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У статті розглядається соціокультурну варіативність інтонаційної організації
висловлень-вибачень, яка зумовлюється різними контекстами їхнього вживання, проводиться
аналіз їх функціональних якостей, окреслюються фонетичні засоби виділення слова “sorry” в
різних соціокультурних контекстах.
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Сучасний етап розвитку лінгвістики взагалі та інтонології зокрема вимагає
системного комунікативно-динамічного підходу до розуміння просодичної
організації мовлення та її механізмів. Ділові, наукові та культурні контакти з
представниками англомовних країн ставлять в ряд найбільш важливих проблем
питання навчання студентів ефективного та коректного просодичного оформлення
мовленнєво-етикетних висловлень у реальних ситуаціях офіційного та неофіційного
спілкування. Тому природно, що на просодичне оформлення висловлень-вибачень,
які є невід’ємною частиною національного етикету, останнім часом все частіше
звертають увагу дослідники-фонетисти як на актуальну тему наукових розвідок.
Об’єктом статті є висловлення-вибачення в англійському діалогічному мовленні
Предмет – варіативність інтонаційної організації зазначених висловлень в
залежності від контекстів їх уживання.
Мета статті – дослідити інтонаційну організацію висловлень-вибачень і слова
“sorry” зокрема в залежності від соціокультурного контексту мовленнєвої
комунікації.
Широко відоме твердження, згідно з яким у будь-якому мовленнєвому акті лише
15% інформації передається вербальними засобами, тоді як 85% інформації –
інтонацією та пара лінгвістичними засобами. При цьому використання мовцем тієї чи
іншої інтонації строго регламентується його почуттями, модальністю та емоціями.
Інтонаційна організація висловлень як одна з просодичних універсалій є
діахронічно малозмінною категорією, оскільки її витоки знаходяться у
психофізіологічній природі людини. В кожній мові існують закріплені в свідомості її
носіїв моделі просодичного оформлення різних комунікативно-прагматичних актів,
які в своїй основі відображають найбільш загальні тенденції використання та
функціонування мовних засобів, а їх відповідні модифікації зумовлені рядом мовних
(структура та семантика висловлення) і немовних (прагматична настанова, контекст
комунікації тощо) факторів, і описують конкретні реалізації вказаних висловлень.
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Вивчення закономірностей інтонаційного оформлення діалогічного мовлення у
ситуаціях офіційного і неофіційного спілкування є важливим, оскільки відсутність
результатів відповідних теоретичних та експериментально-фонетичних досліджень
загальмовує широке впровадження у практику навчання культури інтонування
конкретних висловлень. У зв’язку з активною глобалізацією комунікативних
процесів, яка передбачає численні міжнародні контакти, нагальними стають
дослідження соціолінгвістичних аспектів просодичної організації мовленнєвоетикетних висловлень, що є контактовстановлюючими формами міжособистісного
спілкування [2, с. 51-53; 3, с. 24; 31, с. 99].
Одним із семи найуживаніших мовленнєво-етикетних прагматичних актів в
англійському діалогічному мовленні є висловлення-вибачення (далі ВВ) [4], від
коректної просодичної актуалізації якого залежить успішність спілкування.
Соціокультурна варіативність інтонаційної організації ВВ обумовлюється
лінгвістичними соціокультурними контекстами (або ситуаціями) їхнього вживання.
Контекстуальні риси соціокультурних ситуацій, в яких виникають ВВ, спричинюють
їхню прагматичну варіативність. Остання виникає не в останній мірі завдяки певній
парадигмі стимулів до зазначеного виду висловлень.
Висловлення-вибачення є мовленнєво-етикетним актом-експресивом, який
екстеріоризує психологічний стан мовця, відбиває його вибір стратегій негативної і
рідше позитивної ввічливості, відновлює принижену гідність слухача і мінімізує ту
образу, за яку мовець бере на себе відповідальність, забезпечуючи підтримання
контакту у позитивній тональності. Тональність спілкування відображає характер
взаємовідносин мовців, пов’язаний із рольовими та емоційними аспектами
спілкування і проявляється у висловленнях через їх експресивно-стилістичні
коннотації і паралінгвістичні фонаційні компоненти.
Функціональними якостями висловлень-вибачень є забезпечення нейтралізації
образи, відновлення рівноваги і гармонії у стосунках та підтримання позитивної
тональності спілкування). Проте вони не однаково виражені у ВВ, різних за
емоційністю. Так, очевидно, що стереотипні мовленнєво-етикетні висловленнявибачення Excuse me (при зверненні) та I’m sorry (у ролі ретроспективної реакції на
вияви невдоволення співрозмовника) реалізують лише функцію підтримання
позитивної тональності спілкування.
ВВ можуть бути бівалентними і полівалентними мовленнєвими актами, що
реалізують більше, ніж одну прагматичну настанову. Наприклад, висловленнявибачення можуть нести непряму функцію повідомлення поганих новин:
1)
– Oh, dear, I’m afraid I’ve broken the cap of a bottle.
– Never mind, at least it’s open now.
2)
– I’m sorry I spilled coffee on your rug.
– That’s OK. Don’t worry about it (Brown H.D., Unit 1, Lesson 2).
Висловлення, що вживається винуватцем для вираження жалю з приводу образи,
слугує й визнанням, через яке адресат дізнається про образу (у випадку, коли слухач
не знав про скривдження). Наприклад:
1)
– What’s up, Alison?
– Oh, Paul, I’m dreadfully sorry. I’ve broken your lovely vase. There are bits
everywhere, I’m afraid. Oh, I’m sorry (Abbs B., Freebairn I., Unit 8).
2)
– Listen, I’m not exactly sure how to put this, but, um... has my dog been digging
up your yard again?
– I... don’t think so. I haven’t noticed.
– Well, I sure hope he hasn’t. I saw him running through your yard yesterday, and....
I’ll try and keep him on a leash so he doesn’t bother you (Jones L., Baeyer von C.,
Unit 12).
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Полівалентність ВВ, тобто їхня багатозначність з погляду прагматичної
настанови, проявляється в наявності різних прагматичних мовленнєвих стратегій
реалізації інтенції вибачення.
Вектор спрямованості ілокуції ВВ є проспективним, інакше кажучи, реалізація ВВ
передбачає наявність співрозмовника, діалогічне спілкування.
Мікродіалог, в якому міститься мовленнєвий акт вибачення, в ідеальній формі є
комунікативною моделлю-тріадою. Її можна представити у такій схемі, де залежність
об’єктів – компонентів діалогу, що показана за допомогою стрілок (О1→ О2), слід
трактувати таким чином: О2 породжується та зумовлюється О1 (див. рис. 1):
вербальний/невербальний
стимул

вибачення

оцінна реакція-відповідь

Рисунок 1 - Компонентна структура мікродіалогів, у яких функціонують ВВ

Проте у реальній комунікації актуалізація зазначеної моделі-тріади найчастіше
представлена лише двома компонентами: або першим і другим, або другим і третім.
Наприклад,
1)
– Can I speak to Milton Brown?
– Milton isn’t in.
– That’s really annoying (вербальний стимул до вибачення у формі
невдоволення).
– I’m very sorry. I can’t do anything about it (вибачення як реакція на стимул у
формі вираження жалю та імпліцитного заперечення мовцем своєї вини) (Хейз, Unit
29, dial 3).
2)
– I’m sorry I’m late (вибачення).
– Don’t worry. Come and sit down (оцінна реакція-відповідь) (Soars J. & L.,
Tapescript 23).
Зазначимо, що при функціонуванні ВВ як реплік-стимулів в них домінують такі
емоції, як сором, каяття, жалкування, оскільки мотив формується у свідомості
винуватця; вибачення як репліки-реакції демонструють ширший спектр наявних в
них емоцій, оскільки мотив їх актуалізації може виникати і під впливом зовнішніх, не
пов’язаних із внутрішніми почуттями мовця, чинників.
Зв’язність дискурсу у діалогічних єдностях організована парними мінімальними
одиницями, які називаються “суміжними парами” (adjacency pairs). Суміжні пари
функціонують за законами системи змін черговості (turn-taking system). Так, ВВ, будучи
реакцією на певний вербальний / невербальний стимул, слугують стимулами до
оцінних реакцій-відповідей. Очікуваною реакцією на вибачення є мінімізація
слухачем завданої йому образи.
Аналіз діалогічного мовлення свідчить про те, що типовими у ролі вербального
стимулу до вибачення виступають такі мовленнєві дії з боку ображеного, як
констатація вини, звинувачення, скарга, докори, нарікання тощо, виражені
експліцитно чи імпліцитно.
У ролі невербального стимулу до вибачень можуть виступати так звані
імплікатури, або контекстуальні значення, які є продуктом взаємодії висловленого та
контексту. Імплікатури, що здатні стимулювати вибачення, виникають у результаті
порушення мовцем засвоєних стандартів правильної поведінки, наприклад:
“If you’d like, I’ll be glad to go through Jimmy’s workroom and sort out everything
that’s down there.”
“No!” Lisa said. Then, when she saw the expressions on the faces of her friends and her
children as they sat staring at her, she realized how vehemently she had refused what was
merely a kind neighborly offer.
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“I’m sorry”, she said, “It’s just that the thought of selling Jimmy’s things makes me
realize that he really isn’t coming back. I just don’t feel up to dealing with it right now”
(Clark M., 207).
У наведеному прикладі стимул до вибачення має паралінгвістичний характер:
тембрально передана грубість жінки, що була викликана її емоційним станом під час
відмови – розпачем, змусила її вибачитися перед оточуючими.
Оцінні реакції-відповіді на вибачення (їх перлокутивні ефекти) можуть бути
різними – від прийняття вибачення до наполягання на звинуваченні, і детерміновані
особистим сприйняттям слухачем ступеня завданої йому образи та його соціальним
статусом.
Вплив соціального статусу мовця на варіативність надсегментних параметрів
оформлення ВВ (мелодики, гучності, темпу, ритму) проявляється в тому, що такі
інтонаційні характеристики мовлення, як понижений тональний рівень реалізації
висловлення, широкий діапазон інтоногрупи та сповільнений темп вимовляння,
понижена і помірна гучність звучання є типовими надсегментними засобами для
мовців із вищим та рівним соціальним статусом відносно соціального статусу
слухача. Водночас, при аналізі висловлень-вибачень, що були актуалізовані мовцями
з нижчим соціальним статусом щодо соціального статусу слухача, аудитори
акцентували увагу експериментатора на таких інтонаційних ознаках, як підвищений
тональний рівень, звужений та вузький діапазон інтоноргупи, підвищений темп
реалізацій досліджуваних висловлень, підвищена гучність.
Темп вимови ВВ є змінною просодичною ознакою, яка зазнає впливу не тільки
соціального статусу мовця, а й емоційної насиченості висловлення: якщо
домінантною емоцією, що супроводжує ВВ, є сум, то воно актуалізується у
сповільненому чи повільному темпі при зниженій гучності, якщо ж при вираженні
емоційної експресії до основної додають свого забарвлення інші емоції, такі як
збентеження, протиріччя, досада, страх, каяття, то темп і гучність вимови зростають.
Темп емоційно-нейтральних ВВ є у більшості випадків помірним чи прискореним.
Найбільш функціонально значущим фонетичним засобом при виділенні
релевантного ступеня промінантності слова “sorry” у різних лінгвістичних
контекстах слугує зміна висоти тону в термінальній частині інтоногрупи (її
підвищення / зниження). Так, семантичний та емоційний центр власне вибачень –
слово “sorry”, вимовлений на низькому тональному рівні і оформлений рівним
термінальним тоном, передає основний прагматичний намір цих висловлень, тобто
виражає жаль, смуток, сум, журбу мовця як реакцію на заподіяне ним дещо
негативне. У той же час, при підвищенні тонального рівня рівного тону слова “sorry”
у такому самому лінгвістичному оточенні ціле висловлення набуває додаткових
прагматичних співзначень, як от: вагання, роздуми під час вибору адекватної
мовленнєвої стратегії вибачення. В емоційно-нейтральних ВВ семантичний центр
“sorry” актуалізується зазвичай низьким спадним термінальним тоном з крутим
спадом. З підвищенням емоційності характер термінального тону на семантичному
центрі змінюється: термінальний тон стає більш пологим. Помітний перепад гучності
між скороченою формою “I’m” і центром “sorry”, що вимовляється тихіше, сприяє
створенню ефекту деякої нетерплячості.
Таким чином, мовлення мовців з вищим соціальним статусом характеризується в
цілому більшою збалансованістю просодичних показників протягом всього
висловлення. Мелодійний малюнок найчастіше простий при приблизно рівному
розподілі фразового наголосу між всіма наголошеними складами (крім першого, який
найчастіше найсильніший). Зазначимо також, що у висловленнях мовців з вищим
соціальним статусом більшість повнозначних слів є наголошеною; наголошені
склади оформлюються здебільшого статичним рухом тону. Детальність членування
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висловлень на синтагми мовцями описуваної групи не є щільною (синтагми можуть
містити до 3-4 ритмогруп). Паузальне членування чіткіше віддзеркалює логікограматичну організацію висловлень.
Реалізації ВВ мовцями з нижчим соціальним статусом відносно соціального
статусу слухача характеризуються більшим контрастуванням різних ділянок
інтоногрупи за їх просодичним оформленням. У цьому виді вибачень провідним
компонентом на рівні просодичної організації є гучність, що прямо залежить від
ступеня емоційної напруги висловлень, при цьому інші підсистеми інтонації є менш
варіативними.
Висновки. Поліфункціональність інтонаційного контуру стає наочною, коли та
сама інтонаційна модель супрасегментних ознак може виконувати різні
функціональні навантаження в залежності від постійно змінюваних ситуаційних
чинників. Іншими словами, інтерпретація подібних інтонаційних контурів може бути
різною в залежності від соціокультурного контексту мовленнєвої комунікації, в якій
кожен з цих контурів актуалізується.
Навчання зазначених інтонаційних ознак як елементів коректної просодичної
організації мовленнєво-етикетних англійських висловлень уможливить повніше
оволодіння студентами фонетичними аспектами мови, що вивчається, сприятиме їх
адекватнішій передачі свого повідомлення англійською мовою.

СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ИНТОНАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АНГЛИЙСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ-ИЗВИНЕНИЙ
С. Ф. Алексенко,
Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко,
ул. Роменская, 87, г. Сумы, 40002, Украина
В статье рассматривается социокультурная вариативность интонационной организации
высказываний-извинений, которая обусловливается разными контекстами их употребления, проводится
анализ их функциональных качеств, описываются фонетические способы выделения слова «sorry» в
разных социокультурных контекстах.
Ключевые слова: интонационная вариативность, социокультурные контексты, высказыванияизвинения, прагматическая поливалентность.
SOCIAL VARIATION OF ENGLISH APOLOGIES’ INTONATION CONTOUR
S. Aleksenko,
Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko,
87, Romenska Str., 40002, Sumy, Ukraine
The article dwells on the social variation of English apologies intonation contour which is brought about by
different contexts of their use. The functional peculiarities of English apologies are subject to analysis. Also, the
phonetic means of distinguishing a word “sorry” are highlighted.
Key words: intonation variation, sociocultural contexts, apologies, pragmatic polyvalency.
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