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Статтю присвячено дослідженню феномену тролінгу у віртуальному просторі. Проаналізовано етимологію 
лексеми trolling. Досліджено віртуальну мовну особистість «троль», яка займається тролінгом. Акцентова-
но увагу на стилістичних особливостях повідомлень віртуальної мовної особистості «троль». Матеріалом 
дослідження стали повідомлення користувачів, опубліковані на англомовному форумі.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток
Інтернет технологій, виникнення нового 

культурного середовища, виникнення та поши-
рення нових комунікативних сервісів зумовило 
необхідність детального дослідження феномену 
віртуальної комунікації. Такі явища як тролінг, 
флеймінг та кібербуллінг є досить поширеними 
у віртуальному просторі, проте недостатнього 
дослідженими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ве-
лика кількість наукових досліджень присвяче-
на Інтернет дискурсу, віртуальній комунікації 
та дослідженню жанрів віртуальної комунікації, 

а саме: Н. М. Дайнека (комунікативна ситуація 
кібербуллінгу) [3], С. В. Заборовська (особли-
вості віртуального дискурсу) [4], В. В. Каптюро-
ва (прагматичні принципи формування повідо-
млень у соціальних мережах і мікроблогах) [5], 
Л. Ф. Компанцева (комунікативно-прагматичні 
аспекти Інтернет-комунікації) [6], Р. К. Маха-
чашвілі (лексика у сфері новітніх технологій) [8], 
О. Ю. Малая (німецькомовні Інтернет-форуми) 
[9]. Серед зарубіжних лінгвістів, які займаються 
проблемами віртуальної комунікації та мови Ін-
тернету відомими є Д. Крістал (Мова та Інтернет) 
[11], С. Херінг (комп’ютерно-опосередкований 
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дискурс) [13], К. Тарлоу (цифровий дискурс) [17]. 
Праці, спрямовані на дослідження віртуальної 
мовної особистості: Н. Г. Асмус [1], О. В. Лутові-
нова [7], Л. Ф. Компанцева [6], Є. О. Сазонова [10], 
Т. М. Гермашева [2].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не зважаючи на наявність ве-
ликої кількості ґрунтовних лінгвістичних праць 
у сфері Інтернет комунікації відкритим залиша-
ється питання дослідження феномену тролінгу 
та категорії віртуальна мовна особистість, які ще 
не отримали повного та комплексного висвітлення.

Мета статті. Головною метою статті є до-
слідження явища тролінгу у віртуальному про-
сторі на матеріалі англомовних Інтернет фору-
мів. Матеріалом для дослідження були обрані 
повідомлення, які публікуються на найбільшо-
му англомовному кінематографічному форумі 
Killer Movies Community Forums, який нарахо-
вує 154,287 користувачів. Крім того, на сторінках 
цього форуму розміщено 390,198 тредів та опу-
бліковано 16,614,016 постів [25].

Виклад основного матеріалу. В контексті вір-
туальної комунікації, тролінг – це надсилання 
комунікантом образливих та підбурюючих по-
відомлень, що робиться комунікантом навмисно 
з метою образити іншого мовця [15]. В Інтернет 
комунікації лексема тролінг (trolling) з’явилась 
наприкінці 1980-х – початку 1990-х в Usenet-
конференціях. Цей термін використовували для 
опису діяльності тролів, а саме: розміщення про-
вокаційних повідомлень, що перешкоджають 
ефективній комунікації [19]. Людина, яка займа-
ється тролінгом називається тролем. Троль, ма-
буть, є найпоширенішим видом мовної особистос-
ті у віртуальній комунікації, оскільки діяльність 
тролів не обмежується лише форумами. Троль 
також активно спілкується на інших Інтернет 
сервісах таких як відеоблоги, соціальні мережі, 
електронна пошта, Facebook, Twitter, Reddit, 
Instagram, Tumblr та будь-яка інша соціальна 
мережа, а також коментарі до відео в YouTube.

Цікавим є питання про те, що змушує мов-
ців займатись тролінгом та принижувати інших 
комунікантів. Існує декілька причин, що пояс-
нюють тролінг. По-перше, результати проведе-
них досліджень феномену тролінгу дають змогу 
стверджувати, що основними причинами є пси-
хологічні, тобто брак уваги, низька самооцінка 
та низький соціальний статус можуть бути се-
ред того, що зумовлює тролінг [15]. По-друге, 
дослідження проведене Стенфордським та Кор-
нелльським університетами в США доводить, що 
анонімність мережі детермінує комунікацію в Ін-
тернеті [16]. Тобто, анонімність сприяє тому, що 
комунікант може безперешкодно надсилати об-
разливі повідомлення на адресу інших користу-
вачів. Крім того, людина, яка отримує образливі 
повідомлення також схильна до тролінгу та може 
відповідно реагувати на ці повідомлення.

Найпоширенішим засобом протидії тролям 
у віртуальному просторі є ігнорування повідо-
млень тролей. Тактика ігнорування повідомлень 
тролів виражається у використанні фрази “Do 
not feed the trolls” та абревіатури DNFTT [19]. 
Серед інших засобів згадуються такі тактики: 
наполягання на власній точці зору та постійне 
згадування про це, навмисна неправильна інтер-

претація тверджень троля, жартівливе вихва-
ляння тролів [14].

Віртуальна мовна особистість «троль» має 
певні диференційні ознаки, які характерні для 
мовлення цієї особистості. Стилістичними озна-
ками повідомлень цієї ВМО є використання слів 
зниженого тону, тобто грубої, вульгарної та не-
цензурної лексики (idiot, shit, fucking, fuck, piece 
of ass, asshole, bullshit, bastard, stupid, piss off, 
shut up, whore, whoreson, crap), наприклад:

Kazenji: And you shut the hell up alrady, I’m 
not gay for you at all go find someone else [30].

Valharu: He’s being sarcastic for someone else 
you f*cking pest [29].

PimpDaShizzle V2.0: H’oh’lee crap. I can’t tell 
if you’re making these types of comments to get 
attention or what, but you should really focus on 
not being a... [31].

Як ми бачимо із наведених прикладів, тролі 
використовують нецензурну та грубу лексику, 
яка спрямована на образу адресата. Використан-
ня слів зниженого тону та нецензурної лексики 
є порушенням мовленнєвого етикету, оскільки 
призводить до непорозуміння під час спілкування. 
Проте деякі лінгвісти визнають, що вербальна об-
раза як замінник фізичної образи, зменшує ризик 
фізичної агресії та навіть може виконувати стабі-
лізуючу та захисну роль у спілкуванні [18].

Комунікація в Інтернеті наближає письмове 
мовлення до усного. Зміст та форма представ-
леної інформації нагадує спонтанну комунікацію, 
оскільки адресант не витрачає час на коригуван-
ня та обдумування постів. Пости тролів часто ха-
рактеризуються наявністю еліптичних конструк-
цій, незавершених синтаксичних конструкції, а 
також порушенням правил орфографії (тобто 
відсутня капіталізація слів на початку речень), 
наприклад:

Yeah, you people not seeing the Godfather films 
are crazy. I guess that’s what I get for signing on 
to a forum with nothing but comicbook nerds. If 
there’s not a person in a goofy costume, then it 
ain’t worth seein’... lol [27].

Did a search, nothing came up… saw it last 
night... not what the trailer was trying to sell, but 
i enjoyed it... a lot of turns in the plot... gina carano 
is f*cking gorgeous, even when she kills... i really 
enjoyed this movie... too bad it was eclipsed by 
«underworld 4» by having the same release date... 
casting was top notch; mcgregor, banderas, fass-
bender, douglas. 84% at rotten tomatoes [22].

В цих постах спостерігаються не лише гра-
матичні та синтаксичні помилки, а також вико-
ристання нецензурної лексики. Комунікативною 
інтенцією постів є образа адресата. Незавершені 
синтаксичні конструкції та відсутність капіталі-
зації на початку речення, можливо, є авторським 
стилем комунікантів. В останньому пості лексема 
fucking у поєднанні з прикметником gorgeous ви-
користовується для підсилення емоційності ви-
словлювання. Всі ці мовні прийоми свідчать про 
підвищений емоційний стан авторів постів.

Середі інших синтаксичних характеристик 
повідомлень ВМО «троль» поширеними є вико-
ристанням простих та складносурядних речень. 
Вважається, що учасники віртуальної комуні-
кації мають тенденцію до вираження власних 
думок за допомогою простих речень у більшос-
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ті випадках [13, с. 131]. Крім того, тролі можуть 
використовувати незавершені синтаксичні кон-
струкції, окличні чи питальні речення у своїх 
постах, наприклад:

Mindset: I liked Avengers more. You wanna 
fight about it!?

BackFire: Come at me.
Mindset: I’ll bite your faces off.
BackFire: I only have one face.
Mindset: Your picture says otherwise. You mul-

tifaced freak! [32]
В наведеному діалозі спостерігаємо викорис-

тання розмовних граматичних конструкцій (не-
правильна структура питальних речень). Водно-
час, спостерігаємо підбурювання до вербальної 
«битви» (You wanna fight about it!?), погроза 
фізичної атаки комуніканта (I’ll bite your faces 
off.) та пряма образа учасника комунікації (You 
multifaced freak!). Незважаючи на те, що фору-
ми є асинхронним видом віртуальної комунікації, 
тобто спілкування відбувається не в реальному 
часі, тролі, можливо, витрачають небагато часу на 
формулювання власної думки, оскільки метою їх 
діяльності є провокування та розвиток конфліктів.

ВМО «троль» є певною мірою домінантним 
користувачем у форумному просторі, який воло-
діє повною та релевантною інформацією про ту 
сферу діяльності, про яку він пише на форумі. 
Ця ВМО ігнорує поради та переконана, що може 
наказувати іншим, що необхідно робити. Оскіль-
ки категоричність висловлювання є характерною 
для тролів, то його повідомлення характеризу-
ються використанням імперативних речень, а 
також модальних дієслів зі значенням примусо-
вості (must, have to, should, outght to), наприклад:

Tell you I saw Kick-Ass? As if I don’t know 
about it. I was reading the comics before you knew 
what it was or who Hit-Girl was, most likely. Be-
fore it was even a graphic novel. Don’t lecture me 
on this, it’ll be bad for you [23].

I’m guessing you know how to read a book. go 
look for a one of the bond books i gurantee ya that 
he does’nt visit the Q Labs at the start of each 
novel [20].

Для аналізу середовища комунікативної ді-
яльності троля доцільним є орієнтація на зако-
ни і правила комунікативної взаємодії, зокрема 
принцип кооперації та пов’язаних з ним мак-
сим Грайса. Дослідник вважав, що дотримання 
принципу кооперації забезпечує успішну кому-
нікацію. Грайс виокремив чотири максими: мак-
симу кількості (висловлення має бути настільки 
інформативним, наскільки потрібно), максиму 
якості (висловлення повинне бути правдивим 
та мовець не повинен говорити те, для чого 
в нього немає достатніх підстав), максиму ре-
левантності (висловлення має бути по суті, 
відповідно до теми розмови), максиму способу 
мовлення (необхідно уникати неясних вислов-
лень, двозначності та непотрібної надмірності) 
[12]. Зауважимо, що ці принципи успішної ко-
операції є актуальними стосовно західно-євро-
пейської комунікації, особливо у віртуальному 
просторі. Саме тому ігнорування комунікантами 
цих максим призводить до непорозуміння та на-
віть конфлікту. Тролі часто порушують основні 
принципи ефективної та успішної комунікатив-
ної взаємодії, наприклад:

Mr Parker: Im not the only that has noticed 
this guy is trolling either...

http://www.killermovies.com/forums/f65/
t534842.html

As you can see from how he replies to every-
body, he attacks everybodys opinions. Telling me 
I don’t know nothing at all about acting if I like 
Craig as an actor. He also shows he is clueless in 
everything he mentions including everything he 
says about Brosan, in the fact here he is saying 
that I like Wright as an actor when I NEVER said 
I liked Wright. I don’t even know who Wright is as 
a matter of fact. Evidence this guy makes things up.

Like alpha said so well, he is just posting to get 
a rise out of people [21].

Наведений приклад ілюструє порушення тро-
лем максими релевантності, оскільки тред при-
свячений обговоренню питання акторської май-
стерності Броснана та Крейга, в той час як мовець 
висловлюється стосовно того, що його образив 
інший учасник комунікації. Змістове наповнення 
цього посту не відповідає темі обговорення, за що 
мовець отримує зауваження про тролінг.

Parker, I’m giving you a warning for trolling. 
The subject of the thread is not ‘look at 003, no-
body likes him!’ so I fail to see why it is necessary 
for you to rag on him. If you can’t hold a normal, 
civil discussion, I suggest that you put 003 on Ig-
nore so that you aren’t tempted to bash him as you 
have been relentlessly doing [21].

Як вже зазначалось раніше, лексема trolling 
означає ловлю риби на блешню. Блешня – це 
штучна риболовна принада, яка імітує живу риб-
ку. Для приваблення риби блешню протягують 
або іншим чином рухають – «грають», імітую-
чи живу істоту. Повідомлення троля іноді можна 
порівняти з блешнею, оскільки вони використо-
вуються тролями для «ловлі на вудочку» інших 
користувачів. Це, як правило, прості або складно-
сурядні речення, які містять лексеми з негатив-
ною конотацією. Комунікативною направленістю 
цих повідомлень є зачепити когось із учасників 
бесіди, наприклад:

Patient_Leech: They all sucked and should 
have died    [32].

botankus: Don’t know who she is, so I hate her 
[26].

Mindset: I liked Avengers more. You wanna 
fight about it!? [33].

TylerDurden99: I hate it in films when they 
suck [24].

GeekBait: Michonne is badass in both the 
comic and the TV show, but comic Andrea is also 
badass [28].

Повідомлення-принади тролів характеризу-
ються використанням лексики з негативною ко-
нотацією. Такі повідомлення є прямою образою 
комуніканта та виступають конфліктогенним 
фактором у віртуальній комунікації. Але ці по-
відомлення не завжди провокують мовленнєвий 
конфлікт. Іноді ці повідомлення залишаються 
непоміченими адресатами через великий обсяг 
повідомлень, або просто тому, що адресати ви-
користовують тактику ігнорування тролей. Саме 
тому ми й пропонуємо називати їх «принадами».

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, вва-
жаємо необхідним ще раз наголосити на тому, 
що тролінг та тролі є актуальною проблемою 
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у віртуальному просторі. Діяльність тролів 
спрямована на приниження інших комунікан-
тів та створення конфліктних ситуацій. В мов-
ному арсеналі тролів переважають стилістично 
знижені лексичні одиниці, вульгаризми, та не-
цензурна лексика. Орфографічні та граматич-
ні помилки, відсутність капіталізації, незавер-

шені синтаксичні конструкції вказують на те, 
що тролі приділяють мало уваги стилістичному 
оформленню власних постів. В майбутньому, 
об’єктом дослідження науковців можуть бути 
комунікативні стратегії та тактики, які викорис-
товуються троля для досягнення власної кому-
нікативної мети.
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ТРОЛЛИНГ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМОВ)

Аннотация
Статья посвящена исследованию феномена троллинга в виртуальном пространстве. Проанализировано 
этимологию слова trolling. Исследована виртуальная языковая личность «тролль». Проанализированы 
стилистические характеристики сообщений виртуальной языковой личности «тролль». Материалом 
исследования служили сообщения пользователей англоязычных форумов.
Ключевые слова: троллинг, тролль, виртуальная языковая личность, виртуальная коммуникация, Ин-
тернет-форум.
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TROLLING IN VIRTUAL SPACE 
(BASED ON THE ENGLISH-SPEAKING DISCUSSION FORUMS)

Summary
The article is devoted to the analysis of such phenomenon in the virtual world as trolling. The etymology 
of the word “trolling” has been analysed. The virtual language personality “troll’ has also been studied. 
The paper aims at analysing stylistic features of the posts of the virtual language personality “troll”. The 
material used in the paper is based on the posts of English-speaking forum users.
Keywords: trolling, troll, virtual language personality, virtual communication, Internet discussion forum.


