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У статті на матеріалі англійської мови розглядаються складники психологічного
підґрунтя вибачення – почуття провини й сорому, совісті та норми ввічливості. Робиться
висновок, що мовленнєвий акт вибачення використовується з метою мінімізувати або
нейтралізувати можливу образу.
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Мислення як реальний психічний процес є єдністю інтелектуального й
емоційного, а емоція – єдністю емоційного й інтелектуального [5, с. 97–98]. Більшість
людських емоцій інтелектуально обумовлені [3, с. 123]. Думку й емоцію навряд чи
можна розмежувати і виділити в чистому вигляді [там само, с. 124]. Емоційне
переживання містить образ предмета задоволення потреби й небезстороннє ставлення
до нього, що й спонукає людину до дії [5, с. 361], тобто до вибачення. Мовець, маючи
певне ставлення до партнера з комунікації, яке викликане діями останнього, здійснює
мовленнєвий акт вибачення для того, щоб досягти тих змін у стосунках з адресатом,
які відповідають його (мовця) інтересам.
Об’єктом дослідження є мовленнєвий акт вибачення, в основі якого лежить
взаємодія низки психологічних факторів, що тісно переплітаються між собою і які
важко відокремити один від одного.
Мета статті – виявити етико-психологічні складові частини мовленнєвого акту
вибачення, дослідження якого виявляється актуальним ще й тому,що зумовлюється
загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій на вивчення особливостей
мовленнєвої складової комунікації.
Емоції та почуття мають подвійну обумовленість: з одного боку, потребами
людини, які визначають її ставлення до об’єкта емоцій, а з іншого – її здатністю
сприйняти й зрозуміти певні властивості цього об’єкта. Взаємозв’язок об’єктивного й
суб’єктивного пояснює, чому поряд із раціональною оцінкою об’єкта людина займає
стосовно нього свою особистісну позицію, яка включає емоційне переживання
[5, с. 359].
Емоції вважаються координатором розумової діяльності, що забезпечує її
гнучкість, здатність до корекції, відхід від стереотипу [10]. На думку П.В. Симонова,
емоції є лише пусковим механізмом мислення [9]. Л.В. Путляєва виділяє три функції
емоцій у розумовому процесі: 1) емоції як складова частина пізнавальних потреб, які
є джерелом розумової діяльності; 2) емоції як регулятор пізнавального процесу як
такого на певних його етапах; 3) емоції як компонент оцінки досягнутого результату
[6].
Емотивність мовлення відображає психічний стан мовця, обумовлений його
емоційним ставленням до предмета, об’єкта, адресата мовлення і ситуацій
спілкування. «Оскільки емоції є продуктом мозку людини, вони, як і інші психічні
процеси, виступають суб’єктивним явищем, водночас цей продукт стає частиною
об’єктивної реальності, що існує поза людиною і незалежно від неї, і тому є
об’єктивним явищем, що знаходить відображення в мовній картині світу» [8, с. 5].
Загалом емоції розділяють на «позитивні» й «негативні». Негативна емоція – це
сигнал неспокою, небезпеки для організму. Позитивна емоція – сигнал поновленого
благополуччя [3, с. 100]. Сигнал тривожності існує до того часу, поки є певна
небезпека [4].
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Мовленнєвій дії вибачення передує негативна емоція провини, яка продовжується
до моменту вибачення – до появи позитивної емоції поновленого благополуччя,
радості від поновлення колишніх добрих стосунків з адресатом. Вибачення також
тісно пов’язане з двома емоціями – емоцією сорому та емоцією провини, які є
базовими складовими людської натури [2, с. 64]. Сором та провина мають багато
спільного – причиною для переживання цих емоцій є схожі ситуації: у людини
виникає бажання щось виправити або приховати. Однак існують і відмінності, які
відрізняють сором від провини. Провина – довготривале, більш інтенсивне почуття;
сором – тимчасове і менш інтенсивне [2, с. 370]. Визнаючи свою провину, людина
шукає можливість для виправлення ситуації, для позбавлення від почуття провини,
наприклад:
I am to blame for it. Try and forgive me, Mr. Brinkworth. I am sincerely sorry. I
wish with all my heart I could comfort you!
(W. Collins, Man and Wife).
Існує декілька точок зору на емоцію сорому. Сором – це сильна зніяковілість від
усвідомлення здійснення малефактивного вчинку або потрапляння у принизливу
ситуацію, в результаті чого людина відчуває себе зганьбленою, збезчещеною. Сором
– це принизливе переживання або внутрішня гризота, хвороба душі [13].
Розглянемо приклад: молодий чоловік прийняв шляхетного друга свого батька за
господаря готелю, а його доньку – за служницю, а коли все стало зрозумілим, він був
дуже сконфужений:
Marlow. Zound, there’s no bearing this; it’s worse than death
(O. Goldsmith, She Stoops to Conquer)
Сором розуміють як сум, який супроводжується уявленням про свою дію, яка
підлягає засудженню з боку інших [там само, с. 11], наприклад:
I have been very wicked and selfish – selfish in forgetting my parents in their sorrows –
selfish in forcing George to marry me. I know I’m not worthy of him – I know he would
have been happy without me.
(W. Thackeray, Vanity Fair)
Людина найчастіше відчуває сором, тому що їй не вдалося приховати свій
проступок, наприклад:
I felt inclined to sink into the ground with shame!
(Th. Hardy. Tess of the D’Urbervilles)
Отже, сором – це втрата ситуативної самоповаги [3, с. 184]. Є.П. Ільїн зазначає,
що сором, який ми відчуваємо в присутності інших людей, співвідноситься з тією
повагою, яку ми маємо до їх думки [там само, с. 179], наприклад:
I can’t tell you how I was touched by the manner in which you wrote of Penrose. To my
shame I confess it, I had no idea that you were so warmly attached to him.
(W. Collins, The Black Robe)
Уникнення сорому є могутнім мотиватором поведінки, наприклад, поважна леді
соромиться, що її хтось побачить в будинку холостяка, тому намагається
якнайшвидше піти:
Lady Fidget. Be found in the lodging of anything like a man! – Away.
(W. Wycherley, The Country Wife)
Моральний сором виникає при засудженні проступку іншими людьми з позиції
моральності. При цьому зовсім не обов’язково самому додержуватися такої ж думки
про свій вчинок. В основі сорому лежить засудження, яке йде іззовні, причому воно
може бути як реальне, так і уявне. Наприклад:
Mrs. Dudgeon. Wake up; and be ashamed of yourself, you unfeeling sinful girl, falling
asleep like that, and your father hardly cold in his grave.
The Girl (half asleep still). I didn’t mean to. I dropped off –
(B. Shaw, The Devil’s Disciple)
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Stanhope. You insulted Trotter and Hibbert by not coming. You realize that, I suppose?
Raleight. I didn’t mean to do anything like that.
(R. Sherriff, Journey’s End)
На відміну від сорому провина не залежить від реального або уявного ставлення
оточуючих до проступку. Переживання провини викликається самозасудженням,
супроводжується каяттям і зниженням самооцінки, наприклад:
My mistake. Sorry
(E. Waugh, The Sword of Honour Trilogy)
Згідно з Д.П. Осьюбелом провина є різновидом «морального сорому». Таким
чином, сором є родовим феноменом, а провина – видовим, тобто знаходиться на ранг
нижче у класифікації [12; 3, с. 188]. Однак, сором та провина – це одна емоція, яка
по-різному представлена у свідомості [2, с. 408]. Інші вчені дотримуються думки про
те, що провина є базовою емоцією нарівні із соромом, страхом та іншими базовими
емоціями [там само, с. 369].
Провину розглядають як двокомпонентну емоцію. Перший компонент – вербальнооцінна реакція людини («Я не повинен був цього робити!») або каяття. В її основі
лежить негативне ставлення до себе, самозвинувачення, пов’язане з усвідомленням
зробленого малефактивного вчинку або порушення власних моральних принципів.
Визнання своєї провини («неправильного» вчинку), неправоти або зрадництва своїх
переконань породжує другий компонент – вегето-вісцеральну реакцію з цілою гамою
болісних і досить стійких переживань, які переслідують людину: каяття, жалкування
про зроблене, незручність (сором) перед тим, кого скривдив, страх загубити дорогу
людину й сум з цього приводу. Але можливе і каяття без емоційної реакції, чисто
формальне, зовнішнє, нещире, яке увійшло у звичку або є розумовим висновком
[3, с. 186–187], наприклад:
‘Come!’ he said, frankly, after a moment’s pause, ‘we parted on no very good terms the last
time we met; it was my fault, I believe; but I had no intention of offending you, and no idea that I
was doing so’.
(Ch. Dickens, Nickolas Nickleby)
Переживання провини підвищує готовність людини йти на поступки, а також
здатне змусити людину бажати покарання [3, с. 179–187], наприклад:
There, dearest! Hush! Hush! I was wrong; I was wicked. I will feel any way, do any
way, – only don’t distress yourself; don’t sob so. I will be resigned;
I was wicked to speak as I did.
(Ch. Lambert. Little Monsters)
Отже, психологічними передумовами розвитку емоції провини є, на думку
Д. Осьюбела:
–
прийняття загальних моральних цінностей;
–
інтерналізація цих цінностей;
–
здатність до самокритики [12].
Провина є складним психологічним феноменом, тісно пов’язаним із такою
моральною якістю, як совість. В етиці совість характеризується як здатність особи
здійснювати моральний самоконтроль, формулювати для себе моральні обов’язки,
вимагати від себе їх виконання і робити оцінку зроблених вчинків [3, с. 185].
Совість – це поняття моральної свідомості, укорінене в існуванні добра і зла,
усвідомленні відповідальності людини за власну поведінку. Совість ще називають
«моральним цензором» – моральною якістю, яка є основою для виникнення
емоційних переживань провини або гордості за свою поведінку [3, с. 186]. Почуття
відповідальності, яке є ядром структури совісті [там само, с. 370], орієнтоване на
усвідомлення провини і в той же час сприяє вибору такого стилю поведінки, який
зменшить імовірність інтенсивного переживання провини.
Нанесена адресатові шкода стає причиною для вибачення тільки завдяки
когнітивному акту приписування провини [7, с. 52]. Мовець вибачається, якщо
провина приписана мовцем самому собі, при цьому малефактивний вчинок, як
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правило, був скоєний мовцем, в окремих випадках – третьою особою, за яку мовець
відчуває відповідальність. Наприклад:
Кворлес вибачається за те, що забув речі, важливі для співрозмовника:
Quar. Slid, I forgot that, pray you pardon mе. (B. Jonson, Bartholomew Fair)
Містер Струтс вибачається за шумну поведінку своїх друзів:
‘I must apologize for the crowd’.
(E. Waugh, The Sword of Honour Trilogy)
Крім провини за раніше скоєний малефактивний вчинок, яку мовець важко
переживає і намагається позбутися через вибачення, існують ще стандарти поведінки
в певних ситуаціях (наприклад, у міському транспорті, в ресторані, в кіно і т. ін.), які
диктуються суспільством і згідно з якими їх порушення потребує вибачення, навіть
якщо нанесена адресатові шкода буде мінімальною. У таких ситуаціях, зорієнтованих
на майбутнє, можна говорити про «гіпотетичну» провину, яка не є інтенсивною
емоцією, але все ж таки припускає деяку ніяковість чи дискомфорт мовця, знайомого
з нормами поведінки в суспільстві, до якого він належить, але свідомо порушує їх,
наприклад:
Sorry to bother you at this hour. (W. Boyd, A Good Man in Africa)
Під впливом почуття провини або відчуваючи, що їх поведінка не відповідає
засвоєним ними нормам, вибачення використовується мовцями з метою мінімізувати
або нейтралізувати нанесену чи ймовірну образу адресатові, відносний розмір якої
залежить від соціальних стосунків учасників інтеракції: від того, кому була заподіяна
шкода – друзям, начальнику або незнайомій людині. Реакція адресата на вибачення
може бути нульовою або типовою чи іншою словесною відповіддю [7, с. 51–53].
Отже, складові частини етико-психологічного підґрунтя вибачення, що
відображають його суб’єктивний фактор – це почуття провини й сорому, совісті та
норми ввічливості, властиві певній епосі, причому інтенсивність зазначених емоцій
залежить від типу малефактивного вчинку і коливається від незначного почуття
провини за порушення норм етикету до болісного переживання за нанесену
адресатові шкоду.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЕКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ИЗВИНЕНИЯ
Т.М. Буренко,
В статье на материале английского языка рассматриваются составляющие психологического
основания для извинения - чувства вины и стыда, совести и нормы вежливости. Делается вывод, что
речевой акт прощения используется с целью минимизировать или нейтрализовать возможную обиду.
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PSYCHOLOGIC GROUND FOR ENGLISH APOLOGY
T.M. Burenko,
The article analyses the constituents of psychologic ground for apology (guilt, shame, conscience and
politeness norms ) on the English language material. A conclusion is drowed that speech act of apology is used to
minimize or neutralize possible offence.
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