, отри-

мані Н.Н. Міроновою, яка змогла побачити в Δh дискурс. У її роботі «Струк-

тура оцінного дискурсу» (докторська дисертація і однойменна моно-

графія) сказано: «Під оцінним дискурсом … ми розуміємо семантичний 

комплекс, представлений у комунікативно-цільових текстах, побудованих 

на аксіологічних стратегіях» [Миронова, 2008]. Яким би різноманітним та 

суперечливим не було тлумачення дискурсу, як би його не визначали, ха-

рактеризували і таке інше — головним залишається одне: якщо дискурс є 

якоюсь окремою реальністю, то чим має бути його власний зміст, після 

накладення якого на текст останній перетворювався б на текст, дискур-

сивно влаштований?

Умовно позначимо власний зміст будь-якого дискурсу ΔZ (наприклад, 

для політичного дискурсу це будуть маркери: влада, владні інтереси тощо). 

Можна сперечатися про склад ΔZ, але нас цікавить зараз інше: яке від-

ношення ΔZ до Δh, або: чи є серед Δh зміст, тотожний певному різновиду 

ΔZ. На жаль, у працях Н. Міронової відповіді на це питання немає. Тлу-

мачення ж мікроструктури оцінного дискурсу як такої, що уґрунтована, 

зрештою, на певній метамові (а не навпаки), наводить на думку, що оцін-

ним текст роблять не дискурсивні атрибути. Це припущення підтвер-

джується також тим, що у визначенні дискурсу в різних фраґментах вка-

заної праці перелічені аспекти аналізу не дискурсу, а мови, як-от синтак-

сис, семантика, прагматика, синтагматика тощо.

Крім розвідок Н. Міронової, хотілося б також окремо зазначити працю 

Е.М. Вольф «Функціональна семантика оцінки», де можна знайти думку 

про те, що Δh є чимось більшим, ніж дискурс, і це більше полягає в тому, 

що Δh  може бути сформовано в субмову природної мови: «Є цілі шари 
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лексики, — пише Е. Вольф, — призначені для вираження оцінки. Це пе-

редусім прикметники та прислівники, які оприявнюють величезну різ-

номанітність оцінної семантики… Оцінка міститься і в найменуваннях 

предметів і дій, в пропозиціональних структурах дієслів» [Вольф, 2002: 

с. 6—7]. Узагальнюючи досить серйозні здобутки Е. Вольф і Н. Міроно-

вої, вважаємо за необхідне констатувати таке. Звичайно, наведене вище 

тлумачення з роботи «Структура оцінного дискурсу» поклало початок ак-

тивному дослідженню Δh як дискурсу, але висновки, отримані її автор-

кою, ведуть нас далі та глибше — за межі лише дискурсивного тлу мачення 

Δh. Коли Е. Вольф убачає оцінку в лексичних шарах, це дає підстави під-

дати сумніву дискурсивну природу оцінки й відсилає нас безпосередньо 

до мо ви. Адже висловлювання, які входять до оцінного тексту, вже повинні 

містити вказані лексичні структури — текст не додає оцінності таким 

пропозиціям, вона в них, повторимося, має вже бути. У зв’язку з цим ви-

никає важливе питання про можливість об’єднання всіх лексич них 

структур, що забезпечують оцінність, у якийсь єдиний трансфінітний 

ком плекс. Його неможливо надати як актуально кінцевий замкнутий пе-

релік, але можна визначити, наприклад, за категоріями, як це й зробила 

Вольф (прикметники, прислівники тощо). У такому разі ці структури 

складуть певний набір вихідних елементів, у широкому сенсі — алфавіт. 

Ясно, що він буде оцінним, тобто міститиме виокремлене нами Δh. На 

цьому етапі міркування ми вже можемо конкретизувати Δh, назвавши 

йо го, наприклад, маркерними складовими оцінного тексту.

На нашу думку, ця сукупність оцінних маркерів складає особливу мову. 

Суть Δh тоді в тому, що це мова, і, отже, вона може бути структурована як 

мова. Зазначимо, що доцільно у Δh включати не тільки лексичні компо-

ненти, але й граматичні та навіть суто формальні — наголоси, виділення 

іншим шрифтом, кольором, що викликають позитивні або неґативні асо-

ціації тощо, — словом, все те, що дозволить розширити розуміння оцін-

ного тексту як побудованого на основі знакової системи, алфавіт якої 

включає різноманітні, а не тільки лексичні елементи. 

У зв’язку з цим виникає особливе поле дослідження Δh і конструю-

вання мовної реальності, де наявна лише оцінка. На основі виділених мов-

них маркерів оцінки можна побудувати штучну мову так, як взагалі буду-

ється вторинна мова на основі природної. Тут можливі дві стратегії. По-

перше, можна побудувати деяку семантично «бідну» мову, яка б містила 

тільки оцінні маркери й була б лише метамовою без об’єктних виразів. 

Роль об’єктних виконували б вирази з будь-яких інших сфер, потенційно 

залучених, — у найбільш загальному випадку — з тієї частини природної 

мови, яка залишилася б після екстраґування з неї оцінної частини. Оцін-

на штучна мова тоді стає своєрідним додатковим «одягом», що накидаєть-
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ся на позаоцінну частину. По-друге, існує можливість, знову-таки на ос-

нові наявної сукупності оцінних мовних маркерів, абстраґувати формаль-

но-мовну структуру актуально присутніх оцінних текстів. У цьому випадку 

ми отримаємо безліч семантично багатших, але вже спеціалізованих мов. 

Обидві стратегії є ефективними. Більше того, для нас видається послідов-

ним реалізувати спочатку першу з них — як теоретичну можливість, акцен-

туючи увагу на власне оцінних маркерах, а потім — другу як прикладний 

варіант. Загалом можна говорити по технології побудови оцінних текстів.

2. Найважливішим у зв’язку з аспектом оцінного статусу тексту є пи-

тання про структуру оцінних висловлювань, з яких, власне, складається 

такий текст. Е. Вольф зазначила як «особливо важливе», що «говорити 

про оцінки можна стосовно цілих висловлювань» [Вольф, 2002: с. 7]. У 

таких висловлюваннях Е. Вольф виділяє структуру Аrb, де А — суб’єкт 

оцінки, r — оцінний предикат, В — об’єкт оцінки. Проте ця структура, вва-

жає Вольф, виявляється дуже вузькою для всього різноманіття природ ної 

мови, у якій оцінні стосунки набагато складніші, а елементи такої струк-

тури часто «склеюються», утворюючи амальгамовані конструкти. Але тоді 

оцінне висловлювання виявляється таким, що в принципі не може бути 

структурованим у загальному вигляді і, отже, дослідження таких суджень 

може бути лише описовим, приватним і таким, що не приводить до 

будь-яких теоретичних узагальнень. У статті «Логічний стандарт оцінних 

мір кувань» [Коротченко, 2008] ми запропонували загальний стандарт 

оцінного висловлювання як такого, що має структуру ׀e, f׀, де e — оцінний, 

а f — фактичний компоненти висловлювання. На відміну від шаблону, 

запропонованого Е. Вольф, даний стандарт дає підстави, по-перше, го-

ворити про оцінну компоненту не тільки як про конкретно-змістовний 

предикат, але й як про модальний оператор із точнішим значенням, і, го-

ловне, запропонувати узагальнену модель оцінного висловлювання, екс-

плікувати саме його оцінність — те, що ми на початку назвали Δh. При 

всьому різноманітті оцінок, структура висловлювання в цілому буде ди-

ференціюватися на е- та f-компоненти. Саме присутність висловлю-

вань із такою структурою робить текст оціночним; саме цей фактор на-

дає тексту можливість реалізувати «аксіологічні стратегії», репрезентувати 

«оцінний дискурс» тощо. 

Експлікація структури оцінного висловлювання дозволяє говорити 

про механізми створення оцінних текстів і розпізнавання оцінних скла-

дових адресатами таких текстів. Вочевидь можна підсилювати один із ком-

понентів і, відповідно, робити інший компонент слабкішим. Максимально 

сильною е-компонента стає для адресата в разі, коли f-компоненту прин-

ципово не можна швидко та безпосередньо перевірити (наприклад, тек-

сти про майбутнє). Є люди, що розмовляють лише оцінною субмовою з 
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виродженою фактичною складовою (тобто тільки на Δh). Це в більшос-

ті своїй проповідники, політики, рекламісти неякісних товарів і таке інше. 

Їм не можна довіряти «тут і зараз», але, щоби не стати «жертвами» їхньої 

риторики, важливо діагностувати оцінний характер останньої. 

3. У зв’язку з питанням про специфічну структуру оцінних вислов-

лювань, виникає настільки ж важливе питання про їхню істинність. Від-

значимо, що в літературі з валентності таких висловлювань спостерігаєть-

ся повна плутанина. Традиційно протиставляються фактичні (дескрип-

тивні) вислови як такі, що мають істиннісне значення, і оцінні як такі, що 

його не мають: «Оцінне висловлювання не є ані істинним, ані хибним» 

[Ивин, Никифорович, 1997: с. 260]. 

Утім, урахування експлікованої структури оцінного висловлювання, 

як видається, уможливлює і встановлення його істинності. Важливо при 

цьому враховувати, що ми оцінюємо не кожну з окремих частин цієї струк-

тури, а відношення їхнього взаємозв’язку зі станом суб’єкта оцінки. 

Наприклад: «Мені добре, коли температура повітря вище 0 ºС». Істинним 

або хибним це висловлювання буде залежно від того, чи добре мені (чи 

якомусь іншому суб’єкту висловлювання) від цього насправді.  Але ос-

кільки суб’єкт оцінки може бути кожного разу іншим, та й для одного й 

то го самого суб’єкта оцінка може змінюватися, класичної двозначної ло-

гіки тут буде недосить. Евалюативні контексти потребують логічної се-

мантики з «миготливими» валентностями, наприклад семантики мож-

ливих світів в її нестандартному варіанті, коли одне й те саме висловлю-

вання може бути істинним, хибним, може не мати значення, а може бути і 

самосуперечливим. Спеціально оцінних логічних семантик ми не зустрі-

чали, хоча це питання і має, на наш погляд, великий прикладний інтерес, 

зокрема в царині правознавства. Наприклад, в Законі України «Про ін-

формацію» знаходимо: «Ніхто не може бути притягнутий до відповідаль-

ності за висловлення оцінних суджень. Оцінними судженнями, за винят-

ком образи чи наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, 

зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути 

витлумачені як такі, що містять фактичні дані, з огляду на характер вико-

ристання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. 

Оцінні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правди-

вості» [Закон України, 1992]. 

Наведений фраґмент свідчить про недостатнє розроблення концеп ту 

оцінки навіть на рівні законодавства, де, здавалося б, не повинно бути 

неясностей. Перша особливість, на яку слід одразу звернути увагу: цитова-

на стаття Закону починається зі слів, що виключають відповідальність за 

будь-які оцінні судження. Далі дається визначення оцінного судження, 

щоправда, за винятком явно оцінних «образи і наклепу». Уже зрозуміло, 
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що серед оцінних є такі, що передбачають, і такі, що не передбачають 

правову відповідальність. Критика, оцінка дій і висловлювання, що не 

містять фактичних даних, названі як різновиди оцінок. Але залишаються 

ще наклеп і образа, визначені відповідно у статтях 125, 126 Закону. Так, на-

клеп визначається як поширення неправдивих вигадок, які є ганебними 

для іншої особи («Предметом наклепу можуть бути лише неправдиві, ви-

гадані повідомлення, які ганьблять потерпілого» [Закон України, 1992]); 

образа — як такі висловлювання, що ганьблять людську гідність у не-

пристойній формі. Але як це поєднати з таким формулюванням Закону: 

«оцінними судженнями, за винятком образи або наклепу, є судження, що 

не містять фактичних даних» [Закон України, 1992]. Створюється деяка не-

визначеність: здається, що образа й наклеп можуть містити такі дані, хоча в 

їхніх визначеннях говориться про зворотне (неправдиві вигадки). Критерії 

ж на кшталт «ганьблять» і «принижують в непристойній формі» самі по 

собі є оцінними і підлягають уточненню. Існує, таким чином, явна пробле-

ма, важлива для соціуму, тим часом сьогоднішні лінґвісти можуть з цього 

приводу сказати лише те, що логіки для визначення семантики оцінки не-

досить, а фахівці-логіки — що оцінні вислови не мають значення істиннос-

ті. Проте з точки зору запропонованої структури оцінного висловлювання 

стає очевидним, що його миготлива істинність або хибність визнача-

ються суб’єктивним станом, який не може бути предметом кримінального 

покарання. Наприклад: «Мені не  подобається діяльність деякого політика 

Х». Це висловлювання зводиться до іншого: «Х здійснює певні дії, які мені 

не подобаються». Як оцінне таке висловлювання буде істинним, якщо мені 

справді це не подобається. Таке висловлювання не підлягає кримінальній 

відповідальності. Разом з тим діяльність Х може зацікавити судові органи, 

так само як і те, що я кажу про дії деякого політика, якщо це явна брехня. 

4. Онтологічний аспект аналізу будь-якого тексту — це аспект, роз-

криття якого дозволяє говорити про виразні можливості тексту стосовно 

реальності, у спрямуванні до якої можна інтерпретувати текст і яку, від-

повідно, можна структурувати, моделювати, щодо якої можна уточнювати 

наше знання завдяки вивченню текстів про неї. У нашому випадку йдеть-

ся про оцінну реальність. У ній можна виділити два основні типи об’єк-

тів, які іменуються засобами оцінної субмови. По-перше, це індивідуальні 

оцінки, і тоді це перш за все емоційні, психофізіологічні стани, які ба-

гато в чому стали несвідомими: відчуття, чуття, бажання, приватні інтере-

си — те в нас, що виходить за межі суспільного контролю. Однак важливі 

також оцінки, народжені суспільними інститутами, спільнотами різного 

ступеня узагальненості. Такі оцінки існують у вигляді особливих конструк-

тів. Ми називаємо їх валюативами. Їхнє призначення — реґулювати оцінні 

процеси в суспільстві. Валюатив можна визначити як деяку цілісність із 
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ідентифікаційними показниками V
1
, …, V

7
, які ми записуватимемо від-

повідно як впорядковану сімку елементів. Валюатив — зміст оцінної 

компоненти суспільного життя. Важливим у зв’язку з цим є дослідження 

стандарту повного валюативу, його функцій, зокрема щодо конфлікту 

центру та периферії, соціуму та індивіда тощо, визначення валюативного 

аналізу оцінної реальності як діагностування цієї реальності на предмет 

репрезентації у ній усіх (або якщо не всіх — то яких саме?) складових 

стандартного валюативу. Раніше (див.: [Коротченко, 2011]) ми дали струк-

турне визначення валюативу та схарактеризували валюатив над лю ди ни. У 

даній статті ми лише наведемо елементи загального валюативу:

V1. Цінності. V
1
 має свої підрівні: як правило, є група цінностей, які 

домінують, кожна цінність представлена окремо і потребує окремого роз-

криття. 

V2. Норми, традиції, дозволи та заборони. Елементи
 
V

2
 розшифровують 

відповідні цінності як соціально значущі для спільноти, у якій утворено 

валюатив. 

V3. Пантеон героїв та «портрети» антигероїв. Тут присутні біографії ге-

роїв, своєрідні життєписи, місця пошани героїв, зокрема й на тлі проти-

ставлення їх антигероям.

V4. Мова функціонування валюативу. Оцінна субмова на синтаксичному 

рівні, явно чи імпліцитно притаманна текстам, які утворює спільнота. Ко-

ли ми говоримо про неї, вона теж може стати онтологічним об’єктом оцін-

ного тексту. 

V5. Система покарань і заохочень.
V6. Художня творчість.
V7. Ідеологія.
Таким чином, можна говорити про комплексну онтологію оцінного 

тексту, якщо він є продуктом діяльності якоїсь спільноти. Комплексним 

об’єктом стає валюатив, а його окремі сеґменти отримують інтерпретацію 

як фраґменти колажної за своєю даністю оцінної реальності. 

5. Наступним з основних аспектів нашого об’єкта є актуалізація різ-

них оцінних контекстів у різних дискурсах, які прийнято досліджувати 

поза межами їхньої оцінної характеристики. Серед таких, наприклад, 

політичний, рекламний чи правознавчий дискурси. Так, нами вже було 

показано (див.: [Коротченко, 2010]) ефективність занурювання ідеоло-

гічного тексту до більш загального оцінного контексту за рахунок вияв-

лення фраґментів оцінної субмови. Аналогічно можна дослідити інші 

тексти як такі, що утворюють оцінну, а не яку-небудь іншу реальність у 

суспільстві. Хотілося б спеціально обміркувати питання про принципову 

оцінність гуманітарного дискурсу. Про його аксіологічну спрямованість 

говорив, як відомо, Ґ. Рикерт у праці «Науки про природу та науки про 
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культуру», що хрестоматійно цитується з приводу вододілу між гумані-

тарним і природничо-науковим знанням. Зокрема Рикерту йшлося про 

те, що знання про культуру не лише має своїм об’єктом цінність, але та-

кож є евалюативним.  

Хотілося б у зв’язку з цим обміркувати питання не про цінності взага-

лі, а про оцінну домінанту гуманітарних текстів як текстів, написаних на 

оцінній субмові. Тут виникає безліч більш спеціальних методологічних 

питань саме оцінного характеру: у чому полягає призначення гуманітар-

ного пізнання, якою є його важливість для людей тощо?

Отже, ми виокремили найбільш загальні аспекти сучасної аналітики 

оцінних суджень. Їх розкриття означає прояснення сутнісних характе-

ристик оцінки: її природи, сфер реалізації, істотних особливостей струк-

тур, що містять оцінку, взаємозв’язок оцінки з іншими близькими до неї 

поняттями. Ефективність саме аналітичної процедури в дослідженні 

оцінного тексту полягає, по-перше, у відпрацьованості в аналітичній тра-

диції механізмів критики мови; по-друге, у прагненні аналітики до експ-

ліцитних формулювань, що надає можливість оперування ясними термі-

нами; по-третє, аналітика завжди апелює до простого, завдяки чому склад-

ні речі стають вторинними й такими, що їх можна з’ясувати. Також варто 

зазначити, що аналітичний підхід спонукає нас досліджувати те, що дій-

сно має свою онтологію, і саме тому результати аналітики становлять 

практичний інтерес.
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