
Вісник Житомирського державного університету. Випуск 6 (78). Філологічні науки 

УДК 81’42+811.111 
Н. Д. Борисенко, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

n.d.bor@mail.ru 

КОМПЛІМЕНТ В ПЕРСОНАЖНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ 

Статтю присвячено аналізу компліменту в персонажном дискурсі британської драми. Описано підходи 
до вивчення драматургічного дискурсу, розглянуто сучасний етап лінгвістичного аналізу 

драматургічного тексту. Визначено проблеми, що привертають увагу лінгвістів у драматичному творі. 
Узагальнено підходи до аналізу компліменту в теорії мовленнєвих актів, сучасній комунікативістиці та 

генристиці. Досліджено специфіку реалізації тактики компліменту в персонажному мовленні, її 
залежність від соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування. 
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Постановка проблеми. Когнітивно-дискурсивний підхід до аналізу спілкування дозволяє зосередити 
увагу на вивченні особливостей використання мовних та мовленнєвих явищ учасниками комунікативної 
взаємодії. Актуальними залишаються спроби створення типології дискурсу, виділення його видів та 
аналізу особливостей функціонування мовних та мовленнєвих явищ в різних видах дискурсивної 
діяльності. Наше дослідження персонажного дискурсу має на меті визначити особливості реалізації 
компліменту в мовленні персонажів британської драми. 

Наразі драматичний твір привертає до себе увагу дослідників, що працюють в різних галузях 
мовознавства, оскільки актуальним залишається аналіз художніх текстів різних типів та жанрів. Не 
втрачає своєї значущості аналіз мови драматичного твору, в якому виділяють персонажну та авторську 
підсистеми. Сьогодні існує як традиційний підхід до дослідження тексту драми, направлений на 
виявлення стилістичних та прагматичних особливостей висловлювань дійових осіб, так і спроби 
когнітивно-дискурсивного аналізу драматичного твору як складного механізму, що будується та 
функціонує відповідно до власних законів. На часі розгляд драматичного твору як формату знання, що 
відображує певні підсумки людського досвіду [1: 126] та конкретну культуру [2: 506]. З іншого боку, 
дискурсивний аспект драматичного твору дозволяє інтерпретувати останній як особливий вид 
комунікації [3: 4], в якому актуалізується як персонажний, так і авторський дискурс. 

Наше дослідження враховує комунікативно-прагматичний підхід до аналізу мовних даних та 
використовує елементи комунікативного та прагмалінгвістичного аналізу для вивчення персонажної 
підсистеми британської драми. Метою дослідження є аналіз тактики компліменту, що реалізується в 
мовленні дійових осіб. Традиційним у сучасному мовознавстві є аналіз компліменту в руслі теорії 
мовленнєвих актів, хоча невизначеним залишається клас, до якого варто відносити комплімент. Відповідно 
до класифікації мовленнєвих актів Дж. Серля та Д. Вандервекена комплімент належить до експресивів, що 
мають на меті виразити позитивні почуття мовця відносно певної події [4: 225]. Як експресив розглядає 
комплімент Н. А. Трофімова, включаючи його до підкласу інфлуктивів, мовленнєвих актів, в яких 
реалізується емотивно-оцінне відношення мовця до слухача [5: 22]. Проте така позиція не є одностайною, 
наприклад, Н. І. Формановська [6: 193] відносить комплімент до класу етикетних МА, тобто таких, що 
направлені на встановлення, підтримання та демонстрацію контакту. При цьому наголошується, що 
експресивність та вираження емоцій можуть бути як позитивними, так і негативними, в той час як 
комплімент та схвалення, що слугують підняттю настрою, створенню додаткових стимулів до спілкування, 
сприяють досягненню комунікативних та позакомунікативних цілей. 

З іншого боку, досить плідною є традиція аналізу компліменту в сучасній генристиці, коли комплімент 
аналізується як оцінний мовленнєвий жанр, що визначається як оцінно-етикетний тип висловлювання, який 
має на меті налагодити, підтримати чи розвинути бажаний мовленнєвий та соціальний контакт [7]. З точки 
зору конвенцій спілкування, а саме теорії ввічливості, реалізація компліменту та схвалення дозволяє мовцю 
дотримуватись стратегії позитивної ввічливості [8], що сприяє підвищенню ситуативного статусу слухача 
та створенню дружньої атмосфери у комунікативній взаємодії. 

У вітчизняній традиції комплімент розглядають як один з аспектів схвалення у вигляді люб'язних, 
приємних слів, що, як правило, підвищує настрій партнера, створює сприятливий мікроклімат 
спілкування [9]. Врахування статусних характеристик учасників спілкування показує, що в англомовних 
країнах комплімент відносять до сфери спілкування між представниками різних статей, при цьому 
комплімент чоловіка чоловіку вважається некоректним, а жінки жінці – нещирим [10: 126]. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо комплімент як один із варіантів тактики схвалення, який 
реалізується мовцем у вигляді позитивного оцінного висловлювання, що стосується особистості або 
поведінки слухача та має на меті створити доброзичливу атмосферу спілкування. Аналіз персонажного 
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дискурсу британської драми дозволяє зробити висновок, що реалізація компліменту є характерною для 
комунікативної поведінки персонажів-чоловіків при звертанні до жінок: 

He gases at her, obviously impressed. There is a pause as he looks at her in silence. 
Paula. What’s the matter? 
Frank (softly). You look – beautiful. 
She smiles, enjoying his flattery, though a little embarrassed by it. 
Paula. Thank you. 
Frank. Really beautiful… [11: 6-7]. Як бачимо з прикладу, в інтеракції представників протилежних 

статей персонаж-чоловік робить комплімент стосовно зовнішності жінки (You look – beautiful). Щирість 
компліменту доводять невербальна складова комунікативної поведінки персонажа-чоловіка (He gases at 
her, obviously impressed) та повтор комплімента (Really beautiful). При цьому комплімент як варіант 
тактики схвалення виявляється дієвим, про що свідчять як невербальна (She smiles, enjoying his flattery, 
though a little embarrassed by it), так і вербальна (Thank you) реакції персонажа-жінки. 

Комплімент, направлений на схвалення зовнішності жінки, адресується не завжди слухачеві, а 
стосується третьої особи, присутньої при розмові: 

Joan. Oh, Rex – this is my sister. Eva, this is Rex Randolph. 
Rex. (with appreciation) А sister as well! Why Joan, you never told me you had such a pretty sister [12: 11]. 
У персонажному дискурсі британської драми комплімент стосується не лише зовнішності, а й 

особистості жінки Загалом:  
Bellamy Right. (He moves to her) You know, Mrs Ashe – you’re a right good lass yourself. (Quietly) A right 

good lass. 
They look at each other for a second. Lindsey smiles. 
Lindsey (quietly) Thank you [13: 43]. Як бачимо з прикладу, тактика компліменту реалізується в 

інтеракції знайомих. Щирість тактики підкреслюється повтором репліки персонажем-чоловіком (you’re a 
right good lass yourself; A right good lass), а її дієвість – комбінацією вербальної (Thank you) та 
невербальної (Lindsey smiles) реакцій у комунікативній поведінці персонажа-жінки. 

Крім того, комплімент, який реалізується персонажем-чоловіком, може стосуватись окремої 
характеристики персонажа-жінки. Наприклад: 

Rex. You have got a good memory. 
Joan. Only for certain things [12: 11]. Комплімент, що реалізується персонажем-чоловіком, позитивно 

оцінює пам’ять персонажа-жінки. Проте реакція останньої показує, що вона не сприймає комплімент, 
підкреслюючи у своїй репліці вибірковість своєї пам’яті (Only for certain things), що робить тактику 
неуспішною. 

У той же час комплімент може викликати відкритий протест зі сторони адресата: 
Stacey. Good morning, Inspector. 
Lennox (looking at Stacey). If I may say so, Madam, you appear to have survived your unfortunate 

experience remarkably well. 
Stacey. Don’t let my make up deceive you, Inspector. I’m still very shaky. 
Lennox. Yes, indeed, I expect you are [14: 19]. В діаді інспектор поліції – жертва нападу персонаж-

чоловік робить комплімент жінці. При цьому персонаж-чоловік передбачає негативну реакцію на 
комплімент, про що свідчять умовне підрядне з модальним дієсловом may (If I may say so), офіційне 
звертання Madam та комбінація складної дієслівної структури (appear to have survived) з політично-
коректною лексикою (unfortunate experience). При цьому реакція персонажа-жінки у вигляді емоційного 
ін’юнктиву (Don’t let my make up deceive you, Inspector) та констатив з інтенсифікатором very (I’m still 
very shaky), що описує її емоційний стан, знижує ефект компліменту та змушує персонажа-чоловіка 
застосувати тактику згоди із жінкою (Yes, indeed, I expect you are). 

З іншого боку, комплімент має місце при оцінці персонажами-жінками особистості та поведінки 
чоловіків. Так, персонаж-жінка робить комплімент батькові: 

Brad. Anyway, the pain has disappeared so there’s nothing to worry about. As a matter of fact I’ve been 
feeling very frisky. 

Stacey (releasing his arm). You look fine. Not a day over… 
Brad. Now don’t you start! I’ve had that malarkey ever since I woke up this morning. I look sixty, I feel sixty, 

and worst of all – I am sixty! [14: 8]. Як бачимо з прикладу, тактика компліменту, який позитивно оцінює 
зовнішній вигляд чоловіка (You look fine), використовується персонажем-жінкою у відповідь на 
повідомлення батька про покращення стану його здоров’я і має на меті підтримати позитивний настрій 
персонажа-чоловіка. Однак тактика не є успішною, оскільки спроба продовжити комплімент 
висловлюванням про вік персонажа-чоловіка (Not a day over…) викликає його негативну реакцію. У 
результаті персонаж-чоловік перериває дочку та використовує тактику наказу у вигляді емоційного 
ін’юнктиву (Now don’t you start!), який комбінується із констативами, що описують ментальний стан мовця. 
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Висновки. Таким чином, аналіз персонажного дискурсу британської драми показує, що комплімент як 
варіант тактики схвалення має місце у мовленні представників обох статей. Темою компліменту виступає 
зовнішність, розумова, емоційна сфери, особистість та поведінка слухача. Комплімент є як незалежною 
тактикою, так і реакцією на попередні репліки комунікантів. Успішність тактики визначається реакцією 
адресата компліменту, що комбінує подяку з невербальною реакцією. Неуспішність тактики визначається 
негативною реакцією адресата компліменту, який або спростовує інформацію, що стає основою 
компліменту, або виявляє своє невдоволення доречністю компліменту як тактики. 

Подальшою перспективою дослідження, на наш погляд, є комплексний аналіз тактик, що 
направлені на підвищення статусної позиції мовця й слухача в персонажному дискурсі британської 
драми та створення відповідної їх типології. 
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Борисенко Н. Д. Комплимент в персонажном дискурсе британской драмы. 

Статья посвящена анализу комплимента в персонажном дискурсе британской драмы. Описываются 
подходы к изучению драматургического дискурса, рассматривается современный этап 

лингвистического анализа драматургического пространства. Изучаются проблемы, привлекающие 
внимание лингвистов в драматическом произведении. Обобщаются подходы к анализу комплимента в 

теории речевых актов, современной коммуникативистике и генристике. Исследуется специфика 
реализации тактики комплимента в персонажной речи, ее зависимость от социально-статусных 

характеристик персонажей и ситуации общения. 

Ключевые слова: персонажный дискурс, драматическое произведение, комплимент,  
речевой акт, тактика. 

Borysenko N. D. Compliment in the Personages’ Discourse of British Drama. 

The article deals with the compliment realization in the personages’ discourse of British Drama. The drama is 
researched as a complex mechanism which is built and functions according to its own laws. The contemporary 
approaches to the dramatic text analysis including both traditional and cognitive-discourse aspects are taken 

into account. The perspectives of linguistic analysis of drama based on the personages’ and author’s discourse 
are singled out. The attribution of the compliment to expressive speech acts which express the speaker's positive 

emotions or etiquette speech acts which establish and maintain the contact is discussed. Compliment which is 
also viewed as an evaluative genre of speech in the latest linguistic research, its aim, pragmatic value and 

contents are described. The politeness theory is employed to analyze the complement in the personage’s remarks 
as a component of the positive politeness strategy. The specific character of the compliment realization in the 

personages’ speech based on the communicative-pragmatic approach is specified with the help of the component 
and contextual analyses. The role of compliment in the creation of the positive atmosphere in the process of the 

communication is singled out. The research proves that the compliment is a variant of the tactics of praise which 
includes the positive evaluation of the listener’s appearance, mental, physical, emotional characteristics and 

behaviour and aims at strengthening the listener's position. The reaction to the compliment which can be both 
negative and positive is described.  

Key words: personages’ discourse, drama, compliment, speech act, tactics. 
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