
№  056/27                   16 березня 2012 р.

ВИСНОВОК ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Експертний  висновок  подає  результати лінгвістичного  дослідження, 

виконаного на запит ТОВ “ЗН УА” від 06.03.2012. 

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Відомості про експертну установу

Державне підприємство “Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН 

України”  створено  відповідно  до  постанови  Бюро  Президії  НАН  України 

№ 340 від 29 грудня 2004 р. Підприємство є  суб’єктом науково-дослідної, 

експертної та видавничої діяльності і діє відповідно до Конституції України, 

Закону  України  “Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність”  та  Закону 

України  “Про  наукову  і  науково-технічну  експертизу”.  Відповідно  до 

частини п'ятої  статті  31  Закону  України  “Про наукову  і  науково-технічну 

експертизу”  “наукові  організації  академій  наук  України,  заснованих  на 

державній  власності,  ...  можуть  здійснювати  спеціалізовану  експертну 

діяльність  без  додаткової  державної  акредитації,  на  підставі  статутних 

положень,  якими  така  діяльність  передбачається”.  Копії  свідоцтва  про 

державну  реєстрацію  Українського  бюро  лінгвістичних  експертиз  НАН 

України  та  постанови  Бюро  Президії  НАН  України  про  створення 

Українського  бюро  лінгвістичних  експертиз  НАН  України  додаються 

(Додатки 1-2).

Експертний висновок базується на аналізі фактичних матеріалів, наданих 

замовником;  експертна  установа  не  несе  відповідальності  за  експертний 
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висновок,  якщо  виявиться,  що  матеріали,  надані  для  дослідження,  є 

неправдивими або неповними. 

Для  дослідження  надано  текст  статті  “Бойко  просить  СБУ  знайти 

«замовника»  статті  в  газеті”,  розміщеної  31.05.2011  на  сайті 

http.www.unian.net/.

На розгляд винесено такі питання: 

1. Яке значення має слово “заказуха” в сучасній російській і українській 

мовах?

2. Чи є  лінгвістичні  підстави стверджувати, що висловлення “Це чиєсь 

замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з`ясували, хто замовник… 

Це  заказуха  –  сто  відсотків”,  яке  є  частиною  аналізованого  тексту, 

стосується газети “Дзеркало тижня” та / або її працівників?

3. Чи  містять  коментарі  міністра  енергетики  і  вугільної  промисловості 

України  Юрія  Бойка,  опубліковані  УНІАН 31.05.2011  р.  під  назвою 

“Бойко просить СБУ знайти «замовника» статті в газеті”, відомості, що 

негативно характеризують газету “Дзеркало тижня” або її працівників? 

Якщо  так,  то в  яких  конкретно  висловленнях  міститься  негативна 

інформація?

4. Якщо коментарі міністра енергетики і вугільної промисловості України 

Юрія  Бойка,  опубліковані  УНІАН  31.05.2011  р.  під  назвою  “Бойко 

просить  СБУ знайти  «замовника»  статті  в  газеті”,  містить  негативні 

відомості про газету “Дзеркало тижня” або її працівників, у якій формі 

вони виражені: твердження чи оцінного судження?

2. ДОСЛІДНА ЧАСТИНА

Питання  1.  Яке  значення  має  слово  «заказуха»  в  сучасній  російській  і 

українській мовах?

В українській мові слово заказуха є новітнім лексичним запозиченням з 

російської мови. В усному мовленні і частково в мовленні ЗМІ воно набуло 
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поширення на межі 1990-2000-х рр. Це слово є елементом специфічної групи 

лексики, яку в сучасному мовознавстві визначають як «загальний жаргон»1. 

Загальний жаргон –  проміжне  мовне утворення,  досить  численний корпус 

одиниць,  які  втратили  колишню закріпленість  за  мовленнєвою практикою 

обмежених  соціальних  груп.  Через  нього  лексика  соціальних  діалектів 

проникає  не  лише  в  просторіччя,  але  й  у  розмовне  мовлення  в  цілому. 

Дослідники  відзначають,  що  під  впливом  соціальних  факторів  у  певні 

історичні періоди відбуваються своєрідні спалахи розгерметизації соціальних 

діалектів  і  тоді  розмовне  мовлення  різко  жаргонізується,  знижується2.   За 

визначенням  авторів  російського  Словника  загального  жаргону  це 

«прошарок  сучасного  жаргону,  який  …  з  досить  високою  частотністю 

зустрічається  в  мові  засобів  масової  інформації  і  який  уживають  (або, 

принаймні, розуміють) усі мешканці великого міста3».  

Одиниці  загального  жаргону  споріднює  з  розмовно-просторічною 

лексикою  ряд  спільних  ознак:  побутова  «приземленість»  семантики  й 

знижена  експресія;  виразність  емоційно-оцінного  компонента  (в  основі 

семантики  зазвичай  є  щось  грубе,  осудливе,  низьке,  відразливе,  що 

обумовлює  пейоративність  експресії),  семантична  місткість  означуваних 

понять. Принаймні третина одиниць цієї групи є універбами – словами, які не 

мають  синонімів  у  літературній  мові  й  потребують  розгорнутих 

перифрастичних  тлумачень,  напр.  совковий  –  «витоки  якого  сягають 

офіційної  радянської  ідеології»;  тусуватися  –  «збиратися  разом  для 

спілкування, спільного проведення вільного часу» тощо. Аналізоване слово 

заказуха також  належить  до  категорії  універбів,  оскільки  не  має 

літературного синоніма і є однослівним позначенням розгорнутої ситуації. 

Автор  «Большого  словаря  русской  разговорной  экспрессивной  речи» 

В. В. Химик характеризує російське слово «заказуха» як елемент жаргонного 
1 Слова, с которыми мы встречались. Словарь общего жаргона.  Под редакцией Е.А. 
Земской, Р.И. Розиной и О.П. Ермаковой. М., 1999.
2 Елистратов В.С. Арго и культура. - М., 1995.
3 Слова, с которыми мы встречались. Словарь общего жаргона.  Под редакцией Е.А. 
Земской, Р.И. Розиной и О.П. Ермаковой. М., 1999. - с. 4.
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просторіччя.  У  передмові  до  Словника  він  зазначає,  що  жаргонне 

просторіччя як прошарок субстандарту наділене зниженою експресією, яка 

пов’язана  з  епатуючою  образністю,  соціально-груповою  претензійністю  й 

нерідко  акцентованою  згрубілістю.  На  думку  В. В. Химика  основним 

джерелом жаргонного просторіччя є окремі жаргонні підсистеми, соціальні й 

професійні  діалекти  –  соціолекти.  «Взаємодія  розмовного  мовлення  з 

жаргонами призводить  до  того,  що деякі  слова  і  вислови,  вживання  яких 

раніше  було  обмежене  певними  соціальними  групами,  піддаються 

соціалізації, стають загальновідомими (як це стало, наприклад, з російським 

словом  мочить)  або  навіть  загальновживаними.  У  цьому  випадку  їх 

визначають  як  інтержаргон  або  загальний  жаргон,  тобто  сукупність 

ненормативних, але соціалізованих (загальновідомих або загальновживаних) 

слів  і  фразеологізмів,  які  поповнюють  субстандарт,  а  в  ряді  випадків  і 

розмовно-літературне мовлення. Такі, наприклад, нині широковживані слова 

й вирази російської  мови, як  беспредел,  расклад,  промазать,  прокрутить,  

втереть очки, по блату, подначивать та ін. були до порівняно недавнього 

часу  елементами  просторіччя,  які  раніше  вживалися  у  вужчому  сенсі  як 

позначення  кримінальних  реалій.  В  інших  випадках  загальновживані 

просторічні  слова  й  вислови  зберігають  жаргонне  забарвлення,  вносячи  в 

живе  мовлення  певний  «шлейф»  вульгаризованості  (балдёжный,  кайф, 

крутой, трахаться, тусовка, мочить, вешать лапшу на уши і под.)»4. 

Щодо російського слово заказуха В. В. Химик наголошуює на тому, що 

воно  зберігає  прив’язку  до  визначеної  жаргонної  сфери,  з  якої  воно 

походить – кримінальної:  «у  живому  російському  мовленні  зустрічається 

немало  й  популярних  власне  жаргонних  слів,  які  зберігають  соціально-

групове  або  професійне  забарвлення,  тобто  такі  одиниці,  які  більшою  чи 

меншою мірою зрозумілі кожному мовцю, але співвідносяться ним із певною 

жаргонною  сферою,  найчастіше  кримінальною  (базлать,  барать,  жиган,  

4 Химик В. В. Большой словар русской жаргонной экспрессивной речи. – С-Пб., 2004. 
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заказуха,  малина,  шмонать)»5.  Тому  ця  лексична  одиниця  в  реєстрі 

«Большого  словаря  русской  разговорной  экспрессивной  речи» 

супроводжується  двома  примітками:  загальною  «жаргонне»  й 

уточнювальною  «кримінальне»6.  Таким  чином  російські  лінгвісти 

визначають слова заказать і похідне від нього заказуха як лексичні одиниці 

кримінального жаргону, що перейшли в загальний ужиток без зміни свого 

спеціально-жаргонного значення7.

Сучасні загальномовні словники не включають слова  заказуха до своїх 

реєстрів,  проте  окремі  з  них  уже  фіксують  жаргонне  значення  твірного 

дієслова:  “ЗАКАЗАТЬ 3)  кого  Жарг. Сделать  заказ  наемному  убийце  и 

оплатить его услуги. Бизнесмена заказали” (Современный толковый словарь 

русского литературного языка / Ред. С.А. Кузнецов. – С-Пб.: Нооринт, 2006. 

– с. 202).

Розгорнене тлумачення слова заказуха (а також його близького синоніма 

заказ та  твірного  дієслова заказать)  подає  спеціалізований  словник 

жаргонної лексики:

 “ЗАКАЗУХА То же, что заказ Опять не найдут никого. Заказуха часто 

делается профессионально. 

ЗАКАЗ Заказное убийство.

ЗАКАЗАТЬ Организовать заказное убийство кого-л, нанять киллера для 

убийства кого-л.” (Мокиенко В.М, Никитина Т.Г. Большой словарь русского 

жаргона. – М.: Нооринт, 2000. – с. 198).

Аналогічне  тлумачення  подає  цитований вище посібник К.  Кузнецової: 

“заказать – поручить убить кого-либо профессиональному убийце; заказуха – 

заказ на убийство”8.

5 Зазнач. праця.
6 Зазнач. праця.
7 Кузнецова Е.  Обучение  общему  жаргону  русского  языка  студентов-иностранцев 
высокого  продвинутого  уровня  //  Методическая  разработка  по  преподаванию 
социолингвистической  компетентнции  студентам  высокого  продвинутого  уровня  (на 
материале русского языка). Под общ. ред  Б. Шехтмана. Часть вторая. – М., 2008. – С. 15.
8: Зазнач. праця. С. 83.
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“Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений” подає 

слово  заказуха серед синонімів до слова  убийство9.  Електронний “Словарь 

русской идиоматики” також наводить лексичні одиниці  заказное убивство, 

заказник, заказуха (серед інших) як синоніми до зверское убийство10.

У  сучасній  російській  і  українській  мовах  слово  заказуха набуло 

переносного значення й закріпилося в професійному середовищі журналістів 

як  метафорична  номіналізація.  Номіналізаціями  в  лінгвістиці називають 

віддієслівні іменники, які виникають як скорочена назва певної розгорнутої 

ситуації,  яка  обговорювалася  раніше,  або  яка  належить  до  так  званих 

фонових  знань,  відомих  усім  учасникам  комунікації,  і  тому  не  потребує 

більш детального опису11.

Сучасна публіцистика дає багато прикладів уживання слова  заказуха в 

мові  російських  і   українських  ЗМІ  з  таким  значенням  “текстовий  або 

ефірний матеріал  призначений для оприлюднення в  ЗМІ,  виготовлений на 

чиєсь замовлення”:

"В  отечественной  прессе  жирует  компромат...  На  профессиональном 

языке – "слив" и "заказуха" («Известия», 17.07.2002);

“В любой чернопиарной «заказухе» такие вещи, как реальное авторство, 

как правило, остаются, что называется, за семью печатями. Но в редких 

случаях,  эта информация становится достоянием общественности” (сайт 

“Заказухе нет”: http://www.zakazuhe.net/category/zakazuha_na_tv/); 

“ ... "Чумою" української журналістики є так звані "заказуха" або "джинса" 

(Українська правда, 19.07.2011) і т. ін.

Метафора  належать  до  найбільш  поширених  засобів  стилістичного 

оформлення думки. У сучасній теоретичній лінгвістиці метафору визначають 

як  комунікативний  феномен,  представлений  у  мовленні  словом, 

словосполученням, фрагментом тексту, а іноді – цілим текстом, семантика 

9 Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. – М., 1999. 
10 Словарь русской идиоматики. http://idiomatika.academic.ru.
11 А. Н. Баранов. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 130.
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якого  сформувалася  як  результат  осмислення  сутності  однієї  поняттєвої 

сфери через іншу поняттєву сферу в її категоріях і у властивих їй поняттях12. 

У  результаті  метафоричного  перенесення  відбувається  проекція 

поняттєвої сфери джерела метафоричного найменування на його об’єкт, що 

дозволяє комунікативно висвітлювати й профілювати ті чи інші властивості 

об’єкта  найменування.  До імпліцитних  прошарків  змісту  тексту  належать, 

зокрема,  смислові  наслідки,  які  виводяться  з  метафори  –  приховані 

твердження і/або оцінки, які часто є важливими для лінгвістичної експертизи.

Наслідки з  метафори в явному вигляді,  як  правило,  не формулюються: 

здебільшого це інформація не експліцитна (явна), а імпліцитна (прихована). 

Проте  в  багатьох  випадках  профілювання  властивостей  об’єкта 

найменування  підтримується  контекстом,  тобто  виведення  наслідків  з 

метафор  можливе  з  опорою  на  контекст.  Та  сама  метафора  в  різних 

контекстах  може  профілювати  неоднакові наслідки.  Метафоричне 

перенесення часто буває частковим – на об’єкт найменування переносяться 

не  всі,  а  лише  деякі  суттєві  характеристики  того,  з  чим  відбувається 

порівняння.  Ця  особливість  у  теоретичній  лінгвістиці  отримала  назву 

«фрагментарності  метафоричного  структурування»13.  Важливі  для 

лінгвістичної експертизи тексту відповіді на питання про те, яка властивість 

метафори профілюється в певному фрагменті тексту, і чи виводиться певний 

наслідок в даній ситуації використання метафори, можна отримати лише в 

результаті аналізу контексту. 

Жаргонне  слово  заказуха –  це  так  звана  «стерта»  метафора,  мовна 

одиниця, що є типовою для відповідного дискурсу й може відображатися в 

словниках  як  переносне  значення  слова.  Семантичний  аналіз  текстового 

фрагмента “Це чиєсь замовлення.  Ми зараз попросили СБУ, щоб з’ясували,  

хто замовник… Це заказуха – сто відсотків” дає підстави констатувати, що 
12 Див. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М., 2004; Баранов А. 
Н. Метафорические модели как дискурсивные практики // Известия АН Сер. Литературы 
и языка, 2004. – Т., 63. - № 1. – С. 33 – 43;  Баранов  А.Н. Лингвистическая экспертиза 
текста. – М., 2009. – С. 71- 116.
13 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – М., 2004 .
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тут  профілюється  саме  протиправний  аспект  діяльності,  описуваної 

метафоричною  номіналізацією  заказуха.  На  це  вказують  такі  параметри 

контексту:

1. Метафорична номіналізація заказуха уживається поруч із нейтральним 

словесним позначенням замовлення. Уживання в безпосередньому контексті 

двох  відмінних  найменувань  на  позначення  того  самого  поняття  є 

комунікативно  виправданим  лише  тоді,  коли  одне  з  цих  найменувань 

уточнює або конкретизує зміст другого і є т. зв. лексичним підсилювачем14. 

Таким  конкретизатором  змісту  описуваного  поняття  є  притаманний  слову 

заказуха семантичний компонент «протиправна дія», якого немає в семантиці 

слова «замовлення».

2.  Семантичний  компонент  «протиправний»  у  метафоричній 

номіналізації  заказуха контекстуально  підтримується  висловленням  “Ми 

зараз  попросили  СБУ,  щоб  з’ясували,  хто  замовник”.  Це  висловлення  в 

безпосередньому контексті використання слова заказуха робить  виведення з 

аналізованої  метафори  наслідку  «описувана  дія  є  протиправною» 

обов’язковим,  тобто  таким,  що  є  необхідною  передумовою  розуміння 

значення  відповідного  найменування  й  осмисленого  сприйняття  тексту  в 

цілому.

У сучасній українській мові російське запозичення  заказуха перебуває 

на периферії  лексичної системи, про що свідчить зокрема його лексична і 

словотвірна структура: походження від російського дієслова  заказать (а не 

від українського замовляти) та характерний для російської мови суфікс -уха 

(пор. також рос. бытовуха, веселуха,  житуха, кликуха,  мокруха, развлекуха,  

порнуха, расслабуха,  уважуха, чернуха і  т.  ін.).  Присутність  цього 

запозичення  в  українському  жаргоні  початку  ХХІ  ст.  зафіксовано  в 

спеціалізованому лексикографічному виданні:  “ЗАКАЗУХА 1. Убивство на 

замовлення.  2.  Стаття,  телепередача  чи  фільм  на  чиєсь  замовлення” 

(Ставицька Л. Український жарґон. Словник. – К., 2005. – с. 144). Значення 

14 Див. Б. С. Мучник. Основы стилистики и редактирования. – С. 324-325.
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запозиченого слова  заказуха в українському дискурсі, як свідчить наведене 

вище джерело, не відрізняється від його значення в російській мові.

Питання  2.  Чи  є  лінгвістичні  підстави  стверджувати,  що  висловлення  «Це 

чиєсь  замовлення.  Ми  зараз  просили  СБУ,  щоб  з’ясували,  хто  замовник…  Це 

заказуха – сто відсотків», яке є частиною аналізованого тексту, стосується газети 

«Дзеркало тижня» та / або її працівників? 

У текстовому матеріалі, наданому для експертизи, слово заказуха вжито 

в  складі  цитування  таких слів  Ю. Бойка:  «Це чиєсь  замовлення.  Ми зараз 

попросили СБУ, щоб з’ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків”. 

Зазначена цитата є складовою частиною такого тексту повідомлення УНІАН: 

“Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко вважає 

замовним матеріал про закупівлю «Чорноморнафтогазом» само підйомної  

плавучої  бурової  установки,  опублікований  у  газеті  «Дзеркало  тижня.  

Україна» 27 травня і просить СБУ з’ясувати, хто може бути замовником.  

Про  це  він  заявив  у  коментарі  УНІАН”.  В  аналізованому  текстовому 

фрагменті цитату введено в текст як підтвердження повідомлення УНІАН з 

посиланням  на  джерело  інформації  –  міністра  енергетики  і  вугільної 

промисловості Юрія Бойка. 

У повідомленні УНІАН і в цитаті з посиланням на Ю.Бойка мова йде про 

ту  саму  ситуацію,  на  що  вказує  ідентичність  компонентів  зображуваної 

ситуації та ідентичність предикатів, які позначають дії (або стани) учасників 

ситуації. Зокрема, в повідомленні УНІАН суб’єктом повідомлення є «міністр 

енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко», цій самій особі 

«Ю. Бойкові» належать слова цитовані УНІАН: “«Це чиєсь замовлення. Ми 

зараз  попросили  СБУ,  щоб  з`ясували,  хто  замовник…  Це  заказуха  –  сто 

відсотків»,  –  заявив Ю.БОЙКО”. Предикатом повідомлення УНІАН є вираз 

«вважає  замовним»,  а  в  ролі  предикатів  цитати  виступають  іменні 

компоненти  складених  присудків  (це)  замовлення і  (це)  заказуха. 

Повідомлення  містить  фрагмент,  який  є  майже  дослівним  переказом 
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фрагмента цитати, пор.: (повідомлення УНІАН) “Юрій Бойко… просить СБУ 

з’ясувати, хто може бути замовником” і (цитата з посиланням на джерело) 

“Ми  зараз  попросили  СБУ,  щоб  з’ясували,  хто  замовник…”  –  заявив 

Ю. Бойко. 

Займенник  це в  аналізованій  цитаті  заміщує  актанта  висловлення, 

імплікуючи  таким  чином  важливу  частину  його  змісту.  Така  імплікація 

(уживання  в  тексті  займенника)  передбачає,  що  цей  зміст  уже  був 

експліцитно  представлений  в  попередньому  тексті  й  буде  обов’язково 

реконструйований  читачем,  оскільки  така  реконструкція  є  умовою 

осмисленого  сприйняття  тексту.  Тотожність  суб’єктів  і  предикатів  двох 

описаних  ситуацій  дозволяють  пов’язати  двічі  вжитий  у  цитаті  вказівний 

займенник  це (це  чиєсь  замовлення і  це  заказуха) із  експлікованим  у 

попередньому  повідомленні  об’єктом  (матеріал  про  закупівлю 

«Чорноморнафтогазом»  самопідйомної  плавучої  бурової  установки,  

опублікований  у  газеті  «Дзеркало  тижня.  Україна»  27  травня).  Така 

реконструкція імплікованої частини змісту цитати є обов’язковою, оскільки в 

її безпосередньому контекстному оточенні немає іншого актанта, який міг би 

претендувати на суб’єктну позицію в висловленнях це чиєсь замовлення і це 

заказуха.  Зазначена  реконструкція  є  необхідною  умовою  осмисленого 

сприйняття цитати Ю. Бойка. 

Отже в аналізованому текстовому фрагменті  слова  чиєсь замовлення і 

заказуха,  ужиті  міністром  енергетики  і  вугільної  промисловості  України 

Юрієм Бойком, як випливає з контексту, стосуються опублікованого в газеті 

«Дзеркало  тижня.  Україна»  27  травня  матеріалу  про  закупівлю 

«Чорноморнафтогазом»  самопідйомної  плавучої  бурової  установки. 

Зазначена публікація в газеті  «Дзеркало тижня. Україна» названа «чиїмось 

замовленням»  і  «заказухою»  (лексикологічне  тлумачення  зазначених 

лексичних одиниць див. у відповіді на питання 1 цього висновку).

Віддієслівні  іменники  (так  звані  номіналізації) замовлення і  заказуха 

використовуються в аналізованому контексті як скорочена назва розгорнутої 
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ситуації, що належить до так званих фонових знань, відомих усім учасникам 

комунікації,  і  тому  не  потребує  більш детального  опису15.  Трансформація 

певного розгорнутого опису в його редуковану номіналізацію дозволяє  не 

згадувати  в  тексті  деякі  важливі  аспекти  описуваної  ситуації,  зокрема, 

дозволяє уникнути називання її актантів16. 

Лінгвокогнітивний аналіз текстового матеріалу дозволяє виявити актантів, 

що завдяки номіналізації  прямо не згадуються, а належать до імпліцитної, 

прихованої частини змісту висловлення. Лінгвокомунікативна  реконструкція 

актантів  є  необхідною  умовою  осмисленого  сприйняття  тексту  та  його 

розуміння  адресатом.  Фонові  знання,  відомі  учасникам  комунікативної 

ситуації, і лексикографічне тлумачення слова заказуха (“стаття, телепередача 

чи фільм на чиєсь замовлення” (детальніше див. стор. 8 цього експертного 

висновку)  дають  підстави  для  реконструкції  в  змістовій  частині  слова 

заказуха таких  актантів:  1)  журналіст  (журналісти)  або,  ширше  кажучи, 

працівник (працівники) ЗМІ, оскільки будь-яка стаття, телепередача чи фільм 

має  свого  автора  (авторів),  2)  засіб  оприлюднення  (друкований  орган, 

телеканал  тощо),  3)  замовник. Ширший  контекст  цитати,  в  якій  вжито 

зазначені  номіналізації,  дозволяє  конкретизувати  референта,  оскільки  в 

безпосередньому передтексті йдеться про конкретну публікацію в конкретній 

газеті,  а  саме  про  “матеріал  про  закупівлю  «Чорноморнафтогазом» 

самопідйомної плавучої бурової установки, опублікований у газеті «Дзеркало 

тижня. Україна» 27 травня”.

Усе зазначене дає лінгвістичні підстави стверджувати, що висловлення 

“Це  чиєсь  замовлення.  Ми  зараз  попросили  СБУ,  щоб  з`ясували,  хто 

замовник…  Це  заказуха  –  сто  відсотків”  в  аналізованому  текстовому 

матеріалі стосується газети “Дзеркало тижня” та її працівників. 

15 А. Н. Баранов. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 130.
16 Див. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2007.  С. 218-219; 
Баранов А.Н., Паршин П.Б. Языковые механизмы вариативной интерпретации 
действительности как средство воздействия на сознание // Роль языка в средствах 
массовой коммуникации. – М., 1986. - С. 100-143.
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Питання 3. Чи містять коментарі міністра економіки і вугільної промисловості 

України Юрія Бойка, опубліковані УНІАН 31.05.2011 р. під назвою «Бойко просить 

СБУ знайти «замовника» статті в газеті», відомості, що негативно характеризують 

газету  «Дзеркало  тижня»  або  її  працівників?  Якщо  так,  то  в  яких  конкретно 

висловленнях міститься негативна інформація?

Інформація (відомості) – це сукупність висловлень про світ, події, стан 

справ,  про  ставлення  відправника  інформації  до  цих  подій.  З  оцінного 

погляду  інформація  може  бути  нейтральною,  позитивною чи  негативною. 

Негативна інформація – це такі відомості про осіб, явища, ситуації тощо, які з 

погляду  здорового  глузду,  моралі,  правової  точки  зору,  інших  цінностей 

даного суспільства є шкідливими, руйнівними і категорично неприйнятними. 

Частина 3 статті  277 Цивільного кодексу України встановлює презумпцію 

недостовірності  негативної  інформації:  „Негативна  інформація,  поширена 

про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе 

протилежного”.  Негативна  інформація  в  тексті  може  подаватися  як 

концентровано, компактно, так і дисперсно. Носіями негативної інформації 

можуть  бути і  елементи  поверхневої  структури  висловлення,  що доступні 

безпосередньому спостереженню, і елементи так званої глибинної структури, 

що піддаються спостереженню в процесі аналізу комунікативної структури 

висловлення. Виявлення прихованих елементів змісту, що містять негативну 

інформацію  про  фізичну  чи  юридичну  особу,  є  одним  із  завдань 

лінгвістичного аналізу тексту.

Лексикологічне  тлумачення  слів  замовлення і  заказуха в  сучасних 

українській і російській мовах, зокрема контекстуальна актуалізація в слові 

заказуха семантичного  компоненту  «протиправна  дія»  (див.  відповідь  на 

питання 1 цього висновку), а також контекстна референція  висловлень  це 

чиєсь  замовлення і  це  заказуха,  які  містяться  в  коментарях  міністра 

енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка (див. відповідь на питання 

2 цього висновку)  дають підстави стверджувати,  що відомості,  наведені  в 

матеріалі УНІАН від 31.05.2011 р. під назвою «Бойко просить СБУ знайти 
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«замовника» статті  в газеті»,  характеризують професійну діяльність газети 

«Дзеркало тижня» та її працівників негативно.

Відповідно  до  п.  2  “Етичного  кодексу  українського   журналіста”

 прийнятого  на  Х  з'їзді  Національної  спілки  журналістів  України

 14  квітня  2002  року,  “як  тяжкий  злочин  мають  сприйматися  факти 

одержання  ним  (журналістом  –  експерт)  за  будь-яких  обставин  платні 

(хабаря)  за  поширення  брехливої  або  утаювання  достовірної  інформації”. 

Аналогічні  погляди  висловлюються  в  наукових  публікаціях,  присвячених 

питанням  професійної  етики  журналіста:  «Якщо  журналіст  дозволяє  собі 

запропонувати своїй газеті «джинсу» або надати неперевірену інформацію, 

то це однозначно свідчить про те, що мотиви його поведінки не мають нічого 

спільного  з  орієнтацією  на  морально-професійні  цінності  його  трудової 

спільноти.  Нагадаємо,  «джинсою»  або  «заказухою»  на  професійному 

журналістському сленгу називають матеріали, які виконані журналістами на 

замовлення  зацікавлених  осіб  за  винагороду  таємно  від  редакції,  але 

пропонуються  до  опублікування  на  загальних  підставах  як  результат 

незалежного  професійного  аналізу»17.  Подібні  оцінки  даються  замовним 

публікаціям  на  сторінках  друкованих  періодичних  видань,  в  електронних 

ЗМІ,  на  радіо  й  телебаченні.  Таким  чином  публікація  за  винагороду 

матеріалу,  представленого  як  незалежна  думка  автора  або  редакції, 

відстоювання  в  ЗМІ  тих  чи  інших  поглядів  не  з  опорою  на  внутрішні 

переконання, а з корисливих міркувань оцінюється в суспільстві негативно й 

негативно  характеризує  професійні  й  моральні  якості  автора  публікації,  а 

також професійний рівень видання, яке оприлюднює такі матеріали.   

Наведений вище аналіз текстового матеріалу, наданого для експертизи, 

дає підстави стверджувати, що негативна інформація про газету “Дзеркало 

тижня”  міститься  в  таких  висловленнях:  “Міністр  енергетики  і  вугільної  

промисловості  України  Юрій  Бойко  вважає  замовним  матеріал  про 

закупівлю  «Чорноморнафтогазом»  самопідйомної плавучої  бурової  

17 Лазутина Г. В. Профеcсиональная этика журналиста. – М., 2006.
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установки, опублікований у газеті «Дзеркало тижня. Україна» 27 травня і  

просить СБУ з’ясувати, хто може бути замовником. Про це він заявив у  

коментарі УНІАН” та  «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб 

з’ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків».

Питання  4.  Якщо  коментарі  Міністра  економіки  і  вугільної  промисловості 

України Юрія Бойка, опубліковані УНІАН 31.05.2011 р. під назвою «Бойко просить 

СБУ знайти «замовника» статті  в газеті», містять негативні відомості про газету 

«Дзеркало тижня» або її працівників, у якій формі вони виражені: твердження чи 

оцінного судження?

При аналізі потенційно конфліктного тексту важливо розрізняти наявну в 

ньому фактологічну інформацію і оцінне судження, оскільки оцінки можуть 

вільно  поширюватися  в  суспільстві,  за  умови,  якщо  вони  коректно 

висловлені18.  Фактологічна інформація в  тексті  найчастіше представлена  у 

формі твердження – висловлення, в якому об’єкти, події, інші сутності та їх 

якості  представляються  як  такі,  що  мають  місце  насправді.  Граматично 

твердження про факт чи подію відображається через показники об’єктивної 

модальності (дієслівні форми дійсного способу) і впізнається в тексті завдяки 

відсутності  в  ньому  маркерів  суб’єктивної  модальності,  оцінних  слів, 

конструкцій  та  інших  показників,  що  виражають  невпевненість,  сумніви 

автора щодо вірогідності висловлюваного. 

Твердження можуть бути істинними (такими, що відповідають дійсності) і 

хибними  (такими,  що  не  відповідають  дійсності).  Твердження  зазвичай 

передбачає  можливість  верифікації,  тобто  оцінку  істинності  наведених 

відомостей,  а  відтак  передбачає  відповідальність  мовця  за  зміст 

твердження19.  На  відміну  від  тверджень  суб’єктивні оцінки  відображають 

суб’єктивну істину і тому не можуть бути верифікованими.

18 Матвеева  О.Н.  Лингвистическая  экспертиза:  взгляд  на  конфликтный  текст  сквозь 
призму закона // Юрислингвистика-6: Инвективное и манипулятивное функционирование 
языка. – Барнаул, 2005. – С. 56–68.
19 Див.  Баранов  А.Н.  Лингвистическая  экспертиза  текста.  Теоретические  основания  и 
практика. – М., 2009. – с. 32.
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У  практиці  лінгвістичних  експертиз  кваліфікація  поданої  в  тексті 

інформації  як  фактологічної  (твердження)  або  суб’єктивно-оцінної 

(суб’єктивна  думка,  припущення,  оцінне  судження)  має  важливе значення 

для  з’ясування  підстав  юридизації  конфліктного  тексту,  потрапляння  або 

непотрапляння  відповідних  елементів  аналізованого  тексту  в  площину 

правового  регулювання.  Відповідно  до  закону  України  “Про  інформацію” 

(ст. 30), оцінними судженнями є “висловлювання, які не містять фактичних 

даних,  критика,  оцінка  дій,  а  також  висловлювання,  що  не  можуть  бути 

витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер 

використання  мовно-стилістичних  засобів  (вживання  гіпербол,  алегорій, 

сатири)”.  Практика  лінгвістичних  експертиз  показує,  що  в  конфліктних 

текстах  оцінна  й  фактологічна  інформація  в  багатьох  випадках  тісно 

переплітаються. Розмежування фактологічної й оцінної інформації є одним з 

головних завдань експертного дослідження конфліктного тексту. 

Базове  для  юрислінгвістики  поняття  «твердження»  розглядають  у  двох 

вимірах: по-перше, в протиставленні з оцінним висловленням і, по-друге, з 

погляду  способу  його  лексико-граматичного  оформлення:  експліцитне 

твердження на противагу прихованому, імпліцитному твердженню20. 

Лінгвістичні  дослідження  показують,  що  зміст  висловлення  є 

багатошаровим, при цьому деякі прошарки змісту є експліцитними (такими, 

що безпосередньо представлені в тексті лексичними засобами вираження), а 

деякі  –  імплікуються,  приховані  в  підтексті.  Імплікаця  може  бути 

багаторівневою;  дослідники  вважають,  що  імпліцитна  частина  семантики 

висловлення  в  багатьох  випадках  істотно  більша,  ніж  експліцитна21.  На 

імпліцитні прошарки нерідко припадає саме та частина змісту висловлення, 

яка є для лінгвістичної експертизи найбільш важливою. 

Явними (експліцитними) або прихованими (імпліцитними) можуть бути як 

твердження,  так  і  оцінні  судження.  У  лінгвістичній  експертології  до 

20 Див. Баранов  А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 25.
21 Зазнач. праця. – С. 43.
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імпліцитних  (прихованих)  тверджень  відносять  ту  частину  змісту, 

контекстуальна  реконструкція  адресатом  є  обов’язковою  умовою 

осмисленого сприйняття тексту.  Подання тверджень у вигляді семантичних 

імплікацій дає змогу переміщати їх з поверхневої структури  висловлення в 

підтекст. 

Зв’язок  між  ефективністю  засвоєння  інформації  та  способом  її 

представлення в поверхневій і глибинній структурах висловлення має свою 

специфіку.  Більш  ефективно  засвоюється  та  інформація,  яка  частково 

перебуває  в  підтексті  і  для  отримання  якої  необхідно  докласти  певних 

мисленнєвих  зусиль.  Г. Г. Почепцов  зазначає,  що  успішний  вплив  завжди 

пов’язаний  з  перенесенням  переконання  начебто  на  саму  людину,  коли 

створюється модель прийняття самостійного рішення22.  Докладання зусиль 

для  отримання  знання  суб’єктивно  підвищує  цінність  такого  знання  для 

людини, а отже сприяє його «міцнішому вкоріненню» в свідомості23.  Тому 

переміщення  важливої  інформації  в  підтекст  –  принцип  так  званої 

«приватизації  знання»24 –  широко  використовується  в  прийомах 

мовленнєвого  впливу  на  свідомість,  пов’язаних  з  неявною,  прихованою 

формою подачі інформації. 

Втілення  комунікативного  принципу  «приватизації  знання»  й  подання 

найважливішої  частини  змісту  через  його  імплікацію  може  відбуватися 

шляхом застосуванням різних лінгвістичних механізмів. У досліджуваному 

тексті  для  цього  вживається  прийом,  відомий  як  «нав’язування 

пресупозиції»25.  Пресупозицією  називають  прямо  не  вербалізований 

компонент змісту речення, який має бути істинним для того, щоб речення не 

22 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации — М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер» — 2001. — С. 
138. 
23 Баранов  А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 175-176.
24 Див. Баранов А.Н. Что нас убеждает? (Речевое воздейстивие и общественное сознание). 
– М., 1990.
25 Баранов  А.Н.,  Паршин  П.Б.  Языковые  механизмы  вариативной  интерпретации 
действительности  как  средство  воздействия  на  сознание  //  Роль  языка  в  средствах 
массовой коммуникации. – М., 1986; Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – 
М., 2007.  С. 218-219.  Баранов  А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 
191.
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сприймалося як аномальне, або компонент змісту, який автор тексту трактує 

як очевидний і заздалегідь відомий читачеві26.  Пресупозиції є невід’ємною 

частиною  плану  змісту  речення,  тому  в  теорії  і  практиці  лінгвістичної 

експертизи  тексту  пресупозиції  кваліфікуються  як  приховані  (імпліцитні) 

твердження27.

Об’єктом цієї експертизи є текстовий матеріал, який містить повідомлення 

УНІАН  про  висловлення  міністра  енергетики  і  вугільної  промисловості 

України Юрія Бойка щодо публікації в газеті «Дзеркало тижня» від 27 травня 

2011 р. Інформація, яку подано в коментарі УНІАН, підкріплена посиланням 

на першоджерело: у тексті  цитуються слова Ю.Бойка.  Негативні  відомості 

про газету «Дзеркало тижня» і її працівників, а саме, про замовний, на думку 

Ю.  Бойка,  характер  публікації  щодо  закупівлі  «Чорноморнафтогазом» 

самопідйомної  плавучої  бурової  установки  та  протиправний,  на  думку 

Ю. Бойка,  характер  такої  публікації,  подаються  як  у  власне  коментарі 

УНІАН, так і в цитаті – прямій мові Ю. Бойка, однак способи представлення 

цих відомостей в повідомленні, з одного боку, і в цитаті, з другого боку, є 

відмінними.

У коментарі, авторство якого належить УНІАН, зазначені відомості подано 

як  суб’єктивну  оцінку,  про  що  свідчить  уживання  дієслова  зі  значенням 

суб’єктивної  модальності  вважає:  “Міністр  енергетики  і  вугільної 

промисловості  України  Юрій  Бойко  вважає замовним  матеріал  про 

закупівлю  «Чорноморнафтогазом»  самопідйомної  плавучої  бурової 

установки, опублікований у газеті «Дзеркало тижня. Україна» 27 травня і  

просить СБУ з’ясувати, хто може бути замовником. Про це він заявив у  

коментарі  УНІАН”.  У  наведеній  поряд  цитаті  Юрія  Бойка  негативні 

відомості  подано  в  вигляді  твердження:  «Це  чиєсь  замовлення.  Ми  зараз 

попросили СБУ, щоб з’ясували, хто замовник… Це заказуха – сто відсотків».  
26 Падучева Е.В. Пресуппозиция //  Лингвистический энциклопедический словарь.  – М., 
1990. – С. 396; Падучева Е.В. Презумпции и другие виды неэксплицитной информации в 
тексте  //  Научно-техническая  информация.  Сер.  2,  1981.  -  №  11;  Баранов   А.Н. 
Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 48-51.
27 Баранов  А.Н. Лингвистическая экспертиза текста. – М., 2009. – С. 51.
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З  погляду  граматичної  форми  підставою  вважати,  що  це  висловлення 

належить  до  категорії  тверджень,  є  відсутність  у  ньому  показників 

суб’єктивної модальності. Вказівка на фактологічний характер наведених тут 

відомостей  закладена  також  у  змістовій  частині  висловлення.  До 

імплікованих  компонентів  змісту,  які  формально  не  представлені  на 

поверхневому рівні аналізованого висловлення, але усвідомлюються носіями 

мови належать,  зокрема, такі змістові блоки:

1. Наведені відомості передбачають принципову можливість перевірки.

2. Факт існування замовлення не потребує підтвердження.

3.  Правоохоронні  органи  мають  дати  оцінку  обставин  публікації  в 

газеті  «Дзеркало  тижня»  матеріалу  про  закупівлю  «Чорноморнафтогазом» 

самопідйомної плавучої бурової установки.

Змістовий  блок  1  виводиться  як  наслідок  із  висловлення  Ми  зараз 

попросили СБУ,  щоб з’ясували,  хто замовник28.  Суб’єктивні оцінки, які  не 

передбачають  можливості  верифікації,  не  можуть  розслідуватися 

правоохоронними  органами.  Виведення  цього  наслідку  є  обов’язковою 

умовою розуміння тексту.  Обов’язкові  наслідки в лінгвістичній  експертизі 

мають статус тверджень.

Змістовий  блок  2  є  пресупозитивною  частиною  висловленя   Це  чиєсь 

замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з’ясували, хто замовник. Оскільки 

СБУ  має  з’ясувати  лише  особу  замовника,  значить  сам  факт  такого 

замовлення не потребує підтвердження (є відомим за замовчуванням). 

Змістовий блок 3 (публікація відбулася з порушенням правових норм) є 

пресупозитивною  частиною  висловленя  Ми  зараз  попросили  СБУ,  щоб 

з’ясували,  хто замовник і  підтримується висловленням  Це  заказуха – сто 

відсотків. Тут семантичний компонент «правопорушення» представлений у 

згорнутому вигляді в складі лексичної семантики слова заказуха – лексичної 

одиниці кримінального жаргону, що перейшла в загальний ужиток без зміни 

свого спеціально-жаргонного значення  (див.  відповідь  на  питання 1  цього 

28 Тут і далі підкреслення наші – експерт.
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висновку). Пресупозиції є невід’ємною частиною плану змісту висловлення, 

які в теорії і практиці лінгвістичної експертизи кваліфікуються як приховані 

(імпліцитні) твердження. Факт звертання до СБУ, про який згадує Ю.Бойко, 

також  містить  виражену  контекстом  вказівку  на  протиправність  обставин 

публікації,  оскільки  СБУ  належить  до  системи  державних  органів,  що 

борються з правопорушеннями.

Важливо  зазначити,  що  семантика  слова  заказуха має  двопланову 

структуру:  крім  денотативного  компонента  (який  співвідносить  слово  з 

об’єктивними явищами дійсності) вона включає також і експресивно-оцінний 

компонент  значення.  У  межах  аналізованого  контексту  слово  заказуха є 

експресивно забарвленим універбом – однослівним жаргонним замінником 

розгорнутого  опису  «публікація  замовного  матеріалу  за  винагороду,  що є 

протиправною дією». Попри наявність у структурі слова заказуха виразного 

експресивного  компонента,  в  межах  аналізованого  висловлення  воно  є 

засобом  вираження  насамперед  фактологічної  інформації.  Це 

підтверджується уживанням слова  заказуха в контексті звернення до СБУ з 

приводу публікації в “Дзеркалі тижня”.

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

Результати  дослідження  можна  стисло  підсумувати  у  формі  таких 

відповідей на поставлені питання: 

Питання 1. У сучасній російській мові слово заказуха має такі значення: 1. 

замовне  убивство,  2.  текстовий  або  ефірний  матеріал  призначений  для 

оприлюднення  в  ЗМІ,  виготовлений  на  чиєсь  замовлення.  У  сучасному 

українському  жаргонному  мовленні  та  мовній  практиці  українських  ЗМІ 

запозичене  з  російської  мови  слово  заказуха вживається  в  аналогічних 

значеннях. 

Питання  2.  Аналіз  глибинної  семантичної  структури слова  заказуха в 

значенні “текстовий або ефірний матеріал призначений для оприлюднення в 

ЗМІ, виготовлений на чиєсь замовлення”  виявляє наявність таких актантів: 
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1) журналіста  (кожна  стаття,  телепередача  чи  фільм  має  свого  автора),  2) 

засіб оприлюднення  –  друкований орган, телеканал тощо, 3) замовника. Це 

дає  лінгвістичні  підстави  стверджувати,  що  висловлення  “Це  чиєсь 

замовлення.  Ми  зараз  попросили  СБУ,  щоб  з`ясували,  хто  замовник…  Це  

заказуха – сто відсотків”, у складі аналізованого тексту стосується газети 

“Дзеркало тижня” та її працівників.

Питання  3.  Значення  слів  замовлення і  заказуха в  контексті  матеріалу, 

наданого  для  дослідження,  зокрема  контекстуальна  актуалізація  в  слові 

заказуха семантичного  компонента  «протиправна  дія»,  дають  лінгвістичні 

підстави вважати, що відомості, наведені в матеріалі УНІАН від 31.05.2011 р. 

під  назвою  «Бойко  просить  СБУ  знайти  «замовника»  статті  в  газеті», 

негативно характеризують газету «Дзеркало тижня» та її працівників.

Негативна інформація про газету “Дзеркало тижня” міститься в таких 

висловленнях:  1.  “Міністр  енергетики  і  вугільної  промисловості  України  

Юрій  Бойко  вважає  замовним  матеріал  про  закупівлю 

«Чорноморнафтогазом»  самопідйомної  плавучої  бурової  установки,  

опублікований  у  газеті  «Дзеркало  тижня.  Україна»  27  травня  і  просить 

СБУ з’ясувати, хто може бути замовником. Про це він заявив у коментарі  

УНІАН”; 2)  «Це чиєсь замовлення. Ми зараз попросили СБУ, щоб з’ясували,  

хто замовник… Це заказуха – сто відсотків», - заявив Ю.БОЙКО”.

Питання  4.  Негативні  відомості  про  газету  «Дзеркало  тижня»  та  її 

працівників у текстовому матеріалі, наданому для дослідження,  подаються в 

коментарі, авторство якого належить УНІАН, і в прямій мові Ю. Бойка, що 

цитується як складова частина аналізованого текстового матеріалу. Способи 

представлення цих відомостей в коментарі УНІАН, з одного боку, і в прямій 

мові Ю. Бойка, з другого боку, різні. У коментарі УНІАН негативні відомості 

подано  як  суб’єктивну  оцінку,  про  що  свідчить  ужите  тут  дієслово  зі 

значенням  суб’єктивної  модальності  вважає.  У  прямій  мові  Ю.  Бойка 

негативні  відомості  подано  в  вигляді  твердження,  на  що  вказують  як 

20



Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України   № 056/27

формальні  параметри  тексту  –  відсутність  показників  суб’єктивної 

модальності, так і його змістові характеристики, а саме:

1. Наведені відомості передбачають принципову можливість перевірки 

(попросили СБУ, щоб з’ясували, хто замовник);

2. Потребує з’ясування тільки особа замовника (Це чиєсь замовлення.  

Ми  зараз  попросили  СБУ,  щоб  з’ясували,  хто  замовник),  саме  існування 

замовлення представлено в пресупозиції як факт;

3.  Правоохоронним  органам  (СБУ)  ставиться  завдання  виявити 

фактологічну  інформацію  (встановити  особу  замовника),  а  не  перевірити 

оцінне судження. 
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