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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДЕКСАЛЬНО-ОЦІННОГО  

КОМПЛЕКСУ З ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ В АНГЛІЙСЬКОМУ  
ТЕКСТІ БІБЛІЇ 

 
У фокусі дослідження сучасної лінгвістичної науки знаходяться 

такі фундаментальні онтологічні категорії, як “людина”, “час”, 
“простір”. У зв’язку з цим особливо актуальною стає проблема функ-
ціонування індексально-оцінного комплексу (надалі ІОК), що являє 
собою єдність дейксиса та оцінки і проявляється в таких категоріях, 
як “точка зору”, “своє – чуже”, “чуже мовлення”. Дейкис розгляда-
ється нами як вказівка, як значення або функція мовної одиниці, що 
виражається лексичними і граматичними засобами.1 Вказівна функція 
є головною в особових та присвійних займенників, вказівних займен-
ників, а також прислівників місця й часу. Відповідно розрізняють 
персональний, локальний та темпоральний типи дейксису.  

Під оцінкою ми розуміємо позитивне або негативне ставлення 
мовця (або будь-якої іншої особи) до людей, предметів і явищ навко-
лишньої дійсності. Ми розрізняємо експліцитну та імпліцитну оцінку. 
Експліцитна оцінка – це оцінка, яка виражається за допомогою оцін-
ного слова (позитивного або негативного), що має безпосереднє від-
ношення до об’єкта оцінки. Імпліцитна оцінка характеризується від-
сутністю такого оцінного слова, а якщо воно й є, то відноситься або 
до всього вислову, або до чогось, що має непряме відношення до об’-
єкта оцінки. Імпліцитна оцінка зазвичай виявляється на рівні цілого 
речення. Як правило, вона не вказує на особисті риси об’єкта оцінки, 
а лише на ставлення до нього мовця. 

Проблема взаємодії дейксиса й оцінки набуває в лінгвістичній 
літературі великого значення. Н.Г. Кірвалідзе,2 Т.М. Ушакова,3 В.Г. 
Байков,4 Н.Г. Гуменюк,5 А.В. Кравченко6 досліджують деякі аспекти 
взаємодії дейксиса й оцінки, але їх роботи не носять системного харак-
теру. Дослідження ІОК у тексті Біблії є особливо продуктивним, тому 
що саме релігія повинна чітко відокремлювати “своїх” від “чужих” й 
висловлювати ставленні до себе, співрозмовника та інших осіб.  

Багато лінгвістів вказує на принципову відмінність третьої особи 
від першої і другої. Це передусім особа, що не бере участь в акті ко-
мунікації, у той час як займенники першої і другої особи позначають 
відповідно мовця та адресата. На думку М.С. Веденькової, відносини 
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першої і другої особи можна уявити як вісь “перша особа – друга осо-
ба”, і ця вісь є цілком протиставленою третій особі. Диспозиція осіб є 
двополюсовою і містить на одному полюсі два компоненти (перша, 
друга особи), а на іншому – один компонент (третя особа).7  

Е. Бенвеніст вважає, що третя особа являє собою немаркований 
член кореляції особи. Не-особа є єдино можливою формою виражен-
ня для тих актів мовлення, що не повинні вказувати на самих себе, а 
являють собою процес, орієнтований на кого завгодно чи на що за-
вгодно, крім самого акта мовлення, і ці хто чи що завгодно завжди 
здатні мати об’єктивну референцію.8 Третя особа співвіноситься з 
“чужим” світом, який є відстороненим від мовця та адресата і, відпо-
відно, від ситуації комунікації.  

Таке відсторонення виражається в тому, що займенник він може 
вживатися як субститут з різними експресивними нарощеннями зміс-
ту: збірність, невизначеність, відчуженість, негативність. У перенос-
ному вживанні займенник він лексикалізується і здобуває самостійне 
метафоричне значення “ворог”. Таким чином, значення відчуженості 
є базовим й об’єднуючим для формування численних варіантів і суб-
варіантів семантики цього слова.9 Займенники третьої особи познача-
ють людей, що є виключеними з особистого простору мовця, і при 
вживанні цих слів стосовно присутніх ми тим самим виключаємо їх з 
нашого простору, виявляючи негативне до них ставлення. На нашу 
думку, це і є тією точкою, в якій дейксис, що виражається займенни-
ками третьої особи, перетинається з негативною оцінкою.  

Метою нашого дослідження є виявлення закономірностей функці-
онування персонального ІОК з третьою особою. Складовими ІОК тре-
тьої особи є, з одного боку, дейксис третьої особи, а з іншого – оцінка. 
До світу третьої особи належить сама особа, що не бере участі в акті 
комунікації (виражається за допомогою особових займенників he, she, 
they), а також те, що є їй близьким фізично або духовно (виражається 
за допомогою фраз із присвійними займенниками третьої особи his, 
her, their, які можуть позначати як родичів і друзів неучасника акту 
комунікації, так і його вчинки, заповіді, повчання і т.ін.).  

Оцінка в англійському тексті Біблії може бути спрямована на 
фізичні, моральні, емоційно-психічні, соціальні й соціо-культурні 
чинники оцінюваного об’єкта. Релігійно-виховна мета Біблії зумов-
лює переважаючу оцінку моральних рис людини. 

Позитивна оцінка світу третьої особи може виражатися за допо-
могою суб’єктно-орієнтованих висловлювань, коли мовець виявляє 



244 

своє позитивне ставлення, при цьому використовуються такі слова, як 
love, mercy, compassion. Наприклад:  

I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger 
is turned away from him (Hosea 14, 4). 

У об’єктно-орієнтованих висловлюваннях позитивні риси тре-
тьої особи можуть експлікуватися як на рівні фрази, так і на рівні ре-
чення за допомогою прикметників: holy, wise, faithful, perfect, 
honourable, faultless, righteous, blessed, faithful, good. Наприклад: 

They shall not take а wife that is а whore, or profane; neither shall 
they take а woman put away from her husband: for he is holy unto his God 
(Leviticus 21, 7). У даному випадку ІОК маніфестується на рівні ре-
чення за допомогою індексального маркера he з одного боку і оцінно-
го прикметника holy, що виражає позитивну етичну оцінку, з іншого. 

Схвальні дії третьої особи (do that which is right, please, do good, 
judge righteously, do marvellous things, do the righteous acts) можуть 
оцінюватися позитивно з погляду мовця або ж бути загальновизнано 
позитивними. Наприклад: 

And he did that which was right in the sight of the LORD, yet not like 
David his father: he did according to all things as Joash his father did (2 
Kings 14, 3). У наведеному прикладі оцінка виявляється на рівні ре-
чення за допомогою дієслівної фрази did that which was right, яка ма-
ніфестує позитивну нормативну оцінку. 

Оцінка може виражатися за допомогою іменника, що позначає 
особу, яка займає високе положення і таким чином має позитивну 
оцінку: God, Saviour, the anointed: 

The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: 
he is my God, and I will prepare him an habitation; my father’s God, and I 
will exalt him (Exodus 15, 2). 

Позитивна оцінка виражається метафорично, як правило, коли 
об’єктом оцінки є Бог або Ісус Христос. Наведемо приклад: 

He is the Rock, his work is perfect: for all his ways are judgment: а 
God of truth and without iniquity, just and right is he (Deuteronomy 32, 
4). У даному реченні спостерігається велике скупчення оцінних слів і 
висловлювань, як метафоричних (He is the Rock), так і нормативних 
(just and right is he), загальнооцінних (his work is perfect) і етичних 
(his ways are judgment). Прагматична мета такої оцінної конвергенції 
– переконання адресата у досконалості, правоті і справедливості Бога. 

У випадку імпліцитної маніфестації позитивної оцінки вона мо-
же бути співвіднесена з суб’єктом оцінки і виражатися в його намірі 
зробити щось добре третій особі, при цьому використовуються такі 
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дієслова та дієслівні висловлювання: bless, make fruitful, make а great 
nation, multiply exceedingly, not take my mercy away from, give rest 
from all his enemies. Наприклад: 

And I will bless her, and give thee а son also of her: yea, I will bless 
her, and she shall be а mother of nations; kings of people shall be of her 
(Genesis 17, 16). Мовець у даному випадку має намір благословити її 
(Єву), що доводить його позитивне до неї ставлення. 

Імпліцитна оцінка може виражатися за допомогою імператива, 
коли мовець наказує слухатися людину або людей, що належать до 
світу третьої особи, або дякувати і прославити їх (obey, be thankful 
unto, praise, be obedient to). У даному випадку, як і в попередньому, 
використовуються дієслова та висловлювання з позитивним значен-
ням – прославляння, порятунку, слухняності, подяки, а також прохан-
ня не робити нічого поганого третій особі. 

Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with 
praise: be thankful unto him, and bless his name (Psalms 100, 4). За до-
помогою виділених частин речення мовець закликає адресата прояви-
ти позитивне ставлення до третьої особи, подякувати їй і благослови-
ти її. Позитивна оцінка в даному прикладі є імпліцитно вираженою, 
оскільки мовець не визначає позитивні риси третьої особи і не висло-
влює свого безпосереднього ставлення до неї, але із заклику подяку-
вати або ж благословити третю особу випливає, що ця людина зроби-
ла щось добре мовцю і заслуговує на позитивне ставлення і позитив-
ну оцінку, нехай навіть імпліцитну.  

В англійському тексті Біблії використовуються також речення з 
модальним дієсловом shalt у формі повчання, що звучать менш кате-
горично порівняно з імперативом. В ній наголошується також, що з 
тобою відбудеться, якщо ти підкоришся третій особі і виконуватимеш 
її заповіді, і, відповідно, що з тобою трапиться, якщо ти цього не ро-
битимеш:  

Know therefore that the LORD thy God, he is God, the faithful God, 
which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his 
commandments to а thousand generations (Deuteronomy 7, 9). В даному 
випадку ІОК маніфестується на рівні речення. Індексальними марке-
рами є займенник третьої особи однини him і висловлювання з при-
свійним займенником третьої особи однини his commandments. Оцін-
ка є імпліцитною і випливає з контексту: якщо ти любиш його (Бога) і 
наслідуєш його заповіді, то він буде милостивий до тебе, що означає, 
що так і треба робити, тобто проявляти позитивне ставлення до Бога і 
усього того, що відноситься до його світу.  
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Одним із засобів вираження імпліцитної позитивної оцінки є 
побажання, напуття grace be with. Поганій людині не бажатимеш ні-
чого доброго, і якщо ти бажаєш комусь щастя, милості або благодаті, 
то це означає, що ти до нього позитивно ставишся, наприклад: 

Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. 
Amen (Ephesians 6, 24). 

Займенник третьої особи однини може використовуватися в зна-
ченні “саме він” (Бог) – той, на кого чекали, на кого сподівалися. У 
цьому випадку he має скоріше називну функцію, ніж дейктичну, оскі-
льки він набуває певного номінативного значення, що має позитивну 
конотацію: 

Hearken unto me, О Jacob and Israel, my called; I am he; I am the 
first, I also am the last (Isaiah 48, 12). 

У Біблії маніфестується також позитивний стан людей, що нале-
жать до світу третьої особи: 

They are not in trouble as other men; neither are they plagued like 
other men (Psalms 73, 5). У даному прикладі позитивна оцінка стану 
виражається на рівні речення за допомогою використання слів негати-
вної оцінки (trouble, plagued) у заперечному контексті. 

Негативне ставлення мовця до світу третьої особи може виража-
тися за допомогою слів, шо репрезентують негативну оцінку: loth, 
hate, wrath, fury, mad against, наприклад: 

And I punished them oft in every synagogue, and compelled them to 
blaspheme; and being exceedingly mad against them, I persecuted them 
even unto strange cities (Acts 26, 11). 

У об’єктно-орієнтованих висловлюваннях можуть маніфестува-
тися негативні властивості третьої особи, при цьому використовують-
ся такі оцінні слова, як guilty, iniquity, loud, stubborn, mischievous, 
evil, contentious, ignorant, rebellious, presumptuous, vain, perverse, 
crooked, filthy. Наприклад: 

They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they 
speak loftily (Psalms 73, 8). У даному прикладі ІОК знаходить своє 
вираження на рівні речення. Дейктичним маркером є займенник тре-
тьої особи множини they, а оцінними – прикметник етичної оцінки 
corrupt, прислівники wickedly і loftily.  

Несхвальні вчинки третьої особи можуть експлікуватися за допо-
могою дієслів та дієслівних фраз: sin, commit whoredoms, weary 
oneself with lies, transgress against, do evil, go а whoring. Наприклад: 

They provoked him to jealousy with strange gods, with abominations 
provoked they him to anger (Deuteronomy 32, 16). У даному прикладі 
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для маніфестації оцінки використовується висловлювання with 
abominations provoked they him to anger. Воно є негативним з погляду 
мовця, і про це свідчить іменник abominations, що виражає негативну 
етичну оцінку. 

Негативна оцінка світу третьої особи може виражатися метафо-
рично: 

Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, 
reap the same (Job 4, 8). 

У випадку імпліцитної маніфестації оцінки світу третьої особи 
вона може бути співвіднесена з мовцем і виражатися у його намірі 
зробити щось погане третій особі: blot out, cut off, curse, bring the 
calamity of Esau upon, destroy, call for а sword against, plead with 
pestilence and with blood against, raise against, reject, refuse. Як можна 
помітити, дані висловлювання позначають здебільшого вбивство, 
вигнання і зречення. Наприклад: 

Then I will set my face against that man, and against his family, and 
will cut him off, and all that go а whoring after him, to commit whoredom 
with Molech, from among their people (Leviticus 20, 5). Мовець в даному 
випадку використовує дієслово вбивство cut off, при цьому основною 
метою цього використання є прояв негативного емоційного ставлення 
до третьої особи. 

Прокляття на адресу третьої особи виражаються за допомогою 
імперативу. Типовими в Біблії є такі конструкції: let destruction come 
upon him, let him be condemned, let there be none to extend mercy unto 
him, let him fall, let nothing of her be left, let her be defiled, let judgment 
be executed speedily upon him, let all the congregation stone him і 
cursed be he. Вони вживаються для маніфестації негативного ставлен-
ня до третьої особи, наприклад: 

Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he 
hath hid catch himself: into that very destruction let him fall (Psalms  
35, 8). 

Імпліцитна негативна оцінка може виражатися у формі імперати-
ву, коли мовець закликає зневажливо ставитися, вбити або відринути 
від себе світ третьої особи: remove thy way far from, eat thou not the 
bread of him that hath an evil eye, bring low, disappoint, cast down, 
abase. З цією ж метою використовуються речення з модальним діє-
словом shalt. Наприклад: 

Thou shalt not consent unto him, nor hearken unto him; neither 
shall thine eye pity him, neither shalt thou spare, neither shalt thou 
conceal him (Deuteronomy 13, 8). У даному прикладі мовець закликає 
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не робити нічого доброго третій особі і не мати з нею нічого спільно-
го, з чого випливає його негативне ставлення до неї.  

Питальна структура Who is… that we should…? виражає нікчем-
ність третьої особи в порівнянні з мовцем, наприклад: 

And Gaal the son of Ebed said, Who is Abimelech, and who is 
Shechem, that we should serve him? is not he the son of Jerubbaal? and 
Zebul his officer? serve the men of Hamor the father of Shechem: for why 
should we serve him? (Judges 9, 28). У даному випадку імпліцитна не-
гативна оцінка маніфестується за допомогою питання Who is 
Abimelech, and who is Shechem, that we should serve him? Дана оцінка 
є швидше емоційною, ніж раціональною, і мовець має за мету переко-
нати адресата в тому, що люди, які належать до світу третьої особи, є 
нікчемними і їм служити не слід. 

Негативна оцінка може бути спрямована на стан третьої особи, 
наприклад: 

And it shall come to pass, when many evils and troubles are befallen 
them, that this song shall testify against them as а witness; for it shall not 
be forgotten out of the mouths of their seed: for I know their imagination 
which they go about, even now, before I have brought them into the land 
which I sware (Deuteronomy 31, 21). У даному прикладі ІОК виявляєть-
ся на рівні речення і виражається особовим займенником множини 
they з одного боку і висловлюванням many evils and troubles are 
befallen, що експлікує проспективну негативну оцінку стану. 

Загальна кількість досліджених нами персональних ІОК з займе-
нниками третьої особи складає 4246 одиниць. Співвідношення пози-
тивної і негативної оцінки третьої особи в англійській Біблії може 
бути унаочнене у такій таблиці: 

 

 
Як показують наведені у таблиці кількісні дані, відносно третьої 

Тип оцінки Однина, % Множина, % 
Співвідношення 
позитивної  

та негативної 
оцінки, % 

Позитивна 53,04 19,47 36,06 

Негативна 47,96 80,63 63,94 

Співвідношення 
однини  
та множини, % 

49,55 50,45   

Таблиця 1 
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особи в переважній більшості випадків використовуються негативні 
ІОК і відповідно негативна оцінка (63,94%). Привертає увагу той 
факт, що однина оцінюється практично рівномірно (53,04% – позити-
вні ІОК і 47,96% негативні), а множина – з великою перевагою у бік 
негативної оцінки (80,63%). Це можна пояснити тим, що займенник 
однини he часто використовується для позначення Бога, а займенник 
множини they – в більшості випадків – для “їх”, “чужих”, “не-своїх”, 
людей чужого віросповідання.  

Результати нашого дослідження перегукуються з думкою Б.Ф. 
Поршнєва про негативну оцінку оцінку “їх”: “Тільки відчуття, що є 
«вони», народжує бажання самовизначитися стосовно “їх”, відокре-
митися від “них” у якості “ми”. (....) “Вони” – це не справжні люди, 
а “ми” – справжні”.10 До того ж, отримані результати сполучаються з 
висловлюванням А.Б. Пеньковського про те, що саме множина є по-
казчиком “чужого світу”, “чужості”,11 що має негативну оцінку. 

Співвідношення позитивної і негативної оцінки в різних типах 
персонального дейксису виглядає наступним чином: 

Як свідчать отримані кількісні дані, співвідношення позитивної і 
негативної оцінки в персональному дейксисі є практично рівномір-
ним (відповідно 49,01% і 51,99%). Найчастіше оцінюється третя особа 
– людина або люди, які є відсутніми у момент комунікації, є “чужими” 
для мовця і адресата (41,75%). Спрацьовує стереотип: якщо вони відсу-
тні, то про них можна говорити все що завгодно – добре й погане.  

Найрідше оцінка виявляється відносно себе (25,28%), що є цілком 
зрозумілим: одним із правил успішної комунікації є те, що про себе 
потрібно говорити якмога менше, а більше говорити про адресата і його 
проблеми, особливо якщо хочеш схилити його на свій бік (32,97%). 
Найчастіше позитивно оцінюється світ другої особи (40,45%), найрідше 
– світ першої особи (28,19%) (себе хвалити непристойно). Що ж до не-
гативної оцінки, то результат виявився цілком передбаченим: найчасті-
ше негативно оцінюється третя особа (51,35%), а якщо з цим результа-
том зіставити дані таблиці 1, то виходить, що найбільша кількість нега-
тивних ІОК персонального дейксису нами було виявлено із займенни-
ком третьої особи множини they, який використовується для позначен-
ня “чужих”.  

У контексті проведення дослідження саме на матеріалі англійсь-
кої Біблії можна зробити такий висновок: перша особа використову-
ється для позначення людей “свого” віросповідання (християн), третя 
– людей “чужого” віросповідання (язичників, іудеїв і т.ін.), а до світу 
другої особи належать люди, які ще не визначилися, вони ще не 
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“свої”, але вже й не “чужі”. Саме за адресата ведеться боротьба між 
світом першої особи і світом третьої особи. Метою мовця є схилити 
адресата на свій бік, зробити так, щоб він зрікся усього “чужого” і 
прийняв християнство у якості своєї релігії. Метою другої особи є 
добитися жалості та співчуття від першої особи через визнання своїх 
гріхів. Адресат повинен зробити висновок: якщо не хочеш мати нічо-
го небажаного – не май нічого спільного зі світом третьої особи 
(“чужими”), а май справу зі “своїми”, зі світом першої особи. 

Як перспектива подальшого дослідження нами розглядаються 
персональні ІОК першої та другої особи, локальний та темпоральний 
ІОК, а також категорія “свого” – “чужого” і сполучувані з нею знаки 
оцінки. 
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