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Дослідження компліменту в теорії мовленнєвих актів  

На сьогоднішній день комплімент є важливою складовою мовленнєвого 

спілкування носіїв англійської мови, яка має вплив на характер 

міжособистісних стосунків комунікантів, їх взаєморозуміння та на успішність 

комунікації в цілому. Комплімент як висловлення з метою похвалити когось  є 

досить важливим елементом у спілкуванні. Адже позитивна оцінка мовця, його 

позитивна реакція на певний предмет чи особу, а також прагнення мовця 

принести задоволення адресату і тим самим виявити своє прихильне ставлення 

до нього є тими факторами, що впливають на стосунки між комунікантами, а, 

отже, впливають і на результат спілкування в цілому, наприклад: "You look so 

beautiful today" [8: 7]. 

Комплімент як один із атрибутів мовленнєвої поведінки привертає увагу 

багатьох лінгвістів. На сьогодні вивченню компліменту присвячені 

дослідження з різних галузей гуманітарних знань: прагматики, 

лінгводидактики, лінгвістики, культурології, теорії тексту, риторики, соціології 

(Н. М. Германова, О. С. Іссерс, В. І. Карасик, В. В. Леонтьєв, І. С. Морозова, 

Е. С. Петеліна та інші) [3]. 

     Розглядаючи комплімент як мовленнєвий акт – варто зазначити, що з позиції 

теорії мовленнєвих актів, вислів, або мовленнєвий акт, є центральною 

одиницею комунікації. Відповідно до теорії мовленнєвих актів, процес 

говоріння зумовлюється особистісними якостями мовця та цілями і завданнями, 

які стоять перед ним. Таким чином, ознака цілеспрямованості – тобто мета, 

намір мовця зробити певний вплив на адресата – є основною ознакою мовного 

акту, наприклад: "You are a wonderful woman. I really like you" [8: 13]. 



Внутрішня структура мовленнєвого акту складається з трьох компонентів: 

локуція, іллокуція та перлокуція. Іллокутивнiй функції висловлення теорією 

мовленнєвих актів приділяється більше уваги; ілокутивна сила прийнята за 

основу класифікації мовленнєвих актів. 

Оскільки мовленнєвий акт є вербальною дією, то при його аналізі 

використовуються, по суті, ті ж категорії, які необхідні для характеристики та 

оцінки будь-якої дії: суб'єкт, мета, спосіб, інструмент, засіб, результат, умови, 

успішність тощо. Суб'єкт мовленнєвого акту продукує висловлення завжди 

розраховане на сприйняття його адресатом. Висловлення виступає одночасно і 

як продукт мовленнєвого акту, і як інструмент досягнення певної мети. У 

залежності від обставин або від умов, у яких вчиняється мовленнєвий 

акт, він може або досягти поставленої мети, і таким чином виявитися успішним, 

або не досягти її. Принципи і правила, на яких будується нормальна людська 

комунікація, були сформульовані Г. П. Грайсом [2].  

     Одне з них свідчить, що висловлення повинно бути по суті (правило 

відносин або релевантності). Це правило вимагає від комунікантів, щоб їхні 

висловлення мали відношення до теми, ситуації. Іншими словами, щоб бути 

успішним, мовленнєвий акт повинен бути як мінімум доречним. В іншому 

випадку того, хто говорить чекає комунікативна невдача, або комунікативний 

провал. 

У процесі говоріння (лат. locutio) людина одночасно здійснює ще й дію, що 

має певну позамовну мету: запитує чи відповідає, інформує, запевняє або 

попереджає, призначає когось кимось, критикує когось за щось тощо. Мовний 

акт, що розглядається з точки зору його позамовної мети, виступає як 

іллокутивний акт. Інтегральна, тобто узагальнена і цілісна характеристика 

висловлювання як засоби здійснення іллокутивного акта називається 

іллокутивною функцією, або іллокутивною силою висловлювання [6].  

Мовленнєвий акт, що розглядається в аспекті його реальних наслідків, 

виступає як перлокутивний акт.  Перлокутивний акт і відповідне йому поняття 

перлокутивний ефект – це той аспект мовної діяльності, яким здавна займалася 
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риторика, вивчаючи оптимальні способи впливу мови на думки і почуття 

аудиторії [7].  

Об'єктом нашого дослідження виступає комплімент як компонент сучасної 

комунікації, складова частина мовленнєвих актів, засіб відносин між 

співрозмовниками. Як зазначає Е. В. Мудрова, основна його функція полягає в 

тому, щоб налагодити контакт і підтримати хороші стосунки [5]. Важливою є 

також прагматична функція компліменту, спрямована на те, щоб змінити 

емоційний стан адресата, тобто справити на нього позитивне враження. 

Мета статті – проаналізувати засоби вираження компліменту, визначити 

іллокутивну та перлокутивну функції. Іллокутивні цілі компліменту полягають 

у тому, щоб виразити: 

- інтенційний стан мовця, репрезентативний зміст якого складає позитивна 

оцінка, експліцитно чи імпліцитно виражена в пропозиційному змісті 

висловлення, наприклад: " You have enormous persuasive skills, Lori"  [8: 1]. 

- намір / прагнення / бажання мовця доставити задоволення адресату;, 

наприклад: "I really want you to become a managing partner. You deserve it" 

[8: 15]. 

- позитивне ставлення мовця до адресата, наприклад: "I know you are a great 

lawyer with exceptional legal skills" [8: 1]. 

Ознаками, що відрізняють комплімент від схожих з ним інших видів 

експресивів (зокрема, похвали, схвалення, захоплення), є: (1) додаткові 

іллокутивні цілі; (2) компонент іллокутивної сили "безпосердній зв’язок об’єкта 

позитивної оцінки, що складає пропозиційний зміст висловлення, з адресатом", 

(3) ширший спектр інтенційних станів мовця (не тільки схвалення і захоплення, 

але також повага, симпатія, любов, прихильність, уподобання, насолода, 

задоволення тощо) [6]. 

Комплімент за своєю комунікативною спрямованістю поділяється на: 

1) прямий комплімент, направлений безпосередньо на адресу співрозмовника; 

2) непрямий комплімент, направлений співрозмовнику опосередковано або в 

бік людини, яка не бере участі в комунікації; 3) взаємонаправлений комплімент 



передбачає наявність двох суб’єктів у комунікації та спрямований 

безпосередньо на адресу комуніканта; 4) комплімент собі самому, направлений 

на адресанта, тобто адресантом і адресатом цього виду компліменту стає одна і 

та ж людина [2]. 

Іллокутивні акти компліменту можуть бути щирими й нещирими. Нещирим 

комплімент вважається у тих випадках, коли хоча б один з виражених 

інтенційних станів не відповідає дійсному, а також коли позитивно-оцінне 

судження, що складає пропозиційний зміст, не відповідає реальній оцінці. У 

характеристиці компліменту як іллокутивного акту найсуттєвішими моментами 

є іллокутивні цілі компліменту, його місце в системі мовленнєвих актів та 

відмінності компліменту від подібних до нього за формою іллокутивних актів 

[5]. 

Комплімент як перлокутивний акт націлений на те, щоб викликати у адресата 

позитивну емоційну реакцію, зробити йому приємне. В основі перлокутивного 

акту компліменту – задоволення життєво важливої потреби адресата бути 

визнаним і високооціненим тими, хто його оточуює. Перлокутивні акти 

компліменту можуть бути успішними чи неуспішними, навмисними чи 

ненавмисними. Найбільш суттєвими факторами, що впливають на якість 

перлокутивного ефекту, а відповідно й на успішність перлокутивного акту, є 

об’єкт позитивної оцінки, соціально-рольові статуси  комунікантів і характер 

взаємовідносин між ними, обставини, за яких реалізується мовленнєва дія. 

Ненавмисні перлокутивні акти компліменту мають місце в ситуаціях, коли 

позитивна реакція адресата, викликана висловленням, не входила до цілей 

мовця. 

Компліменти можна поділити за тематичними групами: внутрішні якості 

адресата, зовнішні якості адресата, компліменти, що виражають ставлення 

адресанта до адресата, компліменти на адресу родини та близьких 

співрозмовника, предмети та речі, що оточують адресата, його хобі. Як 

правило, ми прагнемо зробити словами приємність співрозмовникові лише в 

тому випадку, коли ми до нього гарно ставимося, тобто відчуваємо до нього 



симпатію, любов, повагу та інші позитивні почуття, або хочемо, щоб у нього 

склалося враження, ніби ми до нього гарно ставимося. 

Для вираження позитивного інтенційного стану мовець може 

використовувати цілий набір конвенційних засобів. Головним формальним 

індикатором іллокуції компліменту є позитивне оцінне судження. Воно може 

виражатися за допомогою як лексичних, так і синтаксичних засобів. 

Типовими лексичними засобами вираження позитивної оцінки є лексичні 

одиниці, в семантичну структуру яких входить значення позитивності. Такі 

одиниці належать до різних частин мови: іменників (angel, beauty, genious), 

прикметників (good, nice, wonderful, lovely), дієслів (to like, to love, to admire), 

прислівників (well, nicely, wondеrfully). У компліментарних висловлюваннях 

широко використовуються інтенсифікатори - слова для підсилення змісту 

(quite, such, very, so, really, awfully, terribly) [2]. 

За змістом комплімент поділяється на такі різновиди: 1) комплімент-

схвалення, що сприймається адресатом як позитивна оцінка та має щирий 

характер; 2) комплімент-лестощі виражають перебільшене вихваляння 

співрозмовником якостей адресата та має нещирий характер; 3) комплімент-

насмішка несе в собі нещире захоплення з боку адресанта; 4) комплімент-

подяка являє собою кліше та має етикетний характер; 5) комплімент-іронія; 6) 

комплімент-поздоровлення; 7) комплімент-привітання; 8) комплімент-

прощання; 9) комплімент-співчуття виражає бажання адресанта заспокоїти, 

підтримати адресата та має щирий характер; 10) комплімент-прохання являє 

собою інтенцію адресанта отримати бажане та має нещирий характер; 

11) комплімент-вибачення може мати як щирий, так і нещирий характер; 

12) комплімент-звертання; 13) комплімент-порівняння; 14) комплімент-

питання;15) комплімент-вигук розкриває позитивну оцінку якостей адресата 

інтонаційно з метою більш сильного впливу на адресата [1]. 

Адресант для здійснення певного повідомлення підбирає мовні одиниці з 

необхідним предметно-логічним та конотативним значенням і організовує їх у 

висловлюванні з певним смисловим зв’язком. У створеному тексті виникає 



прагматичний потенціал. Як зазначає Комиссаров  В. Н., прагматичний вплив 

на читача чи слухача детермінований такими чинниками: 1) зміст 

висловлювання; 2) характер знаків, що утворюють повідомлення, оскільки з 

метою здійснення певного впливу на реципієнта мовець обирає конкретні мовні 

засоби для побудови висловлювання та 3) особистості реципієнта [4].  

Отже, комунікативною метою будь-якого компліменту,  як і мовленнєвої дії, 

є соціальна, направлена на координацію взаємодії між комунікантами. 

Здійснюючи іллокутивний та перлокутивний акти компліменту, мовець 

використовує їх для керування поведінкою співрозмовника. Комплімент є 

важливою складовою мовленнєвої поведінки представників англомовної 

культури, впливає на міжособистісні стосунки комунікантів та на успішність 

комунікації в цілому. 
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