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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 57 с., 58 источников (из них 10 словарей), 3 

приложения. 

МОДАЛЬНОСТЬ, МЕНАСИВ, РЕЧЕВОЙ АКТ УГРОЗЫ, 

МЕНАСИВНЫЙ РЕЧЕВОЙ АКТ, УГРОЖАТЬ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, 

УЛЬТИМАТУМ, ПРОКЛЯТИЕ. 

Объект исследования –высказывания менасивной семантики (угрозы, 

предостережения, ультиматумы и др.), зафиксированные в текстах одного 

американского романа, трех китайских романов XX в. и ряда прозаических 

произведений русской литературы XIX–XX вв.  

Предмет исследования –семантический, прагматический и 

синтаксический аспект менасивных речевых актов. 

Цель исследования – выявить общие и индивидуальные черты 

английских, китайских и русских высказываний, содержащих иллокуцию 

угрозы; продемонстрировать разнообразие менасивных речевых актов в трех 

неродственных языках. 

Методы исследования –компонентный анализа, анализ словарных 

дефиниций, контекстуально-семантический анализ, сравнительно-

типологический метод, метод логико-семантического моделирования. 

Научная новизна – рассмотрение менасивных актов в трех 

неродственных языках (английский, китайский и русский)  в произведениях, 

принадлежащих различным эпохам. 

Основные результаты исследования:выявлены семантические 

сходства и различия между английскими, китайскими и русскими лексемами 

и фраземами, называющими речевые акты угрозы и предостережения:  в  

случае  предостережения  существует потенциальная  опасность  для 

слушающего, от которой говорящий стремится его уберечь, а в случае угрозы 

говорящий сам создает данную опасность для слушающего  и  стремится  

насильно  заставить  его  выполнить  требуемое действие; определены 

обязательные и факультативные семантико-синтаксические значения в 

высказываниях с иллокуцией угрозы: указание на источник, объект и 

характер угрозы являются обязательными компонентами, побуждение, 

предикаты с модальной семантикой, экспрессивно-стилистические средства, 

инвективы – необязательные компоненты; выявлены семантические, 

синтаксические и прагматические сходства и различия между английскими, 

китайскими и русскими менасивными речевыми актами. 

Область применения–лингвопрагматика, лингвокультурология, 

лингводидактика, контрастивные исследования неродственных языков. 

 



ABSTRACT 

Master's thesis: 57 pages, 58 sources (of which 10 dictionaries), 3 

appendixes. 

MODALITY, MENACIVE, SPEECH ACT OF THREAT, MENACIVE 

SPEECH ACT, THREATEN, WARN, ULTIMATUM, CURSE. 

The object of the research is the utterances of menacing semantics (threats, 

warnings, ultimatums, etc.) fixed in the texts of one American novel, three Chinese 

novels of the 20th century and a number of prose works of Russian literature of the 

19th and 20th centuries. 

The subject of the research is the semantic, pragmatic and syntactic aspect of 

the menacive speech acts. 

The purpose of the research is to reveal general and individual features of 

English, Chinese and Russian utterances containing the illocution of threat; show 

the diversity of menacing speech acts in three unrelated languages. 

The research methods – componential analysis, analysis of vocabulary 

definitions, contextual-semantic analysis, comparative-typological method, the 

method of logical-semantic modeling. 

The scientific novelty is the consideration of the menacing acts in three 

unrelated languages (English, Chinese and Russian) in the works belonging to 

different epochs. 

The main results of the research: the semantic similarities and differences 

between English, Chinese and Russian lexemes and phrasemes naming speech acts 

of threat and warning were revealed: in case of warning there is potential danger to 

the listener, from which the speaker tries to protect him, and in case of threat the 

speaker himself creates this danger to the listener and tries to force him to perform 

the required action; the obligatory and optional semantico-syntactic meanings in 

the utterances with the threat illocution were defined: the indication of the source, 

object and nature of the threat are mandatory components, motive, predicates with 

modal semantics, expressive means, invective are optional components; the 

semantic, syntactic and pragmatic similarities and differences between English, 

Chinese and Russian men active speech acts were revealed. 

The field of application is linguopragmatics, linguoculturology, 

linguodidactics, contrastive studies of unrelated languages. 

 

 

 

 

 

 



РЭФЕРАТ 

Магістарская дысертацыя: 57 с., 58 крыніц (з іх 10 слоўнікаў), 3 

дадаткі. 

МАДАЛЬНАСЦЬ, МЕНАСІЎ, МАЎЛЕНЧЫ АКТ ПАГРОЗЫ, 

МЕНАСІЎНЫ МАЎЛЕНЧЫ АКТ, ПЕРАСЦЯРОГА, УЛЬТЫМАТУМ, 

ПРАКЛЁН. 

Аб'ект даследавання – выказванні менасіўнай семантыкі (пагрозы, 

перасцярогі, ультыматумы і інш.), зафіксаваныя ў тэкстах аднаго 

амерыканскага рамана, трох кітайскіх раманаў XX ст. І шэрагу празаічных 

твораў рускай літаратуры XIX-XX ст. 

Прадмет даследавання – семантычны, прагматычны і сінтаксічны 

аспект менасіўных маўленчых актаў. 

Мэта даследавання – выявіць агульныя і індывідуальныя рысы 

англійскіх, кітайскіх і рускіх выказванняў, якія змяшчаюць і лакуцыю 

пагрозы; прадэманстраваць разнастайнасць менасіўных маўленчых актаў у 

трох няроднасных мовах. 

Метады даследавання – кампанентны аналіз, аналіз слоўнікавых 

дэфініцый, кантэкстуальна-семантычны аналіз, параўнальна-тыпалагічны 

метад, метад логіка-семантычнага мадэлявання. 

Навуковая навізна – разгляд менасіўных актаў у трох няроднасных 

мовах (англійская, кітайская і руская) у творах, якія належаць розным 

эпохам. 

Асноўныя вынікі даследавання: выяўлены семантычныя падабенства і 

адрозненні паміж англійскімі, кітайскімі і рускімі лексемамі і фраземамі, якія 

называюць маўленчыя акты пагрозы і перасцярогі: у выпадку перасцярогі 

існуе патэнцыйная небяспека для слухача, ад якой моўца імкнецца яго 

зберагчы, а ў выпадку пагрозы моўца сам стварае дадзеную небяспеку для 

слухача і імкнецца сілком прымусіць яго выканаць патрабаванае дзеянне; 

вызначаны абавязковыя і факультатыўныя семантыка-сінтаксічныя значэнні 

ў выказваннях з ілакуцыяй пагрозы: указанне на крыніцу, аб'ект і характар 

пагрозы з'яўляюцца абавязковымі кампанентамі, пабуджэнне, прэдыкаты з 

мадальнай семантыкай, экспрэсіўна-стылістычныя сродкі, інвектывы – 

неабавязковыя кампаненты; выяўлены семантычныя, сінтаксічныя і 

прагматычныя падабенства і адрозненні паміж англійскімі, кітайскімі і 

рускімі менасіўнымі маўленчымі актамі. 

Вобласць выкарыстання – лінгвапрагматыка, лінгвакультуралогія, 

лінгвадыдактыка, кантрастыўныя даследаванні няроднасных моў. 

 
 


