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Негація є смисловою категорією, яку можна виразити негативними словами, префіксами, негативною формою дієслова, але вона 

може не виражатися явно, тобто бути прихованою. Конструкції з прихованим негативним смислом характеризуються 

підвищеною експресивністю, обумовленою присутньою в них емоційно-оцінною характеристикою дії, події, явища оточуючого 

середовища мовцем.  Імпліцитні засоби негації можуть бути ідентифіковані на різних мовних рівнях. До фонетичних індикаторів 

імпліцитного заперечення відносяться інтонація та логічний наголос. До лексико-семантичних засобів вираження імпліцитної 

негації зараховують такі дієслова, як forget, deny, fail, doubt. ФО з імпліцитним запереченням – це такі одиниці, дефініції яких у 

більшості випадків описуються через експліцитне заперечення. Категорія імпліцитного заперечення на синтаксичному рівні 

виокремлює шість різновидів такого заперечення, а саме: псевдопитання; псевпідрядні порівняння; фразеосхеми заперечення; 

«нексус відхилення»; відхиляючий повтор; заперечувальне порівняння. 

Ключові слова: заперечення, імплікація, прихована негація; фонетичні індикатори, лексико-семантичні, фразеологічні, синтаксичні засоби. 

 

Негація відноситься до числа відомих, ши-

роко досліджуваних, але до кінця непізнаних 

явищ. До проблеми заперечення проявляється 

стійкий і різнобічний інтерес з боку 

представників різних філософських, логічних і 

лінгвістичних шкіл і напрямів. 

Питанням негації в лінгвістиці присвячені 

численні роботи (І.В. Андреєва, В.Н. Бондаренко, 

І.Н. Бродський та ін.), що досліджують цей 

феномен в багатоаспектних його проявах, 

зокрема, описують так зване приховане 

заперечення, тобто заперечення, за яким не 

закріплено спеціалізованого, граматикалізованого 

засобу вираження.  

«Негація» у якості терміну має на увазі 

елемент значення у повідомленні, що вказує на 

зв'язок, який встановлюється між складовими 

речення, що не має місця в реальному світі, або 

що протилежне йому стверджувальне повідом-

лення може сприйматися мовцем як таке, що 

протилежне істині. Негація – це одна з багатьох 

властивих для всієї мовної картини світу від 

самого початку існуючих нерозчленованих 

семантично конотаційних категорій, які 

неможливо встановити за допомогою більш 

простих семантичних елементів. Негацію мож-

на виразити негативними словами, префіксами, 

негативною формою дієслова, але вона може не 

виражатися повно, тобто бути компонентом 

значення слова або навіть усього речення [5]. 

Відомо, що у предметному світі не буває 

нічого заперечного, отже, негацію можна 

розглядати як інструмент для того, щоб 

заборонити щось або висловити небажання або 

незгоду з чимось, а також щоб відхилити чиєсь 

припущення.  

Речення, що включають граматично оформ-

лене заперечення, називають негативним. Кате-

горіальним значенням мовного заперечення є 

вираження відсутності предмета або його озна-

ки. До останніх належать якості, властивості, 

зв’язки, відносини, дій, стани. Заперечення, як 

правило, віражено за допомогою частки «not» 

або словом «no». Але воно може бути віражено 

й приховано, або імпліцитно.   

Поштовхом до дослідження непрямої репрезен-

тації заперечення послужила монографічна праця 

О. Есперсена «Negation in English and Other 

Languages», в якій окремий розділ присвячено 

непрямому (indirect) і неповному (incomplete) 

запереченню, тобто можливості висловити 

«негативні ідеї побічно, алегорично» [9, c. 22-38] 

або, іншими словами, імпліцитно. 

Імпліцитність – це невідповідність плану 

змісту плану вираження. Важливу роль відіграє 

зміст виловлювань з імпліцитною негацією і та 

прагматична спрямованість, яку надає їй автор, 

що має намір висловити відношення персона-

жів один до одного або до оточуючої дійсності, 

оскільки під змістом ми розуміємо віддзерка-

лення певних мовленнєвих умов, відносин між 

учасниками процесу комунікації, умови кому-

нікації, отже немає сенсу буквально розуміти 

речення з прихованою негацією. У сенс такого 

речення залучається ситуація, статус учасників, 

їх настрій, стать, вік, культурний рівень тощо, 

тому часто, щоб зрозуміти окреме висловлю-

вання, необхідно бути знайомим з контекстом.  
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У даний час імпліцитне заперечення отрима-

ло статус повноправного об'єкта дослідження в 

лінгвістиці, доказом чого можуть слугувати 

численні роботи останніх десятиліть, які так чи 

інакше зачіпають цю безумовно важливу 

проблему (Т.Е. Водоватова, К.А. Долинін, І.В. 

Арнольд, А.М. Баранов, Г.Г. Молчанова).  

З-поміж лінгвістичних індикаторів 

імпліцитного заперечення виокремлюють: 

1) фонетичні; 

2) лексико-семантичні; 

3) фразеологічні; 

4) синтаксичні. 

До фонетичних індикаторів імпліцитного 

заперечення відносяться інтонація та логічний 

наголос. Вони є яскравими засобами виражен-

ня заперечення  в усному мовленні, що привно-

сять відтінок іронії, сумніву, неможливості, за-

борони, незгоди. Висловлювання, де запере-

чення виражається інтонацією або логічним 

наголосом, виявляють яскраве, експресивне 

негативне значення.   

Наведемо приклад. У романі Е. Джеймс 

“Love and Devotion” героїня на ім’я Фреда 

відповідає на критику з боку свого друга щодо 

щирості почуттів до неї її нареченого: «Oh, ye! 

And YOU know much about love!» [8]. За грама-

тичними показниками речення є стверджу-

вальним, але через логічний наголос та за кон-

текстом розуміємо, що у ньому криється при-

хована негація і декодуємо його таким чином: 

«Та ти сам нічого не розумієш у коханні».  

Що стосується лексико-семантичних засобів 

вираження імпліцитної негації, з-поміж них 

можна назвати дієслова forget, deny, fail, doubt: 

What you fail to realize is that – whatever I am – I 

draw good and evil to me [8]. 

Що стосується фразеологічних одиниць, ФО 

з імпліцитним запереченням – це такі одиниці, 

дефініції яких у більшості випадків описуються 

через експліцитне заперечення:  

 to be under the weather – not to feel good; 

to close one’s eyes on something – not to see 

something. 

Категорія імпліцитного заперечення на 

синтаксичному рівні виокремлює шість 

різновидів такого заперечення [6]: 

1) псевдопитання: Why do you always 

behave like a child; 

2) псевпідрядне порівняння: As though for 

me life has been a box of chocolates!  

3) фразеосхеми заперечення: Catch me 

doing it! 

4) «нексус відхилення»: “Me? To the chief” 

5) відхиляючий повтор: “She is tired. She 

cannot help you”. – “Tired? She’s been doing 

nothing all day!” 

6) заперечувальне порівняння: “You are 

about as clever as a duck”. 

Таким чином, можемо стверджувати, що 

імпліцитне заперечення є смисловою мовною 

категорією. Виявлення прихованої негації 

можливо при аналізі семантики тієї або іншої 

мовної одиниці. Подібне заперечення є 

асиметричним, тобто його план вираження та 

план змісту не співпадають. Імпліцитні засоби 

негації можуть бути ідентифіковані на різних 

мовних рівнях. 
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СЕМАНТИКА СКРЫТОГО ОТРИЦАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Отрицание является смысловой категорией, которую можно выразить отрицательными словами, приставками, 

отрицательной формой глагола, но она может не выражаться явно, то есть быть скрытой. Конструкции со 

скрытым негативным смыслом характеризуются повышенной экспрессивностью, обусловленной присутствующей 

в них эмоционально-оценочной характеристикой действия, события, явления окружающей среды говорящим. 

Имплицитные средства негации могут быть идентифицированы на разных языковых уровнях. К фонетическим 

индикаторам имплицитного отрицания относятся интонация и логическое ударение. К лексико-семантическим 

средствам выражения имплицитной негации причисляют такие глаголы, как forget, deny, fail, doubt. ФО с 

имплицитным отрицанием – это такие единицы, дефиниции которых в большинстве случаев описываются через 

эксплицитное отрицание. Категория имплицитно отрицания на синтаксическом уровне выделяет шесть 

разновидностей такого отрицания, а именно: псевдовопрос; псевдопридаточные сравнения; фразеосхемы 

отрицания; «нексус отклонения»; отклоняющий повтор; отрицающее сравнение. 

Ключевые слова: отрицание, импликация, скрытая негация, фонетические индикаторы, лексико-семантические, 

фразеологические, синтаксические средства. 

 

SEMANTICS OF IMPLIED NEGATION IN THE PRESENT-DAY ENGLISH DISCOURSE 

Negation is a semantic category that can be expressed by negative words, prefixes, negative verb forms, but it may not be 

expressed explicitly, i.e. be hidden. Constructions with a hidden negative meaning are characterized by increased 

expressiveness due to the emotional and evaluative characteristics of the action, event, and phenomena by the speaker. Implicit 

negation can be identified at different linguistic levels. Phonetic indicators of implicit negation include intonation and logical 

emphasis. Lexical-semantic means of expressing the implicit negation include such verbs as forget, deny, fail, doubt. Implicit 

phraseological units are those units whose definitions are, in most cases, described through explicit negation. The syntactic 

level category of implicit negation distinguishes six varieties of such negation, namely: pseudo-interrogation; pseudo-

subordinate comparisons; phrase-schemes of negation; "deviation nexus"; rejecting repetition, negating comparison. 

Keywords: negation, implication, hidden negation; phonetic indicators, lexical-semantic, phraseological, syntactic means. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


