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Стаття присвячена вивченню симулятивного потенціалу політкоректних термінів в текстах німецьких інтер
нет-видань. Політкоректні терміни як знаки-симулякри, що імі~:ують референтну співвіднесеність з дійсністю,
створюють для споживача массмедійного продукту симулятивний простір

-

квазіреальність, яка констру

юється мовними засобами і некритично сприймається реципієнтом. Симулятивний потенціал політкоректних
термшш уможливлює їх використання у певному лінгвістичному контексті з метою нав'язування цільової
інтерпретанти, яка визначена інтенцією автора. Разом з інтерпретантою активується цілісна система чужих
цінностей та орієнтирів.
Ключові слова: інтернет-видання, політкоректні терміни, симулятивний потенціал, цільова інтерпретанта.
Литвинова М.М., Литвинов А.И. Симулятивнь1й потенциал политкорректнь1х терминов (на ма
териале немецких интернет-изданий). Статья посвящена изучению симулятивного потенциала политкор
ректнь1х терминов в текстах немецких интернет-изданий. Политкорректнь1е терминь1 как знаки-симулякрь1,

имитирующие референтную соотнесенность с действительностью, создают для потребителя массмедийного
продукта симулятивное пространство

-

квазиреальность, которая конструируется язь1ковь1ми средствами

и некритично воспринимается реципиентом. Симулятивнь1й потенциал политкорректнь1х терминов обуслов
ливает их использование в определенном лингвистическом контексте с целью навязь1вания целевой интер

претанть1, которая определена интенцией автора. Вместе с интерпретантой активируется целостная система
чужих ценностей и ориентиров.

Ключевь1е слова: интернет-издания, политкорректнь1е терминь1, симулятивнь1й потенциал, целевая ин
терпретанта.

Litvinova М.М., Litvinov А.І. Simulative Potential of Politically Correct Terms (based on the German
online publications). The paper studies the simulative potential of politically сопесt terms in the texts of the
German online publications. Politically сопесt terms as signs of simulacra imitating reference coпelation with the
reality create for consumers of the mass media product simulative space that is а quasi-reality, which through
language is accepted Ьу the recipient uncritically. Simulative potential of politically сопесt term determines their
use in а special linguistic context to impose the target interpretant, which is defined Ьу the author's intention. The
integrated system of alien values is activated Ьу the interpretant.
Кеу words: online publications, politically сопесt terms, simulative potential, target interpretant.
Для пострадянського лінгвокультурного просто-

стару, до якого залучаються країни з різними релі

ру поштична коректюсть є досить новим явищем,

гійними, моральними, культурними нормами.

яке викликає дискусії серед фахівців у царині пси

Отже, політична коректність, rрунтом появи якої

хології, культурології, соціолінгвістики, психо

стали громадянські протести, боротьба за рівні

.

.

лінгвістики, перекладу. Процеси глобалізації зумов

права небілого населення в США 60-х років

люють формування єдиного інформаційного про-

ХХ ст., має для свого впливу на масову комуніка-
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цію певні причини й мегу. Різні підходи до розкрит

матеріалів. Саме інтернет-видання є невід ' ємною

тя поняття політичної коректності, підкреслюючи

частиною 1мплщитного впливу на масового адре

його багатоаспектність, охоплюють соціальний

сата, що здійснюють певні експертні спільноти.

та лінгвістичний бік явища: поняття, що стосуєть

Виявлення та розкриття сутності маніпулятивних

ся не стільки змісту, скільки символічних образів

технік, що здійснюються за допомогою мовних

і коректування мовного коду

широке викорис

засобів, потребують rрунтовного аналізу фахівців

тання евфемізмів, що підтримують почуття гід

різних напрямків, пов' язаних з екологією свідомості

ності представників різних соціальних груп

людини .

[14],

[16],

технологія модифікації семіотичної картини світу

Метою дослідження є вивчення симулятивно

використання мовних засобів з метою маніпу

го потенціалу політкоректних термінів при актуа

[8],

лювання свідомістю

[4].

Масова інформація ство

лізації маніпулятивного впливу массмедійних

рює семіотичний фон, на якому розгортається пси

текстів. Об'єкт вивчення

хічне життя людей, і сприймається як особлива

ни як мовні засоби маніпуляції свідомістю. Пред

постійно наявна реальність

[ 1О,

с.

-

політкоректні термі

метом дослідження є семіотичні властивості по

131].

Лінгвістичні засоби відображення дійсності

літкоректних термшш, що дозволяють їх викорис

як засіб маніпулювання суспільною думкою отри

товувати в массмедійних текстах для формуван

мує все більше значення у сучасних ЗМІ, що знач

ня інтерпретації дійсності.

ною мірою впливають на сучасний соціум. Духов

Сучасні дослідники політкоректної лексики

ний вплив, спрямований на психічні структури лю-

відзначають значний маніпулятивний потенціал

.

.

.

дини , реашзується неявно

1 ставить

за мету змшу

політкоректної лексики та технологічну природу

поглядів, мотивів , цілей людини у необхідному

її використання у дискурсі

напряму, програмує її поведінку

Становлення

всебічного аналізу функціонування політкоректної

масової свідомості відбувається внаслідок дії се

лексики науковці зауважують, що ці слова та сло

м1отичних конструктів-симулякрів, які викривля

восполучення є різновидом знака, відомого як си

ють, а часом і заміщують у сприйнятті реальну

мулякр. У суспільний дискурс термін "симулякр"

дійсність

увів відомий французький філософ Жан Бодрійяр ,

[7].

[5].

Мовна маніпуляція суспільною свідомістю

[4; 10; 12; 13]. На основі

який визначив основну функціональну ознаку симу-

.

.

за допомогою засобів масової комунікації є однією

лякра

з найбільш актуальних і найменш вивчених про

" ... симулякри грунтуються на інформації, моделю

-

принципову несшвщнесеmсть з реальmстю .

блем сучасної культури мовленнєвого спілкування

ванні, кибернетичній грі, їхня мета- повна операці

[З]. Головною ознакою маніпуляції є прихований ха

ональність, гіперреалістичність, тотальний конт

рактер впливу, для досягнення мети використову

роль"

ються політкоректні терміни, що мають багато

зі реальність, що заміщує об'єктивну дійсність і стає

спільного з евфемізмами. На відміну від евфеміз

цією дійсністю для споживача медійного продукту.

[ 1].

Симулякр моделює замкнуту на собі ква

му, що створюється як результат природного ево

Тіло знака співвідноситься не тільки зі значен

люційного семіозісу й зумовлюється історично

ням , а й з інтепретантою, що розуміється вузько

створеними загальновизнаними соціально-культур

як дія знака на інтерпретатора, у широкому сенсі

ними цінноСІЯми, політкоректний термін несе відби

як конвенційне сприйняття всієї інформації, що може

ток дискурсивної експертної спільноти

бути виведена зі знака

[2].

В ши

-

[ 11 , с. 248]. Феноменологіч

рокому розумінні експертна спільнота є середови

но інтепретанта є результатом особистого осмис

щем, яке генерує ідеї за всіма напрямками люд

лення фрагмента суспільного досвіду взаємодії

ської діяльності [б, с.

11-12].

з об'єктом

[12].

Маніпулятор намагається відвес

Актуальність нашого дослідження зумовле

ти інтепретанту від об'єкта, нав ' язати категори

на стрімким зростанням у сучасному інформацій

зацію ситуації в термінах дискурсу експертної

ному просторі впливу інтернет-ЗМІ, що визначаєть

спільноти. Політкоректні знаки втрачають реферет

ся значним охватом аудиторії, оперативністю ви

ну співвіднесеність з дійсністю, а отже мають

кладення інформації, наявністю фото-, відео-, аудіо-

широкий діапазон інтерпретант, що відсилають
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до різних об'єктів. Нашарування варіантів розми-

.

.

ває межу МІЖ реальним І змодельованим,

.

.

І замІ-

Цікавим є політкоректний термін aиslaпdische
Mitbйrger

іноземні співгромадяни, що позначає

-

щення реального референта сконструйованим

іноземців, які живуть у Німеччині на законних за

некритично сприймається реципієнтом.

садах. Таким чином, можна говорити, що знак при

Використання

позначень

aиslaпdischeп Wиrzelп, пicht

Мепsсhеп

тіt

Іттіgrапtеп,

westliche

пускає протилежю штепретанти: іноземні

мадяни інших країн та співгромадяни

-

-

гро

громадя

Zиwaпderer аиs dет islaтischeп Kиltиrkreis перед

ни однієї країни. За допомогою спеціально підібра

бачає нав'язування довільної цільової інтерпретанти

ного шнгВІстичного контексту автор ставить в один

в якості особистої

що визначається інтенцією

[9],

семантичний ряд

автора. Певний лінгвістичний контекст забезпечує

Aиslaпder

Gastarbeiter - Gaste - Arbeiter - aиslaпdische
Vollbйrger - kеіпе Citoyeпs і роз

Eiпwaпderer

формування ментального образу, заснованого

Mitbйrger

не на характеристиках об' єкта, а на інтенції мані

ширює простір інтерпретанти: Irgeпdwaпп gegeп

пулятора. Широкий діапазон семантичних інтер

Епdе

претацій люди з іноземним корінням

імігранти

-

з будь-якої країни світу, а також співгромадяни,
які народилися вже в Німеччині, не західні імігран-

-

ти

. .

ІмІгранти

.

з

мусульманських І

не

мусуль-

манських країн звужується завдяки використанню

контекстуальних
orieпtalische

синонІмІВ

Asylbewerber,

aиsseheпde Маппеr, Тйrkеп,

Marokkaпer,

Mosleтs,

arabisch
Welt,

islaтische

die

Mitbйrger аиs dет islaтischeп Kиltиrkreis, пicht

westliche

Eiпwaпderer,

Vergewaltiger.

Технологічний ланцюжок встановлює псевдо

kеіпе

-

der siebziger Jahre тиss das geweseп sеіп,
als тап eiпsah, dass die Веzеісhпипg Gastarbeiter
пип wirklich пicht аиf die Aиsliinder passte, die Ьеі
Sіетепs Kabel lдteteп, Ьеі Thysseп Stahl kochteп
oder іп der Капtіпе die Esseпskйbel schrиbbten.
Ersteпs lasst тап Giiste пicht so schиfteп, zweiteпs
hatteп diese Arbeiter, aпders als Giiste, gar пicht
die Absicht, ihreп Aиftпthalt zи Ьеепdеп. Sie wareп
Einwanderer gewordeп. Die aиsliindischen
Mitbйrger lеЬеп hier, zahleп hier Steиern ипd bildeп
sich іп der И-Ваhп zиsаттеп тіt dеп Deиtscheп
ihre Меіпипg, aber sie siпd kеіпе Vollbйrger, kеіпе

референційну тотожність знаків і конструює

Citoyeпs,

СМИСЛ "ЧОЛОВІКИ ЗІ СХІДНОЮ ЗОВНІШНІСТЮ, ЩО СПО-

vollstaпdigeп Іпdіvіdиеп ипd Sиbjekte

відують іслам, шукають притулок у Європі, є

Existeпzeп,

rвалтівниками":

beтitleidet

.

.

.

.

.

Nach АпgаЬеп der пorwegischer
Zeitипg Dagbladet wareп schoп 2001 іттеrhіп
65 Prozeпt der Vergewaltiger іт Laпd "nicht
westliche" Iттigranten - еіпе Kategorie, die іп

hаЬеп

kеіпе

Bйrgerrechte.

die тап eпtweder
oder итsorgt [18].

also,

Кеіпе
soпdern

ablehпt, dиldet,

Десь наприкінці 70-х років визнали, що най

менування гастарбайтер насправді не підхо
дить для називання іноземців, які паяють кабель

Norwegeп grдjЗteпteils аиs Zиwanderern аиs dет

для Сіменс, варять сталь для Тюссен або чис

islaтischen Kиltиrkreis

тять кухонний посуд. По-перше, гості так не

норвезької газети

besteht [19]. - За даними
"Dagbladet" вже 2001 року

надриваються на роботі, по-друге, ці працівни

відсотків tвалтівників у країні були

ки, інакше кажучи, гості, аж ніяк не збирають

не менш

65

"не західними" іммігрантами

здебільшого

ся завершувати своє перебування у Німеччині.

представниками ісламського культурного

Вони стали переселенцями. Іноземні співгрома

-

кола. Під псевдореференцією розуміємо навмис

дяни живуть тут, платять тут податки і фор

не відсилання до нібито існуючих в контексті взає

мують у метро разом з німцями свою думку,

модії з фізичним світом об' єктів, які функціону-

проте не є повноцінними громадянами, не є го

ють

простору

родянами, не мають громадянських прав. Отже,

Політкоректні термі

є не повноправними індивідуумами і суб 'єкта

ни мають надавати нейтрального або позитивно

ми, а людьми, якими нехтують або опікуються,

го звучання всьому висловлюванню,

яких терплять, яким співчувають.

.

тшьки

.

всередию

у вигляді пустих форм

симулятивного

[12].

проте кон

текст сприяє формуванню певної емоційної інтер

Автор нівелює різницю між громадянами краї

претанти. Ідео-логічні цінності маніпулятора

ни й іноземцями, які там працюють і позначають

нав'язуються реципієнту як виключно вірні.

ся як співгромадяни. В результаті використання
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номінацій, які мають множинну інтерпретанту,

школярі. В статті про інклюзивну освіту дітей

читач не відчуває, що на його переконання посяга

з порушеннями поведінки вибудовується такий

ють,

проте автор

проводить свою думку:

"наш1

ланцюжок найменувань: aиjfallige Jиgeпdliche,

співгромадяни зазнають дискримінації". Викорис

wilde

тання політкоректного терміну aиslaпdische

Aиfтerksaтkeitsdefizit-Stдrипg, еіп Stдreпfried,

Schйler, Forderbedйrftige, Мепsсhеп тіt

Mitbйrger з метою маніпуляції суспільною думкою

еіп iпtelligeпter Jипgе, soпderpadagogischer

стало настільки поширеним у німецькій пресі,

Forderbedarf,

Теі lleistипgsschwache,

що інколи автори використовують його у лапках,

verhalteпsaиffallige

щоб підкреслити його штучну природу:

Hochbegabte,

Nebeпkosteп,

die der

Iтport

Die sozialeп

"aиsliiпdischeп

der

Mitbйrger" verиrsachte, dіепеп heиte посh
Рrораgапdатипіtіоп

wg.

fйr

dеп

"Deтografieprobleт" ипd

пасh

Schйler,

Aиtisteп,

Legastheпiker, aиffallige Schйler,

який формує смисл "діти з незвичною поведінкою

als

розумово не відрізняються від інших дітей, і по

Sozialabbaи

требують спеціального підходу, оскільки мають

Forderипg

певні хвороби". Множинна інтерпретанта політко

die

wg.

ректного терміна aиjfallige Jиgeпdliche, яка при

Додаткові соціальні ви

пускає змішування та взаємозаміну різних рефе

трати, які викликані імпортуванням "іноземних

рентів "діти погано виховані" і "діти хворі" веде

співгромадян", слугують сьогодні зброєю про

до викривлення картини реальної дійсності.

паганди для згортання соціальних програм

Імпліцитні смисли, закладені автором

weiterer

"Fachkrafteтaпgel ".

Вillig-Iттigratioп

-

-

"діти,

через "демографічні проблеми" та подальшої

які мають проблеми з поведінкою, мають хворо

імміграції дешевої робочої сили через нестачу

би, а отже потребують специфічного підходу"

"фахових робітників"

сприймаються реципієнтом як особистісне осмис

[15].

Термін verhalteпsaиjfallig

-

verhalteпsaиjfalliges

Кіпd, verhalteпsaиjfallige Jиgeпdliche

-

лення фрагмента дійсності і формують його став

дитина,

лення, хоча і не відповідають реальності. Отже,

підлітки з незвичною поведінкою, що є політ

автор грає на співчутті читача, викликає бажання

коректною заміною слова

важ

шдтримати саме таку концепц1ю вир1шення про-

ковиховуваний, використовується і в усіченій формі

блеми, залишаючи за межами осмислення всі інші

aиjfallig:

oft. -

-

schwererzierbar -

Michael, 12, gilt als

aиffiillig, prйgelt

sich

12-річний Міхаель, який вважається ди

.

.

.

(наприклад, соціальні) фактори, що зумовлюють

виникнення проблеми.

тиною з незвичною поведінкою, часто б 'ється.

Політкоректні терміни як знаки-симулякри,

Для позначення дітей, які не вирізняються порушен

що імітують референтну співвіднесеність з дій

ням поведінки, вживається композит пicht-aиjfallig:

сністю, створюють для споживача массмедійного

Dass die

Schиleп fйr dеп gетеіпsатеп Uпterricht

продукту симулятивний простір

-

квазіреальність,

vоп aиffiilligeп ипd пicht-aиffiilligeп Schйlerп посh

яка конструюється мовними засобами і некритич

пicht optiтal aиfgestellt siпd, rаитt аисh Вieker еіп

но сприймається реципієнтом. Симулятивний по

Школи не в повній мірі пристосовані до

тенціал політкоректних термшш уможливлює їх ви-

спільних занять школярів з незвичною поведін

користання у певному шнгюстичному контекст~

кою та звичайних школярів, визнає такожБікер.

з метою нав'язування цільової інтерпретанти,

У творення найменування для дітей з нормальною

яка визначена інтенцією автора. Разом з інтерпре

поведінкою як деривата від найменування, що по

тантою активується ц1шсна система чужих цшно

значає відхилення від норми, фіксує у мові резуль

стей та орієнтирів.

[17]. -

.

тат маніпуляції свідомістю: коли норма стає відхи
ленням

.

.

Перспективи дослідження. Широке вико
ристання маніпулятивних семіотичних технологій

1навпаки.

Автор статті і сам розуміє штучність терміну

при провідній ролі синтаксису щодо конструюван-

.

.

і ставить з ним в один ряд у заголовку "Aиjfallige

ня

Jиgeпdliche: Wohiп тіt wildeп Schйlerп?" зовсім

у німецьких інтернет-виданнях та інтернет-благах

неполіткоректний вираз

робить перспективним цей напрям дослідження.

wilde

Schйler

-

буйні

в

дискурс~

семантики

1

прагматики

знака
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