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погибшая от тоски в разлуке с любимым, и неожиданное богатство, сваливше-
еся на героя. «Заколдованный дом», в котором живёт Асанов, оказывается той 
самой усадьбой, в которой произошла трагедия. 

Новеллы в цикле М.Н. Загоскина разнообразны по своему содержанию. 
Каждая из них представляет собой отдельную историю, в которой отразились 
различные традиции готической литературы. Собранные в цикл, они не только 
дополняют друг друга, но в результате их соединения возникает новое семан-
тическое поле, в эпицентре которого находится осмысление писателем темы 
сверхъестественного, её места в жизни и литературе. Каждая из новелл добав-
ляет новый ракурс в её раскрытие. 

К моменту создания цикла «Вечер на Хопре» уже сложилась определённая 
литературная традиция в истолковании элементов сверхъестественного в ху-
дожественном тексте. Размежевание функций этого неразгаданного феномена 
произошло ещё на этапе зарождения готического романа как самостоятельного 
жанра. Так, в романах Г. Уолпола и М.Г. Льюиса сверхъестественные элементы 
играют сюжетообразующую роль: суеверные страхи, демонологические и мис-
тические мотивы предстают как отражение сознания средневекового человека, 
а существование сверхъестественного мира рассматривается как реальность.

В произведениях С. Ли, А. Радклиф, которые исследователи относят к сен-
тиментальной готике, мотивы сверхъестественного служат способом создания 
атмосферы тревожной неопределённости и таинственности, они призваны уси-
лить суггестивность повествования. В конце их романов всегда следует развен-
чание и рациональное объяснение сверхъестественных событий, в чём прояв-
ляется связь с идеологией эпохи Просвещения. В период романтизма возникает 
традиция двойственного истолкования сверхъестественного. Повествование 
выстроено таким образом, что читателю предоставляется возможность выбора 
интерпретации фабулы. Верить или не верить в реальность описанного – этот 
вопрос он должен решить сам.  

В цикле «Вечер на Хопре» М.Н. Загоскин, играя со смыслами и с чи-
тательскими ожиданиями, демонстрирует все три способа отношения к 
сверхъестественному. Например, для новелл «Пан Твардовский» и «Нежданные 
гости» характерно двойственное истолкование фабулы, позволяющее как ре-
альную, так и фантастическую интерпретацию. Невероятные происшествия 
в жизни рассказчика могут быть объяснены его неадекватным восприятием, 
изменённым под воздействием алкоголя.

Переосмысление традиций сентиментального готического романа наибо-
лее заметно во второй новелле цикла – «Белое привидение», которая и сегодня 
представляет интерес для читателей, а её фабула выглядит достаточно совре-
менно. Неслучайно составители одного из сборников русской готической прозы 
назвали своё издание «Белое привидение» [2]. 

В новелле «Белое привидение» М.Н. Загоскин с добродушной иронией окра-
шивает реалии русской жизни в готический колорит. Как и во многих романах 
А. Радклиф, действие новеллы происходит в южной Италии, в конце XVIII века. 
Можно даже установить точную дату происходящих событий – 1799 год, посколь-
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Серед завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року важливим є перехід від процесної до результатної, компетентнісної 
парадигми освіти, а ефективними стають знання, навички, переконання май-
бутніх спеціалістів. Тому актуальними в курсі української мови за професійним 
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спрямуванням є теми з риторики як мистецтва публічного спілкування, вихо-
вання і переконання. 

Переконання, за визначенням, поданим у тлумачному словнику, – «це тверда, 
міцна усталена думка про що-небудь», а «переконувати – це доводити що-небудь 
комусь, змушувати кого-небудь повірити у щось, погодитись з ким-, чим-небудь; 
схилятися до якогось рішення». До професійної компетентності, яку ми форму-
ємо в педагогічному університеті і без якої не може бути справжнього фахівця, 
належать здібності й навички ненав’язливо переконувати людей, впливати на 
рішення співбесідника. І кожен студент повинен оволодіти вмінням правильно і 
гарно розмовляти з колегами, друзями, будувати свій виступ, переконливо вес-
ти дискусію.

Останнім часом підготовлено багато рекомендацій, яких повинен дотриму-
ватись мовець при підготовці свого мовлення. Актуальними залишаються пи-
тання, що впливає на успіх комунікативних стратегій, як оволодіти навичками 
ефективного стратегічного планування мовлення при намірі переконати в чо-
мусь адресата, адже ґрунтовні знання породжують переконаність і дають змогу 
доводити іншим правильність вибору. Поповнення арсеналу прийомів успішно-
го проведення акту переконання, аргументації в мовній діяльності активно про-
довжується в роботах Н. Бабич, М. Бєлової, В. Дем’янкова, О. Зарецької, О. Івіна, 
Д. Карнегі, Л. Мацько, М. Порубова, П. Сопера та ін. Метою статті є дослідження 
засобів переконання, які використовують у своєму мовленні комуніканти.

Переконання має складну структуру і спирається як на знання, культуру і 
компетенцію співрозмовника, так і на його емоції, а ефективність залежить від 
вибору аргументів, доцільності використання слова, звороту й певної конструк-
ції, тембру й ритму мовлення, жесту, міміки, емоційно-вольових станів комуні-
канта і навіть графічного знака, світла і кольору наочного засобу. 

Завдання мовленнєвого жанру переконання полягає у знаходженні інтегра-
ційного рішення, де один зі співрозмовників поступається своїми аргументами 
та переходить на бік опонента. Заради переконання комунікантів застосовують-
ся всі можливі засоби мови. 

На граматичному рівні – це правила побудови мовлення на основі фраз і 
тексту, функціонування конструкцій як цілісних знакових одиниць, застосу-
вання повторів, запитань, особливо риторичних, паралелізм речень тощо. Так, 
завдяки закличному, спонукальному тону в публіцистичному стилі речення з 
риторичними питаннями та спонукальні речення часто використовуються як 
засіб установлення контакту зі співрозмовником, впливу на нього. Наприклад, у 
П. Тичини: «Що листячко шепче, мов дитя у садочку? Про що очерет пісню сумную 
дзвонить». Називні речення теж створюють динамізм, служать для вираження 
експресії й активного впливу на співрозмовника. На фоні двоскладного речення 
вони сприймаються як лаконічні й емоційні засоби, що збуджують уяву: «Черво-
ні люди. Червоні тіні. Червоне. Велика слава. І перемога, і сила» (Н. Собко). 

Риторичні фігури (запитання, звернення, заперечення, оклики) виконують 
функцію привернення уваги слухачів та впливу на них, мають на меті підсили-
ти емоційність висловлення. Так, правильно поставлені запитання набувають 
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непосредственное отражение в его содержании. Отталкивание от элементов 
готической поэтики становится у М.Н. Загоскина осознанным литературным 
приёмом. Это ярко проявляется, например, в обрисовке образа Асанова – зага-
дочного хозяина усадьбы, в которой разворачиваются события. Знакомство рас-
сказчика с Асановым предваряют многочисленные слухи о нём, напоминающие 
о злодеях готических романов: «Одни говорили, что он нелюдим и гордец, дру-
гие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что 
будто бы он никогда не ходил к обедне и что в его доме нет ни одного образа» 
[6, с. 40]. Но если в готическом романе мотив слухов вводится с целью создания 
тайны, атмосферы страха и тревожности, то в цикле М.Н. Загоскина «Вечер на 
Хопре» он становится средством пародирования, поскольку Асанов оказывается 
«предобрым стариком». 

Функцию готического замка в цикле «Вечер на Хопре» выполняет усадьба 
Асанова. Её описание выстроено по всем законам готического жанра. Прежде 
всего, это старый дом, который на всех наводит ужас, потому что в прошлом 
он был «разбойничьей пристанью», и в его стенах совершены многочисленные 
преступления. В нём есть «глубокие погреба», заваленные человеческими кос-
тями, по ночам «слышен громкий стон», а по многочисленным узким коридорам 
и переходам воет ветер [6, с. 41]. 

Чертами пародии отмечен образ основного рассказчика, который 
испытывает «неизъяснимое наслаждение», когда слушает повесть, «от кото-
рой волосы на голове становятся дыбом, сердце замирает и мороз подирает 
по коже» [6, с. 42-43]. Рассказчик мечтает о встрече со сверхъестественными 
силами. С этой целью он в ночь на Ивана Купала посещал кладбище и ходил в 
лес, но все его попытки оказались тщетны. В монологе рассказчика содержится 
перечень популярных в романтической литературе сюжетов, связанных с те-
мой сверхъестественного. В этом монологе отразилась литературная ситуация 
20–40-х годов ХІХ века, более характерная для времени создания цикла – 1834–
1837 годы, чем для времени повествования, заявленного в его начале, – 1806 
год. По словам повествователя, он не только верит, но даже не сомневается «в 
существовании колдунов, привидений и мертвецов, которые покидают свои 
могилы, так же как и огненных змеев» [6, с. 42]. Он скорее усомнится, «что Киев 
был столицею великого князя Владимира», чем поверит, «что в нем никогда не 
живали ведьмы». Днепр потерял бы «большую часть своей прелести», если бы 
он не верил, «что русалки и до сих пор выходят из лесов своих поплескаться и 
поиграть при свете луны в его чистых струях» [там же]. В этом фрагменте текста 
есть намёк на известные произведения Н. Гоголя, О. Сомова, П. Кулиша и других 
авторов, в которых украинские фольклорные мотивы переплетены с готичес-
кими элементами. 

Слухи об Асанове не только не пугают рассказчика, но и возбуждают в нём 
страстное желание познакомиться с этим человеком. Встреча с приятелем За-
руцким, племянником Асанова, способствует реализации его планов. Готичес-
ким колоритом отмечена история любви дяди, рассказанная племянником по 
дороге в загадочное имение. Есть в ней и злодей-отец, и прекрасная девушка, 
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При этом отмечается одна из главных его особенностей – соединение русских 
фольклорных мотивов с образцами западноевропейской готической прозы. 
А.М. Песков отмечает «незаурядность» этого цикла, несмотря на то, что он не 
стал этапным явлением в развитии русской литературы. Более того, исследова-
тель характеризует «Вечер на Хопре» как самое глубокое произведение в твор-
честве М.Н. Загоскина «по насыщенности трудными мыслями» [8, с. 26].

Примечательно, что М.Н. Загоскин, как и многие его современники, ещё бу-
дучи подростком, увлекался чтением готических романов, особенно романов 
А. Радклиф. В начале ХІХ века английская писательница стала одним из самых 
популярных зарубежных авторов в России. В биографии М.Н. Загоскина, напи-
санной С.Т. Аксаковым, подробно описана страсть будущего писателя к чтению: 
«Почти все свое время посвящал он книгам, так что окружающие боялись, чтобы 
от беспрестанного чтения он не потерял совсем зрение, которое и тогда было 
слабо, почему и были вынуждены отнимать у него книги; но любознательный 
мальчик находил разные средства к удовлетворению своей склонности» 
[1, с. 356]. Ещё в 1901 году П. Быков высказал мнение, что романы А. Радклиф 
«оставили след в душе и памяти Загоскина навсегда, развив в его таланте склон-
ность к чудесному» [3, с. IV]. 

Формальная организация художественного материала в «Вечере на Хо-
пре» традиционна для цикла как жанровой формы. Небольшие рассказы о 
сверхъестественном объединены общими фигурами сменяющихся рассказчи-
ков, местом и временем действия. Цикл состоит из вступления, которое, как 
камертон, задаёт тон всему повествованию, и шести отдельных новелл: «Пан 
Твардовский», «Белое привидение», «Нежданные гости», «Концерт бесов», «Две 
невестки» и «Ночной поезд». Можно предполагать, что цикл «Вечер на Хопре» 
должен был стать частью более обширного замысла писателя, о чём свидетель-
ствует примечание к заглавию: «Отрывок из манускрипта под названием «Мое 
отдохновение, или Современные рассказы и были прошедших двух столетий». 
С другой стороны, М.Н. Загоскин мог использовать распространённый в то вре-
мя нарратологический приём – представление текста в виде отрывка из якобы 
случайно найденной рукописи. 

Жанровые определения произведений малой эпической формы достаточ-
но неустойчивы, провести грань между повестью, новеллой и рассказом бывает 
достаточно сложно. Ю.А. Беляев называет «Вечер на Хопре» циклом готичес-
ких повестей-рассказов, А. Песков – циклом «таинственно-ужасных новелл» 
[3; 8, с. 25]. На наш взгляд, наиболее удачным жанровым определением произве-
дения М.Н. Загоскина является цикл готических новелл. В пользу такого утверж-
дения можно привести следующие аргументы. Все шесть самостоятельных исто-
рий, как и вступление к ним, невелики по объёму, для каждой из них характерен 
традиционный пуант, а ведущей темой является тема сверхъестественного.

Повествование в цикле ведётся от лица безымянного рассказчика, который 
в 1806 году оказывается в саратовской деревушке, расположенной на реке 
Хопёр. Время действия в новеллах, входящих в состав цикла, совпадает с пе-
риодом наивысшей популярности готических романов в России, что находит 
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особливого значення у практиці ділового спілкування. Вимовлені з особливою 
інтонацією, вони дають можливість оволодіти ініціативою, мобілізують увагу, 
переконують партнера, що до нього проявляють інтерес, що, у свою чергу, сти-
мулює позитивне вирішення проблеми. Тому частіше задають такі питання, на 
які співрозмовникові приємно відповідати. На схвильоване, збуджене мовлення 
бажано відповідати спокійно, на емоційні запитання давати відповідь корот-
ко. Під час дискусій рекомендується частіше використовувати запитання, ніж 
ствердження, проте під час публічного виступу варто не зловживати запиталь-
ними формами, оскільки це може призвести до помилкового сприйняття інфор-
мації.

Задля переконання співбесідника мовець дотримується певної моделі по-
ведінки, яка передбачає наявність альтернатив та їх цільове призначення. Саме 
альтернативи визначають ефективність результату комунікації. Окрім цього, 
успіх інтеракції залежить від стабільності характеру обраної моделі спілкуван-
ня, дотримання тематики та власної точки зору. Тому недоречним уважається 
залучення таких граматичних форм, які відверто примушують співбесідника до 
чогось. Так, дієслова в наказовій формі без займенника виражають значення ка-
тегоричного наказу, а у сполученні із займенником семантика наказу послаблю-
ється, наближаючи його до прохання. Порівняйте: «Принеси книгу» і «Принеси 
мені книгу», звичайно, такі форми передбачають слова ввічливості, наприклад: 
«Принеси мені, будь ласка, книгу». Використання у рекламі форм наказового спо-
собу не завжди подобається мовцям, наприклад: «Запитуйте в аптеках міста», 
«Зберігайте гроші тільки в нашому банку». 

Щодо доручення, то важливо знати, у якій формі його висловлювати і як 
буде контролюватися його виконання. Недоречними є загальні формулюван-
ня завдань типу: «Ознайомтеся…», «З’ясуйте...». Засобом вирішення конфлікту 
може бути заміна форми займенника 2-ї особи в офіційних ситуаціях на форму 
1-ї особи займенника, що зменшить можливість помилки не тільки співбесід-
ником, а й самим мовцем. Порівняйте: «Ви не маєте рації» – «Можливо, я не маю 
рації».

Ефективним способом психологічного впливу на підлеглого є висловлення 
розпорядження у формі прохання. В українській мові існують спонукальні кон-
струкції, які не потребують використання наказового способу, як-от: «Прошу Вас 
виконати це завдання», «Чи не могли б ви виконати це завдання негайно?». До-
цільною буде й відповідна лексика, тому рекомендовано не вживати слова, які 
негативно сприйматимуться, зокрема «вимагаю», «наказую».

На лексико-фразеологічному рівні – це переносні значення слів, метафори, 
епітети, порівняння, іронія, фразеологічні звороти, синоніми тощо. Так, для по-
силення емоційного впливу та підвищення виразності тексту застосовуються 
повтори одних і тих самих слів або близьких за змістом, наприклад: «Та іскра 
тиха тліла…, і освітила темную темноту» (Леся Українка). Засобом виразності 
та переконливості є слова із близькими значеннями, але різні за звучанням, як 
у А. Метлинського: «Дніпр клекоче, стогне, плаче й гриву сивую трясе». У мові 
поширені синоніми не тільки для того, щоб вибрати найдоцільніше, а з певною 
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комунікативною метою: переконати, уточнити щось. Кількома синонімічними 
варіантами оформляють частіше найскладніше поняття. Так, емоційні синоніми 
мають більший вплив на співбесідника, ніж інші групи синонімів, наприклад, 
можна сказати «іти», «дибати», «сунути», «плестися». Чим багатша мова синоні-
мією, тим точніше цією мовою можна передати всі багатства людського мислен-
ня, усі відтінки почуттів.

Філософи пропонують у межах категорії переконання виділити аксіологіч-
ний аспект, тобто морально-етичний, оскільки зміна думок, інтересів, ідеалів 
комунікантів може торкатись їхніх моральних принципів. Ще І. Кант відзна-
чав, що етика – це філософія переконання. Тому переконання має відбуватись у 
межах культури й ділової етики. А для майбутнього вчителя важливо оволодіти 
мистецтвом дотримуватися етичного аспекту переконання в межах мовленнє-
вої культури, вибору аргументів при комунікації для досягнення успіху.

Особливо виразно за допомогою мовленнєвого етикету відбувається соці-
альний вплив комунікантів один на одного, що характерне для спілкування вза-
галі. Так, більший вплив на співрозмовника здійснюється під час знайомства, 
якщо мовець використовує не просто стереотипні фрази («Дуже приємно»), а 
конкретизує за допомогою займенника я, ми, мені: «Мені дуже приємно з Вами 
познайомитись»; «Я радий знайомству з Вами»; «Нарешті ми знайомі». Щоб 
справити враження тактовної людини, використовують наявні у мові словесні 
формули «Будьмо знайомі», «Я хотів б з Вами познайомитися», «Ви не проти, щоб 
ми познайомилися», «Дозвольте відрекомендуватися».

Позитивно впливає на підтримання етикетних відносин зацікавленість 
мовця не тільки в тому, що він говорить, але і його самого, тобто того, до кого 
звернене повідомлення. Тому враховується обізнаність співбесідника у темі роз-
мови, увага до найбільш важливих слів, бажання викликати оцінно-емоційне 
ставлення до теми розмови. З цією метою можуть бути використані стандар-
тизовані фрази типу: «Ви добре знаєте, що…», «Вас можливо зацікавить, що…» 
тощо.

Уведення в розповідне речення, основна мета якого – інформування про 
певні факти, звертання вносить у вираження повідомлення додаткові комуні-
кативні потреби – адресування конкретному співбесіднику, наприклад: панове, 
колего, добродію, сестро. За допомогою додавання суфікса можна надати цим 
словам різного емоційного забарвлення, наприклад, серденько, тестоньку, ма-
тусю, Настенько. Позначаючи конкретну особу, такі звертання із суфіксами 
суб’єктивної оцінки мають на меті вказати на позитивне ставлення до суб’єкта. 
Інтимізувальні засоби і синтаксично, і лексично урізноманітнюють мовлення. 

Пестливих відтінків надає реченню вживання звертання при підметі, вира-
женому особовим займенником, наприклад, у Лесі Українки: «Се ти, моя цари-
це?». Також емоційно насиченим є вокатив, якщо присудок у реченні виражений 
дієсловом не наказового способу, як правило, а дійсного.

З метою посилення позитивного впливу на співрозмовника пропонується 
вживати більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення. Це перш за все 
використання слів подяки. Найбільш уживаними, стилістично- нейтральними 
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ЛЮДМИЛА МАЦАПУРА
(Херсон)

ПОЭТИКА ГОТИЧЕСКОЙ НОВЕЛЛЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ М.Н. ЗАГОСКИНА
Ключові слова: готичний роман, готична традиція, готична новела, 
детектив, поетика.

Жанр готической новеллы, достаточно редко встречающийся в русской ли-
тературе І половины ХІХ века, в различных инвариантах представлен в цикле 
М.Н. Загоскина «Вечер на Хопре» (1834–1837). Этот цикл длительное время не 
считался заметным явлением в многообразном наследии писателя и редко при-
влекал внимание литературоведов. Между тем он представляет интерес с точки 
зрения развития готической традиции и становления малых жанров готичес-
кой прозы в русской литературе. Цель данной статьи – проанализировать осо-
бенности поэтики и внутреннюю динамику жанра готической новеллы в цикле 
М.Н. Загоскина «Вечер на Хопре».

Недооценка данного цикла объясняется несколькими причинами. Ю.А. Беля-
ев справедливо указывает на необъективность в восприятии современниками 
и потомками всех произведений М.Н. Загоскина, написанных после его знамени-
того романа «Юрий Милославский», грандиозный успех которого закрепил за 
писателем статус живого классика. Исследователь указывает, что предвзятость 
мнений о последующих произведениях М.Н. Загоскина объясняется высоким 
уровнем читательских ожиданий и «растущей требовательностью литератур-
ной общественности» после публикации «Юрия Милославского» [3]. Невнима-
ние критиков к циклу «Вечер на Хопре» объясняется ориентацией автора на 
поэтику готических романов, мода на которые в 1830-е годы уже прошла. 

О читательском интересе к циклу «Вечер на Хопре» свидетельствуют его 
многочисленные переиздания в ХІХ веке, преимущественно в недорогих сериях, 
представляющих литературу развлекательного характера. До революции повес-
ти «Вечер на Хопре», как называл их сам М.Н. Загоскин, выходили отдельными 
изданиями в 1837, 1857, 1902 годах, дважды в 1911 году, печатались в составе 
собраний сочинений писателя. В советское время отдельные произведения из 
этого цикла были опубликованы только в конце ХХ века в составе различных 
сборников русской романтической или фантастической повести. Сочинения 
М.Н. Загоскина, посвящённые теме сверхъестественного, стали активно пере-
издаваться в начале ХХІ века. Они входят в многочисленные антологии, пред-
ставляющие русскую готическую или мистическую прозу. 

В современных публикациях наметилась тенденция к переосмыслению 
роли и места цикла «Вечер на Хопре» в русской литературе и в творчестве 
М.Н. Загоскина. Так, в аннотации к изданию 2013 года указывается, что это 
«замечательный образец русской мистики, который по увлекательности не 
уступает знаменитым «Вечерам на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя» [7]. 

© Л. Мацапура, 2013
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пристрастю, блакитний – із ясною душею і ніжністю, зелений – зі спокійною за-
доволеністю, здоров’ям, теплом вогкої прохолоди, білий – із коліром холодного 
світу, безстрасністю, високою святістю, чорний – із сумом і смертю. 

Майстерність Короленка-художника, його вміння показати становлення ха-
рактеру героя-християнина засвідчує наявність у творі біблійних мотивів і сим-
волів, серед яких головне місце посідають такі, як Бог, молитва, обітниця, ікона, 
благовіст тощо. Бог у системі морально-етичних координат письменника, як і 
його героя, – це вищий духовний ідеал, до якого прагне людина впродовж усьо-
го свого життя. Орієнтація Попельського на етику християнства сприяла його 
духовному зростанню й прозрінню. 
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ТАТЬЯНА КОНЕВА

ИДЕЯ ПРИРОДНОГО СТРЕМЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К СЧАСТЬЮ И СВЕТУ В ПОВЕСТИ 
В.Г. КОРОЛЕНКО «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 

В статье представлена концепция характера главного героя повести В.Г. Короленко 
«Слепой музыкант», факторы, влияющие на формирование его жизненной позиции. Од-
новременно исследуется психология общечеловеческой тоски по полноте существова-
ния, раскрываются приемы создания внутренней картины мира.  

Ключевые слова: процесс формирования личности, психология общечеловечес-
кой тоски по полноте существования, граничная ситуация, переживание «момента 
истины», внутренняя картина мира.  

TATIANA KONEVA

THE IDEA OF NATURAL HUMAN DESIRE TO HAPINESS AND LIGHT IN THE STORY BY 
V.G. KOROLENKO «THE BLIND MUSICIAN»

The concept of the main character of the story by V.G. Korolenka «The Blind Musician» 
and the factors influencing the formation of his position in life was introduced in the article. 
Simultaneously the psychology of a universal human yearning for fullness of life is explored, the 
techniques of creating the internal picture of the world are revealed in this article.

Key words: the process of the personality formation, the psychology of a universal human 
yearning for fullness ofexistence, the marginal situation, the experience of the «moment of truth», 
the internal picture of the world. 
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в українській мові є вислови спасибі і дякую, які можуть посилювати значення 
вдячності за допомогою додавання прислівників дуже, сердечно, щиро, красно 
та ін. Наприклад: «Сердечне спасибі Вам за вашу пораду». В офіційних ситуаціях 
слова подяки можуть уживатися із дієслівною формою дозвольте: «Дозвольте 
подякувати Вам за книгу». 

Щоб делікатно вплинути на співрозмовника, важливо вибрати відповідну 
формулу відмови. Психологи вважають, що відмова сприймається важче, ніж 
згода, тому не рекомендують використовувати короткі репліки, наприклад: 
«Ні», «Заперечую», «Я не можу погодитися». У мові наявні ввічливі формули від-
мови, що переконливо свідчать про доброзичливе ставлення до комуніканта 
(«Ні, дякую»; «На жаль, ні»), або мовні засоби, які виконують функцію, аналогіч-
ну запереченню: «Сумніваюсь, що це можливо», «Це було б можливо, якби …». Для 
того, щоб послабити значення відмови і вона не сприймалась як неприємність, 
використовуються слова, що пом’якшують факт відмови, наприклад: «На жаль»; 
«Мені шкода»; «Мені прикро». У таких реченнях наявність або відсутність проти-
ставного сполучника але свідчить про безапеляційність або некатегоричність 
відмови. Порівняємо: «Шкода, але ми не можемо погодитися на такі умови»; «На 
жаль, ми не можемо погодитися на такі умови». Речення з відмовою можна по-
вторювати кілька разів, проте спокійно і впевнено. Легше сприймається відмо-
ва, якщо спочатку вказати на певні позитивні варіанти вирішення проблеми.

Для мовця важливо вміти логічно правильно побудувати процес переконан-
ня, щоб досягти бажаних цілей. Для цього застосовуються комплексні та при-
чиново-наслідкові еквіваленти тому що; подібно до того як; для цього; з цією ме-
тою; незважаючи на; якщо, то; після того як; перш ніж. Наприклад: «Необхідно 
навчити мистецтву слова – найважливішому засобу виховання, тому що мова 
не тільки засіб спілкування, а й ….» У документах це дотримання певної послі-
довності викладу матеріалу, підкреслення наступності чи черговості подій або 
явищ. Цьому сприяє й використання таких прислівників, як спочатку, водночас, 
потім тощо. 

Для переконання, чіткості висловлення думки має значення не тільки добір 
слів, а й правильна розстановка їх, акцентування більш важливих слів та підпо-
рядкування їм менш важливих, актуалізація членів речення, їхня смислова та 
інтонаційна відокремленість, що досягається завдяки порядку слів, наприклад: 
«Наші почуття щирі», «Щирі наші почуття». Як відомо, інверсія служить для 
смислового виділення слова, реми повідомлення. Наприклад, акцент на при-
кметниках робиться тільки за допомогою використання зворотного порядку 
слів, при сполученні двох іменників наголошується те слово, яке має форму ро-
дового відмінка, а при протиставленні виділяються обидві лексеми. При цьому 
відбувається і маніпулювання голосом, зміна тону, раптове підвищення чи зни-
ження його. Проте стомлюють співбесідника і довгі висловлювання, і занадто 
поспішне, бідне на паузи мовлення, і монотонне з невмілим логічним наголо-
шенням. Тому, бажаючи підкреслити важливість певної фрази, мовець промов-
ляє її більш повільно, голосно, виразно, виділяє інтонаційно окремі слова, подо-
вжуючи навіть окремі голосні.
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Чим більша прірва між комунікантами, тим більше непорозуміння та менше 
шансів переконати один одного. Тому застосовуються невербальні засоби спіл-
кування, наприклад, привітання партнера щирою усмішкою, доброзичливим 
поглядом, міцним рукостисканням із чоловіком або поцілунком руки жінці, лег-
ким поклоном, притисненням долоні до серця, поставою тулуба, яка демонструє 
внутрішню відкритість. Співрозмовники часто не виявляють своєї відвертості 
під час спілкування, цьому можуть допомогти знання невербальних засобів, які, 
як відзначають психологи, майже не контролюються свідомістю. Тому, добре 
знаючи мову жестів, ми легко можемо зрозуміти істинність чи неправдивість 
інформації, поданої у словесній формі. Крім того, на ефективність переконання 
впливають стан і склад аудиторії, її настрій і ставлення до того, хто переконує, 
зацікавленість запропонованою темою. Звичайно, процес переконання при ін-
дивідуальному спілкуванні відрізняється від комунікації з великою кількістю 
слухачів. 

Успіхові публічного виступу сприяє виразне мовлення, на яке впливає дик-
ція, тон, темп мовлення, інтонація. Доцільно залучати різну гучність голосу, 
враховувати мету й семантику переконання. Показником упевненості є значна 
гучність, а сигналом хвилювання, співпереживання є різні зміни голосу, нере-
гулярні його коливання, що впливає на достовірність інформації, переконання 
комуніканта. Тому в дискусії перемагає той, у кого сильний, добре поставлений 
голос, хто говорить упевнено, авторитетно, спокійно.

Отже, одним із важливих чинників успішного спілкування є бажання мов-
ця викликати в інших людей позитивні емоції та позитивне ставлення до себе, 
що є ефективним інструментом впливу на співбесідників та їхні переконання. А 
мистецтво переконання полягає в тому, щоб оволодіти вміннями якісно інфор-
мувати, обґрунтовувати свої думки, висувати переконливі аргументи.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОСТИ УБЕЖДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕНИЯ

В статье проанализированы вербальные и невербальные средства языка, которые 
используются в процессе межличностного общения для убеждения собеседника.
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долею, а ти вже людина… якщо ти захочеш виправити нашу помилку, якщо ти 
жбурнеш долі межи очі всі переваги, якими життя оточило тебе з колиски, і за-
хочеш зазнати долі ось цих нещасних… я, Максим Яценко, обіцяю тобі свою по-
вагу, поміч і сприяння… Раз у житті до кожної людини приходить доля й каже: 
вибирай!» [2, с. 353].  

Опинившись у межовій ситуації, Петро робить свій моральний вибір. Разом 
зі сліпими Кузьмою і Федором Кандибою, якому на війні випекли очі, він ви-
рушає за обітницею для Бога у Почаївський монастир. Прямуючи широкими 
шляхами, ночуючи в степу біля вогників, знайомлячись із людським горем, опа-
нувавши пісню сліпих, юнак зцілив душу, і, як наслідок, відбувається духовне й 
миттєве фізичне прозріння. Осяяння настільки сильне, що воно здатне любов’ю 
і добром запалити серця оточення.  

Як апофеоз перемоги світла над темрявою звучать слова лікаря, що новона-
роджена дитина бачить. Ніяка сила вже не здатна заглушити музику гармоній-
ного акорду оновлення життя в душі Петра. Він «прозрів і зуміє, – переконаний  
В.Г. Короленко, – нагадати щасливим про нещасних…» [2, с. 366]. 

Зображуючи процес становлення особистості, розкриваючи витончену ор-
ганізацію її внутрішнього світу, письменник використовує потужну наукову і 
художню палітру. Наче вчений-психолог він досліджує процес формування по-
нять і ідей у свідомості сліпонародженої дитини. Поруч із розгорнутими словес-
ними образами й почуттями В.Г. Короленко описує слухові емоції, які подаються 
музикально-пісенним ладом і створюють музику. Петрусь формує уявлення про 
змістову сферу буття, вдаючись до музичних асоціацій. Автор часто оперує му-
зичною термінологією, використовуючи назви музичних інструментів та їхніх 
частин (дудка, фортепіано, скрипка, контрабас, струна, клавіша), назви характе-
ру виконання музичного твору (мелодійно, унісон), назви музичних інтервалів 
(октава) та ряду звуків у межах октави (гама). До того ж музичні інструменти 
наділені властивостями живої істоти, є особливо близькими співрозмовниками 
героя. Про почуття кохання найщиріше розповідає скрипка, почуття суму й роз-
луки найтонше передає дудка, розмаїття людських почуттів превалює в мелоді-
ях, видобутих із фортепіано [1, с. 21]. 

Пейзажні замальовки у творі також відрізняються тонким психологізмом. 
Вони передаються у сприйнятті сліпого хлопчика, тому, як правило, мають зву-
ковий характер: «Він чув, як біжать потоки весняної води.., прорізаючись у глиб 
розм’яклої землі; віття буків шепотілося за вікнами, стикаючись і дзенькаючи 
легкими ударами в шибки. А квапливі весняні краплі від навислих на покрівлі 
бурульок… стукотіли тисячею лунких ударів» [2, с. 256]. Іноді природа постає 
перед хлопчиком на рівні відчуттів: не маючи змоги побачити сонце, герой по-
чував, «як щось матеріальне, пестливе й тепле торкається його обличчя ніжним 
зогріваючим дотиком. Потім хтось холоднуватий і легкий… знімає з його облич-
чя ці пестощі й пробігає по ньому відчуттям свіжої прохолоди» [2, с. 258]. 

Кольори, як і звуки, – символи однакових душевних станів. Уявити різнобарв’я 
природи Петрусеві допомагає система асоціативних зв’язків поміж кольорами, 
звуками та відчуттями. Червоний колір у його свідомості асоціюється з людською 
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дядько Максим. Адже недаремно він віддав своє здоров’я за щастя людей. Мак-
сим постійно домагався, щоб і племінник думав менше про свій недолік, а біль-
ше про страждання інших, щоб навчився відчувати чуже горе. 

Дядю хвилювало, що багата садиба – це тісний світ для підлітка, а життя 
тут зовсім не схоже на те, яким живе більшість людей. Тому й Петро, «що став 
уже юнаком, зріс, як теплична квітка, захищений від різних сторонніх впливів 
далекого життя» [2, с. 302].

І ось у садибу запрошуються різні гості, в тому числі й музиканти. Петро й 
сам іноді виїжджає в люди. Усі ці враження, з одного боку, розвинули в нього 
«чудову тонкість відчуттів», «слух його надзвичайно загострився» [2, с. 343]. З 
іншого – призвели до душевної кризи. Йому здавалося, що життя не потрібне, у 
нього замало місця тому, хто народився сліпим. 

Поворотними у виборі життєвого шляху героя можна вважати два момен-
ти. Перший –  знайомство з історією славетного на Запоріжжі сліпого молодо-
го бандуриста Юрка, котрий, постійно супроводжуючи верхи на коні у бойових 
походах легендарного українського отамана Гната Карого, трагічно загинув від 
татарської шаблі півтора століття тому. Петро слухав розповідь про співця-бан-
дуриста, і в його душі з’явилася гордість за славетне минуле українського коза-
цтва, яке у жорстокій боротьбі відстоювало незалежність і свободу неньки-Укра-
їни в роки польського поневолення. Другий момент – зустріч із двома сліпими 
послушниками у старому N-ському монастирі. Поспілкувавшись із ними, Петро 
доходить висновку, що життя містить якусь злість, що всі сліпонароджені злі, 
егоїстичні, відособлені від людей. Водночас він розуміє, що лінію своєї власної 
поведінки в суспільстві кожна людина обирає самостійно і це не залежить від її 
фізичного стану.

У житті Петра настав той період, коли необхідно було визначити своє місце в 
природі, своє ставлення до навколишнього світу, своє значення.  Цей процес від-
бувався у свідомості героя суперечливо й ускладнювався тим, що «до питання 
«нащо жити на світі?» – він додавав: «нащо жити саме сліпому?» [2, с. 341]. Часом 
йому здавалося, що він був би набагато щасливіший, якщо б його не оточували 
піклуванням і любов’ю, а надали можливість жити життям звичайних сліпих: 
просити милостиню, жебракувати. Стан душевної кризи героя поглиблювався. 
Пошуки нових страждань та бажання мучити ними себе й інших стало його по-
требою.

Навесні, коли віряни здійснювали паломництво до чудотворної католицької 
ікони, що знаходилася у старенькій церкві, Попельському випала нагода віч-на-
віч зустрітися з купкою сліпих жебраків, котрі з дерев’яними мисочками у руках 
просили милостиню, заводячи жалібну пісню. Сумна мелодія тих, щастю яких 
він так заздрив, злякала його. «Петро зупинився, і його обличчя перекривилось, 
наче якась слухова примара з’явилася перед ним у вигляді цього страдницького 
зойку» [2, с. 353]. Він прагнув скоріше втекти з цього місця, та дядько Максим, 
зупиняючи його, промовив: «Ти от… проклинаєш у душі своїх близьких за те, що 
вони відібрали в тебе щасливу долю оцих сліпих… ти, може, і маєш рацію! Та, 
клянусь честю старого солдата, всяка людина має право розпоряджатися своєю 
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The author makes an attempt to describe a vide range of language factors which are used 
in a language in order to influence the recipient while eye to eye communication.

Key words: communications, communication stratagy of presuation, influence, rhetoric, 
interaction, culture of communication, appeal, argumentation.  
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