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С. Левінсоном у монографії «Politeness: Some universals in language usage»
(1987). Виокремлені особливості ввічливості в різних лінгвокультурах (М.
Чудоровська, Е. Кадт, С. Мілз, Б. Піціконі, С. Епедхей, Л. Єнг); у рамках
лексикографічного напрямку укладаються словники з етикету та культури
мовлення (А. Балакай, М. Городнікова, Д. Добровольський).
Виклад основного матеріалу дослідження.
У будь-якому лінгвістичному дослідженні цілком слушною виглядає думка
відомого вченого М. Нікітіна щодо прагматичності мови: «Філогенетично та
онтогенетично мова починається з прагматики, і в принципових рисах своєї
побудови вона, перш за все, постає як егоцентрично орієнтований механізм для
обслуговування і просування прагматичних інтересів мовця» [6, с. 379].
Головним комунікативним інтересом мовця є переважно бажання переконати
слухача прийняти певну думку або змусити його спростувати певне положення.
На думку О. Івіна, базовими факторами переконування є ті, що стосуються
принципів ефективного спілкування людей та відносяться до будь-яких видів
комунікації в суспільстві [3, с. 87].
Основоположники теорії мовних актів позначили цілий ряд умов,
виконання яких необхідне для успішної реалізації ілокутивної мети
висловлення. Щоб учасники спілкування змогли реалізувати свої комунікативні
наміри, мовленнєвий акт як мінімум повинен бути доречним. Кожен тип
ілокутивного акту характеризується різним набором умов успішності. Деякими
з таких факторів можуть виступати, наприклад, рівномірний розподіл
комунікативних ролей учасників спілкування, розуміння слухачем локутивних
значень, відсутність перешкод для нормального протікання процесу
вербалізації, щирий намір мовця здійснити деяку дію тощо. Недотримання
одного або декількох умов може створити комунікативний дискомфорт або
комунікатувну невдачу. Такі невдачі ведуть до різного роду «осічок» або
«зловживань». Як зазначає Дж. Остін, комунікативні невдачі, як правило,
виникають через порушення правил звернення до процедури та порушення
правил виконання самої процедури [4, с. 115].
Гелен Спенсер-Оті вводить поняття соціопрагматичного комунікативного
принципу, яким керується адресант при виборі мовних засобів. Слід пам'ятати,
що в різних культурах або ситуативних контекстах існують свої норми і
переваги використання цього принципу. Такі переваги варіюються від культури
до культури, від контексту до контексту [7, с. 183]. Цю точку зору
підтверджують результати експериментів Мін-Сан Кім, яка пропонує п'ять
«комунікативних прагнень»:
1) прагнення не зачіпати почуття співрозмовника;
2) прагнення не обманювати співрозмовника;
3) прагнення уникнути негативної оцінки з боку співрозмовника;
4) прагнення до ясності;
5) прагнення до ефективності [8, с. 136].
У своєму дослідженні Кім приходить до висновку, що, по-перше, для
ефективної комунікації принцип ясності не грає великої ролі. По-друге,
важливість соціопрагматичного принципу варіюється від ситуації до ситуації.
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Вона висуває припущення, що, можливо, відносини комунікантів, побудовані в
контексті «влада і дистанція», більшою мірою позначаються на
прагмалінгвістичному рівні (з точки зору вибору мовних засобів), ніж на
соціопрагматичному. Результати дослідження також наводять на думку про те,
що соціопрагматичний принцип – предмет міжкультурних варіацій.
Національна культура може виступати якщо не визначальним, то принаймні
здійснює істотний вплив. Велике значення щодо перебігу комунікативного акту
також має соціальний статус комунікантів, тобто вік, професія, етнічна
приналежність, самооцінка, яка визначає ставлення до співрозмовника тощо.
Тому можна припустити, що зміна одного з цих компонентів спричинить
відповідні зміни у виборі мовних засобів та стратегій поведінки.
Генк Хаверкейт вважає, що успішність мовного спілкування може бути
різною, і виокремлює ії два види: сильну і слабку [6, с. 67]. Сильна
характеризується розумінням слухача наміру мовця, тобто правильної
інтерпретації комунікативної мети висловлення, ілокутивної функції і
пропозиції. Причому в процесі спілкування у комунікантів є можливість
розробляти свої стратегії поведінки, за винятком, двох ситуацій:
1) коли один з комунікантів застосовує незаконну владу над іншим (у разі
пограбування, шантажу, викрадення); в цій комунікативній ситуації один
учасник незаконно контролює поведінку іншого та змушує його діяти лише в
певних рамках;
2) у разі так званих «церемоніальних актів», коли поведінка комунікантів
строго прописана в процедурі спілкування (захист диплому, засідання суду,
реєстрація шлюбу і т.д.).
Можливі дві лінії поведінки: пристосування до мовної ситуації та
непристосування. У першому випадку один з учасників спілкування змінює
стратегію поведінки, щоб зробити спілкування успішним. Той, хто говорить,
пристосовується (і це його усвідомлене, самостійне і добровільне рішення) до
слухача з метою комфортного перебігу розмови. У другому випадку не
обов’язково відбувається порушення правил спілкування одним з комунікантів:
таку поведінку можна розглядати як спробу надати висловленню додаткового
значення.
Л. Семененко описує три варіанти поведінки учасників спілкування в
умовах комунікативного дискомфорту:
1) спроба виправити ситуацію, тобто зведення до мінімуму дискомфорту
спілкування;
2) спроба пристосуватися до ситуації;
3) навмисне припинення участі в спілкуванні [5, с. 161].
З її точки зору, комунікативний дискомфорт під час спілкування
необов’язково передбачає комунікативну невдачу. Крім того, Л. Семененко
закликає не розглядати комунікативний дискомфорт як перешкоду для
спілкування, оскільки він може виступати засобом регулятивного впливу на
динаміку ситуації спілкування.
Виокремлюються також інші прийоми, до яких часто вдаються учасники
спілкування в разі комунікативного дискомфорту. До них відносяться такі, як
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перекрикування або, навпаки, – прийом «глухе вухо».
Принципам успішного спілкування притаманний різнорідний характер,
при цьому вони включають етичні норми, моделі мовної поведінки,
забов’язують говорити згідно з прийнятими нормами, дотримуватися певної
лінії бесіди та обмежують діапазон тем дискурсу. Етика спілкування сприяє
правильному та чіткому обміну інформації між індивідами; обміну спільними
інтересами, фактами, ідеями тощо; сприйняттю одне одного під час розмови та
розумінню тощо.
У моделі мовної поведінки Т. ван Дейк, виокремлює наступні умови, за
яких комуніканти повинні міняти тактику спілкування:
1) в залежності від загального контексту;
2) в залежності від поточної ситуації;
3) в залежності від комунікативної взаємодії;
4) в залежності від типу дискурсу [2, с. 95].
Кожна комунікативна ситуація змушує користувача мови встановлювати
«репертуар» тем спілкування. Ван Дейк зауважує, що в ієрархічному наборі тем
перше місце займають теми, зумовлені ситуацією комунікативної взаємодії. На
його думку, стратегії комунікантів багато в чому залежать від загального
контексту, поточної ситуації, комунікативної взаємодії, типу дискурсу [2, с. 95].
Дискурс зі свого боку включає не тільки текст, а й екстралінгвістичні фактори
(знання про світ, думки, установки, цілі адресанта), що необхідні для розуміння
тексту. Наші знання не аморфні, а організовані в концептуальні системи.
Ван Дейк користується терміном «фрейм», який являє собою не просто
«шматок» знань, а одиницю, організовану навколо деякого концепту. Саме
концептуальні фрейми (або сценарії) певним чином організують нашу
поведінку і дозволяють правильно інтерпретувати поведінку інших людей.
Успішна вербальна ситуація можлива, якщо тільки користувачі мають спільні
знання та значення. Дійсне розуміння дискурсу залежить від наявних
когнітивних характеристик користувачів мови та від контексту. Протягом свого
життя індивіду доводиться брати участь в різних комунікативних ситуаціях, в
ході яких він накопичує свій комунікативний досвід, що допомагає йому згодом
правильно обирати тактику спілкування. Таким чином, наше знання про умови
та наслідки в реальному світі доволі часто слугують базою формування
контекстних очікувань щодо подальшого ходу оповіді в дискурсі.
Найважливішим моментом, що визначає успішність комунікації,
вважається комунікативна зацікавленість, яка встановлює паритетність
незалежно від соціального статусу та ролей. Так, на зацікавленість в
спілкуванні і рівні права в діалозі не впливають: а) глибина знайомства (близькі
друзі, знайомі, незнайомі); б) ступінь соціальної залежності; в) емоційний фон
[1, с. 235].
Успішність мовного спілкування – це здійснення комунікативної мети
ініціатора (ініціаторів) спілкування і досягнення співрозмовниками згоди.
Головною умовою успішного мовного спілкування є вміння слухача
проникнути в комунікативний задум (намір, інтенцію) мовця. На успішність
мовного спілкування впливають зовнішні обставини: присутність сторонніх,
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канал спілкування (наприклад, телефонна розмова, смс, записка, лист, бесіда
віч-на-віч), настрій, емоційний настрій, фізіологічний стан – все це може
зумовити долю розмови [1, с. 237].
Важливим компонентом успішного мовного спілкування є також
ввічливість, яка постає центральною комунікативною категорією, має
наскрізний характер, інтегрує цілий ряд окремих категорій та виступає
регулятором комунікативної поведінки, забезпечення та організації
гармонійного спілкування.
Висновки.
Проведений аналіз теоретичних засад вивчення ввічливості уточнює і
систематизує наукові візії та підходи до вивчення категорії ввічливості в різних
сферах гуманітарних знань.
Ввічливість як предмет наукового дослідження традиційно пов'язують з
культурою мови та мовним етикетом. Дослідження ввічливості починається з
аналізу філософського підґрунтя соціального спілкування, визначення поняття
«обличчя» тощо. Протягом останніх десятиліть спостерігається тенденція
виокремлювати ввічливість в окрему наукову проблему до якої виявляють
цікавість фахівці багатьох гуманітарних наук, що пов'язано з тим, що ця
категорія може розглядатися не лише на міждисциплінарному рівні, а й в
міжкультурному аспекті. У сучасних дослідженнях ввічливість розглядається, з
одного боку, в контексті дотримання норм і правил поведінки,
загальноприйнятих у певному суспільстві, а з іншого – як вияв внутрішньoї
чесноти особистості, що не зумовлена зовнішнім примусом і викликана
прагненням відкритості іншій особі.
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Abstract. The article is devoted to the theoretical principles of the politeness strategies verbalization
specificity study in English discourse.
The linguistic aspect of the study of politeness is linked to the study of this category at lexical,
morphological and syntactic levels, followed by the analysis of the features of the units that represent
politeness in various genres and discourses. The relevance of the topic is due to the focus of linguistics on
the analysis of English discourse and, at the same time, the lack of a comprehensive analysis of
communicators’ speech interaction in the discourse explored within the framework of politeness theory. The
conducted analysis of the theoretical foundations of politeness study clarifies and systematizes scientific
visions and approaches to the study of the category of politeness in various spheres of humanitarian
knowledge. The purpose of the article is to define the peculiarities of the strategic and speech
implementation of English discourse in the aspect of politeness.
Keywords: discourse, politeness, politeness strategies, communication, communicator
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