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ПРИНЦИП КООПЕРАЦІЇ І ІМПЛІЦИТНІСТЬ В 

КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИКИ 

Лінгвістична прагматика – дисципліна, яка досліджує 

здатність носіїв мови виражати шляхом використання 

синтаксичних конструкцій (або окремих слів) власні наміри 

чи розуміти наміри іншої людини (чому вона сказала той чи 

інший вислів), користуючись ситуацією або контекстом, в 

якому пролунало висловлювання. 

Г. П. Грайс аналізує загальні принципи подачі інформації в 

процесі комунікації в прагматиці. Автор вважає що, принцип 

кооперації є основоположним принципом будь-якої 

комунікації і пише, що очікується, що кожен, хто прагне 

досягти кінцевих цілей мовного спілкування є зацікавленим в 

цьому спілкуванні; мовне спілкування є вигідним за умови, 

що дотримуються принципу кооперації і постулатів [2]. 

Процес комунікації розглядається щодо критеріїв 

Принципа Кооперації та постулатів Г. П. Грайса. Автор, коли 

створює свій текст, свідомо чи ні, дотримується принципу 

кооперації і таких постулатів, як кількість, якість, відносини і 

спосіб. Текст створюється для певної аудиторії, і принцип і 

постулати повинні враховуватися. Від автора залежить, що 

він буде повідомляти експліцитно, а яку інформацію читач 

буде осмислювати сам, для того щоб зрозуміти текст 

належним чином. Інформація, виражена в тексті автором 

експліцитно, викликає інтерес дослідників настільки, 
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наскільки вона необхідна для вилучення імпліцитної 

інформації, що знаходиться в центрі їхньої уваги [9]. 

Комунікативна імплікатура повинна бути виведеною, тому 

що якщо наявність імплікатури осягається інтуїтивно, але не 

може бути логічно виведеною, то така імплікатура буде 

вважатися конвенційною, а не комунікативною. При 

виведенні певної комунікативної імплікатури, слухач 

спирається на наступну інформацію: 1) конвенціональне 

значення використаних слів і знання всіх їх референтів; 2) 

принцип кооперації і постулати; 3) контекст висловлювання – 

як лінгвістичний, так і будь-який інший; 4) інші фонові 

знання; 5) той факт, що вся зазначена вище релевантна 

інформація доступна для обох учасників комунікації [2]. 

Комунікативна імплікатура має певні властивості. По-

перше, в деяких ситуаціях комунікативна імллікатура може 

бути стриманою, тому що іноді від дотримання принципу 

кооперації відходять. 

Від комунікативної імплікатури можна ухилитись 

експліцитно, тобто мовець не дотримується принципу 

кооперації, або придушення імплікатури може бути 

контекстним, тобто вживання в контексті, з якого явно 

випливає, що мовець ухиляється від дотримання принципу 

кооперації. 

По-друге, часто зміст не можна виразити, не породивши 

при цьому деякої імплікатури. Це відбувається тому, що 

виведення комунікативної імплікатури передбачає тільки 

знання того, що було сказано, а також фонову інформацію і 

інформацію про контекст. Виняток становлять ті випадки, 

коли для виведення імплікатури релевантна специфічна 

формальна характеристика вжитого виразу. Якщо назвати цю 

властивість невід’ємністю імплікатури, то можна очікувати, 

що узагальнена комунікативна імплікатура, яка породжена 
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стандартним, неспецифічним виразом, буде мати високий 

ступінь невід’ємністі. 

По-третє, оскільки висновок комунікативної імплікатури 

припускає, що конвенціональний зміст виразу, вимовлення 

якого породжує цю імплікатуру, відомо заздалегідь, то 

комунікативний імплікат повинен являти собою умову, що не 

включається в вихідне визначення конвенційного змісту 

висловлювання. 

По-четверте, оскільки істинність комунікативного 

імпліката не потрібна для істинності того, що говориться, 

імплікатура породжується не тим, що говориться, а самим 

вимовленням, або тим, як саме про це кажуть. 

По-п'яте, вирахування комунікативних імплікатур є 

вирахуванням тих компонентів смислу, існування яких слід 

припустити, щоб зберегти презумпцію дотримання принципу 

кооперації. Конкретних припущень такого роду може бути 

багато, і їх список є відкритим [8]. 

О. В. Кашичкін пише, що імплікація розумілася як 

невиражений зміст і як невиразність логіко-смислових 

зв’язків між двома і більше висловлюваннями [4, с. 13]. У 

роботах різних дослідників даному змісту, який мався на 

увазі присвоювалися різні найменування. 

Е. Н. Старикова розглядає «імпліцитну предикацію», під 

якою розуміються значення слів, що припускаються, а також 

організація висловлювання або тексту з опущеними 

логічними зв’язками, на підставі яких можна вивести кілька 

додаткових висловлювань, що описують додаткові 

невиражені ознаки даної ситуації [6]. 

Зміст тексту, який бере участь у вербальній комунікації є 

складним інформативним комплексом, в якому зміст, який 

мається на увазі відіграє важливу роль. О. В. Кашичкін 

пропонує називати імпліцитністю або імпліцитним змістом 

частину смислу, який мається на увазі; ця частина забезпечує 
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створення і розуміння мовних творів. Імпліцитність є тільки 

частиною змісту, який мається на увазі і, який спостерігається 

при функціонуванні висловлювань і текстів у дискурсі, 

найбільш важлива частина, так як без неї неможливе 

створення і розуміння смислу висловлювання і тексту [4]. 

У своїй роботі О. В. Кашичкін досліджує наявність 

імпліцитного змісту висловлення, який утворюється в 

результаті додавання до експліцитного (мовного) змісту 

знань, що зберігаються в когнітивному середовищі 

комунікантів. 

Проблема імпліцитного змісту неодноразово була 

предметом досліджень лінгвістів. В першу чергу 

дослідженню підлягала природа імпліцитного змісту, 

механізм його виникнення і способи функціонування у 

вербальній комунікації в межах однієї мови (4, с. 11-12). 

К. А. Долінін використовує загальний термін «імпліцитний 

зміст висловлювання», який він також називає «підтекстом», 

для позначення інформації, що є невираженим значенням 

мовних одиниць, але витягується з мовного твору. Цей 

підтекст здобувається як з окремого висловлювання, так і з 

цілого тексту [3]. 

Г. Г. Почепцов говорить про так звані висловлювання, що 

випереджають і які функціонують в комунікації, в яких 

«зміст» (мовний) перетворюється в інше за змістом 

«повідомлення» (імплікатуру); в них повідомлення 

інформаційно дорівнює не своєму власному змісту, а змісту, 

яке мало б випливати з нього. Причому це наступне 

висловлювання вже не вимовляється [5]. 

О. В. Кашичкін пише, що огляд різних точок зору на 

проблему імпліцитного смислу показує, що є два основних 

способи використання когнітивного середовища у вербальній 

комунікації. По-перше, елементи цього середовища 

використовуються для утворення спільного смислу 
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висловлювання. По-друге, вони використовуються для 

формування окремих видів мовних актів; ігри слів, 

стилістичних прийомів, непрямих мовних актів [4]. Подібні 

мовні акти можуть мати найрізноманітніші семантико-

стилістичні характеристики. 
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