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Сучасні лінгвістичні розвідки зосереджують увагу на тих мовленнєвих
явищах, які сприяють підтриманню доброзичливої атмосфери спілкування [3: 55],
з одного боку, а, з іншого, досягненню мети мовця із врахуванням інтересів
слухача [1: 104-108] та дотримання максим принципу ввічливості [16: 104-105].
Висловлення жалю, що демонструє певний психологічний та емоційний стан
мовця, розглядаються у сучасних лінгвістичних студіях у двох ракурсах, як
окремий експресивний [10: 183] мовленнєвий акт або соціатив [11: 22], що має на
меті демонстрацію співчутливого ставлення до слухача або як складова
експресивного мовленнєвого акту вибачення, коли мовець висловлює жаль з
приводу нанесення шкоди слухачеві [2: 48]. В обох випадках висловлення жалю є
важливою складовою етикетної поведінки [4]. Ми розглядаємо висловлення жалю
як тактику та мовленнєвий акт, що мають на меті сприяти покращенню атмосфери
спілкування, підвищують статус слухача, демонструють налаштування мовця на
кооперацію та його прагнення добитись прихильного ставлення слухача.
У той же час, персонажне мовлення драматургічного твору традиційно
розглядається у руслі комунікативно-прагматичного підходу [9: 42] як стилізація
розмовного мовлення, а це надає дослідникові змогу застосовувати до його
аналізу ті ж методики, що використовуються для вивчення реального спілкування.
Хоча автором персонажних висловлень є драматург, він створює їх відповідно до
власного досвіду реального спілкування, відображуючи власні стереотипи та
уявлення про те, як спілкуються представники спільноти, до якої він належить [8:
1-5]. Наразі у вітчизняному та закордонному мовознавстві персонажне мовлення
драматургічного твору аналізується з позицій комунікативної стилістики [5: 103];
як засіб формування специфіки драматургічного тексту [6: 90-95], джерело знань
про особливості комунікативної поведінки представників канадської,
американської й британської спільнот [7: 108-110] і моделі тактико-стратегічної й
акто-мовленнєвої організації висловлень представників британського соціуму,
чому і присвячена наша розвідка.
Аналіз сучасних британських драматичних творів показує, що в
персонажному мовленні для висловлення жалю використовується експресив sorry
в якості визнання власної провини без додаткових роз’яснень:
Paula. Actually I thought you were –
Frank. Your date? (He smiles) I’m sorry [12: 2].
При цьому мовець може демонструвати, що він розуміє, як було нанесено
шкоду слухачеві:
Eileen. Sorry for what I said [13: 3].
У той же час, персонаж може робити припущення про те, що могло
викликати нарікання слухача:
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Elizabeth. I’m sorry if I’ve given that impression. It wasn’t in my mind at all [14:
38].
В інших випадках вираження жалю може показувати, що мовець не розуміє,
які збитки він наніс слухачеві:
Peter (not understanding her). I’m sorry if I have offended you [15: 49].
Жаль може висловлюватись з приводу майбутніх дій, які з точки зору мовця
завдають додаткового клопоту слухачеві та порушують вимогу принципу
ввічливості збільшувати власні витрати та зменшувати витрати слухача [16: 104105]. У такому випадку висловлення жалю комбінується з поясненням причини
поведінки мовця та слугує виправданням його дій:
Mrs. Moore. Sorry to bother you dear – I forgot my key.
Peggy. It’s no bother [17: 8].
У репліках персонажів висловлення жалю демонструють співчуття до
слухача. Наприклад, з приводу втрати близької людини:
Paula. Mark’s all right, isn’t he?
James. I’m sorry, Paula. Mark is dead [12: 42].
Висловлення жалю може одночасно комбінувати висловлення співчуття та
визнання власної провини, як у спілкуванні людей, що щойно познайомились.
Жінка ставить питання про вік дочки слухача, не знаючи, що дівчина померла у
дитинстві:
Paula. How old is she?
A pause. He looks down
Frank (quietly) She–died, I’m afraid.
Paula is genuinely sorry
Paula. Oh, dear. I am sorry. I–I didn’t know [12: 9]. Щирість співчуття Поли
підкреслюється квазі-ремаркою (Paula is genuinely sorry), що описує її
невербальну реакцію, вигуком (Oh, dear), лексичним повтором (I–I) та
експресивом sorry, що комбінується із тактикою виправдання (I didn’t know).
Співчуття може стосуватись певних аспектів поведінки слухача, як
наприклад, у діалозі подружньої пари, коли дружина висловлює співчуття з
приводу того, що чоловік ігнорує спілкування з нею. У цьому випадку
мовленнєвий акт жалю виступає в якості тактики непрямого докору:
Tess. You know, I feel sorry for you. You miss an awful lot [18: 23].
Таким чином, дослідження висловлення жалю у персонажному мовленні
британської драми дозволяє зробити висновок, що тактика та експресивний
мовленнєвий акт жалю використовуються з метою демонстрації як засудження
мовцем власної поведінки, так і вираження співчуття слухачеві з приводу певної
ситуації. У той же час, висловлення жалю можуть комбінувати обидві цілі. В обох
випадках тактика та мовленнєвий акт жалю направлені на підвищення статусу
слухача, встановлення доброзичливої атмосфери спілкування, відповідаючи
вимогам принципу ввічливості.
Подальші перспективи дослідження вбачаються нам у комплексному аналізі
персонажного мовлення драматичного твору з метою виявлення лексико-
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