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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУГЕСТІЇ СТОСОВНО ПОНЯТТЯ «WISDOM»  
В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ
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Стаття присвячена мовним засобам вираження сугестії стосовно поняття «wisdom» в середньоанглійських 
біблійних текстах. Розглянуто витоки та ступінь вивченості поняття сугестії. Охарактеризовано зміст, 
риси сугестивного тексту та дискурсу, описано механізм сугестивного впливу на особистість. У контексті 
«wisdom» сугестія переважно здійснюється за допомогою порівнянь, метафор і риторичних питань. Тропи 
створюють яскравий опис поняття «wisdom» в сугестивному тексті та посилюють свою дію на сугеренда.
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Постановка проблеми. Поняття сугес-
тії з’явилося в англійській філології 

у XVIII ст. у зв’язку з дослідженнями орієнта-
лістів, коли В. Джонс та Х. Вілсон переклали 
санскритський термін «в’янджана» як «сила на-
віювання». Традиційно «сугестія» визначається 
як різні засоби (не)вербального емоційно забарв-
леного впливу на людину з метою створення в неї 
певного стану або спонукання до певних дій. По-
при те, що сугестія виступає об’єктом досліджен-
ня в психології, нейрофізіології, психіатрії та ін., 
переважна більшість вчених визнають провідну 
роль мовлення в процесі сугестивного впливу 
(В.М. Бехтерев, С.Д. Максименко, Д.В. Ольшан-
ський, В.В. Юрчук) [6, с. 48]. Схиляючись до точ-
ки зору більшості вчених, ми вважаємо, що під 
сугестією слід розуміти, насамперед, вербаль-
ний вплив на психіку людини, який сприймаєть-
ся без критичної оцінки і є важливою складовою 
як професійного дискурсу, так і повсякденного 
спілкування. Таким чином, текст, створений для 
впливу на підсвідомість адресата з метою змі-
ни його психоемоційного та фізіологічного стану, 
можна назвати сугестивним текстом [3, с. 35].

Мета статті дослідити питання сугестії в лінг-
вістиці та її використання в біблійних текстах 
середньоанглійського періоду.

Для досягнення поставленої мети необхідно 
вирішити такі завдання:

1. Уточнити поняття: «сугестії», «сугестор», 
«сугеренд», «сугестивний текст», «сугестивний 
дискурс» та визначити як здійснюється сугес-
тивний вплив;

2. Визначити мовні засоби, які використову-
ються при відтворенні сугестії що до поняття 
«wisdom» в біблійних текстах середньоанглій-
ської мови.

Актуальність проблеми полягає в тому, що 
сугестія в біблійних текстах середньоанглійсько-
го періоду не отримала достатнього висвітлення 
та не вичерпує всіх аспектів проблем, пов’язаних 
з нею, а тому перспективною може стати така 
розвідка.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сугестивний вплив здійснюється у формі гетеро-
сугестії (навіювання ззовні) та аутосугестії (само-
навіювання). Об’єктом гетеросугестії є сугеренд 
(адресат, реципієнт), в ролі якого може висту-
пати окрема людина, група, соціальний шар і т. 
д. Джерелом гетеросугестії є сугестор (адресант, 
терапевт, консультант), в ролі якого може висту-
пати індивід, група, засоби масової інформації 

і т. д. Аутосугестія передбачає об’єднання в одній 
особі сугестора і сугеренда. Ефективність сугестії 
визначається рівнем сугестабельності сугеренда, 
особистісними якостями сугестора, стосунками, 
що складаються між ними, та особливостями кон-
струювання сугестивного повідомлення [3, с. 30].

Визнаючи провідну роль мовлення в реалізації 
сугестивного впливу, неможливо ігнорувати інші 
складові комунікації і обмежити дослідження су-
гестивним текстом. Увага має бути зосередже-
на на сугестивному дискурсі, що є комплексом 
вербальних, невербальних, паралінгвістичних 
та екстралінгвістичних компонентів.

Прагнення до розуміння сутності людини, її 
свідомості, душі, сенсу існування змушувало фі-
лософів, герменевтиків, нейрофізіологів, психо-
біологів, психологів, соціологів співвідносити ре-
зультати своїх досліджень із проблемами впливу 
мови (Л.С. Виготський, А.Б. Добрович, О.О. Ле-
онтьєв, О.Р. Лурія, В.В. Налімов, В.Ф. Петренко, 
Б.Ф. Поршнев, Д.Л. Співак та ін.). Особливий ін-
терес до текстів, що впливають, і «вольової мови» 
виявляли видатні лінгвісти минулого (Ж. Ван-
дрієс, О.О. Потебня, Ф. де Сосюр, Л.П. Якубин-
ський) і продовжують вивчати сучасні дослідники 
(В.В. Бадрак, Т.А. ван Дейк, О.С. Іссерс, С.М. Ле-
деньова та ін.). Але розуміння того, що мова ди-
намічна за своєю природою, змушує вчених шу-
кати нові способи її опису. Тягар вирішення усіх 
проблем, пов’язаних з мовною сугестією, взяла 
на себе сугестивна лінгвістика (С.В. Болтаєва, 
М.Р. Желтухіна, І.Ю. Черепанова, О.Т. Юданова). 
Її об’єктами стали лінгвістика сугестора, лінгвіс-
тика сугеренда і корпус сугестивних текстів, що 
забезпечують ефективний, цілеспрямований і пе-
редбачуваний вплив на підсвідомість адресата [1].

Широке використання сугестії в різних ко-
мунікативних сферах пов’язане, перш за все, 
з намаганням адресанта здійснити ефективний 
вплив на адресата і, разом з тим, уникнути тиску 
та зайвої авторитарності.

Елементи сугестії можна знайти в більшос-
ті релігій і вірувань світу, оскільки сама логіка 
розвитку людства обумовила наявність сугес-
тії в усіх без винятку культурах. Найдієвішим 
інструментом сугестії в релігійному дискурсі 
є слово. Слово в культовому спілкуванні наділе-
не святістю, магічністю, що зумовлюється його 
здатністю переконувати, хвилювати, навіюва-
ти. Вербальна комунікація (молитва, проповідь) 
супроводжує віруючого на всіх етапах стикан-
ня з релігією і здійснює як аутосугестивний, так 
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і гетеросугестивний вплив. Окрім вербальних 
засобів можливість сугестивного впливу в релі-
гійному дискурсі забезпечується ритуальністю 
і символізмом, широким використанням невер-
бальних видів комунікації, різноманітністю су-
гестивних методик, високим рівнем сугестабель-
ності віруючих [4, с. 102].

Людський розум та мудрість здавна ціну-
валися понад усе. Тому саме одним із яскраво 
виражених сугестивних понять у Бібліії є му-
дрість. Поради та настанови щодо того як ста-
ти мудрим найчастіше зустрічаються в розділах 
«Ecclesiastes» і «Proverbs» від Святого Євангелія. 
Найчастіше для того, щоб підкреслити та ство-
рити сугестивний вплив на сугеренда викорис-
товуються порівняння із використанням проти-
ставного сполучника «but» (приклади (1) – (4)), 
щоб провести паралель та зробити саме наголос 
на тому, «а що буде, якщо ти будеш дурним, а не 
мудрим». Саме така сугестія створює певні рам-
ки до вибору, якою має бути людина і саме їй 
робити цей вибір. Наприклад:

(1) The wise in heart will receive commandments: 
but a prating fool shall fal [Proverbs 10:8];

(2) He that walketh with wise men shall be 
wise: but a companion of fools shall be destroyed 
[Proverbs 13:20];

(3) The simple inherit folly: but the prudent are 
crowned with knowledge [Proverbs 14:18];

(4) Wisdom is better than weapons of war: but 
one sinner destroyeth much good [Ecclesiastes 9:18].

Метафора відіграє особливу роль у сугестив-
ному насиченні Біблійних текстів. Зазвичай ме-
тафори персоніфіковані (5) та допомагають візу-
алізувати певні поняття не сприяючи впливу на 
підсвідомість реципієнта та сприйняття ним сві-
ту. Однією із особливостей метафори у біблійних 
текстах досліджуваного періоду є її використан-
ня із повторенням сполучника «and», що ство-
рює додатковий ритм та наголос на сказаному 
(6). Метафори із використанням протиставного 
сполучника «but» додатково посилюють сугес-
тивність біблійного тексту (7). Наприклад:

(1) Wisdom strengtheneth the wise more than ten 
mighty men which are in the city [Ecclesiastes 7:19];

(2) Through wisdom is an house builded; and by 
understanding it is established: And by knowledge 
shall the chambers be filled with all precious 
and pleasant riches [Proverbs 24:3-4];

(3) Wisdom resteth in the heart of him that 
hath understanding: but that which is in the midst 
of fools is made known [Proverbs 14:33].

Риторичні, будучи структурно оформленими як 
питання, є по суті ствердженнями, що сприймають-
ся як всезагальна істина. Власне запитування не 
відбувається, але у сугеренда формується відчуття 
причетності, залученості до діалогу, самостійності 
у прийманні рішення. Хоча відповідь уже присут-
ня у таких питаннях, часто сугеренд її визнає як 
власну. Поняття «мудрість» є оцінним, як, до речі 
і «дурість», не має чіткого визначення, є семантично 
дифузним і може мати волюнтарне семантичне на-
повнення залежно від низки чинників, як-от, куль-
тура, виховання, етнічна, вікова, релігійна належ-
ність). У сугестивних текстах риторичні питання, 
що торкаються мудрості, мають на меті служити 
більш глибокому аналізу сказаному, викликаючи 
у сугеренда нові запитання, в той же час допомага-
ючи прийняти потрібне рішення. Наприклад:

(1) Say not thou, What is the cause that the former 
days were better than these? for thou dost not 
enquire wisely concerning this [Ecclesiastes 7:10];

(9) Who is as the wise man? and who knoweth 
the interpretation of a thing? a man’s wisdom 
maketh his face to shine, and the boldness of his 
face shall be changed [Ecclesiastes 8:1].

Висновки. Отже, сугестія – цілеспрямована 
комунікативна дія з метою здійснення впливу на 
підсвідомість адресата для зміни його психоемо-
ційного та фізіологічного стану, що є сукупністю 
процесу й результату і включає зокрема лінг-
вальний компонент.

Аналіз середньоанглійського Біблійного тек-
сту при відтворенні поняття «wisdom» в яких 
реалізується акт навіювання здійснюється най-
частіше за допомогою таких мовних засобів: як 
порівняння, метафора та риторичні запитання. 
Тропи створюють більш яскравий опис поняття 
«wisdom» в сугестивному тексті та посилюють 
свою дію на сугеренда що до сказаного.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУГГЕСТИИ  
ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ «WISDOM»  
В СРЕДНЕАНГЛИЙСКИХ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТАХ

Аннотация
Статья посвящена языковым средствам выражения суггестии относительно понятия «wisdom» в сред-
неанглийских библейских текстах. Рассмотрены истоки и степень изученности понятия суггестии. 
Охарактеризованы содержание, особенности суггестивного текста и дискурса, описан механизм сугге-
стивного воздействия на личность. В контексте «wisdom» суггестия преимущественно осуществляется 
с помощью сравнений, метафор и риторических вопросов. Тропы создают яркое описание понятия 
«wisdom» в cуггестивном тексте и усиливают свое действие на сугеренда.
Ключевые слова: суггестия, сугестор, сугеренд, суггестивная текст, суггестивная дискурс, суггестив-
ная влияние.
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LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING SUGGESTION  
IN RELATION TO THE CONCEPT «WISDOM»  
IN THE MIDDLE ENGLISH BIBLICAL TEXTS

Summary
The article focuses on language means of expressing suggestion in relation to the «wisdom» concept in 
the Middle English Biblical texts. Considerable attention is paid to the notion of suggestion in historical 
perspective.The article also highlights such notions as suggestive text, suggestive discourse. We seek to 
explain how suggestive influence affects personality. We maintain that the suggestion in the concept 
«wisdom» is mostly carried out by such language means as comparisons, metaphors, and rhetorical 
questions. The tropes create a vivid description of the concept «wisdom» in the suggestive text and enhance 
their effect on the progresser.
Keywords: suggestion, progressor, progresser, suggestive text, suggestive discourse, suggestive influence.


