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НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ 
 
Останнім часом феномен етикету привернув пильну увагу з боку 

низки гуманітарних наук: філософії, культурології, етнографії, лінгві-
стики, семіотики та інших. Традиційно етикет подають як факт істо-
ричного розвитку суспільства, фрагмент соціальних перетворень, ци-
вілізаційних процесів. Дослідження лінгвістичної специфіки етикету, 
на наш погляд, неможливе без розгляду існуючих наукових позицій 
стосовно цього явища.  

Так, серед філософських розвідок, що відкривають новий напря-
мок у розробці етичної проблематики в руслі сучасних завдань куль-
тури міжсуб’єктної комунікації, помітною є праця О.П. Проценко,1 
присвячена цілісному і системному аналізу етикету.  

Обґрунтовуючи філософсько-етичну концепцію етикету, дослід-
ниця визначає його сутність як чинника, який формалізує поведінку з 
метою досягнення консенсусу. “Кодекси етикетного, – зазначає О.П. 
Проценко, – включаються в регулятивний механізм соціальних відно-
син і сприяють втіленню морального в еталони та стереотипи пове-
дінки, що позитивно впливає на процес соціалізації й адаптації особи-
стості.”2  

Дослідження проблем етикету як самостійного явища соціокуль-
турної реальності, у яких виявляються його родові ознаки й розгляда-
ється генезис, започатковано працями українського дослідника В.А. 
Малахова,3 російських – В.І. Бакштановського,4 Л.Б. Волченко,5 Л.П. 
Воронкової,6 В.Є. Гольдіна,7 О.І. Даниленко,8 Т.В. Цив’ян,9 а також 
литовського фахівця у галузі етики К. Стошкуса,10 словацького – В. 
Брожека,11 американського – Р.П. Вольфа12 та інших.  
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Представники філософсько-етичної думки Ж.П. Сартр, Х. Орте-
га-і-Гассет, М. Хайдеггер, Е. Муньє, М. Фуко, Х. Плеснер, К.О. 
Апель, Ю. Хабермас, Ж. Бодрийяр розглядають етикет як невід’ємний 
елемент моральної культури і у цьому призначенні інтерпретують 
його як своєрідну знакову систему.  

Значне місце в наукових трактуваннях етикету посідають розвід-
ки, що мають історичну та культурологічну спрямованість, у яких 
дослідники звертаються до реалій означеного феномену, породжених 
часом, традиціями, звичаями. Предметом вивчення стають зразки, 
стереотипи поведінки, обрядова сторона життя того чи іншого наро-
ду, етнографічні настанови щодо предметно-практичної діяльності й 
спілкування. Дослідженню цих питань присвятили свої роботи украї-
нські автори О. Воропай,13 О.М. Кравець,14 російські – А.К. Байбу-
рін,15 А.Л. Топорков, Б.Х. Бгажноков,16 Ю.М. Лотман,17 німецький 
дослідник Е. Фукс,18 французькі – Ф. Бродель,19 Ж. М. Гофф.20 Про-
блеми культури поведінки та спілкування, цивілізованості і етикету 
проаналізовано А. Мартен-Фюжьє.21  

Німецький соціолог Н. Еліас зосереджує свою увагу на історич-
них і соціально-економічних передумовах зміни людської поведінки. 
На його думку, культуру поведінки визначають “довгострокові ряди 
змін”. Удосконалювання манер і звичаїв супроводжує загальний циві-
лізаційний процес у суспільстві. Простежуючи зміни у вимогах до 
манер поведінки на прикладі текстів Еразма Роттердамського та ін-
ших, учений робить висновок, що “delicatessen”, або “поріг чутливос-
ті”, також знаходиться в залежності від удосконалювання сфер гро-
мадського життя. Так, протягом суспільно-соціальних змін поступово 
визначаються межі “неприємного”, “неприйнятного”, що 
“віддаляються за куліси” публічного життя.22 

Практичному аспекту реалізації етикету в культурно-
просвітницькій традиції різних народів присвячена велика кількість 
праць популярного характеру, головною метою яких є узагальнення 
форм етикетної поведінки в різних ситуаціях й рекомендації стосовно 
нормативного поводження представників тієї чи іншої етнокультур-
ної спільноти. Такого роду морально-просвітницький підхід, що про-
пагує дотримання вимог гарного тону у вихованні й освіті, набування 
таких унікальних моральних особистісних якостей, як інтелігентність, 
ввічливість і тактовність, використовують А.О. Паламар (Україна), 
Л.Г. Альошина, Д.С. Лихачов, Д.С. Селиванов (Росія), І.І. Риданова 
(Бєларусь), Ф. Хорват і Ю. Орлик (Словаччина), К. Смолка 
(Німеччина), Я. Камичек (Польща) та інші.  
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Оволодіння етикетом розглядають як необхідну умову виховання 
та самовиховання, як спосіб прилучення до духовних цінностей. Поши-
рилося використання поняття “вихованість”, що фіксує ступінь володін-
ня нормами етикету, реалізацію правил гарного тону у вчинках, діях. 
Вихованість трактується як здатність розуміти й тонко переживати об-
ставини та діяти відповідно до них. Знання правил гарного тону та до-
тримання їх у поведінці та спілкуванні визначається як увічливість. Та-
кий підхід, на думку деяких дослідників,23 ототожнює етикет з увічливі-
стю, а правила етикету з правилами ввічливості. При цьому ввічливість 
відноситься до числа інших особистісних якостей, що визначають куль-
туру поведінки та спілкування, таких, як такт, делікатність, чемність.  

У низці праць, присвячених етикету, приділено увагу одній з 
основних його особливостей, а саме спрямованості на створення 
сприятливої морально-психологічної манери спілкування. Ця спрямо-
ваність етикету на інтереси іншого й інших трактується як оригіналь-
на форма здійснення гуманістичних основ, про що, зокрема, пишуть 
М.М. Безруких,24 А.О. Паламар,25 І.І. Риданова.26 

Поряд з культурно-просвітницькою роллю етикету вагомо зареко-
мендував себе оперантно-прикладний підхід до його тлумачення, який 
передбачає розробку певних поведінкових характеристик в окремо 
взятій ситуації. У цьому зв’язку традиційними стали теми, пов’язані з 
мовним і застільним етикетом,27 У межах зазначеного підходу здійсню-
ється систематизація нормативних приписів щодо комунікативної по-
ведінки в різноманітних ситуаціях соціальної інтеракції, які опосеред-
ковуються віковими (старший – молодший), гендерними (чоловік – 
жінка), ранговими (керівник – підлеглий) та іншими чинниками. 

Ідею про те, що повсякденне життя народу є основою, на якій 
виникають і закріплюються етикетні стереотипи, розвинуто у роботах 
сучасних етнографів. Етикет розглянуто як самостійне явище в систе-
мі побутових форм спілкування та поведінки, а також в системі на-
родних обрядів, звичаїв, ритуалів. У цьому зв’язку цікавою є думка 
А.К. Байбуріна і А.Л. Топоркова28 про те, що при ознайомленні з 
культурою та побутом чужого народу перше, що впадає в очі, поряд з 
відмінностями в матеріальній культурі, – це особливості поведінки в 
стандартних ситуаціях, причому специфічні риси поведінки найбільш 
чітко виявляються в сфері спілкування. Вчені-етнографи на великому 
емпіричному матеріалі показують можливість зведення даного фено-
мену до ритуалу, церемонії, обряду, звичаю. Етикет і ритуал, на їхню 
думку, існують паралельно, а ті ж самі поведінкові стереотипи одно-
часно є елементами етикету, ритуалу та релігійного культу. 
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Досліджуючи поведінкову культуру різних народів, етнографи 
вказали на ті сфери повсякденного життя, що споконвіку були побу-
довані на правилах етикету. Це – гостинність, обмін дарунками та 
благодіяннями, трапеза, здійснення життєво важливих подій 
(народження, весілля, похорон), механізми вітання, прощання, вира-
ження каяття, подяки, співчуття й багато іншого. Помічено, що етикет 
відіграє значну роль у контролі над емоціями, жестами, позами. За 
різноманіттям поведінкових форм, як зазначає О.П. Проценко,29 кри-
ється єдине, загальне, об’єднуюче. Це обумовлює створення універса-
льних стереотипів етикетної поведінки, які формують особливу зага-
льнодоступну мову спілкування. 

Результати етнографічних досліджень етикетної поведінки наве-
дено в численних працях. Традиції українського народу описано в 
багатьох роботах сучасних авторів, серед яких О. Воропай, О. Кра-
вець; етикет адигейських народів – у роботах Б.Х. Бгажнокова; особ-
ливості абхазького етикету – Ш.Д. Інал-Іпа. Дослідження етикету на-
родів Передньої і Південно-Східної Азії ведеться групою вчених 
Центру петербурзького сходознавства, американськими фахівцями, 
зокрема Х.П. Філіпсом, Л.М. Хенксом. 

Етнографічні вишукування пропонують шлях вивчення етикет-
ної поведінки способом спостережень і описів конкретних правил і 
процедур, які показують, що природа етикету має умовний характер 
і в основі своїй бере початок від народних звичаїв та обрядів. Кожен 
етнос має в активі власний перелік етикетних прийомів. Заглиблюю-
чись своїми коренями в архаїчну свідомість, вони оригінально зна-
ходять себе в модернізації поведінки у подальших епохах, до сього-
дення. 

Сучасна семіотика трактує культуру як явище, що має символіч-
ну природу. Структурою, що обслуговує сферу соціального спілку-
вання, вважає Ю.М. Лотман,30 є мова. Це означає, що вона має певну 
систему знаків, які вживають згідно з правилами, відомими членам 
даного колективу. Знаки, як будь-які матеріалізовані вираження 
(слова, малюнки, речі та ін.), мають значення і можуть служити засо-
бом передачі змісту. Символізм поведінки добре простежується на 
прикладі окремих суспільних станів. Учений звертається до вивчення 
й опису образу та стилю життя дворянського стану XVIII-XIX сто-
літь, стверджуючи, що кожну групу людей поміщено у певні обстави-
ни соціального життя. Ці обставини поєднують людей, привносять у 
їхнє життя синхронність, яка сприяє виникненню модулів поведінки 
(манер, звичок, стандартних вчинків). 
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Спробу розглянути етикет як знакову систему здійснено Т.В. 
Цив’ян.31 Виконуючи своє комунікативне призначення, етикет вико-
ристовує реальні факти дійсності як фрагменти мови, що свідчать про 
вік, належність до статі, національності, суспільного становища. 

Семіотичний підхід до етикетної поведінки свідчить про віднос-
но самостійне існування мови етикету, яка має свій словник, що скла-
дається з елементів природної мови (слова, фрази, вислови), найбільш 
розповсюджених кінем (рукостискання, поклони), а також предметів-
символів (квіти, деталі костюма).  

Розвиваючи ідею про етикет як своєрідну знакову систему, В.Є. 
Гольдін32 намагається визначити її специфіку. На його думку, в зна-
ках етикету відсутні номінальність і предикативність, тобто немає 
знаків-повідомлень. Не властиві етикету також і функції концептуаль-
ного класу. Разом з тим, вважає дослідник, якщо етикетні дії кваліфі-
кувати як оригінальний текст, то в ньому можна побачити єдину пара-
дигму спілкування. Така парадигма наявна в тональності спілкування, 
наприклад, старший – молодший або свій – чужий. Принципова зна-
кова нерозчленованість етикетних дій вважається етикетною парадиг-
мою – парадигмою знаків-текстів. 

Етикету як знаковій системі властива комунікативність, тобто 
здатність передавати інформацію. Засобами етикету передають інфор-
мацію особливого роду – це не повідомлення, а, скоріше, уявлення 
про характер спілкування та про рольові взаємини з адресатом. Роз-
гляд феномену етикету в контексті проблеми спілкування дозволяє 
говорити про модальність етикету, яка визначається В.Є. Гольдіним 
як модальність відповідності.33 

Застосування лінгвістичних і семіотичних процедур опису й аналі-
зу комунікації та поведінки у людському суспільстві відкрило, на думку 
деяких вчених,34 нові перспективи вивчення етикету. Зростання інтере-
су до питань етикету немалою мірою пояснюється й новим осмислен-
ням самих феноменів спілкування й поведінки. Їх провідна роль у функ-
ціонуванні всіх систем культури привернула увагу фахівців з теорії ко-
мунікації, лінгвістики, семіотики, психології, соціології, етнографії. 
Бурхливий прогрес в цих галузях призвів до виникнення нових субдис-
циплін й галузей наукового знання, таких, як паралінгвістика, етногра-
фія спілкування, психолінгвістика, проксеміка, кінесика та інші. 

Особливості відображення етикету на матеріалі різних мов при-
вертали увагу ряду дослідників, серед яких – В.Є. Гольдін, М.П. Фабі-
ан, Р. Акстелл, Е. Поуст та інші. Мовні питання етикету традиційно 
вивчалися на матеріалі художньої літератури та загальнонародної 
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мови В.М. Алпатовим, С.К. Богдан, В.І.Карасиком, Т.М. Ніколаєвою, 
Я. Радевич-Винницьким, О.С. Скалянчук, Т.В. Сидоровою, А.Л. Фак-
торовичем. Етикетні складові наукового дискурсу розглянуто О.М. 
Ільченко.  

Незважаючи на увагу фахівців до вивчення лінгвістичної специ-
фіки феномену етикету, на матеріалі німецької мови його ще не виді-
лено у самостійний предмет дослідження. Міждисциплінарна ж полі-
фонія у виявленні культурних детермінант колективної й індивідуаль-
ної поведінки однозначно визначає етикет як самостійний предмет 
дослідження. Історичні, етнографічні, соціологічні, семантичні та 
педагогічно-просвітницькі інтерпретації кваліфікують етикет як скла-
дний і багатовимірний феномен. Кожний з викладених вище підходів 
до його вивчення виявляє окрему грань, характеризує деякі ознаки, 
сприяючи цілісному уявленню про нього.  

Виходячи з того, що етикет є складовою нормованої поведінки, 
визначеної суспільством, і відіграє важливу роль у процесі взаємо-
зв’язків між його членами, вважаємо, що комплексне дослідження 
мовного етикету сприятиме розв’язанню багатьох питань, пов’язаних 
з розробкою загальнотеоретичної проблеми культури спілкування, 
вивченням національної специфіки мови та дискурсивних традицій її 
носіїв, і – що немаловажно – практичними потребами спілкування. 
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