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П РОЦЕС спілкування не зводиться адресантами до простого 
інформування про певний відрізок дійсності. Кожен з 

учасників намагається зацікавити, змусити партнера спілкування 
співпереживати, виявити увагу, шанобливе ставлення, делікатність, 
тактовність. Ввічлива функція мовлення має велике значення для 
процесу спілкування, для регулювання взаємин між мовцями. Від 
уміння володіти способами висловлення ввічливості залежить 
результативність спілкування. За допомогою функціонально-
семантичної універсалії – категорії ввічливості – адресант, 
послуговуючись різноманітними мовними засобами, реалізує семантику 
суб’єктивного ставлення до адресата – ввічливості/зневаги, 
категоричності/делікатності [250, c. 60-61]. 

Семантика ввічливості в структурі висловлення неодноразово 
ставала об’єктом наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних 
учених [5; 302; 303; 295; 240; 300; 49; 286; 220; 247-251; 147; 16; 152; 
185; 39; 118, с. 154]. 

Ввічливість розглядається в аспекті загальних стратегій 
позитивного ставлення до особи, що виявляється в значеннях 
мовленнєвих актів (вибачення, подяка, прохання, співчуття, 
комплімент тощо). Інший підхід пов’язаний із вивченням 
мовленнєвих актів. Перший напрям розгалужується на 
соціолінгвістику і прагмалінгвістику, другий є предметом 
прагмалінгвістики. 

Ввічливість базується на розумінні поняття поваги до суспільної 
особи, до індивіда. Повага є градуювальною величиною і служить 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру мірою вияву внутрішнього схвалення високого становища, яке займає 
особа в суспільстві. Ввічливість є одним із способів вираження        
схвальної оцінки статусу іншої особи. У такому співвідношенні: 
“повага” – це “те, що”, а “ввічливість” – це “те, як” [118, с. 71]. 
Значення ввічливості в українській мові передається словами 
ввічливий, ґречний, делікатний, тактовний. Ввічливий той, хто 
“дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб’язність, 
чемність” [215, с. 304]; ґречний – “шанобливо ввічливий у 
поводженні з людьми: чемний” [215, с. 165]. Ці ознаки 
віддзеркалюють процесуальний бік поведінки, зовнішній план, 
оскільки гарні манери можуть виявлятися без поваги. Гармонія 
зовнішнього із внутрішнім пошанним ставленням до особи 
відбивається у лексичному вираженні: делікатний – “запобігливий, 
м’який у поводженні” [216, с. 196], “ввічливий, люб’язний, завжди 
готовий виявити увагу, зробити послугу” [215, с. 237]; тактовний, 
“який володіє почуттям міри, такту” [215, с. 26]. 

Ввічливість як лінгвістичний феномен входить до стратегії 
уникнення конфліктів, соціальної індикації. Дослідники дають 
характеристики порушень принципів ввічливості й звертають увагу 
на соціально-психологічні чинники, що визначають форми і функції 
ввічливої поведінки. Ввічливість знаходить віддзеркалення в різних 
типах дискурсу та інших способах мовного вираження [300, с. 194]. 

З іншого боку, ввічливість є також оцінкою адресанта себе як 
представника певної групи, соціуму, який дбає про збереження 
самоповаги. Взаємодіючи з учасниками спілкування, мовець, 
зазвичай, хоче отримати схвалення своїх дій і намагається усунути 
перешкоди, які виникають під час мовленнєвої діяльності. Суть його 
бажань полягає у визначенні способу пом’якшення загрози 
самоповазі, використання ним негативної чи позитивної ввічливості. 

Найповніше концепція ввічливості потрактована в монографії 
П. Браун та С. Левінсона “Ввічливість: деякі універсалії мовного 
вживання”, в якій описано всі акти, що обмежують свободу або 
ставлять під загрозу самооцінку особи. Вони реалізуються у трьох 
типових стратегіях: вуалювання значення ввічливості засобами 
метафори, іронії, риторичних питань, натяків; прямого вираження 
значення без пом’якшувальних засобів; вираження значення 
негативного чи позитивного ставлення [286, с. 102, 131, 214]. 

Усі засоби підпорядковані одній меті – регулюванню мовленнєвої 
взаємодії у спілкуванні, що уможливлюється завдяки принципу 
кооперації та співробітництва [297, с. 45-47], доповненого 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук постулатами ввічливості: такту, великодушності, похвали, 
скромності, згоди та симпатії [305, с. 132]. 

Вираження ввічливості безпосередньо пов’язане з оцінкою 
соціального статусу особи. У плані статусно-оцінної поведінки 
ввічливість представлена В.І. Карасиком у трикомпонентній 
структурі на опозиції ввічливе/неввічливе ставлення до партнерів 
спілкування: 1) позиція мовця (емоційно-вольовий самоконтроль, 
ступінь вольового контролю; рефлексія мовця – вектор самоповаги); 
2) взаємозв’язок мовця й адресата (непередбачувана й фактична 
реакція партнера – вектор залежності); 3) спосіб мовного вираження 
[118, с. 86-87]. 

Спілкування передбачає важливу функцію налагодження 
стосунків, що здійснюється через усвідомлення й фіксування 
мовцями свого місця в системі рольових, статусних, міжособистісних 
стосунків [22, с. 28]. У спілкуванні адресант, як відомо, прогнозує й 
очікує типову реакцію і поведінку адресата та способи їх досягнення. 
Взаємне орієнтування й узгодження дій учасників спілкування 
залежить, зокрема, від дотримання чи недотримання ввічливості. 
Спрямовуючи ввічливу поведінку, адресант має намір переконати 
адресата у позитивному ставленні до нього та викликати відповідну 
реакцію доброго ставлення до себе. На персональному рівні 
очікується індивідуальна реакція, на соціальному рівні – формально 
прийнятна. 

Витлумачення в епістолярії форм вираження ввічливості полягає: 
1) в описові прагматичних принципів і постулатів ввічливого 
спілкування; 2) у дослідженні соціальних категорій з позицій власне 
граматичних категорій, засобів вираження одиницями різних ярусів 
мовної структури, а також їх прагматичних функцій; 3) у виявленні 
національно-специфічних засобів вираження ввічливості, 
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Рис. 4.1. Структура категорії ввічливості 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру комунікативної (ілокутивної) узгодженості у мовленнєвій та 
соціальній взаємодії. 

В епістолярії українських письменників виокремлюємо категорію 
звертання і пошанності та формули соціального етикету, які 
виражають у процесі спілкування різні значення ввічливого, 
делікатного ставлення адресантів один до одного (рис. 4.1). 

Ввічливість реалізується в мовленні у прямому й 
опосередкованому планах. В основі цієї категорії лежить закріплений  
у мові комунікативно важливий зміст, який виражає мовленнєві 
інтенції (наміри) мовців [249, с. 73], що знаходять типову реалізацію 
в конкретних мовленнєвих актах: привітання, подяки, вибачення, 
побажання, компліменту, співчуття тощо. 

Категорія ввічливості – своєрідна універсальна категорія, у фокусі 
репрезентації якої опиняються суб’єктивні смисли, які 
віддзеркалюють модусні виявлення ввічливості, взаємини між тим, 
хто адресує мовлення, й тим, хто його отримує. 

Категорія ввічливості представлена різнорівневими мовними засобами: 
1) комунікативно-семантичними групами – інтенційними 

висловленнями, стереотипами спілкування, які відображають 
національно-специфічні вияви ввічливості; 2) морфологічними 
(модальні й займенникові слова, предикати, сполучники, частки, 
вигуки, форми особи, числа, часу, способу, виду дієслів); 3) 
синтаксичними (звертання, реченнєві конструкції різного типу); 4) 
словотворчими (утворення із зменшено-пестливими суфіксами); 5) 
фонетико-графічними (інто-нація, авторські розділові знаки); 6) 
стилістичними (емоційно-експресивні та суб’єктивно-оцінні 
компоненти значень слів, речень). 
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