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Знання людини про кількість еволюціонує протягом усіх періодів її практичної та
теоретичної діяльності і пройшло шлях від конкретно-чуттєвого до раціонального.
Дослідження кількості як одного з базових фрагментів картини світу зумовлюється
інтегрованим міждисциплінарним підходом до вивчення цього явища.

Динаміка розвитку лінгвістичної думки об’єктивує дослідження поняття
«кількість» і засобів її вербалізації у рамках структурно-логічного (Т. П. Ломтєв,
О. О. Холодович), гносеологічного (В. З. Панфілов, Ю. С. Степанов, В. Г. Таранець),
системно-функціонального підходів (В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, О. В. Бондарко,
О. В. Гулига, Н. Л. Клименко, О. М. Медвідь, С. О. Швачко, О. Й. Шендельс).
Останнім часом до вивчення квантифікації все більше залучаються результати
наукових пошуків лінгвокогнітивістів (Н. Д. Арутюнова, М. М. Болдирєв,
С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, А. М. Приходько, M. Johnson, G. Lakoff,
R. Langacker, L. Talmy та ін.). Утім, на фоні ґрунтовного вивчення онтологічного та
системного буття кількості, недостатньо дослідженим залишається питання
квантитативної об’єктивації у різних типах дискурсу.

Об’єктом роботи є різночастиномовні англомовні екстеріоризатори кількості,
предметом — виявлення прагматичного «заряду» квантитативних одиниць як
мовних засобів комунікативного впливу. Актуальність розвідки зумовлена
загальними тенденціями сучасних філологічних досліджень до пояснення
когнітивних процесів свідомості людини через лінгвальну сторону їх репрезентації у
різних типах комунікативних ситуацій.

Синтез низки соціальних, політологічних та лінгвістичних наук детермінував
становлення окремої галузі лінгвістики — політичної лінгвістики (лінгвополітології),
що акцентує увагу на вивченні політичної сфери комунікації, дослідженні шляхів та
засобів боротьби за політичну владу в процесі комунікативного впливу на політичну
свідомість народу. Одним з пріоритетних напрямків дослідження є вивчення
лінгвалізації політичного дискурсу (N. Fairclough, D. Graber, T. van Dijck, G. Lakoff,
J. Potter, R. Wodak, А. М. Баранов, В. В. Демецька, В. З. Демянков, Є. Г. Казакевич,
В. І. Карасик, В. А. Маслова, Г. Г. Почепцов, І. П. Сусов, А. П. Чудінов,
О. Й. Шейгал).

Комплексна природа дискурсу та поліаспектність його вивчення сприяли
становленню його таксономії. У залежності від компонентів комунікації (фрейму,
сценарію спілкування, соціальних ролей комунікантів, видів та сфери спілкування та
характеру відносин між учасниками комунікативного акту тощо) диференціюють
офіційні (інституціональні) та неофіційні типи дискурсу.
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З огляду на соціальну ригористичність статусно-рольових відносин між
комунікантами політичного дискурсу, він тяжіє до розряду офіційних видів. У
поданому дослідженні за одне з базових приймаємо твердження Д. Грейбера про те,
що повідомлення, наповнене політичним змістом та реалізоване в обставинах,
релевантних політиці, може бути віднесеним до сфери омовлення політичного
дискурсу [6; с. 196].

Осмислення поняття «політика» уможливлює ідентифікацію основної функції
політичного дискурсу, що полягає у його використанні з метою боротьби за владу та
її реалізацію. Зв’язок з ідеологічністю, як одна із приорітетних рис політичного
дискурсу, актуалізує таку його специфічну функцію, як реалізація інформації з метою
впливу на реципієнта та формування у його когніції певної картини світу через
політичні повідомлення [6; с. 37].

Вибір жанру інавгураційної промови для дослідження пояснюється твердженням,
що публічна промова політика (у даному випадку — інавгураційна промова)
актуалізує прагматику політичного дискурсу — інтенцію мовця до боротьби за владу
та впливу на політичну свідомість реципієнтів. Такі маніпулятивні стратегії
передбачають залучення широкого спектру вербальних та невербальних засобів
політичної комунікації.

Специфіка інавгураційного виступу обумовлює залучення квантитативних
одиниць різного частиномовного подання з метою реалізації інтенцій автора
промови. Аналіз функціонального буття цих одиниць вбачається актуальним з
позицій ідентифікації прагматичних настанов президента.

У мові та мовленні квантитативні одиниці виконують нумеративну функцію
[4; с. 20] (We must act, knowing that today’s victories will be only partial and that it will
be up to those who stand here in four years and 40 years and 400 years hence to advance
the timeless spirit once conferred to us in a spare Philadelphia hall.), димензіональну
[5; с. 180] (They [challenges] will not be met easily or in a short span of time.)
номінативну [3; с. 186] (Now, more than ever, we must do these things together, as one
nation and one people.), експресивну [2; с. 17] (The words have been spoken during
rising tides of prosperity and the still waters of peace.). З огляду на такий широкий
спектр функцій, квантитативні одиниці здатні виступати дієвим засобом актуалізації
авторських інтенцій у текстах політичного дискурсу.

Політичний дискурс відзначається типовим арсеналом мовних засобів
комунікативного впливу, задля реалізації якого використовуються лексеми зі
специфічним значенням, у залежності від жанру тексту, де вони функціонують. До
випадків уживання стилістично нейтральних квантитативних одиниць належить
використання числівників у нумеральній функції [5; с. 179], наприклад: Forty-four
Americans have now taken the presidential oath. // The patriots of 1776 did not fight to
replace the tyranny of a king with the privileges of a few or the rule of a mob. // A decade of
war is now ending. // What makes us exceptional — what makes us American – is our
allegiance to an idea articulated in a declaration made more than two centuries ago …У
цьому випадку вони апелюють до фонових знань і історичного досвіду слухача, а
також актуалізують фактологічну базу інавгураційного виступу.

Тексти інавгураційних промов Президента США Б. Обами містять випадки
«числової гри», що об’єктивується вживанням іменників із семантикою тотальності,
формально репрезентованих формами однини з граматичною референцією до
множини, наприклад: To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual
interest and mutual respect . // We, the people, still believe that every citizen deserves a
basic measure of security and dignity. … But we reject the belief that America must
choose between caring for the generation that built this country and investing in the
generation that will build its future.

Вживання номенів зі значенням незлічуваності у формі множини є дієвим засобом
впливу на реципієнта за рахунок реалізації ефекту «масовості»: It has not been the
path for the faint-hearted, for those who prefer leisure over work, or seek only the
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pleasures of riches and fame. // We will harness the sun and the winds and the soil. // But
we have always understood … that preserving our individual freedoms ultimately requires
collective action. // Our brave men and women in uniform, tempered by the flames of
battle, are unmatched in skill and courage.

Граматична семантика множинності, реалізована у тексті першого
інавгураційного виступу субстантивними лексемами, актуалізує наявність у великій
кількості викликів та завдань, які має виконати новообраний лідер: Today I say to you
that the challenges we face are real, they are serious and they are many. Водночас,
визнання і омовлення кількісно-якісного статусу існуючих проблем підсвідомо
вселяє у слухачів надію на існування та усвідомлення мовцем методів їх подолання.
Детермінація великої кількості труднощів, перед якими опинився новообраний
президент, актуалізує його готовність їх вирішувати. У світлі цього, у своїй першій
інавгураційній промові, Б. Обама обіцяє«багато» та «по суті»: The question we ask
today is not whether our government is too big or too small, but whether it works, whether
it helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a retirement that is
dignified. // We will build the roads and bridges, the electric grids and digital lines that
feed our commerce and bind us together.

Відмітною рисою тексту другої інавгураційної промови є фактична відсутність
«багатообіцяючих» заяв щодо покращення матеріальних благ народу, а радше
говорить про ідеї, рішення, апелює до людських цінностей. Утім автор промови все-
одно звертається до вживання плюративних субстантивних форм, у чому вбачається
спроба компенсації якісного аспекту кількісним (невизначено-кількісним): For now
decisions are upon us and we cannot afford delay. // That is our generation’s task – to
make these words, these rights, these values of life and liberty and the pursuit of happiness
real for every American. // So we must harness new ideas and technology to remake our
government, revamp our tax code, reform our schools, and empower our citizens with the
skills they need to work harder, learn more, reach higher.

Використання полярних пар дієслівних лексем із значенням «зменшувати ::
збільшувати», актуалізують процеси «покращення» та «погіршення» [1; с. 188],
привертаючи увагу слухача до завдань новообраного лідера: We will restore science to
its rightful place and wield technology's wonders to raise health care's quality and lower its
costs. // With old friends and former foes, we'll work tirelessly to lessen the nuclear threat
and roll back the specter of a warming planet. // We must make the hard choices to reduce
the cost of health care and the size of our deficit. // The commitments we make to each
other through Medicare and Medicaid and Social Security, these things do not sap our
initiative, they strengthen us. // For we, the people, understand that our country cannot
succeed when a shrinking few do very well and a growing many barely make it.

Серед прономінальних вербалізаторів кількості у текстах інавгураційних промов
виокремлюється група квантифікаторів з семантикою невизначеної кількості.
Використання займенників у функції субстантивних субститутів реалізує спробу
мовця дистантувати себе та свій народ від тих, хто не має наміру співпрацювати із
новим лідером та американським народом, наприклад: … there are some who question
the scale of our ambitions, who suggest … // … for those who seek to advance their aims by
inducing terror… // To those who cling to power through corruption and deceit … //

На противагу узуальному вживанню особового займенника we у текстах обох
промов, текст другої промови фіксує цікавий випадок займенникової актуалізації
тотальної кількості: You and I, as citizens, have the power to set this country’s course.
You and I, as citizens, have the obligation to shape the debates of our time ... Таке
вербальне оформлення, з одного боку, семантизує спільність та єдність лідера зі
своїм народом, а з іншого — президентом уперше проводиться демаркація
соціальних кордонів, що акцентує неоднорідність їх статусів.

Кількість як передумова прояву певного ступеня ознаки виступає базовим
атрибутом когнітивних операцій порівняння та оцінки якості. Порівняння бере
активну участь у реалізації текстових категорій, що пояснюється відображенням у



Філологічні трактати. – Том 5, № 2 ‘2013 35

когнітивному механізмі порівняння певного світогляду людини, а також
прагматичним потенціалом впливу на чуттєву, оцінну та емоційну сфери рецептора.

Ад’єктивно-адвербіальні одиниці-актуалізатори кількості є маркерами
категоріального перетину кількості, якості, інтенсивності та оцінки, а також
темпорально-просторових доменів.

Ад’єктивні одиниці з кількісною семантикою у текстах інавгураційних промов
Б. Обами апелюють до образу американської мрії та національного ідеалу через
згадки про воєнне історичне минуле, величне теперішнє та світле майбутнє. З
позицій лексичної семантизації кількості виокремлюються одиниці на позначення
злічуваності та розмірності, наприклад: For us, they packed up their few worldly
possessions and traveled across oceans in search of a new life. // In the year of America's
birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the
shores of an icy river.

Чільне місце в ад’єктивній актуалізації кількості посідають номінації-
актуалізатори сем континуальності та темпорально-просторової безмежності, якими
просто «просякнутий» текст другої промови президента США: Today we continue a
never-ending journey to bridge the meaning of those words with the realities of our time. //
America’s possibilities are limitless, for we possess all the qualities that this world without
boundaries demands …. // Progress does not compel us to settle centuries-long debates
about the role of government for all time, but it does require us to act in our time. // We, the
people, still believe that enduring security and lasting peace do not require perpetual war.

Такі квантифікатори омовлюють незліченний (інфінітний) аспект існування
певних реалій життя американського суспільства та об’єктивують тему невпинного
розвитку країни і нації від самого моменту її зародження.

Інавгураційна промова покликана завірити слухача у правильності вибору нового
лідера. Адресант повідомлення залучає до тексту форми ступенів порівняння з метою
заспокоїти, переконати та запевнити народ у стабільному теперішньому та кращому
майбутньому, наприклад: The time has come … to choose our better history… // They saw
America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than all the
differences…// We remain the most prosperous, powerful nation on Earth. // But we are
also heirs to those who won the peace and not just the war; who turned sworn enemies into
the surest of friends … // They are the words of citizens and they represent our greatest
hope.

В англомовному дискурсі вживання аналітичних та флективних вербальних форм
градації якості є валюативним з огляду на прагматичні настанови мовця. За
твердженням Н. М. Раєвської, наголос на more та most привертає увагу до поняття
ступеня, а логічний наголос на прикметнику висуває на перший план його лексичне
наповнення [7; с. 91].

У рамках інавгураційного виступу як політичного послання прислівникові
вербалізатори кількості детермінують ступінь чи міру ознаки і вживаються з метою
оцінної квантифікації об’єктів: less than 60 years ago, most in doubt, too many big
plans, for far too long тощо. Частотне вживання інтенсифікатора too пояснюється його
природною функцію посилення ступеня чи міри ознаки об’єкта, актуалізованих
іншими якісними одиницями: The question we ask today is not whether our government
is too big or too small … // Our health care is too costly, our schools fail too many. // Our
citizens, seared by the memory of those we have lost, know too well the price that is paid
for liberty.

Окрім лексичних одиниць, що традиційно співвідносять з самостійними лексико-
граматичними класами слів, у текстах інавгураційних промов Б. Обами наявні
випадки вживання службових слів, що реалізують у мовленнєвому оточенні
семантику точної і неточної кількості, наприклад: Together, we discovered that a free
market only thrives when there are rules to ensure competition and fair play. // But we
reject the belief that America must choose between caring for the generation that built this
country and investing in the generation that will build its future. // Yet, every so often the
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oath is taken amidst gathering clouds and raging storms. // That we are in the midst of
crisis is now well understood. Завданням таких службових лексем є констатація та
уніфікація отриманого досвіду (we discovered that a free market only thrives —
об’єктивація сингулярності), актуалізація топіка альтернативи (choose between caring
for the generation that built this country and investing in the generation — об’єктивація
дуальності), сприяння усвідомленню адресантами реального стану речей, а саме:
індивідуального та колективного зіткнення з масовістю труднощів, які все ж є надія
подолати (amidst gathering clouds and raging storms; we are in the midst of crisis —
реалізація квантитативної опозиції «однина::множина» через метафоричне
осмислення окремого індивіда або народа в цілому у центрі великої кількості
життєвих проблем та перешкод).

Детальне вивчення обох текстів промов Б. Обами виявляє у межах квантитативної
лексики домінантне положення вербальних знаків з семантикою збірності або
тотальної множинності різного частиномовного подання, наприклад: America, in the
face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless
words; … // In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of
patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. We recall that what
binds this nation together is not the colors of our skin or the tenets of our faith or the
origins of our names. // We, the people, declare today that the most evident of truths — that
all of us are created equal — is the star that guides us still; … Очевидно, що вони
покликані нести основну інтенцію автора — визнання спільних проблем та апеляцію
до єдності народу і лідера в умовах внутрішньонаціонального розвитку та глобальної
ролі Сполучених Штатів Америки.

З огляду на прагматичний заряд інавгураційна промова є одним із
найвпливовіших політичних виступів. Аналіз мовних одиниць із квантитативною
семантикою у текстах інавгураційних промов Б. Обами доводить, що сема кількості,
інгерентна лексемам різного частиномовного подання, виступає дієвим засобом
реалізації комунікативного впливу на реципієнта повідомлення.

Дослідження доводить, що з числа квантитативних вербалізаторів у текстах
превалюють одиниці з невизначено-кількісною семантикою. Це пояснюється тим, що
інавгурація президента є своєрідним «фінальним акордом» довготривалої гонитви за
державний пост, тому автор промови робить ставку на образність та емоційність з
метою встановити більш тісний контакт, завоювати прихильність свого народу, а
також упевнити його у вірності зробленого вибору. Водночас обмежене
використання лексики із семантикою точного числа обумовлюється відсутністю
необхідності оперування мовою «сухих чисел» (числові показники, статистичні дані
тощо) та уникнення подання інформації, важкої до сприйняття на слух адресатами. У
світлі цього перспективним вважаємо проведення порівняльного дослідження текстів
президентських промов у циклі «передвиборчі тексти — інавгураційний текст —
текст-звернення по завершенні строку президентства».
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проблем системно-функционального существования квантитативных единиц английского языка. На
материале текстов инаугурационных речей Б. Обамы детерминируется различная частеречная
репрезентация квантитативной лексики, с позиций реализации манипулятивных стратегий общения
анализируется прагматический потенциал количественных единиц в текстах политического
выступления.
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