
Київський національний університет iмені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова праця  

на правах рукопису  

 

ПОПІВНЯК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 

 

УДК 811.111’42 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ТЕЛЕФОННИЙ ДИСКУРС: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ  

(на матеріалі англійської мови) 

 

10.02.04 – германські мови 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

________________________О. О. Попівняк 

 

Науковий керівник ‒ Яшенкова Ольга Володимирівна, кандидат філологічних 

наук, доцент  

 

Київ – 2020 

 
 

 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Попівняк О. О. Телефонний дискурс: структурно-семантичний та 

лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі англійської мови) – кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – «Германські мови». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2020. 

 

Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичних та 

лінгвопрагматичних особливостей сучасного англомовного телефонного 

дискурсу. Аналіз здійснено на матеріалі телефонних розмов, вибраних із 

оригінальних художніх творів сучасних англомовних письменників, художніх 

фільмів та серіалів виробництва Великобританії та США; аудіо- і відеозаписів та 

транскриптів реальних телефонних розмов, розміщених у мережі Інтернет. 

Теоретико-методологічною основою проведеного дослідження є досягнення в 

галузі комунікативної лінгвістики, зокрема дискурсології. Використані в праці 

методи та прийоми аналізу дозволили виокремити телефонний дискурс на основі 

носія інформації, що зумовлює його певні конститутивні ознаки, структурно-

функціональну й семантичну організацію та комунікативно-прагматичну 

реалізацію.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

телефонного дискурсу» окреслено основні підходи до дослідження усного 

діалогічного дискурсу та телефонного зокрема. Телефонний дискурс визначено як 

вербалізовану комунікативну діяльність, опосередковану використанням 

технічного засобу – телефону, що регулюється стратегіями й тактиками учасників 

і постає як сукупність процесу (динамічної мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і  

результату (тексту); реалізується у замкненій цілісній комунікативній ситуації, 
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складовими якої є мовні і позамовні (соціальні, фізичні, психічні, когнітивні, 

культурні) компоненти. Установлено, що визначальними рисами телефонного 

дискурсу є наявність двох комунікантів; інверсованість комунікативних ролей, 

чергування локутивного і аудитивного актів учасників спілкування; можливість 

узаємного накладання комунікативних ходів або паузації між ними; перевага 

спонтанного мовлення; чіткість, лаконічність, шаблонність та ситуативна 

залежність реплік; імпліцитність мовного вираження тощо. 

Телефонний дискурс досліджено на основі аналізу телефонних розмов,  що 

є формою його реалізації. Виокремлено різні типи телефонних розмов за сферою, 

місцем і часом спілкування; особами адресанта й адресата; метою комунікації; 

тривалістю; інтерпретативним фреймом.  

У другому розділі «Семантико-прагматична реалізація структурних 

компонентів англомовного телефонного дискурсу» розглянуто фази телефонної 

розмови: ініціальну, основну та завершальну; виокремлено комунікативні обміни, 

які слугують досягненню певних комунікативних завдань на кожній із фаз 

розмови, та досліджено мовні засоби реалізації цих обмінів. Установлено, що 

ініціальна фаза спрямована на контактовстановлення і створення умов для 

подальшої взаємодії комунікантів і, як правило, складається з чотирьох 

комунікативних обмінів: «виклик – відповідь», «ідентифікація – впізнання», 

«привітання – привітання», «попереднє розпитування – відповідь». При цьому 

початок екстрених і мобільних телефонних розмов може бути скорочений за 

рахунок комунікативного обміну «ідентифікація – впізнання» або доповнений  

комунікативними обмінами «запит локації – інформування» та «з’ясування 

доступності – підтвердження/заперечення». 

З’ясовано, що основна фаза телефонної розмови, орієнтована на обмін 

змістовою інформацією та досягнення поставлених комунікантами цілей, 

формується тематичними блоками (трансакціями), що можуть включати різну 

кількість і різні типи комунікативних обмінів (інформативні, іліситативні, 

директивні, метакомунікативні).  
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В межах завершальної фази виокремлено передзавершальний та фінальний 

етапи, що реалізуються метакомунікативами. Проте ця фаза може бути 

редукована або відсутня, насамперед в екстрених телефонних розмовах. 

Окрему увагу приділено аналізу мобільних та екстрених телефонних 

розмов, що виявляють свої особливості мовленнєвої реалізації. 

Третій розділ «Феномен пранку в сучасному англомовному телефонному 

дискурсі» присвячено дослідженню такого жанру телефонного дискурсу, як 

телефонний пранк, що його визначено як вербальний розіграш, опосередкований 

використанням телефону; комунікативний контекст, у якому адресант розмови – 

пранкер – порушує соціальні фрейми спілкування задля досягнення своєї 

комунікативної інтенції – розваги. Виявлено, що основною стратегією пранкерів є 

стратегія збентеження адресата, актуалізована тактиками перевтілення в іншу 

особу, вдаваного уточнення особистості, демонстрації поінформованості, 

заперечення та суперечки, наполегливості, упереджувальної атаки, 

психологічного тиску, ігнорування адресата та найбільш конфронтаційною – 

тактикою комунікативної провокації. 

З-поміж усіх телефонних розіграшів виокремлено дзвінки до відомих 

особистостей і на «гарячі» консультативні телефонні лінії, оскільки вони 

виявляють свої особливості стратегічно-тактичної реалізації. Основною 

стратегією пранкерів у дзвінках до відомих особистостей визначено стратегію 

отримання інформації з тактиками перевтілення, демонстрації поінформованості, 

комунікативної провокації, надмірної ввічливості та улещування співрозмовника.  

Під час дзвінків на «гарячі» консультативні телефонні лінії пранкери 

застосовують стратегію порушення фрейму інституційної розмови, яку 

реалізують через застосування тактик комунікативної провокації, перевтілення, 

неправильної інтерпретації реплік адресата, залучення адресата та демонстрації 

невпевненості.  
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ABSTRACT 

Popivniak O. O. Telephone Discourse: Structural-Semantic and 

Linguopragmatic Aspects (based on the English Language). – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – “Germanic 

Languages”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

 

The thesis is devoted to the study of structural, semantic and linguopragmatic 

features of Modern English telephone discourse. The analysis has been conducted on 

the basis of telephone conversations selected from the original works of contemporary 

British and American writers, feature films and series of American and British 

production; audio and video recordings and transcripts of authentic telephone 

conversations, posted on the Internet. The achievements in the field of communicative 

linguistics, in particular discourse studies, serve as the theoretical and methodological 

grounds for the research. The methods of the analysis have made it possible to 

distinguish telephone discourse on the basis of the communication medium, which 

predetermines its certain constitutive characteristics, structural and semantic 

organization, and communicative-pragmatic realization. 

Chapter One outlines the basic approaches to the study of dialogic discourse and 

telephone discourse in particular. Telephone discourse is defined as a verbalized 

communicative activity, which is telephone-mediated and regulated by communicators’ 

strategies and tactics, and appears to be the totality of the process (dynamic speech 

interaction) and the result (text); it is realized in communicative situations that 

incorporate linguistic and extralinguistic (social, physical, psychic, cognitive and 
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cultural) elements. The study determines the constitutive features of telephone 

discourse, including the lack of visual contact, which enhances the importance of 

verbal, prosodic and extralinguistic means of communication; interaction of two 

communicators; the occurrence of speech overlaps or pausation between communicative 

turns, and the prevalence of spontaneous speech that tends to be distinct, concise and 

clichéd.  

Telephone discourse is analysed based on telephone conversations seen as its 

form of realization. Different types of telephone conversations are distinguished 

according to such criteria as a) the sphere, place and time of communication; b) the 

roles of the caller and the call-taker; c) the purpose of communication; d) duration and 

e) interpretative frame. 

Chapter Two presents the results of the study of the telephone conversations 

structural organization. Within each of the three phases of the telephone conversation 

(initial, main and final), it examines communicative exchanges aimed at achieving 

certain communicative and metacommunicative tasks, and describes the participants’ 

communicative behaviours and the linguistic means they use. The study argues that 

telephone call opening (initial phase) is aimed at establishing contact and creating 

conditions for further communication. As a rule, it consists of four communicative 

exchanges: “summons – answer”, “identification – recognition”, “greeting – greeting”, 

and “initial inquiry – answer”. However, the initial phase of mobile telephone 

conversations can be reduced to the communicative exchange “identification – 

recognition” or supplemented with the communicative exchanges “location request – 

information” and “availability request – confirmation/denial”. The main phase of 

telephone conversations aimed at achieving the main aims of communication is formed 

by thematic blocks (transactions) and may include informative, illicitative, directive and 

metacommunicative exchanges. Within the final phase, pre-final and final stages 

implemented by metacommunicatives are distinguished. Though, this phase may be 

reduced, especially in emergency telephone calls. 
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In the thesis, particular attention is paid to the analysis of mobile and emergency 

telephone conversations that reveal the striking variability of linguopragmatic 

actualization. 

Emergency telephone conversations constitute communication within a specific 

social relation between a representative of a certain institution – an emergency service 

operator and a person who seeks help. Therefore, they are characterized by certain 

features of institutional discourse, such as serving a particular institutionalized type of 

communication, fixed structure and fixed communicative roles, contextualization and a 

limited number of defined goals. The principal communicative goal of the call-taker is 

to provide assistance which is implemented through the strategies of obtaining 

information, actualized with interrogation tactics; regulating emotions with the tactics of 

comforting, offering help, emphasizing positive result; and providing instructions.   

Chapter Three deals with such a genre of telephone discourse as telephone prank, 

which is defined as a telephone-mediated verbal joke, the communicative context in 

which the caller (prankster) violates the social frames of communication in order to 

achieve his communicative aim – entertainment. The basic strategy of a prankster is the 

strategy of confusing the call-taker by using the tactics of pretending to be someone 

else, ignoring the call-taker, fake inquiry of interlocutor's identity, awareness 

demonstration, denial and controversy, persistence, pre-emptive attack, psychological 

pressure and communicative provocation being most confrontational. 

In the study telephone calls to well-known personalities and to hotlines are 

distinguished from the other prank calls, as they reveal their peculiarities of strategic 

and tactical realization. The strategy of obtaining information with the tactics of 

pretending to be someone else, awareness demonstration, communicative provocation, 

excessive courtesy and flattery to the interlocutor is determined as the basic strategy of 

pranksters in calls to well-known personalities. 

In calls to hotlines pranksters use the strategy of violating the institutional frame, 

which is implemented by the tactics of communicative provocation, misinterpretation of 
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call-taker’s words, call-taker’s engagement and demonstration of anxiety and 

uncertainty. 

Key words: telephone discourse, telephone conversation, communicative 

behavior, call-taker, caller, telephone prank, communicative aim, communicative 

strategy, communicative tactics.   
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ВСТУП  

Спілкування та міжособистісні взаємини в сучасному суспільстві 

опосередковані технологіями, які надзвичайно швидко змінюються та 

удосконалюються. Ще багато років тому Р. Хоппер характеризував населення в 

розвинених індустріальних суспільствах як «людей телефону» (“We are the people 

of the phone”) [221, с. 3], намагаючись визначити, наскільки сильно стиль життя у 

суспільстві модифіковано телефонними розмовами, оскільки люди схильні 

відволікатися від практично будь-якої іншої діяльності, щоб відповісти на 

телефонний виклик. З появою мобільного телефону та розвитком різноманітних 

сучасних соціальних мереж спілкування телефонна розмова стала ще більш 

інтегрованою в повсякденне життя та міжособистісну комунікацію, що дозволяє 

підтримувати комунікацію на значній відстані й у різноманітних умовах, що 

визначають як умови «постійного контакту» (“perpetual contact”) [233]. 

З огляду на таку домінантну роль телефонного спілкування у сучасному 

суспільстві, увага дослідників спрямована на дослідження телефонного дискурсу 

у площинах різних галузей наукового знання: соціології (І. Армінен [155], 

С. Аронсон [156], К. Бейкер [158], Б. Браун, Н. Грін, Р. Харпер [167], Дж. Ґервінг 

[202], Д. Елліотт, Д. Озар [189], С. Пол, К. Капентер [256], К. Пейле, А. Р. Гіджар 

[261], Г. Сакс [276], А. Хатчбі [226]); психології (А. Бартон [159], Е. Берне [160], 

Т. Каділак, Т. Маккі, Дж. Френсіс [232], Д. Руттер [274], Дж. Уейлен, 

Д. Циммерман [316-319]); культурології (Дж. Гоген [208, 209], Р. М. Рейтер, 

К. Люк [271], Е. Щеглофф [286]); лінгвістики (І. Армінен [152-154], С. Денбі, 

М. Еммісон [179-181], П. Еглін, Д. Уайдмен [188], Дж. Кромдаль, К. Освальдсон 

[177], Г. Сакс [276-278, 283], Е. Щеглофф [277-288], Р. Хоппер [220-222]). Різні 

сфери застосування телефонного дискурсу висвітлені у працях таких дослідників: 

побутова сфера – І. Армінен [153-155], Т. Павліду [257-259], Р. Хоппер [220-222]; 

ділова сфера – І. Армінен [152], К. Бейкер, М. Еммісон [158], Г. Гальмарі [216], 

С. Денбі, М. Еммісон [179-181], П. Еглін, Д. Уайдмен [188], Дж. Кромдаль, 

К. Освальдсон [177], К. Падлінскі [266, 267], Г. Паллотті, С. Варкасіа [253], 
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Е. Фріджинал [197]; медична сфера – Р. Гедман [217], І. Паолетті [254], 

Дж. Робінсон [272]; політична сфера – С. Пол, К. Капентер [256]. 

Дослідження телефонної комунікації започаткували Г. Сакс та Е. Щеглофф 

[276-288], на працях яких ґрунтуються всі подальші дослідження у цій царині. 

Конститутивні ознаки телефонного дискурсу відображені в наукових розвідках, 

аналіз яких здійснюють на матеріалі різних мов: англійської (С. Денбі, 

М. Еммісон [179-181], Г. Сакс, Е. Щеглофф, Г. Джефферсон [277], М. Р. Уейлен, 

Д. Циммерман [316-319], Р. Хоппер [220-222], Д. Циммерман [326, 327]); 

грецької (Т. Павліду [257-259], М. Сіфіану [295, 296]); данської (Г. Гауткуп-

Стінстра [223], Д. Лаурсен [235, 236], П. тен Гев [307]); іспанської, французької 

(Г. Паллотті, С. Варкасіа [253]); італійської (І. Паолетті [254, 255], Г. Паллотті, 

С. Варкасіа [253]); китайської (Г. Сан [303], К. Ю, П. Гуанґ, Л. Ліу [324]); 

німецької (С. С. Абакумова [1], Т. Павліду [257-259], Г. Паллотті, С. Варкасіа 

[253]); російської (С. С. Абакумова [1], Н. В. Сухова [110], С. В. Чернова  [125]); 

фінської (І. Армінен, М. Лейнонен [153], Г. Галмарі [216]); шведської (Р. Гедман 

[217], А. Ліндштрьом [242]) та ін.  

Предметом окремої уваги зарубіжних лінгвістів постають фоностилістичні 

(С. С. Абакумова [1]) та лінгвостилістичні (М. А. Ґомес Ґонсалеc [211]) 

параметри, жанрові характеристики (М. Д. Алексєєвський [3], С. В. Чернова  

[125]),  особливості структурної організації (Ч. Антакі [150], І. Армінен [154], 

Д. Лаурсен [236], Р. Хоппер [220], Г. Сакс, Е. Щеглофф [277, 283], А. Хатчбі, 

С. Барнетт [227]) телефонного дискурсу.  

Утім, незважаючи на постійний інтерес науковців до телефонного 

спілкування, дотепер відсутні системні дослідження сучасного телефонного 

дискурсу, що поєднують структурно-семантичний та комунікативно-

прагматичний аспекти, синтезують нові концепції з уже відомими. У 

вітчизняному мовознавстві телефонний дискурс до сьогодні ще не слугував 

об’єктом окремого дослідження. 
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Актуальність дослідження визначена зростанням наукового інтересу до 

англомовної опосередкованої комунікації, зокрема телефонного спілкування; 

потребою докладного вивчення особливостей функціонування англійської мови в 

телефонному дискурсі, мовленнєвої діяльності учасників телефонних розмов на 

різних етапах комунікативної взаємодії, стратегічно-тактичного репертуару 

інтерактантів, засобів його реалізації в англомовному дискурсі; жанрів 

телефонного дискурсу з огляду на недостатню дослідженість цих питань і їхнє 

практичне значення для суспільної практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах двох наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, затверджених Міністерством 

освіти і науки України: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (16 БФ 044-01) і «Мови та літератури народів світу: взаємодія та 

самобутність» (11 БФ 044-01). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 8 від 28 квітня 2015 року, уточнено – протокол № 8 від 26 

березня 2019 року).  

Метою дослідження є визначення та аналіз структурно-семантичних і 

лінгвопрагматичних характеристик телефонного дискурсу. 

Реалізація поставленої мети передбачає необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: 

- обґрунтувати теоретико-методологічну базу та поняттєвий апарат 

дослідження англомовного телефонного дискурсу; 

- проаналізувати телефонну розмову як форму реалізації телефонного 

дискурсу та виокремити типи телефонних розмов за різними критеріями; 

- дослідити структурно-семантичні особливості англомовних телефонних 

розмов; 

- виявити мовні засоби актуалізації кожного зі структурних елементів 

розмови;  
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- розкрити специфіку реалізації комунікативної поведінки учасників різних 

типів англомовних телефонних розмов; 

- схарактеризувати пранк як жанр телефонного дискурсу та визначити його 

лінгвопрагматичні особливості; 

- виявити репертуар комунікативних стратегій і тактик і мовних засобів 

його реалізації, що застосовують адресанти-пранкери для досягнення своїх цілей. 

Об`єктом дослідження є англомовний телефонний дискурс, 

репрезентований у формі телефонних розмов. 

Предметом дослідження є структурно-семантичні та лінгвопрагматичні 

характеристики англомовного телефонного дискурсу, що виявляються на різних 

етапах комунікативної взаємодії учасників і залежать від конситуації телефонного 

спілкування.  

Матеріалом дослідження слугували аудіо- і відеозаписи та транскрипти 

реальних телефонних розмов, розміщені в мережі Інтернет; телефонні розмови, 

виокремлені методом суцільної вибірки із текстів оригінальних художніх творів 

сучасних англомовних письменників та скриптів художніх фільмів і телесеріалів 

виробництва Великої Британії та США. Загальний обсяг проаналізованого 

матеріалу – 865 телефонних розмов, що становить понад 213000 слів та близько 7 

годин звучання аудіо- та відеозаписів, що були частково зафіксовані нами у 

транскрибованому вигляді за допомогою системи стандартної орфографії, яка 

відповідає нормам запису літературної мови. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять сучасні 

лінгвістичні концепції комунікативної лінгвістики: дискурсології 

(Н. Д. Арутюнова [5, 6, 328], Л. Р. Безугла [9-11], А. Д. Бєлова [13-15], 

Бурбело В. Б. [18], Т. А. ван Дейк [30, 31, 182, 183], В. І. Карасик [44, 45], 

М. Л. Макаров [69], О. І. Морозова [72, 128, 129, 132], К. С. Серажим [96, 97], 

Дж. Сінклер, М. Култард [297], Шевченко [128-132]) та лінгвопрагматики 

(О. С. Іссерс [37], Дж. Ліч [239], C. Левінсон [241], Дж. Мей [246], Г. Г. Почепцов 
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[88, 89], Дж. Сьорль [99], І. П. Сусов [106, 107], Н. І. Формановська [116, 117], 

Шевченко [130, 131]). 

Застосування методів дослідження носить комплексний характер. Залучено 

загальнонаукові методи індукції, дедукції, аналізу та синтезу для формування 

теоретико-методологічної бази дослідження, систематизації, верифікації та 

узагальнення отриманих у перебігу роботи відомостей; метод реферативного 

аналізу для аналітичного опрацювання теоретичних джерел; виокремлення 

основних напрямів дослідження. Використано методи інформаційного пошуку, 

оброблення даних та суцільної вибірки для опрацювання корпусу текстового 

матеріалу. За допомогою таксономічного методу були виокремлені та описані 

основні типи телефонних розмов. Конверсаційний аналіз дав змогу вивчити 

структуру телефонної розмови та можливі композиційно-структурні 

трансформації, актомовленнєвий аналіз – дослідити засоби реалізації 

структурних компонентів телефонної розмови. Інтент-аналіз, методики 

імплікаційного та пресупозиційного аналізу використано для визначення 

інтенційної спрямованості комунікативної поведінки учасників телефонного 

дискурсу. Дискурсивно-контекстуальний та прагматичний аналіз було 

залучено з метою визначення характерних особливостей функціонування 

телефонного дискурсу в конкретних комунікативних ситуаціях, виявлення 

основних стратегій і тактик, якими послуговуються адресанти під час телефонних 

розмов, зокрема розіграшів (пранк-дзвінків), описовий метод – з метою 

характеристики типових мовних засобів реалізації цих стратегій і тактик, а також 

задля уточнення семантики та семантичного поля терміну пранк.  

Наукова новизна дисертаційної праці визначена тим, що вперше у 

вітчизняній англістиці сформульовано визначення телефонного дискурсу, 

запропоновано типологію телефонних розмов, детально досліджено 

функціональну структуру телефонної розмови та мовні засоби актуалізації 

кожного з її структурних елементів із урахуванням конситуації спілкування; 

схарактеризовано пранк як жанр телефонного дискурсу, виокремлено інвентар 
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комунікативних стратегій і тактик та мовний репертуар, що застосовують 

адресанти-пранкери для досягнення своїх цілей. 

Теоретична значущість результатів праці полягає в поглибленні наукових 

знань про усну міжособистісну комунікацію, опосередковану телефоном; 

висвітленні структурно-семантичних і лінгвопрагматичних особливостей 

англомовного телефонного дискурсу та варіативності мовної комунікативної 

поведінки його учасників, пропонуванні типології телефонних розмов за різними 

критеріями, визначенні пранку як жанру телефонного дискурсу та інвентаря 

комунікативних стратегій і тактик англомовних пранкерів, їхнього мовного 

репертуару, чим зроблено внесок у розвиток теорії комунікації, теорії 

діалогу/конверсаційного аналізу, дискурсології, комунікативної лінгвістики, 

лінгвопрагматики.  

Практична цінність дослідження полягає у можливості використання 

його результатів у викладанні навчальних дисциплін «Теорія мовної комунікації», 

«Комунікація у сфері бізнесу», у спецкурсах із лінгвопрагматики, дискурсології, 

на практичних заняттях з англійської мови; при укладанні навчальних посібників 

до зазначених курсів, під час написання курсових, дипломних і магістерських 

робіт, а також у професійному спілкуванні телефоном, насамперед у таких 

сферах, як політика, бізнес, соціальне обслуговування громадян, з метою 

підвищення ефективності мовленнєвих взаємодій. 

Відповідно до мети дисертації на захист винесено такі положення: 

1. Телефонний дискурс – вербалізована комунікативна діяльність, 

опосередкована використанням технічного засобу – телефону, що регулюється 

стратегіями й тактиками учасників і постає як сукупність процесу (динамічної 

мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і результату (тексту); реалізується в 

замкненій цілісній комунікативній ситуації, складовими якої є мовні і позамовні 

(соціальні, фізичні, психічні, когнітивні, культурні) компоненти. Телефонна 

розмова є формою вияву телефонного дискурсу, вона становить комплексну 

мовленнєву подію діалогічного (інтерактивного) характеру, що відбувається за 
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певними правилами, має чітко визначений початок і кінець і складається з трьох 

фаз (ініціальної, основної та завершальної).  

2. Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості телефонних 

розмов зумовлені різними чинниками, зокрема сферою спілкування, мірою 

офіційності, метою комунікації, різновидом технічного засобу, особою адресанта 

й адресата. Найбільш яскраво свої особливості виявляють екстрені телефонні 

розмови та пранк-дзвінки.  

3.  Екстрені телефонні розмови становлять спілкування у заданих межах 

статусно-рольових відносин між представником певної інституції – оператором 

екстреної служби – та особою, яка звертається по допомогу. Чітка спрямованість 

на досягнення певної комунікативної мети, а саме – отримання/надання допомоги, 

зумовлює домінантну роль адресата, на якого покладено реалізацію трьох 

основних завдань: розпитування адресанта, урегулювання емоцій та надання 

інструкцій, та впливає на особливості мовної актуалізації таких розмов. 

4. Пранк – це особливий жанр телефонного дискурсу, що має розважальну 

мету і реалізує певні задуми адресанта (пранкера), який задля розіграшу навмисно 

порушує загальноприйняті соціальні фрейми спілкування загалом і телефонної 

розмови зокрема, та послуговується стратегією збентеження адресата, що 

реалізується через тактики комунікативної провокації, перевтілення, 

упереджувальної атаки, психологічного тиску, вдаваного уточнення особистості, 

демонстрації поінформованості, заперечення та суперечки, ігнорування адресата, 

наполегливості.  

5. Адресанти пранк-дзвінків до відомих особистостей застосовують 

стратегію отримання інформації із тактиками перевтілення, демонстрації 

поінформованості, надмірної ввічливості, улещування співрозмовника та 

комунікативної провокації. 

6. Під час дзвінків на «гарячі» консультативні телефонні лінії пранкери 

надають перевагу стратегії порушення фрейму інституційної розмови, яка залучає 

тактики неправильної інтерпретації реплік адресата, перевтілення, демонстрації 
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невпевненості, залучення адресата та тактику комунікативної провокації. При 

цьому консультанти «гарячих» телефонних ліній реалізують стратегію 

підтримання розмови в інституційно-консультативному фреймі через тактики 

спонукання адресанта до відвертої розмови, пояснення та ігнорування провокації. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі публікації здійснені одноосібно. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорено на 10-ти 

всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, а саме: «Актуальні 

проблеми американознавства» (4 квітня 2006 р., м. Київ); «Гуманітарні проблеми 

становлення сучасного фахівця» (22-23 березня 2007 р., м. Київ); «Мова, 

свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» 

(11 квітня 2013 р., м. Киів); «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (8-10 

квітня 2015 р., м. Київ); «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті» (8 жовтня 2015 р., м. Київ); «Мова і література в глобальному і 

локальному медіапросторі» (5-6 квітня 2016 р., м. Київ); «Філологія початку ХХІ 

сторіччя: традиції та новаторство» (5-6 квітня 2017 р., м. Київ);  «Urgent problems 

of philology and linguistics» (29 жовтня 2017 р., м. Будапешт, Угорщина); 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (24-25 квітня 2018 р., 

м. Київ); «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (16-17 травня 2019 р., 

м. Херсон). 

Публікації. Положення дисертації висвітлено у 8-ми одноосібних 

публікаціях, із яких 5 статей опубліковано у наукових виданнях, затверджених 

МОН України як фахові, 2 статті – в іноземних наукових виданнях (Угорщина, 

Польща), 1 публікація – тези конференції.  

Структура і обсяг дисертації. Праця складається зі вступу, трьох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків, переліку джерел 

використаної наукової та довідкової літератури (344 позиції, 180 із яких – 

іноземними мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (101 позиція) й 9 
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додатків. Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінок, обсяг основного 

тексту – 185 сторінок.  

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт та предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність, висвітлено 

методологічні засади та структуру роботи, схарактеризовано матеріал 

дослідження, зазначено основні положення, які виносяться на захист, наведено 

інформацію про апробацію та публікації результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

телефонного дискурсу» подано основні теоретичні положення, на які спирається 

дослідження, проведено аналіз існуючих у лінгвістиці тенденцій щодо 

трактування проблеми визначення дискурсу, уточнено конститутивні ознаки 

діалогічного дискурсу та телефонного зокрема, висвітлено специфіку телефонної 

розмови як форми реалізації телефонного дискурсу. 

У другому розділі «Семантико-прагматична реалізація структурних 

компонентів англомовного телефонного дискурсу» розглянуто та 

проаналізовано композиційну й функціональну структуру телефонної розмови, 

описано метакомунікативні завдання, реалізовані на кожному з етапів розмови, 

визначено семантико-прагматичні особливості та мовні засоби реалізації 

комунікативної поведінки учасників телефонних розмов.    

Третій розділ «Феномен пранку в сучасному англомовному 

телефонному дискурсі» присвячено дослідженню такого жанру телефонного 

дискурсу як телефонний пранк, уточненню семантики та семантичного поля 

терміну пранк, визначенню його жанрових характеристик, систематизації 

основних стратегій і тактик, що застосовують адресанти-пранкери з метою 

досягнення своєї комунікативної інтенції. 

У загальних висновках узагальнено теоретичні та практичні результати 

проведеного дослідження, викладено його основні висновки, окреслено 

перспективи подальших наукових розвідок у ракурсі обраної тематики.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Спілкування телефоном як об’єкт наукового дослідження 

Життя і діяльність суспільства неможливі без спілкування людей, оскільки 

воно є необхідною умовою будь-якої діяльності [7, с. 27]. У добу глобалізації та 

диджиталізації важко переоцінити значення телефонного спілкування, що відіграє 

значну роль під час обміну інформацією, оперативного реагування на події, 

дистанційного керування діями чи їх корегування.  

Е. Щеглофф зауважує, що технологію телефону слід розглядати як 

«пристрій, через який проходять інші явища» [279, с. 290]. На його думку, 

«значення досліджень ТР – це не розмова по телефону як така..., а телефон як 

засіб для аналізу комунікативної інтеракції, а саме тих особливостей, які вона 

виявляє в такому технічно-опосередкованому контексті» [279, с. 293]. 

 

1.1.1. Природа і сутність спілкування телефоном 

Поява телефону (назва походить від грецьких слів tele «далекий» та phon 

«звук», «голос») 14 лютого 1876 року, коли А. Белл запатентував електричний 

пристрій, що давав змогу спілкуватися на відстані, не замінила наявних медіумів 

комунікації, але сприяла зміні характеру спілкування. Так, І. Пул зазначає, що 

«телефон був першим пристроєм, який дозволив духу особи, висловленому її 

власним голосом, переносити повідомлення, не транспортуючи її тіло» [264, 

с. 205]. Телефон уплинув на мобільність людини як жоден інший засіб зв’язку, 

оскільки немає більше потреби залишатися на одному місці, чекаючи на 

відповідь.  А. Вурцель і К. Тернер уважають, що справжньою формою та змістом 

телефонного спілкування є невідкладне спілкування. У межах опосередкованого 

досвіду жоден інший медіум комунікації не поєднує в собі якості постійного та 

реального міжособистісного контакту [322, с. 260; 262; 270; 300]. 

 
 



24 
 

Телефон є особливим медіумом мовленнєвої комунікації, оскільки 

співрозмовники не бачать один одного і використовують лише голосові сигнали. 

Під час спілкування віч-на-віч використовують також інші сигнали – невербальні, 

які несуть певну інформацію про комунікантів. Так, уважний погляд зазвичай 

демонструє бажання спілкуватися. Відведення очей може означати бажання 

припинити розмову або невпевненість, стрес, складність чи планування. Кивання 

головою, жестикуляція, поза та інші елементи мови тіла можуть передавати 

різноманітну інформацію про мовців [274]. На відміну від розмов віч-на-віч, 

спілкування телефоном обмежує цілісне сприйняття співрозмовниками один 

одного. Розмовляючи телефоном, мовець може посміхатися, жестикулювати, але 

адресат цього не бачить, лише може вловити емоційні інтонації [68, с. 129]. 

Така відсутність соціальних сигналів („cluelessness” [274, с. 70]), на думку 

дослідників, робить спілкування телефоном більш формальним та 

безособистісним. Так, переговори, що ґрунтуються лише на звуковому 

сприйнятті, зазвичай є менш акцентованими на особистості. Сторони менше 

стурбовані самопрезентацією й тому більше орієнтовані на завданні [274, с. 3; 

170]. Д. Руттер стверджує, що співрозмовники швидко формують враження 

психологічної близькості чи віддаленості, враховуючи значення соціальних 

сигналів. Відповідно до моделі відсутності соціальних сигналів, основною 

відмінністю між засобами зв’язку є міра, до якої вони стимулюють психологічну 

відстань [274, с. 99]. Отже, відсутність соціальних сигналів спричиняє 

психологічну віддаленість, що призводить до орієнтованого на ціль змісту та його 

деперсоналізації. Орієнтований на ціль зміст веде до поміркованого стилю та 

особливого результату. Відсутність сигналів залишається суто інформаційним 

поняттям, тоді як зв’язок між сигналами та поведінкою є феноменологічним [274, 

с. 137].  

На гарячих консультативних лініях уся сутність системи полягає в тому, що 

телефон, завдяки відсутності соціальних сигналів, забезпечує анонімність, яка 

стимулює психологічну близькість та інтимний зміст [274, с. 97; 231].  

 
 



25 
 

Крім того, суто звукове спілкування може привести до більших змін в 

індивідуальних поглядах, ніж спілкування віч-на-віч. Це може бути зумовлено 

тим, що звукове спілкування дає змогу співрозмовникам почуватися менш 

напружено, розгублено чи налякано, тому вони  можуть присвятити більше уваги 

справі.   

Телефонні розмови зазвичай є коротшими за спілкування віч-на-віч. Вони 

здебільшого зосереджені на спеціальних питаннях, тоді як розмови віч-на-віч є 

тривалішими та припускають обговорення широкого кола питань. Це частково 

можна пояснити вартістю телефонних послуг та фізичним дискомфортом [274, 

с. 95]. 

Телефон надає мобільності шляхом забезпечення швидких контактів, 

приєднуючи людину до всіх тих, хто має її телефонний номер. З одного боку, 

телефон розвіює самотність шляхом забезпечення прямих каналів спілкування, з 

іншого боку, він залишає людину на милість потреб інших у спілкуванні, 

«вимагає ціну у вигляді постійних  втручань в особистий простір та інвестицій 

часу» [322, с. 257], що визнано одними з найбільших вад телефонного 

спілкування [232; 240; 274, с. 71]. 

Очевидно, що у телефону є ряд переваг, яких позбавлені інші засоби 

комунікації. Головні з них – швидкість передачі інформації; негайне встановлення 

зв'язку з адресатом, що перебуває на будь-якій відстані; безпосередній обмін 

інформацією й можливість досягти домовленості, не чекаючи на зустріч, та, за 

потреби, конфіденційність контакту. Телефон слугує засобом спілкування для 

компенсування (або полегшення) географічного розсіювання родини і друзів [156, 

с. 153-67], розширюючи можливість почути тих, хто перебуває на відстані. 

Водночас, це розширення можна розглядати й як обмеження цілісного сприйняття 

інших та втручання в особистий простір. Отже, «телефон є доречнішим для одних 

функцій, ніж для інших, і в цьому аспекті він просто втілює певну соціальну 

мету» [229,  с. 9-10, 23-24, 26].  
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Деякі лінгвісти припускають, що існує тісний зв'язок між розумінням 

процесу мовленнєвої комунікації та історією розвитку телефону. Як відомо, 

А. Белл, який запатентував винахід телефону, був відносним новачком в 

електроніці та телеграфії, він був учителем мовлення (у третьому поколінні) для 

людей з вадами слуху, проте, на думку Р. Хоппера, саме досвід його роботи, його 

особливі знання процесів мовлення сприяли його успіху. Він створив пристрій, 

здатний переносити мовлення – мовлення відірване, відокремлене від усього 

іншого; і цей пристрій (телефон) змінив можливості інтеракції, надавши головну 

роль усно-мовленнєвому спілкуванню [221, с. 25-28].   

Цікавою та дотичною є семантика й етимологія прізвища винахідника – bell 

(англ. «дзвоник, дзвін, передзвін», «чіпляти дзвін, ревти»), яке входить до сотні 

найбільш поширених прізвищ у США [344]. Прізвище Белл, утворене від 

аналогічного прізвиська, можна віднести до «професійних» іменувань, що 

вказують на сферу діяльності людини. Ймовірно, що предок власника прізвища 

Белл був звонарем, майстром з виготовлення дзвонів, дзвіночків [329], що може 

свідчити про не випадковість успіху А. Белла у справі з винаходом телефону. 

Р.Хоппер також уважає, що історія розвитку телефонного спілкування 

значно вплинула на розвиток лінгвістичної думки, на те, як мовознавці 

досліджували комунікацію та визначали її категорії [221, с. 25-28]. Так, 

Ф. де Соссюр прирівнював мовленнєву діяльність, комунікативний акт до 

замкнутої електронної схеми (“le circuit de la parole”) [275, с. 17], що 

перегукується з моделлю телефонної розмови (Рис.1.1).  

 

 

 

Рис.1.1 Графічне представлення схеми комунікативного акту (speaking circuit) 

Ф. де Соссюра, 1915 [275, c. 17] 
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У 1949 р. математики В. Вівер і К. Шеннон (США) використали поняття 

«каналу зв'язку» в запропонованій ними схемі передання інформації, відомій як 

інформаційно-технічна (математична) лінійна модель комунікації (Рис.1.2), що 

презентує комунікацію як проходження сигналу через канал, який пов’язує двох 

співрозмовників. Автори розглядали канал зв'язку як фізичне середовище, яким 

проходить сигнал до одержувача інформації. Саме в каналі можливі викривлення 

й модифікації сигналу, який доходить до адресата в дещо іншому вигляді через 

наявність джерела шуму, тобто перешкод, зумовлених фізичними явищами [294]. 

Мовну комунікацію вони сприймали під кутом зору технократичних 

постулатів, популярних на той час при розгляді процесів інформаційної передачі. 

У. Еко цитує слова В. Вівера: «Коли я з кимось розмовляю, мій мозок слугує 

джерелом інформації, а мозок мого співрозмовника – адресатом, мій мовленнєвий 

апарат – передавачем, його вухо – приймачем» [136, с. 36]. За словами 

М. Л. Макарова, означена модель посприяла тому, що розгляд «мовної 

комунікації як (де)кодування думок у звуках так глибоко вкоренився в західній 

культурі <...>, що стало просто неможливим ставитися до цього як до гіпотези, 

метафори, а не як до абсолютного факту» [69, с. 34]. 

 Рис. 1.2 Лінійна модель комунікації К. Шеннона-В. Вівера ,1949 [294]. 
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Отже, обидві моделі ілюструють двох комунікантів у процесі розмови. 

Зображений потік мовлення проходить по лініях – каналах, схожим на дроти. Ці 

лінії в моделі К. Шеннона-В. Вівера дуже явно репрезентують телефонні дроти. У 

моделі Ф. де Соссюра ці лінії виглядають підозріло схожими на телефонні дроти. 

Крім того, ці моделі дуже нагадують ескізи першого телефона А. Белла  (Рис.1.3) 

[221, р. 37].     

Рис. 1.3 Ескізи першого телефона А. Белла, 1876 [221, р. 29]. 

Як бачимо, усі ці схеми зображують наявність двох співрозмовників: 

адресанта (джерело інформації) та адресата, поєднаних електричним каналом, 

який транспортує мовленнєве повідомлення. До того ж і Ф. де Соссюр, і 

К. Шеннон із В. Вівером згадують процеси кодування/декодування інформації та 

джерело комунікативного шуму, спричиненого зовнішніми або внутрішніми 

чинниками [275; 294]. 

Можемо припустити, що саме досвід спілкування телефоном став 

підґрунтям для сучасного розуміння комунікативної інтеракції та визначення 

важливості усного діалогічного мовлення.  
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1.1.2. Підходи до вивчення спілкування телефоном 

Інтерес до телефону як до сучасного комунікативного медіуму виник давно, 

проте систематичне вивчення телефонних розмов було розпочате досить 

нещодавно в порівнянні з історією самого телефону. Уважають, що вперше 

спілкування телефоном було досліджено на початку 1960-х рр. дослідником зі 

США Г. Саксом, який застосував метод конверсаційного аналізу мовлення для 

дослідження телефонних розмов центру запобігання самогубствам. Г. Сакс 

цікавився телефонними розмовами як формою соціальної інтеракції, що дає змогу  

дослідити людські взаємодії; зокрема, він розглянув структуру розмов та 

особливості зміни комунікативних ролей. Уважають, що він зробив перші 

стратегічно і практично значущі кроки в конверсаційному аналізі та хотів «<…> 

розвивати соціологію, де читач має стільки інформації, скільки й автор, і може 

відтворити аналіз» [276, с. 27]. Згодом його методику продовжили Е. Щеглофф, 

Г. Джефферсон, Дж. Херітедж, Д. Цимерман та ін. [277; 219; 326]. Вони 

використовували аудіо- і відеозаписи та залучали до аналізу детальні фонетичні 

транскрипції й усе, що можна чути на плівці, а саме: інтонацію, паузацію, 

повторення та накладання реплік тощо. У відеозаписах досліджували також 

міміку, погляди, жести, які супроводжували висловлювання комунікантів. 

Працюючи з детальними і відкритими транскриптами аудіо- та відеозаписів 

природної людської соціальної взаємодії з метою вивчення організації соціальної 

діяльності, соціологи мають змогу неодноразово звертатися до зафіксованих 

матеріалів аналізу [276, с. 27]. 

«Конверсаційний аналіз є емпіричним підходом, що встановлює зв'язок 

структур розмови із соціальними практиками й очікуваннями, на підставі яких 

учасники конструюють власну поведінку й інтерпретують поведінку іншого» [57, 

с. 159]. Загалом конверсаційний аналіз ґрунтується на дослідженнях з 

етнометодології соціолога Х. Гарфінкеля, який вивчав способи та прийоми 

організації щоденної діяльності людей, що належать до певного соціокультурного 
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середовища, а також на соціологічній концепції Е. Гоффмана та теорії мовної гри 

Л. Вітгенштейна [331, с. 278].   

Х. Гарфінкель уважав передумовою ситуацій соціальної взаємодії 

намагання людей дійти в усіх ситуаціях згоди відносно певних моментів 

узаємодії. Згода, в свою чергу, передбачає зусилля учасників комунікації та 

дотримання правил і процедур відповідно до ситуації взаємодії [200; 201]. 

П. Дрю і Дж. Херітедж пов'язують конверсаційний аналіз із соціальним 

характером використання мови в соціальній узаємодії людини. Саме через 

соціальні взаємодії людей виражається їхня культура, утворюються і 

відтворюються певні соціальні структури, установлюються та підтримуються 

особистісні соціальні відносини [185; 186; 212].  

На початку застосування конверсаційного аналізу увагу дослідників було 

привернено до вивчення живого мовлення, перш за все до характеристики 

порядку ведення розмови, особливо до зміни комунікативних ходів. Згодом 

дослідники почали розглядати стандартизовані форми ведення розмови, 

відповідні до соціального контексту; особливості та екстралінгвістичні чинники 

зміни комунікативних ролей; можливості передбачення перебігу процесу 

спілкування та керування поведінкою партнера. Дослідники діалогічного 

мовлення вказували на зв'язок між соціальним порядком та сталими моделями 

розмови, на які орієнтуються учасники спілкування [277; 219; 326]. 

Визначають такі основні положення конверсаційного аналізу: 

- головні принципи дослідження – емпіризм і немотивоване 

спостереження; 

- мовлення – найважливіший ресурс аналізу, тому важливим є 

урахування найменших деталей; 

- існування порядку та відсутність випадковостей на всіх рівнях 

мовленнєвої взаємодії; 

- розмова – знаряддя соціальної взаємодії та згоди людей у суспільстві;  

- контекстуальна орієнтованість інтеракції; 
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- спільна координованість мовленнєвих внесків комунікантів, що її 

визначають як подвійне авторство [200; 201; 185; 278; 280; 282; 283; 285; 286]. 

Конверсаційний аналіз розглядає наявність трьох ярусів спілкування: 

макрорівня, що включає фази розмови, головні та другорядні теми; проміжного 

рівня, до якого належать реплікові кроки та комунікативні ходи, та мікрорівня, а 

саме мовних засобів, що беруть участь у створенні діалогічної взаємодії. 

Спілкування розглядають як взаємний обмін двох комунікантів, «кожен із яких 

здійснює вибір однієї з кількох альтернативних дій, що призводить до створення 

сприятливих або несприятливих умов їхньої взаємодії» [331, с. 279].  

Отже, конверсаційний аналіз спрямований на визначення характерних 

особливостей розмови, схем комунікативної взаємодії, на пояснення можливих 

порушень під час переходу комунікативного ходу від одного співрозмовника до 

іншого, на обґрунтування вибору комунікантами засобів спілкування (вербальних 

і невербальних) з урахуванням ситуативного контексту тощо. Представники 

конверсаційного аналізу не використовують дедуктивних методів, експериментів, 

дослідження когнітивного складника інтеракцій (мотивів, настанов, знань, 

переконань, ціннісних орієнтирів). До уваги беруть лише спостереження за 

природними інтеракціями. 

Матеріалом нашого дослідження слугують телефонні розмови, які є 

спонтанними усними діалогічними інтеракціями, діалогами у формальному й 

неформальному спілкуванні, тож у нашій праці ми спираємося на постулати 

конверсаційного аналізу для визначення особливостей функціонально-

структурної організації телефонних розмов, що водночас обумовлює 

варіативність комунікативної поведінки учасників спілкування та інтерпретації 

мовленнєвих дій співрозмовника й залежить від неї.  

Поширення дослідницьких принципів дискурсивності в сучасних 

лінгвістичних студіях зумовлює звернення до дискурс-аналізу. Його інколи 

відмежовують від конверсаційного аналізу на підставі теоретичної та 

методологічної відмінності, хоча вони мають багато спільного: відштовхуються 
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від структури, а не від функцій та схоже виокремлюють сегменти дискурсу. 

Водночас, дискурс-аналіз уважають методом дедуктивним, що виводить гіпотези 

з «граматики дискурсу», а конверсаційний аналіз – індуктивним, де гіпотези 

можуть виникати лише через спостереження емпіричного матеріалу (rule or 

grammar driven vs. data driven) [69, с. 99; 246, c. 195].   Проте чимало дослідників 

розглядають конверсаційний аналіз як складник дискурс-аналізу та вважають, що 

їх можна об’єднати у межах дискурсології [289]. М. Л. Макаров підтримує 

інтеграцію конверсаційного аналізу в дискурс-аналіз, пояснюючи це самим 

співвідношенням категорій дискурс (discourse) та розмова (conversation): розмова 

– це лише конкретний випадок дискурсу, а не навпаки [69, c. 99].  

Уважають, що термін аналіз дискурсу, так само як і власне термін дискурс, 

був уведений лінгвістом зі США З. Харрисом, як метод аналізу зв’язного 

мовлення, який служить для опису меж простого речення і для зв’язку мови з 

культурою [331, с. 124]. Також цей термін асоціюють з Бірмінгемською групою 

дослідників, а саме з Дж. Сінклером і М. Култардом, які здійснювали проект «The 

English Used by Teachers and Pupils», метою якого було вивчення мовленнєвої 

взаємодії вчителя й учнів на шкільних уроках. Дослідників цікавило, хто 

контролює дискурс, які ролі виконують мовець і слухач, яким чином здійснюється 

введення нових тем розмови і як завершуються попередні, як структуровано 

дискурс тощо [297]. М. Л. Макаров убачає становлення дискурс-аналізу в 

концепції структурного аналізу В. Проппа, в антропологічному спрямуванні 

європейського структуралізму К. Леві-Стросса, представників французької школи 

(Р. Барта, М. Фуко, Ж. Лакана, Ц. Тодорова, Ж. Дерріда), а також у семіотичних 

теоріях Ч. Пірса, У. Еко [69, с. 91].  

Дискурс-аналіз застосовують для дослідження мови, яка функціонує 

природно, у тому контексті, в якому її використовують, у «природних умовах 

реального світу» [69, с. 81]. Він покликаний виявити соціальний контекст, що 

стоїть за усним чи писемним мовленням, дослідити взаємозв'язок між мовним 

кодом у спілкуванні та когнітивними, соціальними, психічними, психологічними, 
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культурними процесами. Ключовими проблемами аналізу дискурсу залишаються 

структура та стратифікація дискурсу; визначення його ознак, одиниць, типів, 

категорій; характеристика способів комунікації та контекстуалізації; з'ясування 

механізмів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення методів і 

процедур аналізу й опису дискурсів тощо [331, с. 125]. 

На думку М. Л. Макарова «дискурс-аналіз тримається «на трьох китах» – 

трьох найважливіших категоріях: дії, (по)будові та варіативності. Коли люди 

щось говорять або пишуть, вони здійснюють соціальні дії. Конкретні властивості 

цих соціальних дій визначені тим, як усний дискурс чи письмовий текст 

побудовані, за допомогою яких саме лінгвістичних ресурсів, що відібрані мовцем 

з усього розмаїття мовних засобів, функціональних стилів, риторичних прийомів 

тощо. З одного боку, цікавим є сам процес побудови дискурсу. З іншого боку, 

оскільки усний дискурс чи письмовий текст вплетені дo живої тканини соціальної 

діяльності та міжособистісної взаємодії, їхня варіативність утілює особливості 

різних соціально-діяльнісних контекстів і намірів авторів» [69, с. 81]. 

Звичайно, становленню та поширенню дискурс-аналізу сприяв розвиток та 

розширення дискурсивної парадигми лінгвістики та інтеграція самого поняття 

дискурс у різні сфери наукового знання.  

 

1.2. Дискурсологія як основа аналізу телефонного дискурсу 

Термін дискурс належить до найуживаніших понять лінгвістики 

сьогодення [5; 6; 10; 15; 18; 30; 38; 39; 44; 45; 69, 96; 97; 100; 101; 128; 129; 131; 

132; 161; 165; 172; 173; 175; 187; 289; 290; 297], однак відомо, що тлумачення 

дискурсу як категорії комунікації є суперечливим, а сам феномен дослідники 

розуміють по-різному. 
Згідно з одним підходом, дискурс визначають як зв’язний текст у 

сукупності з його екстралінгвістичними – прагматичними, історико- і 

соціокультурними, психологічними та іншими чинниками – як «текст, занурений 

у життя», узятий у подієвому аспекті [328, с. 136-137; 45, с. 5-6; 58; 60]. 
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В. В. Красних зазначає, що дискурс слід розуміти як «вербалізовану 

мовномисленнєву діяльність, <…> сукупність процесу й результату <…>, якій 

притаманні як власне лінгвальні, так і екстралінгвальні плани» [58, с. 200-201; 60]. 

На основі цього підходу К. С. Серажим розглядає дискурс як текст, що 

утворився в процесі дискусії, коли значення «на виході» реалізує авторський 

задум, як «плинну мовленнєву діяльність у тій чи іншій сфері» та зауважує, що 

додатковий зміст, з’являючись в процесі дискусії, відрізняється від буквального 

розуміння тексту та допомагає формувати майбутній дискурс [97, с. 12].  

Другий підхід ґрунтується на баченні дискурсу як мовлення, що є 

цілеспрямованою соціальною дією. Так, Т. ван Дейк визначає дискурс як складне 

комунікативне явище, що включає також соціальний контекст, який надає 

інформацію про учасників комунікації та про процеси створення і сприйняття 

повідомлення [31, с. 92].  

Соціальну та лінгвістичну природу дискурсу підкреслює О. І. Морозова, 

тим самим дослідниця підтримує протиставлення мови й мовлення 

Ф. де Соссюра: «Дискурс є “більш мовленнєвим”, ніж мовлення, оскільки він 

передбачає розглядання мовлення в контексті соціальної діяльності людини, і 

“більш мовним, ніж мова”, оскільки зміщує аналізовані сутності в контекст 

думки й знання» [72, c. 138].  

Як зазначає Г. Г. Почепцов, «дискурс – це вже не суто лінгвістична 

структура, а соціолінгвістична. Він має відповідати нормам мовної ситуації, 

комунікативної ситуації та соціальної ситуації. Дискурс – це мовна дійсність, яку 

покладено на соціальні координати» [86, с. 99]. Разом із тим, мову вважають 

знаряддям соціальної взаємодії [119, с. 38], «засобом установлення, підтримання 

й припинення соціальних відносин» [67, с. 10], а відтак, вербальну комунікацію – 

соціальною інтеракцією [27, с. 5; 43, с. 3; 137, с. 17]. 

Дискурс також розглядають як комунікативну подію – не лише в ролі 

цілісної структури, а й у сукупності з його наслідками, оцінками учасників у 

певній ситуації та певних соціокультурних умовах спілкування [46, с. 8; 30; 69; 
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133; 172; 251; 263]; та як інтерактивну діяльність учасників спілкування, 

здійснення впливу один на одного, застосування відповідних комунікативних 

стратегій та їх вербальне і невербальне втілення в практиці спілкування [162; 184]. 

Узагальнивши підходи науковців, О.О. Селіванова визначає дискурс (від фр. 

discours «мовлення») як 1) зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними − 

прагматичними, соціокультурними, психологічними, онтологічними та іншими 

факторами; «текст, занурений у життя»; 2) замкнену цілісну комунікативну 

ситуацію, зумовлену різними чинниками, основними компонентами якої є 

комуніканти і текст як знаковий посередник; 3) стиль, підмову мовного 

спілкування; 4) «зразок мовної поведінки <…>, що має відповідний набір 

змінних» [331, с. 120-121]. 

Як бачимо, попри окреслене розмаїття тлумачень поняття «дискурс», 

властиве сучасним гуманітарним студіям, базовими для розуміння цього 

комунікативного феномену в європейській лінгвістиці є такі його категорійні 

ознаки, як «мова у живому спілкуванні» та зв’язок з «людиною-промовцем», що 

вперше чітко були сформульовані П. Серіо [98, с. 14-53] та інших представників 

французької школи дискурс-аналізу  (М. Фуко, Ж. Лакан) [66; 121]. При цьому 

більшість науковців акцентує увагу на соціальній ситуації спілкування як 

необхідній передумові появи вербального чи невербального тексту [22; 23; 109; 

122].  

У нашому дослідженні схиляємося до визначення дискурсу як когнітивно-

комунікативної діяльності, яка протікає в широкому соціокультурному 

контексті, та є сукупністю процесу і  результату цієї діяльності – тексту [128, 

с. 26-28; 129, с. 38; 72]. Якщо текст є діалогічним, то й дискурс є діалогічним. 

Л. Р. Безугла визначає діалогічний дискурс як мисленнєво-комунікативну 

мовленнєву діяльність у широкому (ситуативно-комунікативному, соціо-

культурному, когнітивно-психологічному) контексті, що її зафіксовано 

діалогічним текстом [10]. 

Побудова типології діалогічних дискурсів є важливою проблемою сучасної 
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лінгвістики, що має об’єктивні складнощі, які зосереджені в самому об’єкті 

дослідження, у багатоаспектності мовного спілкування. Сучасні лінгвісти 

визначають різні типи дискурсу [44; 104; 111; 132], однак немає чітких критеріїв, 

які б демонстрували відмінність одного типу дискурсу від інших через їхнє 

різноманіття. В. І. Карасик у своїй розвідці «Про типи дискурсу» стверджує, що 

дискурс допускає «безліч вимірів» [44, с. 5-6]. Л. В. Солощук зазначає, щo в 

основі типології дискурсів можуть знаходитися найрізноманітніші дискурсивні 

параметри, тому кількість цих типологій не є величиною остаточною [101, с. 148]. 

Ми поділяємо точку зору А. Д. Бєлової у тому, що в аналізі дискурсу та 

виокремленні його типів на перший план виступають соціальні й антропологічні 

параметри ситуації, універсальними рисами якої є не тільки лінгвістичні, а й 

екстралінгвістичні фактори [13, с. 95].  

Виокремлення телефонного дискурсу вбачаємо доречним на основі типу 

носія (медіума) інформації, що зумовлює певні екстралінгвістичні фактори, які 

впливають на мовленнєву реалізацію цього типу дискурсу. Так, за цим принципом 

А. Ю. Салихов виокремлює друкований дискурс, телефонну розмову, 

радіопередачу, листування електронною поштою [91]. О. Страшевська відносить 

телефонний дискурс до інформаційного поряд із телевізійним, радіодискурсом, 

Інтернет-дискурсом, книжковим та рекламним [104, с. 78]. Термін телефонний 

дискурс, дискурс телефонної розмови (telephone conversation discourse) не є доволі 

розповсюдженим, особливо на теренах української лінгвістики, і зустрічається в 

працях лише деяких дослідників [110, с. 94; 104; 163; 203; 235]. Дж. Гіллен [203], 

М. Бордо і М. Вілбранд [163] уживають термін телефонний дискурс, розглядаючи 

комунікативну поведінку дітей під час телефонних розмов. Цей термін 

зустрічаємо в праці Н. В. Сухової [110], яка досліджувала семіотику телефонної 

розмови в діловій комунікації. Д. Лаурсен [235], яка аналізувала данські 

телефонні розмови, та Дж. Шнайдер [291] використовують термін мобільний 

телефонний дискурс.  
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Проте, в лінгвістичній літературі не знаходимо визначення цього терміна. У 

нашому дослідженні телефонний дискурс визначаємо як вербалізовану 

комунікативну діяльність, опосередковану використанням технічного засобу – 

телефону, що регулюється стратегіями й тактиками учасників і постає як 

сукупність процесу (динамічної мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і  результату 

(тексту); реалізується в замкненій цілісній комунікативній ситуації, складовими 

якої є мовні і позамовні (соціальні, фізичні, психічні, когнітивні, культурні) 

компоненти. Телефонний дискурс є діалогічним за своєю природою та співіснує з 

іншими дискурсами (типами дискурсу) в залежності від сфери його використання. 

До важливих дискурсологічних проблем належить питання структури 

діалогічного дискурсу та його одиниць. У межах нової когнітивно-

комунікативної парадигми найменшою одиницею мовленнєвого спілкування 

вважають мовленнєвий акт (МА). Ф. С. Бацевич, слідом за Н. Д. Арутюновою, 

подвійно кваліфікує МА як «цілеспрямовану мовленнєву дію, що здійснюється 

згідно із принципами та правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному 

суспільстві», і як «мінімальну одиницю нормативної соціомовленнєвої поведінки 

в межах прагматичної ситуації» [7, с. 170; 328]. Дослідник трактує мовленнєвий 

акт як елементарну складову спілкування, одиницю руху інтенцій мовця в 

комунікації. 

І. С. Шевченко визначає мовленнєвий акт як «<…> мовленнєву взаємодію 

мовця і слухача для досягнення певних перлокутивних цілей мовця шляхом 

конструювання ними дискурсивного значення в ході спілкування». Дослідниця 

вказує на такі аспекти МА: локутивний, іллокутивний, денотативний, 

інтенційний, ситуативний, контекстуальний, метакомунікативний [131, с. 113]. 

А. П. Загнітко тлумачить мовленнєвий акт як конкретне речення, що його 

утворено в умовах реального мовленнєвого спілкування, та вважає теорію 

мовленнєвих актів одним із джерел сучасної прагматики [35, с. 55]. 

О. О. Селіванова визначає мовленнєвий акт як інтенційно зумовлене, 

граматично й семантично організоване висловлення, інтегроване з 
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комунікативною взаємодією співрозмовників у певній комунікативній ситуації, і 

розглядає мовленнєву дію, представлену цим висловленням, у сукупності з 

паравербальними, невербальними та контекстуальними параметрами, на тлі яких 

мовець утілює власні наміри відносно адресата, який виявляє в акті власну 

реакцію [95, с. 653]. 

Основи теорії МА було закладено Дж. Остіном, котрий розглядав мовлення 

як знаряддя здійснення мети комуніканта  в діяльнісній ситуації МА [157] і вбачав 

єдність МА в сукупності трьох складових [74, с. 22-129]:  

1) локуції – побудові фонетично, лексично та граматично правильного 

висловлювання з певним змістом і референцією;  

2) іллокуції – втіленні у висловлюванні певної комунікативної інтенції, що 

надає йому конкретної спрямованості; 

3) перлокуції – наслідків досягнення результату мовленнєвого акту, 

зважаючи на вплив мовця на адресата.  

Крім того, Дж. Остін запровадив поняття перформативного речення (від 

англ. perform «виконувати», «робити», «здійснювати»), тобто висловлення у 

процесі здійснення мовленнєвої дії, що вводить істинну пропозицію, яка 

відповідає діям і намірам мовця [74, с. 26-27]. Дослідник розробив першу 

класифікацію МА, виокремивши 5 класів: а) експозитиви (інформативні 

мовленнєві акти, повідомлення); б) комісиви (акти прийняття зобов’язань); 

в) бехабітиви (формули соціального етикету); г) екзерситиви (акти-спонукання); 

д) вердиктиви (акти-настанови) [74]. Проте, ця класифікація була непослідовною 

та нечітко окресленою, що дало Дж. Серлю підставу запропонувати 

альтернативну типологію, побудовану відповідно до ілокутивної мети, напряму 

пристосування та вираження психологічного стану мовця. Науковець 

виокремлює: а) репрезентативи (асертиви – акти-представлення); б) директиви 

(акти-накази); в) комісиви (акти прийняття зобов’язань); г) експресиви (акти-

вибачення, вираження почуття); д) декларативи (акти негайної зміни об’єктивної 

реальності). Дж. Серль також висунув ідею прямих і непрямих мовленнєвих 
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актів, визначивши другі як такі, іллокутивний тип яких не збігається з 

іллокутивною силою: мовець передає інший зміст, ніж той, який він реально 

позначає [99, с. 197]. 

У вітчизняних лінгвістичних студіях найбільш визнаною є класифікація 

Г.Г. Почепцова, який виділяв констатив (твердження факту), промісив 

(обіцянку), менасив (загрозу), директив (наказ – ін'юнктив або прохання – 

реквестив), квеситив (питання). Непрямі мовленнєві акти він розглядав як 

прагматичне транспонування речень. Наприклад, уживання констатива з 

реквестивною іллокутивною силою [89, с. 279]. 

У сучасній теорії мовленнєвих актів усе розмаїття мовленнєвих дій людини 

вкладено в узагальнений мінімум, що включає такі класи МА: 1) репрезентативи 

– повідомлення; 2) комісиви – зобов’язання; 3) директиви – спонукання; 

4) квеситиви (рогативи) – питання; 5) декларативи – оголошення (декларації); 

6) експресиви – вираження емоцій; 7) контактиви – вираження мовленнєвого 

етикету [116, с. 155-156], 8) метакомунікативи – формування, налагодження та 

підтримка міжособистісних стосунків [130, c. 50]. Цієї класифікації ми будемо 

дотримуватися надалі. 

Однак, як зауважує Ф. С. Бацевич, лінгвісти нині схиляються до думки, що 

структура діалогу є складною, і не можна її зводити до сукупності мовленнєвих 

актів.  М. Л. Макаров наголошує на статичності погляду теорії мовленнєвих актів 

на мовне спілкування, стверджуючи, що МА виокремлюють та ідентифікують «a 

posteriori в жорсткій системі координат, а не з рухливої точки зору учасників 

спілкування у процесі плавного розгортання комунікативних структур» [69, 

с. 172]. Тому, на думку дослідників, існує необхідність опрацювання системи 

одиниць прагмалінгвістики, які би включали більші одиниці комунікації [7, с. 74]. 

Уважають, що повну актуалізацію мовленнєвого акту в діалогічному 

дискурсі здійснює комунікативний хід, який, у свою чергу, далеко не завжди 

збігається з МА: іноді його реалізовано за допомогою послідовності МА, 

складного макроакта [69, с. 183-184; 183, c. 103; 299 c. 123-124]. Комунікативний 
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(інтерактивний, дискурсивний) хід визначають як вербальну або невербальну дію 

одного з учасників, мінімальний значущий елемент, що розвиває взаємодію та 

просуває спілкування до досягнення спільної комунікативної мети [69, с. 183; 175, 

с. 69; 187, с. 6; 252, с. 31; 298, с. 36]. Тож, комунікативний хід – це 

функціонально-структурна одиниця діалогу, тоді як формально-структурною 

одиницею виступає репліка (англ. turn) або репліковий крок (нім. Gesprächs-

schritt). 

У працях дослідників на пострадянському просторі відчуваємо нечіткість 

розмежування термінів хід і крок через близькість цих понять в українській та 

російській мовах. Так, комунікативний хід ототожнюють із реплікою і 

кваліфікують як ланку діалогу, фрагмент дискурсу одного мовця до того, як його 

статус змінюється на статус адресата [36; 73; 147]. Проте, М. Л. Макаров зазначає, 

що репліка (термін, який відповідає терміну крок (Schritt) у німецькомовних 

джерелах) і комунікативний хід – одиниці різної природи через різні принципи 

виділення (функціонально-структурний для ходу і формально-структурний для 

репліки), тому вони не вступають у системні або ієрархічні відносини [69, с. 185].  

 Репліка (репліковий крок) за своїм обсягом не завжди збігається з актом і 

ходом [187, с. 7] і може містити один чи декілька комунікативних ходів [69, 

с. 185; 175, с. 69; 252, с. 32]  або тільки частину комунікативного ходу.Так, якщо 

один комунікант перериває репліку іншого, репліковий крок останнього є лише 

частиною його комунікативного ходу [95, с. 662]: 

 GILBEY: "I always told you that. It's the old---what I call the 'PR package,' isn't 

it? As soon as you sense a camera – I think you can sense a camera at a thousand 

yards!" 

DIANA: "Yes." 

GILBEY: "That smile comes on; and the charm comes out, and it stays there all 

the time..., and then it goes away again. <…>" [406]. 

Комунікативні ходи співрозмовників формують комунікативний 

(мовленнєвий) обмін, що характеризується зміною комунікативних ролей [277], 

 
 



41 
 
чергуванням локутивного і аудитивного актів для кожного з учасників 

спілкування [106]. Обмін уважають мінімальною самостійною одиницею 

комунікативної взаємодії й нерідко позначають також термінами 

суміжна/ад’яцентна пара [95, с. 664; 283, с. 295], діалогічна єдність спілкування 

[124], мінімальна діалогічна одиниця [207, с. 6], проста інтеракція або 

інтерактивний блок [69, с. 186; 36, с. 92; 106; 175; 176; 298, с. 30; 302]. Усі ці 

терміни позначають явище, що складається зі стереотипного обміну 

комунікативними ходами, тому ми надаємо перевагу термінові обмін.  

За своєю структурою комунікативні обміни можуть бути простими та 

складними. Прості обміни складаються з двох комунікативних ходів 

(ініціативного й респонсивного на зразок питання – відповідь, прохання – 

обіцянка, вітання – вітання у відповідь). Складні обміни, окрім головної пари, 

містять другорядні комунікативні ходи (наприклад, питання – відповідь – 

уточнювальне запитання – відповідь), які у багатьох випадках сприяють успішній 

реалізації всього обміну [147, с. 580]. Деякі дослідники на позначення складних 

обмінів уживають терміни секвенція [95, c. 664], sequence [277; 279], 

interchange [207; 252, с. 35; 302, с. 131-132]. 

Обмін або послідовність декількох обмінів, поєднаних тематично і 

спрямованих на досягнення поставленої мети спілкування, визначають як 

комунікативну (мовленнєву) трансакцію [182, c. 167; 297, с. 25; 298, с. 30; 

147, с. 582]. Трансакція може бути простою, що містить один комунікативний 

обмін, чи складною, а її межі окреслені темою спілкування [196, с. 140]. Як 

відповідник терміну трансакція деякі дослідники вживають термін фаза [17; 187; 

218; 252], який ми також використовуємо, проте, вважаємо її формальною 

структурною одиницею.   

Найбільшим структурним елементом дискурсу є комунікативна 

(мовленнєва) подія, що її визначають як закінчене мовленнєве спілкування, 

одиницю макрорівня дискурсу [69, с. 188], макродіалог, що дістає вираження в 
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діалогічному жанрі [117, с. 337]. Прикладом комунікативної події може слугувати 

телефонна розмова.   

Отже, доцільно виділяти в структурі телефонного дискурсу такі одиниці, як 

мовленнєвий акт, комунікативний хід, комунікативний обмін, комунікативна 

трансакція, комунікативна подія, що можна представити у вигляді такої схеми: 

акт => хід => обмін => трансакція => комунікативна подія 

Вони перебувають ув «ієрархічних відношеннях функціональної 

актуалізації, тобто передбачають <…> рухомість меж» [69, с. 188] та рух 

інформації між комунікантами. 
 

1.3. Телефонна розмова як форма реалізації телефонного дискурсу 

У межах нашого дослідження розглядаємо телефонну розмову (ТР) як 

форму реалізації телефонного дискурсу, форму усно-мовленнєвого 

міжособистісного дистантного (комуніканти розділені простором) 

опосередкованого (каналом комунікації) спілкування. Співрозмовники, в 

більшості випадків, не бачать один одного i тому використовують з ycix 

невербальних засобів лише неканонічні засоби парамови: просодичні (інтонація, 

манера мовлення, тембр, темп, висота і гучність голосу, артикуляція, ритм) та 

екстралінгвістичні (паузи, кашель, зітхання, мовчання, сміх, плач). Через 

відсутність підтримки мовлення мімікою, жестами, поглядами спілкування 

телефоном істотно відрізняється від контактного усного діалогічного спілкування.  

Варто зазначити певні конститутивні ознаки телефонних розмов:  

- наявність двох комунікантів: адресанта (ініціатора розмови) і адресата 

(реципієнта), які перебувають в опосередкованому прямому зв’язку; 

- зміна спрямованості ходів, комунікативних ролей, чергування 

локутивного і аудитивного актів для кожного з учасників спілкування; 

- складність лінійного розгортання, можливість взаємного накладання 

реплікових кроків [10; 64, с. 16]; 

 - перевага спонтанного мовлення [140, с. 141],  швидкий обмін репліками 

без попереднього обмірковування та їх смислова взаємозалежність; 
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- ситуативна залежність реплік; 

- лаконічність, чіткість, можлива еліптованість реплік;  

- шаблонність мовленнєвої взаємодії, яка є основою процесу 

конвенціоналізації смислів [140, с. 167], використання відпрацьованих у мовленні 

засобів, метакомунікативних кліше; 

- імпліцитність мовного вираження, оскільки діалогічне спілкування часто 

передбачає можливість неповного висловлювання, недомовлювання [10]; 

- важливість інтонації, тембру, тональності, манери мовлення тощо, які 

можуть впливати, навіть змінювати, семантичне значення слів.   

Як бачимо, телефонна розмова як форма реалізації телефонного дискурсу 

має багато ознак діалогічного міжособистісного спілкування, проте відсутність 

візуального контакту зумовлює її певні відмінності та характерні риси.  

 

1.3.1. Комуніканти в телефонній розмові 

Найважливішим складником комунікативного процесу (і телефонної 

розмови зокрема) є особистість комуніканта, що здійснює комунікативний акт 

передання інформації й комунікативного впливу або сприймає й інтерпретує її.  

Комунікант вступає в комунікацію як особистість «параметризована» [5, 

с. 357] – комунікативна особистість, що виявляє в комунікативному акті 

різноманіття своїх індивідуальних якостей і характеристик, визначених її 

комунікативними потребами, когнітивним діапазоном і комунікативною 

компетенцією [144, с. 282], у зв´язку з якими слід розглядати її висловлювання.  

Комунікант має комунікативний статус – комунікативні норми, права й 

обов'язки учасника спілкування [88, с. 450], які регулюють його комунікативну 

поведінку [7, с. 329]. Комунікативний статус та комунікативна поведінка 

впливають на перебіг комунікації, на тип комунікативної взаємодії 

(кооперативний чи конфліктний), на вибір мовних засобів, стратегій і тактик, 

наміри спілкування тощо. Узаємодія комунікантів у ситуації спілкування можлива 
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завдяки спільному коду однієї мови, певній спільності тезаурусів, комунікативних 

навичок, настанов, знань соціальної системи, культури тощо [95, с. 704]. 

У комунікативній ситуації залежно від типу лінгвопсихоментальної 

діяльності комунікант виконує функцію адресанта – мовця, того, хто породжує 

текст; у міжособистісному спілкуванні – особи, яка є ініціатором комунікації, 

кодує своє повідомлення засобами мови і передає адресату [7, с. 318; 331, с. 14-

15], й адресата – слухача, реципієнта, одержувача інформації, до кого 

спрямоване мовлення і хто провокує спілкування; у міжособистісному 

спілкуванні — особи, яка отримує повідомлення та інтерпретує його згідно зі 

своїми когнітивними стратегіями та конситуацією спілкування [7, с. 318; 34 с. 19; 

331, с. 16]. Адресант і адресат мають певні статусні, позиційні й ситуаційні ролі; 

керуються певними мотивами, інтенціями, установками; програмують власну 

комунікативну/рецептивну діяльність [5; 59, c. 17; 331, с. 15-16]. 

Діалогічна комунікація передбачає адресантно-адресатну інверсію [331, 

с. 15, 16], оскільки «згідно з критерієм спрямованості діалоги завжди є 

бідирекціональними <…>» [273, с. 242] і саме зміна комунікантивних ролей 

комунікантів, коли вони по черзі виконують ролі мовця й слухача, формує 

діалогічну структуру тексту [73; 78; 273; 313; 314].  

У працях,  присвячених аналізу діалогічного мовлення, трапляються різні 

терміни на позначення основних комунікативних ролей: адресант і адресат, 

мовець і слухач, відправник і отримувач, продуцент і реципієнт. Аналізуючи 

функціональну доречність уживання цих термінів, Л. Р. Безугла зазначає, що 

терміни адресант і адресат є «<…> орфоепічно невдалими: існує можливість 

труднощів їхнього розмежування у разі сприйняття на слух та біглого читання» 

[10, с. 4]. Дослідниця вбачає доцільним вибір термінів мовець і адресат на 

позначення комунікативних ролей у діалогічному дискурсі, що «відображають 

спрямованість дискурсивного ходу, відповідають системі комунікативних 

пріоритетів та не суперечать концепції співіснування моделей комунікації у 

дискурсі» [10, с. 4].  
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Г. Сакс виокремлює в телефонній розмові три основні категорії 

комунікантів (це стосується більшою мірою телефонних розмов, здійснюваних на 

стаціонарних лініях): адресант (the caller) – будь-яка особа, яка телефонує; 

адресат дзвінка (the answerer/call-taker) – особа, яка відповідає на дзвінок, і 

запланований адресат (the called) – людина, з якою адресант мав намір 

поговорити. Дослідник особливо відзначає соціальну спрямованість статусу 

адресата, вказуючи, що не всі, хто перебувають у безпосередній близькості до 

телефону, що звонить, можуть бути можливим адресатом; не кожен, хто є 

можливим адресатом, фактично відповість на дзвінок; і найголовніше, не кожен, 

хто відповідає на телефонний дзвінок, виявиться запланованим адресатом – саме 

тим, кому телефонували. Категорію адресата дзвінка (the answerer/call-taker) 

Г. Сакс поділяє на підкатегорії, кожна з яких певним чином пов’язана із 

соціальною динамікою телефонного спілкування: адресат, але незапланований 

(answerer-not-called) – хтось, кого попросили принести телефон запланованому 

адресату, та адресат незапланований, але з яким розмовляють (answerer-not-

called-but-spoken-to) – особа, з якою обмінюються хоч декількома словами  до 

того, як телефон передадуть запланованому адресату [276, с. 542-553]. 

У нашому дослідженні на позначення ролей комунікантів у телефонній 

розмові ми послуговуємося термінами адресант і адресат, у яких чітко 

відображено спрямованість не лише певного дискурсивного ходу, а й усієї 

комунікативної події: від особи, яка здійснює телефонний дзвінок, до тієї, яка 

відповідає на дзвінок. При цьому, коли говоримо про адресне спрямування 

репліки певного комуніканта (адресанта так само як адресата ТР) використовуємо 

терміни мовець, під яким розуміємо автора висловлювання, суб'єкта мовлення, та 

слухач або адресат повідомлення – співрозмовник, партнер по спілкуванню, 

якому адресована репліка мовця. Під терміном комунікант ми маємо на увазі 

будь-якого учасника мовленнєвої інтеракції (ТР).  
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1.3.2. Типологія телефонних розмов 

Безпосереднє, «живе» спілкування людей, як основний спосіб контактів, 

інформаційного обміну та самовираження, завжди є неповторним, оскільки в 

ньому беруть участь особистості з різними смаками, уподобаннями, рисами 

характеру. Сам процес мовленнєвої взаємодії відбувається в конкретній ситуації; 

тематика, яку обговорюють співрозмовники, може стосуватися 

найрізноманітніших проблем; результати спілкування бувають 

непередбачуваними [7, с. 51; 68, с. 33].  Телефонний дискурс також 

характеризується своєю неповторністю. Водночас, будь-яке спілкування має 

спільні елементи, відпрацьовані форми, які уможливлюють процес мовленнєвої 

комунікації [7, с. 51].  

У перебігу нашого дослідження було встановлено, що структурно-

семантична та прагматична варіативність телефонних розмов зумовлена багатьма 

чинниками – такими як сфера, місце і час спілкування, особи адресанта і адресата, 

мета комунікації, способи втілення засобів мовного коду тощо. Отже, 

різноманітні аспекти можуть стати основою типології телефонних розмов. 

За мірою офіційності можна виокремити: 

- офіційні телефонні розмови, що відбуваються у формальних 

комунікативних ситуаціях із необхідністю обов’язкового підтримання статусних 

норм комунікації; зазвичай це спілкування між людьми як представниками 

соціальних інституцій:  

‘Can I help you?’  

‘My name is Betsy Tannenbaum. I’m an attorney in Portland, Oregon. I’d like to 

speak to Mr. Turner. ‘ 

‘Mr. Turner is very busy with the confirmation hearings. If you leave me your number, 

he’ll call you when he gets the chance.’  

‘This can’t wait. Let Mr. Turner know that Peter Lake’s attorney is on the phone. If 

Mr. Turner won’t talk to me, tell him I’m sure the press will. ‘ 

‘Turner’s secretary put Betsy on hold.‘ [351, c. 251–253]; 
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До офіційних розмов належать екстрені телефонні розмови, що вони 

становлять спілкування у заданих межах статусно-рольових відносин між 

представником певної інституції – оператором екстреної служби та людини, яка 

звертається по допомогу до цієї інституції. Відзначають особливу спрямованість 

екстрених викликів – сприяти надходженню інформації про надзвичайну 

ситуацію до колцентру, де приймають рішення про подальше вирішення 

проблеми [81]. Такі дзвінки називають «монофокальними», оскільки вони мають 

одну єдину особливу мету, досягнення якої приводить до завершення інтеракції 

[269]: 

Call Receiving Operator (CRO): 911, where`s your emergency? 

CL: I got burglars breaking into a house next to mine. 18 Baxter.  

CRO: Okay, 18 Baxter, is that your place or theirs? 

CL: That`s theirs. 

CRO: Okay. Is that between Gary and Hemlock? 

CL: Yep.  

CRO: What color`s the house? 

CL: It`s a pale blue. I got a shotgun, you want me to stop them? 

CRO: Nope, don`t do that.  

CL: You sure? 

CRO: I`m sure. I`m sending officers right now, sir. [372, 00:02:57]; 

- неофіційні телефонні розмови, що відбуваються в неформальних 

комунікативних ситуаціях, ситуаціях із невимушеністю розмови, без дотримання 

статусних норм комунікації; це спілкування друзів, приятелів, закоханих, сусідів, 

членів родини: 

'Hello?' 

'Angela?'  

'Mum?'  

'Hello, love! I was just talking about you. Are you with your movie star?'  

'Mum, why are you using your posh voice?' I asked, instantly regretting answering 
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the call.  

'I don't know what you mean, dear.' [350, c. 272]. 

За сферою спілкування можна виокремити: 

-  ділові телефонні розмови, що є специфічною формою контактів і 

взаємодії людей у процесі їхньої трудової діяльності. Такі телефонні розмови 

переважно належать до формального спілкування, регламентованого за формою 

та змістом, обумовленого соціальними функціями людини у суспільстві (як-от 

керівник – підлеглий, співробітник фірми – клієнт, виробник – постачальник) та 

спрямованого на розв’язання конкретних завдань, досягнення визначеної мети 

[145, с. 261]:  

‘Hello, Michael, it`s Hugo Harrison here – from DD and G. I`m just running in 

case you`d forgotten that you said you`d probably be able to get your piece of music to 

us by the end of today.’ 

‘Forgotten? Are you joking? I`ve been working on it all week. I`m in the studio 

right now.’ 

‘Do you think you`ll be able to deliver it when you said?’ 

‘Hugo, have I ever missed a deadline? I`m just doing a remix, so you`ll probably 

get it around four or five o`clock.’ 

‘Right. There`s no chance that we might get it before then, because we`re sort of 

hanging around waiting to do the dub.’ 

‘Well, I`ll try. To be honest, I was going to go out and get a bite of lunch, but I`ll 

work through if you need it urgently.’ 

‘Thanks, Michael. Bloody brilliant. Speak to you later, then.’ [352, c. 12–13]; 

- побутові телефонні розмови, що здебільшого належать до неформального 

повсякденного спілкування, скеровані на встановлення особистісних стосунків, 

відбуваються у ситуаціях із невимушеністю розмови та охоплюють обговорення 

будь-яких побутових, щоденних проблем. Такі телефонні розмови необов’язково 

переслідують конкретну предметну або інформаційну мету, вони можуть бути 
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спрямовані на підтримання контакту, стосунків учасників спілкування (так звані 

“світські бесіди”, розмови про погоду тощо): 

‘Mom? Is that you? Is everything all right?’ 

Yeah, yeah, it`s fine. I just wanted to hear your voice. I miss you.’  

‘You woke me up. I`m still in bed. It`s Sunday morning, Mom. Can I call you 
later?’  

‘Yeah. Yeah, call me later. Go back to bed, sweetheart.’  

‘You sound weird. Are you okay?’  

‘I`m fine. I`m fine. Go back to bed. I love you.’ 

‘Me too. I`ll call you later.’ 

‘Okay.’ [367, 00:44:07]. 

За свободою вибору партнера можна виокремити: 

- ініціативні телефонні розмови, що передбачають можливість вибирати 

своїх партнерів по комунікації та уникати спілкування з неприємними людьми: 

‘I need to talk to you.’ 

‘I’ve been waiting to hear from you, David. Did you see Ashley?’ [354, c. 146]; 

- вимушені телефонні розмови, що зобов’язують людину брати участь у 

комунікативному процесі незалежно від своїх бажань (розмова з начальником).  

Для адресата, який відповідає на телефонний дзвінок, спілкування є завжди 

вимушеним. В окремих випадках таке спілкування може бути навіть 

антагоністичним (телефонна розмова ворогів, суперників): 

Mr. Darius?' 

Who is this?  

You don’t need to know my name. 

I don’t need to speak to you, either. 

Maybe not, but I thought you’d be interested in what I have to say. 

I don’t know how you got this number, but my patience is wearing thin. Get to the 

point or I’ll disconnect. 
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Right. You’re a businessman. I shouldn’t waste your time. Still, if you hung up 

now, I can guarantee I’d be gone but not forgotten.  

What did you say? 

Got your attention, huh? 

'Do you know Captain Ned’s? It’s a seafood place on Marine Drive. The bar’s 

pretty dark. Drive there now and we’ll talk.  [351, c. 10–11]. 

Специфікою спілкування телефоном є можливість уникати небажаних 

мовленнєвих контактів, використовуючи різноманітні технічні засоби, що 

визначають номер телефону особи, яка телефонує, або за допомогою третьої 

особи:  

Good afternoon. 

Greta, this is Dana Evans. I’d like to speak to Miss Sinisi, please.  

I’m sorry. Miss Sinisi is not taking any calls.' 

Well, would you tell her that it’s Dana Evans, and I need –  

I’m sorry, Miss Evans. Miss Sinisi is not available.' [355, c. 98]. 

За тривалістю можна виділити: 

- довготривалі телефонні розмови, що становлять комплексні інтерактивні 

блоки [69, с. 186], складаються з численних розгорнутих реплік, 

характеризуються значною тривалістю в часі. Зазвичай, тривалість розмови не 

залежить від теми чи мети комунікації та є більш характерною для неофіційних 

телефонних розмов (Додаток В);   

- короткотривалі телефонні розмови, що складаються з 2-3-х реплік, 

характеризуються лаконічністю і швидким обміном інформацією: 

‘Gordon.’  

‘There’s a Mr. Lake at the front desk.’  

‘I’ll be right out.’  [351, c. 56]. 

 За метою спілкування телефонні розмови можуть бути спрямовані на:   

надання інформації; запит інформації; обмін думками; переконання адресата; 
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спонукання адресата до певної дії; укладання домовленостей; вираження почуттів 

та емоцій; прохання про допомогу; підтримку контакту, стосунків тощо.  

Наприклад, у телефонних розмовах, що складаються з комплексних 

інтерактивних блоків, можуть бути реалізовані декілька комунікативних цілей: (1) 

підтримання контакту, (2) надання та (3) запит інформації, (4) запрошення, 

спонукання, (5) укладання домовленості, (6) вираження почуттів та емоцій: 

(1)'Dana, I'm so glad you're back!' Pamela Hudson exclaimed. (2) 'We heard on 

the news that Jeff is away, but Roger and I are having a few people over for an early 

Christmas dinner tomorrow, and (4) we want you and Kemal here. Please don't tell me 

you have other plans.' 

'No,' Dana said. 'As a matter of fact, I don't. (6) And we would love to come. 

Thank you, Pamela.' 

(6) 'Wonderful. (4,5) We'll expect you at five o'clock. Casual.' She paused. (3) 

'How are things going?' 

'I don't know,' Dana said frankly. 'I don't know if they're going anywhere.' 

'Well, forget about everything for now. Get some rest. (1,4,5) We'll see you both 

tomorrow.' [355, c. 218]. 

За кількістю комунікантів можна виокремити телефонне спілкування, у 

якому реально бере участь одна особа (при використанні автовідповідача), дві 

особи (що є найтиповішим), три особи або більше. 

Телефонні розмови за участю трьох осіб часто здійснюють за такими 

моделями:  

а) адресант – адресат 1; адресант – адресат 2;  

б) адресант – адресат 1, адресант – адресат 2, адресант – адресат 1;  

в) адресант 1 – адресат; адресант 2 – адресат;  

г) адресант 1 – адресат, адресант 2 – адресат, адресант 1 – адресат;   

при цьому один із адресатів може виконувати роль посередника, але 

необов’язково.  

Наведений далі приклад ілюструє останню з запропонованих моделей:  
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CL1: 'Detective Gordon? ' the man on the phone asked. 

CT: 'Speaking. ' 

CL1: 'This is Jeff Spears. I’m a patrolman. Fifteen minutes ago we received a 

complaint about a man sitting in a car on the corner of Bethesda and Champagne. Seems 

he’s been parked there for three successive nights. One of the neighbors got worried. 

CL1: 'Anyway, Officer DeMuniz and I talked to the guy. He identified himself as Peter 

Lake. He claims he’s working on the task force that’s looking into the murders of these 

women. He gave me your name. ' 

CT: 'What time is it? '  

CL1: 'One-thirty. Sorry about waking you. ' 

CT: 'No, that’s okay. Is Lake there? ' 

CL1: 'Right beside me. ' 

CT: 'Put him on. ' 

CL2: 'Nancy? ' Lake asked. 

CT: 'What’s going on? ' 

CL2: 'Do you want me to explain with the officer standing here? ' 

CT: 'What I want is to go back to bed. Now, what’s this about you sitting in a parked 

car in the middle of the night for three straight nights? ' 

CL2: 'It’s Waters. I was staking out his house. ' 

CT: 'Oh, fuck. I don’t believe this. You were staking him out? Like some goddamn 

movie? Peter, I want you at Chang’s in twenty minutes. ' 

CL2: 'But…' 

CT: 'Twenty minutes. This is too stupid for words. And put Spears back on. ' 

CL1: 'Detective Gordon? ' 

CT: 'Yeah. Look, Spears, he’s okay. He is working on the task force. But that was 

heads-up work. ' 

CL1: 'It sounded suspicious. And, with the murders…' 

CT: 'No, you did the right thing. But I don’t want you to mention this to anyone. We 

don’t want what we’re doing getting around. ' 
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CL1: 'No problem. ' 

CT: 'Thanks for calling.' [351, c. 85-87]. 

 За різновидом технічного засобу передання повідомлення можна розрізняти 

спілкування за допомогою: стаціонарного телефону, мобільного телефону та 

автовідповідача. 

Від вибору технічного засобу залежатиме форма та зміст повідомлення, 

спосіб утілення мовних засобів, тривалість розмови. Так, телефонне спілкування 

за допомогою автовідповідача зазвичай є короткотривалим, характеризується 

лаконічністю. Воно є однобічним (негайний зворотний зв'язок неможливий), що 

обмежує мовленнєві дії адресанта. На відміну від інших засобів телефонного 

спілкування автовідповідач зазвичай використовують для передавання стислих 

повідомлень: 

She called her mother's number. Dana listened to the phone ring several times, 

then her mother’s recorded voice came on. 

'We’re not home right now, but if you leave a message, we will call you back. Wait 

for the tone.' 

Dana waited. 'Merry Christmas, Mother.' She hung up [355, c. 218]. 

За інтерпретативним фреймом, запропонованим адресантом, можна 

виокремити: 

- реальні телефонні розмови: 

Oksana: Yes. 

Mel Gibson: Stay on this phone and don't hang up on me. I can, I have plenty of 

energy to drive over there. You understand me? (Screaming) And I will! So just fucking 

listen to me! Listen to my fucking ranting! Listen to what you do to me! 

Oksana: I didn't do anything to you. [386, tape 2] 

- пранк-дзвінки (телефонні розмови-розіграші), що реалізують 

комунікативну мету адресанта розважитись та збентежити співрозмовника: 

CT: Trump Bar 

CL: Hi. Can I speak to Donald, please? 
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CT: Unfortunately, I can’t let anyone speak to Donald. 

CL: Oh… Why? 

CT: Because I don’t have the number to the White House. 

CL: I just want you to tell him that I should be the President and not him… 

CT: Well… Bye… [387]. 

Отже, існує багато критеріїв, які можна покласти в основу класифікації 

телефонних розмов, та які впливають на їхню структурно-семантичну та 

прагматичну варіативність. Кореляцію кількісного представлення зазначених 

типів ТР у межах нашого дослідження узагальнено в діаграмі (додаток А). 

   

         1.4. Методика дослідження телефонного дискурсу 

Багатогранність та специфіка обраного нами об’єкта дослідження зумовлює 

потребу проведення поетапного аналізу дібраного матеріалу та залучення низки 

методів, що дадуть змогу забезпечити виконання поставлених у роботі завдань та 

отримати достовірні результати. Розроблена методика має комплексний характер, 

оскільки передбачає застосування різних методів та підходів до вивчення 

особливостей телефонного дискурсу.  

Першим кроком підготовчого етапу стало вивчення та аналіз наукової 

літератури у галузях комунікативної лінгвістики, дискурсології, соціолінгвістики, 

лінгвістичної прагматики. При цьому ми послуговувалися загальнонауковими 

методами індукції, дедукції, аналізу, синтезу, опису та методом реферативного 

аналізу для формування теоретико-методологічної бази дослідження. У 

результаті, було з’ясовано природу, сутність та особливості спілкування 

телефоном, окреслено ролі комунікантів у телефонній розмові, запропоновано 

авторське визначення поняття «телефонний дискурс» та його диференційні 

ознаки. 

Другим кроком підготовчого етапу став збір ілюстративного матеріалу 

– телефонних розмов. Для дослідників мовленнєвого спілкування телефонні 

розмови мають певні привабливі характеристики, відсутні в інших видах 
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міжособистісної комунікації. По-перше, на відміну від розмов віч-на-віч, 

телефонні розмови обмежені лише звуками. З одного боку, це можна вважати 

недоліком, оскільки співрозмовники не бачать виразу обличчя, міміки, жестів 

один одного, але разом із тим відсутність невербальних компонентів комунікації 

надає саме мовленню першочергове місце в процесі міжособистісної комунікації. 

По-друге, розмови віч-на-віч можуть включати трьох чи більше учасників і 

містити складні зміни комунікативних ролей, що веде до труднощів при 

транскрибуванні відомостей та їхньому подальшому аналізі. Телефонні розмови, 

як правило, не мають таких ускладнень, оскільки телефонну розмову 

характеризує наявність двох комунікантів: адресанта і адресата. Нарешті, 

телефонні розмови зазвичай мають чітко визначені межі, що дає змогу дослідити 

етапи встановлення та розмикання контакту, а також загальну структуру 

розмови. 

Наше дослідження базується на мішаному корпусі, основу якого складають 

аудіо- і відеозаписи та транскрипти реальних телефонних розмов (595 розмов, 

що складає 68,8 % від загальної кількості). Матеріал отримано з мережі Інтернет 

шляхом інформаційного пошуку.  

Загальновідомо, що отримання зразків реального мовлення, особливо 

реальних телефонних розмов, є проблемним із морально-етичної та юридичної 

позиції [69, с. 104], оскільки це порушує приватність, що її так високо цінують 

особливо в англомовному соціумі [137, с. 74]. Проте, завдяки розширенню 

інформаційного простору та технічних можливостей фіксації та трансляції 

інформації, певні інституції, інтернет-канали та окремі особистості розміщують в 

мережі телефонні розмови, що можуть зацікавити аудиторію. Вони можуть бути 

такими, що були записані з дотриманням моральних та юридичних норм 

(наприклад, дзвінки в певні інституційні організації, в яких фіксація телефонних 

розмов є обов’язковою, про що відомо комунікантам) чи без їх дотримання 

(прослуховування та фіксація розмови третіми особами або фіксація розмови 

одним із комунікантів без попередження про це свого співрозмовника). У нашому 
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корпусі представлені обидві групи. Серед них:  

- розмови з відомими особистостями: політичними лідерами (Д. Трамп, 

Б. Обама, Б. Клінтон, Р. Рейган, Т. Блер, М. Тетчер та ін.), представниками 

Королівської родини (принц Чарльз, принцеса Діана), зірками естради та кіно 

(М. Монро, М. Гібсон, Дж. Тімберлейк та ін.), відомими людьми в певній сфері 

(лікар-психоаналітик, ведучі, блогери, горезвісні злочинці та ін.);  

- розмови телефонної служби порятунку 911, що її використовують у США 

при виникненні надзвичайної ситуації, яка вимагає термінової допомоги поліції, 

медиків, пожежників чи рятувальників; 

- пранк-дзвінки, розміщені в мережі Інтернет переважно на каналі YouTube 

та на сайтах https://www.prankdial.com [399], http:// www.radioprank.com [401] 

(діяв з 2001 до березня 2016) і  https://www.wikihow.com/Make-a-Prank-Call [379]. 

Це дзвінки в сервісні служби, магазини, заклади харчування, служби телефону 

довіри для дітей, відомим особистостям, знайомим адресатам та незнайомцям. 

До ілюстративної бази нашого дослідження також належать телефонні 

розмови, отримані методом суцільної вибірки з оригінальних художніх творів (11 

творів) сучасних англомовних письменників (180 фрагментів, що складає 20,1 % 

від загальної кількості), та з художніх фільмів і серіалів (30 фільмів) виробництва 

Великої Британії та США (90 фрагментів, що складає 10,3 % від загальної 

кількості). У нашому дослідженні використано скрипти та субтитри фільмів / 

серіалів, представлені на офіційних сайтах пошукових систем. Звернення до 

художнього тексту як до емпіричної бази дослідження зумовлено визнанням 

лінгвістами того факту, що діалог у художньому творі / сценарії є фіксованим 

аналогом, моделлю спонтанного діалогічного мовлення і достатньо об’єктивно 

репрезентує усне мовлення, при цьому фіксованість тексту дозволяє зробити 

аналіз більш глибоким та детальним [126, с. 26-27]. Підтримуючи звернення 

дослідників до художніх творів Л. В. Щерба стверджував, що хороші 

письменники володіють надзвичайним відчуттям мови [135, с. 37]. 

Загальна кількість прикладів, що підлягали детальному лінгвістичному 
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аналізу, – 865 телефонних розмов, що складає понад 213000 слововживань  та 

близько 7 годин звучання аудіо- та відеозаписів, що були частково зафіксовані 

нами у транскрибованому вигляді за допомогою системи стандартної орфографії, 

яка відповідає нормам запису літературної мови. Основними принципами відбору 

були категорії відповідності до мети дослідження й оцінки виразності мовлення 

(для аудіо- і відеозаписів). 

Дослідницький етап нашого дослідження передбачав декілька прочитань 

усього корпусу текстів залучених телефонних розмов задля їхнього різнобічного 

аналізу відповідно до завдань дисертації. 

Перший крок дослідницького етапу полягав у проведенні дискурсивного 

аналізу для визначення характерних особливостей функціонування телефонного 

дискурсу. Дискурс-аналіз передбачає характеристику мовного спілкування у 

конкретних комунікативних ситуаціях з урахуванням соціальних, культурних, 

когнітивних, психологічних та інших аспектів комунікації. У результаті, із 

залученням таксономічного методу було класифіковано за різними критеріями 

та охарактеризовано певні типи телефонних розмов, а для більш детального 

аналізу було обрано екстрені телефонні розмови та пранк-дзвінки, оскільки вони, 

завдяки особливому соціальному контексту свого функціонування, виявили 

яскраві риси семантико-прагматичної реалізації.  

Другий крок дослідницького етапу спрямовано на аналіз функціонально-

структурної організації телефонної розмови із застосуванням конверсаційного 

аналізу, що дозволило виявити базові структурні елементи, дослідити можливі 

композиційно-структурні трансформації, зумовлені насамперед 

екстралінгвістичними чинниками, та актомовленнєвого аналізу, що уможливило 

виявлення прагмалінгвістичних особливостей реалізації мовленнєвих актів на 

різних етапах розмови та у різних контекстах. 

 Залучення контент-аналізу та методу кількісних підрахунків на цьому 

етапі дослідження дало змогу виявити типові структурно-семантичні моделі, 

спостережені в структурі телефонної розмови, особливо в ініціальній фазі. 
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Інтент-аналіз, а також методики імплікаційного та пресупозиційного 

аналізу застосовано для визначення інтенційної спрямованості комунікативної 

поведінки учасників телефонного дискурсу.  

Комунікативну поведінку визначаємо як прояв вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів спілкування у межах комунікативної взаємодії з метою 

реалізації комунікативної мети та прагматичної настанови [29, с. 27]. 

Третій крок дослідницького етапу пов’язаний із вивченням специфіки 

екстрених телефонних розмов. При дослідженні методи дискурсивного та 

конверсаційного аналізу поєднано з етнометодологічними методами, щоби 

простежити організацію роботи екстреної служби, її інституційну 

регламентованість та жорстку структурованість, що дає можливість зрозуміти 

певні структурні елементи розмови, риси комунікативної поведінки оператора, 

пов’язані з вимогами щоденної роботи, з метою визначення структурно-

семантичних та лінгвопрагматичних особливостей екстрених телефонних розмов 

[81, с. 39]. 

Громадяни звертаються до екстрених служб, коли потрібна термінова 

допомога: хтось серйозно захворів, коїться злочин, трапилася серйозна дорожньо-

транспортна пригода тощо. У таких екстрених ситуаціях надзвичайно важливою є 

ефективність спілкування, оскільки час є надзвичайно дорогоцінним, а наслідки 

непорозумінь між співрозмовниками можуть бути дуже серйозними, навіть 

загрожувати життю. Особливо вражає у таких викликах те, як оператору 

екстреної служби та людині, яка телефонує, удається зрозуміти один одного за 

дуже важких обставин – вони не мають ніякого візуального контакту, що могло б 

полегшити спілкування та розуміння. Крім того, численні невідповідності в 

передачі та отриманні інформації, у знаннях та сприйнятті ситуації, у 

компетенціях мовців потенційно ускладнюють комунікацію. Проте, операторам та 

адресантам зазвичай удається змоделювати картину надзвичайної пригоди для 

того, щоб оператор зміг ужити необхідних заходів – спрямувати відповідні 

служби туди, де вони потрібні [81, с. 39].  

 
 



59 
 

Різне сприйняття співрозмовниками надзвичайної ситуації може також 

слугувати перепоною на шляху до вирішення проблеми. З погляду адресанта 

ситуація, у якій він перебуває, є екстраординарною, тоді як для оператора 

екстрений виклик є звичайною щоденною рутиною. Адресант очікує, що йому 

достатньо попросити про допомогу і надати свою адресу, та вважає подальші 

запитання зайвими, які лише відтягують надання екстреної допомоги. Проте, 

оператору потрібна більш детальна інформація для визначення ступеня 

терміновості та важливості надзвичайної події.  Крім того, комуніканти мають 

кардинально різні можливості для детальної оцінки ситуації. Оператор має 

ґрунтовні знання про надзвичайні ситуації загалом, а також  про доступність і 

доцільність використання певних ресурсів у конкретній ситуації. Адресант не 

має таких знань, але є єдиним, хто має доступ до інформації, потрібної оператору 

для того, щоб він міг застосувати заходи в межах своєї компетенції. Іншими 

словами, у перебігу телефонної розмови адресант має бути «очима» оператора на 

місці подій, а оператор повинен знайти можливість сконцентрувати його увагу на 

тому, що є найбільш критичним та важливим. За таких умов забезпечується 

порятунок людей, телефонна розмова слугує зв'язком між тими, хто потребує 

допомоги і відповідними службами порятунку [81, с. 39–40; 202]. 

Четвертий крок дослідницького етапу присвячено аналізу такого жанру 

телефонного дискурсу, як телефонний пранк (розіграш). Було використано 

описовий метод задля уточнення семантики та семантичного поля терміну пранк, 

а також визначення його жанрових характеристик. Дискурсивно-

контекстуальний та прагматичний аналіз було залучено для виявлення 

стратегічного інструментарію організації пранк-комунікації, а саме 

систематизації основних стратегій і тактик, якими послуговуються адресанти-

пранкери з метою досягнення своєї комунікативної інтенції – розваги.  

Дослідження засобів реалізації певних інтенцій комунікантів у процесі 

спілкування та соціальної взаємодії є пріоритетним напрямком сучасних 

лінгвістичних студій, що передбачає вивчення комунікативної ситуації, аналіз 
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комунікативної поведінки учасників спілкування з урахуванням стратегічно-

тактичного репертуару мовців, а також виявлення прагматичного потенціалу 

вербальних і невербальних засобів для реалізації відповідних стратегій і тактик 

[114, с. 15].  

Т. ван Дейк визначає стратегію як ознаку когнітивних планів спілкування, 

які передбачають загальну організацію певної послідовності дій, і включають 

мету або цілі взаємодії, що вони можуть бути реалізовані за допомогою засобів, 

вибір котрих регульовано комунікативною стратегією [31, с. 272].  

Два підходи до визначення комунікативної стратегії виокремлює 

М. Л. Макаров: 1)  комунікативний вибір мовцем певних мовленнєвих дій та 

мовних засобів; 2) реалізація набору цілей у структурі спілкування. Дослідник 

зазначає, що ці два підходи взаємодоповнюють один одного та в сукупності 

набагато глибше розкривають багаторівневу та поліфункціональну природу 

мовного спілкування та його будову [69, с. 123]. 

І. Є. Фролова розглядає стратегію як комунікативний намір мовця, який 

сформовано для власних потреб та/або бажань, використовуючи суспільний 

досвід спілкування, та мовну об’єктивацію цього наміру, яка надає йому 

інтерактивного статусу через осмислення такого вербалізованого наміру 

суб’єктами комунікації [120, с. 85]. 

Ф. С. Бацевич розуміє під комунікативною стратегією правила і 

послідовності комунікативних дій, яких дотримується адресант для досягення 

певної комунікативної мети, а під комунікативною тактикою – сукупність 

прийомів і методів реалізації комунікативної стратегії, напрямок мовленнєвої 

поведінки на певному етапі комунікативної взаємодії, спрямовану на одержання 

бажаного ефекту чи запобігання ефекту небажаного [7, с. 339-340]. 

Отже, стратегія і тактика пов’язані як родове і видове поняття. У 

найзагальнішому розумінні тактика є  способом реалізації стратегії, сукупністю 

дій, спрямованих на досягнення стратегії [9, с. 85; 16, с. 144; 120, с. 89; 123, с. 43; 

323]. Н. І. Формановська комунікативною тактикою вважає вибір конкретних 

 
 



61 
 
мовленнєвих ходів, послідовність мовленнєвих актів на певному етапі 

комунікативної взаємодії [116, с. 162]. Отже, тактика реалізується у  репертуарі 

прийомів, що вони є сукупністю мовленнєвих засобів, які здійснюють вплив на 

реципієнта [16, с. 144]. 

В нашій праці дослідження типових мовних засобів реалізації стратегій і 

тактик проведено з використанням методів лексико-семантичного й 

актомовленнєвого аналізу та описового методу. 

Залучення загальнонаукових методів систематизації, індукції, дедукції, 

аналізу та синтезу дало змогу сформулювати висновки дослідження на 

завершальному етапі роботи над дисертацією. 

Отже, комплекс зазначених методів дослідження, використаний та 

репрезентований матеріал забезпечують достовірність та об’єктивність 

отриманих результатів і висновків.  

 

 

Висновки до першого розділу  

Тривалий час в історії людства спілкування віч-на-віч  було єдиним засобом 

комунікації. З виникненням та популяризацією телефону ще одна форма 

мовленнєвої взаємодії стала не просто можливою, а й дуже поширеною. А з 

поширенням мобільних телефонів та різноманітних соціальних мереж телефонне 

спілкування посіло першочергове місце в мовній комунікації. 

Узагальнення наукового досвіду дозволило сформулювати визначення 

телефонного дискурсу, який розглядаємо як вербалізовану комунікативну 

діяльність, опосередковану використанням технічного засобу – телефону, що 

регулюється стратегіями й тактиками учасників і постає як сукупність процесу 

(динамічної мовленнєвої взаємодії інтерактантів) і  результату (тексту); 

реалізується в замкненій цілісній комунікативній ситуації, складовими якої є 

мовні і позамовні (соціальні, фізичні, психічні, когнітивні, культурні) 
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компоненти. Телефонний дискурс є діалогічним за своєю природою та співіснує з 

іншими типами дискурсу в залежності від сфери його використання.  

Як різновид діалогічного спілкування телефонний дискурс виявляє такі 

конститутивні ознаки: наявність адресанта і адресата; інверсованість 

комунікативних ролей, чергування локутивного і аудитивного актів для учасників 

спілкування; складність лінійного розгортання, можливість узаємного накладання 

ходів; перевага спонтанного мовлення, швидкий обмін репліками; ситуативна 

залежність реплік; чіткість і лаконічність реплік; шаблонність мовленнєвої 

взаємодії; імпліцитність мовного вираження; важливість інтонації, тембру, 

тональності тощо. 

Телефонний дискурс дістає свою реалізацію в телефонній розмові,  що є 

найактивнішою формою усно-мовленнєвого міжособистісного дистантного 

опосередкованого невізуального спілкування. Зважаючи на специфіку ТР як 

медіуму людської комунікації, що характеризується відсутністю зорового 

контакту, комунікативну поведінку співрозмовників обмежено лише вербальним 

компонентом і визначено як сукупність норм і традицій спілкування, що пов’язані 

з особливостями організації мовленнєвої діяльності в певній комунікативній 

ситуації.  

Структурно-семантична та прагматична варіативність телефонних розмов 

зумовлена багатьма чинниками – такими, як сфера, місце і час спілкування, особи 

адресанта й адресата, мета комунікації, тривалість, способи втілення засобів 

мовного коду, інтерпретативний фрейм тощо. Це дає підстави для виокремлення 

нами таких типів: офіційні та неофіційні; ділові, офіційно-ділові, неофіційно-

ділові та побутові; ініціативні та вимушені; довготривалі та короткотривалі; 

спрямовані на надання інформації, запит інформації, обмін думками, переконання 

адресата, спонукання адресата до певної дії, укладання домовленостей, вираження 

почуттів та емоцій, прохання про допомогу, підтримання стосунків; реальні 

розмови та пранк-дзвінки тощо.  

Методика дослідження телефонного дискурсу на матеріалі англомовних 

 
 



63 
 
телефонних розмов поєднує загальнонаукові та лінгвістичні методи, серед яких: 

дискурсивний, конверсаційний, прагматичний, лексико-семантичний, 

актомовленєвий аналіз. 

Основні положення першого розділу висвітлено в публікаціях автора [80, 

81; 85; 265]. 
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ТЕЛЕФОННОГО ДИСКУРСУ  

 

Телефонна розмова – це найактивніша форма міжособистісного усно-

мовленнєвого опосередкованого спілкування; вона постає як процес динамічної 

комунікативної взаємодії, що відбувається за певними правилами і має чітко 

визначений початок і кінець [82, с. 219; 221, c. 28; 271, c. 105; 287]. У структурі 

розмови (зокрема й телефонної) виокремлюють три основні фази: ініціальну 

(початок, зачин, або встановлення контакту), основну (змістову, середину, ядро 

або підтримання контакту) і завершальну (розмикання контакту) [7, c. 73; 17; 24; 

63; 86, c. 53; 126, c. 67; 127; 147, c. 585; 182, c. 196; 281]. Кожна з цих фаз має 

свою значущість і специфіку семантико-прагматичної реалізації (Додаток Б). 

 

2.1. Ініціальна фаза телефонних розмов 

 

2.1.1. Семантико-прагматична варіативність ініціальної фази 

З огляду на специфіку телефонної розмови як медіуму людської 

комунікації, що в більшості випадків характеризується відсутністю зорового 

контакту [143, c. 365–368; 147, c. 587], ініціальна фаза є обов’язковим елементом, 

на відміну від розмови віч-на-віч, яку адресант може почати з того, що він убачає 

цікавим і актуальним у певний момент, тобто відразу переходить до змістової 

частини [17]. Ініціальна фаза телефонної розмови має дещо формальний характер 

та зазвичай реалізується майже автоматично за допомогою стереотипних, 

усталених фраз (мовленнєвих кліше) [25; 105; 127; 214, c. 142; 288, c. 113]. Проте 

вона відіграє важливу роль не лише в установленні мовленнєвого контакту, а й у 

налагодженні міжособистісних стосунків, сприяє подальшій узаємодії 

комунікантів, оскільки забезпечує введення основної теми розмови, створює 

умови для обміну змістовою інформацією [82 с. 219–220; 147, c. 586; 288, c. 117].  
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Отже, ініціальна фаза телефонної розмови пов’язана з фатичною 

метакомунікацією [25; 51, c. 110–114; 70; 86, c. 52–59; 127] і передбачає 

виконання комунікантами таких завдань: забезпечення роботи каналу зв’язку, 

підтвердження присутності, привертання уваги співрозмовника, визначення 

соціальних ролей комунікантів, перевірка чи демонстрація готовності до 

мовленнєвого контакту [82, с. 220; 126, c. 67]. 

Як компонент комунікативної події ініціальна фаза ТР є 

метакомунікативною трансакцією за функціональним призначенням; вона 

складається з метакомунікативних обмінів і за структурою може бути простою і 

складною [82, с. 220; 147, c. 582-586]. 

Канонічною структурою ініціальної фази телефонних розмов на 

стаціонарних лініях уважають послідовність таких чотирьох комунікативних 

обмінів [221, c. 52-62; 271, c. 106; 288, c. 115-118]: 

1) обмін «виклик – відповідь», що складається з власне телефонного 

дзвінка та відповіді адресата на нього і свідчить про відкриття каналу комунікації; 

2) обмін «ідентифікація – впізнання», що має на меті встановлення осіб, 

які беруть участь у спілкуванні, через самоідентифікацію та/чи впізнання; 

3) обмін «привітання – привітання», що передбачає доброзичливе 

звертання до співрозмовника; 

4) обмін «попереднє розпитування – відповідь», що забезпечує перехід до 

основної теми розмови, тобто до причини дзвінка [82, с. 220]. 

У своїх різних комбінаціях ці чотири обміни мають вирішальне значення 

для того, щоб комуніканти могли керувати встановленням узаємно підтвердженої 

участі в телефонній розмові. Вони спрямовані на виконання певних завдань. 

Кожен обмін починає незалежний комунікативний хід, що визначається 

інтенціями адресанта і породжує респонсивний хід певного типу [82, с. 220].  

Розглянемо детальніше вищезгадані комунікативні обміни.  
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Будь-яку телефонну розмову починає невербальний хід – дзвінок, що 

спонукає адресата до мовленнєвого спілкування. Тому перший комунікативний 

обмін «виклик – відповідь» завжди є невербально-вербальним, як наприклад:   

The phone rang for a long time, and just as Tyler was about to hang up, he heard 

Lee’s voice. 

‘Hello’ [355, c. 242].  

Характерною рисою телефонної розмови на ініціальному етапі є 

домінування адресанта [221, c. 9], оскільки саме він визначає адресата, час і 

причину свого дзвінка. Адресат може бути зайнятий іншими справами і неготовий 

до певної розмови чи спілкування загалом; а у разі дзвінка з невизначеним 

абонентом може не знати, хто йому телефонує. Однак його відповідь на дзвінок 

відкриває канал комунікації й дає згоду бути залученим до комунікативної 

інтеракції [82, с. 221]. 

Відповідь адресата становить перший мовленнєвий комунікативний хід 

телефонної розмови і зазвичай актуалізована метакомунікативним кліше Hello, що 

насправді не є вітанням співрозмовника, а лише формальною відповіддю на 

виклик, особливо у випадках, якщо адресат не має змоги ідентифікувати 

адресанта [288].  У випадках, коли адресат знає особу, що телефонує (визначений 

номер телефону або повторний дзвінок), його відповідь може бути реалізована за 

допомогою кліше на кшталт Hi, Yeah або Yes, наприклад: 

Groaning in disbelief, he picked up.  

‘Yes?’ 

As expected it was the concierge [347, c. 24]. 

Однак у деяких розмовах, зокрема ділових ТР, що орієнтовані на швидкий 

перехід до обговорення основної теми розмови, нерідко відбувається редукція 

обмінів, тобто один репліковий крок або обмін реалізує декілька функцій 

водночас [288, c. 131]. Тоді першим репліковим кроком адресата може бути: 

привітання (1), самоідентифікація, вербалізована наданням назви установи (2), 

імені адресата (3) або поєднанням цих мовних засобів самоідентифікації (4), 
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пропозиція послуг та запрошення до обговорення причини дзвінка (5) [153, 

c. 346]: 

(1) Greta answered: 

 ‘Good afternoon’ [355, c. 98]; 

(2) (telephone rings) 

 ‘San Francisco Memorial Hospital…’ [354, c. 52]; 

(3) The phone rang. 

 ‘Gordon,’ She answered [351, c. 56]; 

(4) Glick answered the phone in his best anchorman voice. 

 ‘Gunther Glick, BBC, Live in Vatican City’ [346, c. 220]; 

(5) ‘Can I help you?’ [351, c. 251]. 

Невіддільним елементом будь-якої телефонної розмови незалежно від її 

тематики є мовленнєвий обмін із метою ідентифікації комунікативного партнера 

[278, c. 71], що є однією з умов ефективної комунікації телефоном. Ідентифікація 

комунікантами один одного відбувається шляхом самоідентифікації чи впізнання. 

Комуніканти відчувають потребу самоідентифікації, якщо вони переконані, 

що співрозмовник не може впізнати їх. Це є можливим, коли учасники розмови не 

знайомі особисто або перебувають у формальних чи не дуже близьких стосунках 

[257, c. 491]. Отже, самоідентифікація сприяє оптимізації процесу спілкування, 

економії мовленнєвих зусиль мовців, оскільки відкидає додаткові запитання [82, 

с. 222].  

Самоідентифікація відбувається із зазначенням імені (1), назви установи (у 

ділових розмовах) (3, 4, 5) або за допомогою мовленнєвих кліше на зразок My 

name is… (1), This is… (2), ім’я + speaking, наприклад: 

(1) ‘Betsy Tannenbaum.’ 

‘Thank you for taking the call. My name is Martin Darius.’ [351, c. 26]; 

(2) ‘This is Dana Evans. I wondered if –‘ [355, c. 92]; 

(3) CT: 911, where`s your emergency? [372, 00:02:57]; 

(4) ‘Sheriff’s Office’ 
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‘Deputy Blake, please. Hurry!’ [354, c. 97]; 

(5) ‘Betty Richman Model Agency’ 

‘I’d like to speak to Betty Richman. Please tell her it’s Rachel Stevens.’ [355, 

c. 159]  

Самоідентифікація є завжди першим мовленнєвим кроком обміну «виклик-

відповідь» в екстрених ТР. Мовні засоби її вираження можуть дещо варіюватись. 

Так, наприклад, адресат може відповісти на дзвінок, указавши відповідний номер 

служби екстреної допомоги, наприклад  ‘Nine One One’ [432], або більш 

розгорнуто, надавши повну назву організації чи відділку ‘Nine One One 

Emergency’ [433] ‘Newtown 911’ [427] чи навіть додавши особисту професійну  

самоідентифікацію (зазвичай це особистий номер) ‘Fire Department, Dispatcher 

408’ [437], ‘Fire 408’ [436], ‘Dispatcher 835’ [442]. Уважають, що така негайна 

чітка самоідентифікація дає змогу адресанту одразу ж розпізнати установу, до 

якої він звертається по допомогу, та встановлює певні відповідні статусні ролі для 

співрозмовників: адресант шукає допомогу, а адресат може її надати [81, с. 40; 

158; 319; 326]. 

У деяких побутових телефонних розмовах самоідентифікація виражається 

за допомогою кліше It’s me замість My name is  / This is + ім’я.  Це додає розмові 

неформальності [296, с. 42] і свідчить про близьке знайомство зі 

співрозмовником, упевненість мовця в тому, що адресат його розпізнає, 

наприклад:  

(1) ‘Hello, love, it’s me.’    

‘Hi’ [349, c. 38]; 

(2) ‘Hello? Catherine? It’s me, Rose’ [345, c. 213].                                                   

Якщо самоідентифікація відсутня, мовець одразу ініціює питання щодо 

встановлення особи, з якою розмовляє. Такі питання переважно актуалізують 

питальними реченнями повного (1) або неповного (2, 3) складу, що містять ім’я 

чи прізвище ймовірного адресата:   

(1) ‘Is that Mrs Ashworth?’ 
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‘It is’ [349, c. 127]; 

(2) ‘Hello…’ 

‘Miss Sinisi?’ 

‘Yes’ [355, c. 92]; 

(3) Johnson: Hello? 

Nixon: Mr. President? 

Johnson: Yes. 

Nixon: This is Dick Nixon.  

Johnson: Yes, Dick [389]. 

Ті, хто відповідає на дзвінок удома, рідко ідентифікують себе, вказуючи 

своє ім’я. Так само й адресанти утримуються від самоідентифікації. Уважають, 

що учасники телефонної розмови можуть упізнати один одного за інтонацією, 

тембром голосу, особливою манерою звертання:  

(1) She picked up the phone. 

‘Hello?’ 

‘Dana…’ 

‘Matt?’ 

‘See how fast you can get down to the studio’ [355, c. 21]; 

(2) Dana picked up the phone. 

‘Hello.’ 

‘Dana, darling.’ 

‘Hello, Mother. I was just leav-‘ [355, c. 30]. 

Кожному мовцю властивий свій, індивідуальний стиль спілкування по 

телефону (телефонний ідіостиль), що забезпечує негайне впізнання [278; 288, 

с. 123]. Відхилення від ідіостилю можливі лише за певних обставин, як, 

наприклад, зміна фізіологічного або психологічного стану мовця (недуга, поганий 

настрій), заклопотаність тощо [278; 296, с. 54]. 
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Невпізнання знайомої людини співвідносять із “name forgetting” [166, с. 39], 

що  може стати причиною зніяковіння та спонукати до вибачення, пояснення і 

навіть передражнювання (особливо серед близьких людей). 

Розглянемо розмову між двома молодими чоловіками: 

(telephone rings) 

‘Hello?’ 

‘I’d like to speak to Dimitris.’ 

‘Dimitris isn’t here now.’ 

‘Come on.’ 

‘You didn’t recognize me, eh?’ 

‘Since you bought the cordless telephone, your voice has changed’ [296, с. 58].                                                                                                                                                                                   

У цій  розмові  адресант не впізнає голос адресата і робить так званий “a 

switchboard request” [278, с. 31], тобто просить покликати Дімітріса до телефону 

(I’d like to speak to Dimitris). Адресат (Дімітріс) упізнає голос адресанта і розуміє, 

що саме йому він телефонує, однак має бажання пожартувати з приятеля й тому 

дає неправдиву відповідь (Dimitris isn’t here now). Судячи з реакції адресанта 

(Come on), саме ця відповідь допомагає йому впізнати голос Дімітріса [82, с. 223].   

Важливу роль у впізнанні відіграють привітання, оскільки саме привітанням 

кожна сторона підтверджує впізнання іншої [278;  288, с. 129]. Крім того, тип 

привітання вказує на характер стосунків між співрозмовниками (офіційні або 

неофіційні, близькі, дружні, нейтральні тощо). Порівняємо: 

(1) Mrs. Daley answered the phone. 

‘The Evans residence.’ 

‘Mrs Daley?’ 

‘Miss Evans!’ 

‘Good evening. How is Kemal?’ [355, c. 181];   

(2) ‘Hello, please?’ 

It was Prim’s breathy little voice. ‘Hey, squirt, it’s Daddy.’ 

‘Daddy! Are you coming home now?’ [348, c. 67-70]. 
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Як бачимо, у прикладі 2 мовець уживає фамільярне привітання Hey з огляду 

на близькі родинні зв’язки, а у прикладі 1 – нейтральне привітання Good evening 

свідчить про більш формальний характер міжособистісних стосунків і 

спілкування. 

Уважають, що комунікативний обмін привітаннями має бути повним, тобто, 

якщо один із комунікантів привітався, він має почути привітання у відповідь [221, 

с. 60-61; 277]. Однак дуже часто вітається лише один зі співрозмовників або 

привітання зовсім відсутні.    

Після привітання канонічна телефонна розмова передбачає комунікативний 

обмін «попереднє розпитування – відповідь», що часто не несе змістової 

інформації, проте встановлює напрямок подальшої розмови [221, с. 61]. Перше 

розпитування, як правило, належить ініціатору телефонної розмови, який 

актуалізує його за допомогою кліше на зразок How are you?, How are you doing?, 

How are things?, Everything all right? тощо; при цьому звичайною реакцією 

співрозмовника є Fine або Okay. Цей мовленнєвий обмін нерідко спонукає 

адресата до розпитування у відповідь [82, с. 224].  

Розпитування можуть бути викликані негативними відповідями на кшталт 

Lousy, Depressed, Furious або позитивними на кшталт Oh not too bad, Pretty good, 

що відхиляються від шаблонних Fine або Okay. Нестандартні відповіді призводять 

до подальших розпитувань із метою з’ясування причин (1) або вводять першу 

тему розмови (2): 

(1) ‘Hello, love, it’s me.’ 

‘Hi.’ 

‘Everything all right?’ 

‘Not bad.’ 

‘What sort of week have you had?’ 

‘Oh, you know.’ 

‘How’s the shop doing?’ 

‘So-so. Up and down’ [349, c. 38]; 
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(2) (telephone rings) 

‘Hello?’ 

‘Mary.’ 

‘Hi.’ 

‘How are you?’ 

‘Fine and you?’ 

‘Furious because my telephone is out of order’ [345, c. 66]; 

Тобто, саме цей обмін часто слугує логічним переходом від ініціальної до 

основної фази розмови, оскільки відповідь на «попереднє розпитування» може 

містити змістову інформацію: 

President Clinton: Tony?  

Prime Minister Blair: Hi, Bill. 

President Clinton: Hi. 

Prime Minister Blair: How are things?  

President Clinton: Oh, fine. I just interrupted my vacation a little bit today. I went 

into Massachusetts and did an event. It was great. I got to work a line and speak to a 

cheering crowd. It wasn't something organized. It was just put together in two days. 

There were thousands. It was amazing. [390]. 

До обміну «попереднє розпитування – відповідь» ми також зараховуємо 

питання на кшталт Can I help you? How can I help you? What can I do for you?, які є 

типовими для ініціальної фази інституційних ТР, оскільки вони також спонукають 

до введення головної теми розмови:  

CT:  HCE Ltd. Arno Maier speaking. How can I help you?  

CL: Hello. I have a question about relay switches. I'm interested in the switch 

model RS 877, but I couldn't find a price for it on your website. Could you tell me what 

the unit price would be for orders over a thousand units? [356, c. 57].   

В екстрених ТР розпитування ініціює оператор екстреної служби одразу 

після самоідентифікації з метою встановлення місцезнаходження та екстреності 

ситуації. Так перший мовленнєвий крок екстреної телефонної розмови виглядає 
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так: ‘Newtown 911. What’s the location of your emergency?’ [427], ‘Fire 461. The 

address of the fire?’ [435], ‘Staten Island Fire Station, Staten Island. What is the 

address of the fire?’ [441], ‘911, where is your emergency?’ [375].  

Проведений аналіз ілюстративного матеріалу дає нам змогу виокремити, 

окрім зазначених канонічних обмінів, деякі факультативні, наявність яких 

зумовлена певними ситуаційними екстралінгвістичними чинниками: 

а) обмін «запит бажаного адресата – респонсивна відповідь», що 

з’являється в ініціальній фазі ТР, якщо адресат, який відповідає на дзвінок, не є 

бажаним адресатом розмови або за умови, що адресант не може розпізнати 

бажаного адресата за голосом. Ініціативний хід у такому обміні може бути 

виражений метакомунікативними питальними реченнями на кшталт Could/Can I 

speak to…? (1), Could you put me through to…? (в інституційних ТР) або вказівкою 

на ім’я бажаного адресата (2):      

(1) CT: JKL Consulting. Anke Schmidt speaking.  

CL: Hello. This is Ricardo Fonseca from Aresto. Could I speak to Jonathan 

Leary, please? 

CT: Oh, I'm afraid Jonathan isn't here at the moment. Would you like to leave a 

message for him? [356, c. 58]; 

(2) CT: Reynolds` residence. 

CL: Amanda Collier, please.  

CT: Amanda Reynolds now, not Amanda Collier. Yeah, you found her. [371, 

00:07:06]; 

б) обмін «поздоровлення – подяка / поздоровлення у відповідь»:   

President Johnson: Hello? 

Jacqueline Kennedy: Hello? 

President Johnson: Happy New Year. 

Kennedy: Oh, Happy New Year to you, Mr. President. 

President Johnson: How’re you doing? 

Kennedy: Oh, I'm doing fine. [Unclear] have to do? [391]; 
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в) обмін «подяка – відповідь на подяку», що є більш типовим для 

завершальної фази ТР, коли комуніканти висловлюють узаємну подяку за 

приємну розмову. В ініціальній фазі часто спостерігаємо реалізацію такого обміну 

під час дзвінків у відповідь:   

Ms. Wolff: Hello Charles. Thank you for checking up on us. 

Dr. Balis: I'm glad to. So what's going on? Sylvia sounds exhausted [420]. 

Проте, аналіз мовного матеріалу показує, що в багатьох випадках мовці 

прагнуть інтенсифікувати процес спілкування, тому не дотримуються канонічної 

структури ініціальної фази ТР. Це призводить до зменшення кількості 

комунікативних обмінів, що, однак, не впливає на виконання основних завдань, 

які ставлять комуніканти на цьому етапі спілкування. Навіть простий обмін, що 

складається з одного-єдиного комунікативному ходу (відповіді на дзвінок), може 

забезпечити успішну реалізацію ініціальної фази телефонної розмови, наприклад:  

‘BBC.’ 

‘I have a breaking story your network might be interested in’ [346, c. 197-198]. 

У цьому фрагменті ініціальна фаза представлена одним комунікативним 

ходом адресата – самоідентифікацією, яка актуалізована назвою установи. 

Адресант у своєму першому мовленнєвому кроці одразу переходить до основної 

теми розмови.  

Наш аналіз виявив, що телефонні розмови відхиляються від канонічного 

зразка і виявляють поступове розширення варіативності мовної реалізації, що 

особливо можна простежити на фінальних етапах ініціальної фази. Перший 

комунікативний обмін актуалізують типовими клішованими метакомунікативами, 

але кожен наступний етап виявляє більшу міру варіативності і прагнення 

комунікантів до спонтанного спілкування.  

Наявність усіх вищезазначених комунікативних обмінів в ініціальній фазі ТР 

є скоріше винятком, ніж правилом. Крім того, вони можуть а) бути повними; 

б) складатися з комунікативного ходу лише одного з комунікантів; в) бути 
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актуалізованими з комунікативними ходами інших обмінів у межах одного 

реплікового кроку; г) випадати.  

Кількісний аналіз засвідчив, що в ініціальній фазі сучасного англомовного 

дискурсу переважають структури, що складаються з одного чи двох обмінів (58%), 

що можна пояснити прагненням комунікантів інтенсифікувати процес спілкування 

та пришвидшити перехід до основної теми розмови. Це особливо важливо для 

екстрених ТР, в яких ініціальна фаза обмежена лише одним комунікативним 

обміном (94%), а саме «виклик – самоідентифікація + попереднє розпитування». В 

неофіційному (побутовому так само як і діловому) спілкуванні виокремлюємо 

структуру, що складається з двох або трьох обмінів; при цьому можливі поєднання 

або редукція обмінів «привітання» та «(само)ідентифікація», наприклад: «виклик – 

відповідь / привітання (+ ідентифікація)» та «(привітання + (само)ідентифікація) + 

попереднє розпитування / уведення теми розмови – відповідь». Саме ці обміни 

реалізують основні функції ініціальної фази ТР – відкриття каналу комунікації, 

ідентифікація співрозмовниками один одного та перехід до основної теми 

розмови.  
 

2.1.2. Специфіка мобільних телефонних розмов 

Мобільність є надзвичайно важливим аспектом у сучасному соціально-

активному житті людей, тому мобільний телефон дуже швидко посів місце одного 

з найбільш необхідних технічних засобів сучасності. Мобільний зв'язок 

розглядають як технологію, що забезпечує нові форми соціальної взаємодії і 

впливає на процес інтеракції, проте критикують через його обмеження життєвого 

простору людини [232; 233; 235; 237; 240].  

Лінгвісти, які досліджують мобільні телефонні розмови (МТР) у межах 

комунікативно-прагматичної парадигми [153; 154; 227; 234; 235], покладаються 

на висновки, зроблені під час досліджень розмов по стаціонарному телефону 

(зокрема 215; 220-223; 242; 278; 281; 284; 286-288; 307), що їх вони сприймають 

як еталон для характеристики та аналізу МТР.  

 
 



76 
 

Проте, базуючись на дуже подібних матеріалах, дослідники часто роблять 

майже діаметрально протилежні висновки. Так, І. Армінен і М. Лейнонен, які 

аналізували фінські МТР, стверджують, що такі розмови, а особливо їхня 

ініціальна фаза, критично відрізняються від стаціонарних телефонних розмов, 

зазначаючи певні відмінні риси [153], тоді як І. Хатчбі та С. Барнетт 

установлюють, що МТР зберегли багато стандартів стаціонарної телефонної 

розмови, а їхні відмінності не є поширеними чи відразу очевидними [227]. Така 

розбіжність може бути зумовлена тим фактом, що аргументативні засоби, які 

використовують у науковій риториці, базуються на особистому баченні проблеми 

автором і дозволяють дійти висновків, що ґрунтуються на припущеннях, які 

дослідники приймають на свій розсуд [154].  

Варто зазначити, що визначальними рисами спілкування мобільним 

телефоном, які можуть бути пов’язані з технічними та соціальними 

особливостями такої комунікації, є персоналізація дзвінків, оскільки мобільний 

телефон зазвичай належить певній людині; невизначена локація комунікантів, 

зумовлена мобільністю, що надає цей засіб спілкування; можливість ідентифікації 

адресанта та ймовірність залучення комунікантів до іншої діяльності під час 

телефонної розмови – усе це сприяє варіативності МТР і впливає на особливості 

організації та вербальної реалізації, особливо ініціальної фази МТР. 

Ми маємо на меті дослідити особливості МТР, зосереджуючи свою увагу на 

ініціальній фазі, а саме на таких аспектах її структурної організації та вербалізації, 

як: а) досягнення ідентифікації; б) привітання; в) запит та/або надання локації 

(місця знаходження); г) з’ясування доступності  та ґ) перехід до основної фази, а 

саме введення першої теми розмови.  

Будь-яка телефонна розмова починається з виклику адресанта та відповіді 

адресата на цей виклик, тож першим комунікативним обміном є обмін «виклик-

відповідь», що, як зазначено раніше (п. 2.1.), є завжди невербально-вербальним. 

Важливою рисою МТР уважаємо те, що відповідь адресата орієнтована на 

персоналізований виклик (завдяки можливості ідентифікації адресанта), який 

 
 



77 
 
зазвичай надає інформацію про те, хто телефонує. Оскільки це більше не 

відповідь на нейтральний виклик (як у телефонних дзвінках із невизначеним 

адресантом), а виклики від різних адресантів породжують різні відповіді адресата, 

варто зазначити, що МТР виявляють варіативність від самого початку.  

Виклик може бути з відомого / визначеного (особистість адресанта 

відображено в телефонній книзі адресата), невідомого (адресат бачить лише 

номер телефону адресанта, проте він не зазначений у телефонній книзі адресата) 

чи невизначеного (навіть номер телефону недоступний для розпізнавання 

адресатом) номера. Якщо адресант невідомий чи невизначений, структура 

ініціальної фази МТР може нагадувати звичайну ТР.  

Дзвінки з відомих / визначених номерів є персоналізованими, що надають 

інформацію про адресанта й породжують відповідну відповідь адресата. Вони 

можуть надходити від близьких або знайомих людей, викликаючи відповіді з 

різною мірою інтимності [153]. Можемо стверджувати, що такі відповіді 

розроблені за допомогою дизайну адресата (“recipient-designed” [153]), на відміну 

від звичайних телефонних розмов, у яких виклики уніфіковані й тому їхньою 

характерною рисою є домінування адресанта [221, с. 9].  

Привітання стали найпоширенішим способом відповісти на виклик відомого 

адресанта. Звичайно, відповідь hello використовують адресанти й на стаціонарних 

лініях, однак, як зазначав Е. Щеглофф [288], hello в цьому випадку не 

розглядають як привітання, спрямоване на відомого адресанта, тому що адресат 

ще не мав можливості ідентифікувати свого співрозмовника лише на основі 

виклику. Hello? у стаціонарних ТР, як правило, вимовляють із висхідною 

інтонацією (що може бути позначено питальним розділовим знаком), і це є лише 

формальною відповіддю адресата на виклик, що сприяє ініціації взаємодії з 

адресантом. У цьому випадку адресат орієнтується на завдання забезпечити 

впізнаваний «зразок голосу» [281]. Е. Щеглофф називає це “signature 'hello'” 

[288], що містить постійні просодичні ознаки, які забезпечують упізнання 

адресата за голосом. У МТР відповідь на виклик hello вважають інтонаційно 
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незабарвленою (flat), що дуже рідко трапляється в розмовах стаціонарним 

телефоном [281, с. 32.]. Така відповідь виявляє, що адресат усвідомлює 

відсутність необхідності надавати зразок голосу для того, щоби бути 

ідентифікованим адресантом, оскільки мобільний телефон зазвичай використовує 

його певний власник [155, с. 652]. 

Привітання як відповідь на дзвінок від відомого адресанта не тільки 

відкриває канал комунікації, а й уже встановлює спільну основу між 

комунікантами, відомими один одному. Коли мобільний дзвінок розпочинають 

привітанням, адресант не вважає це привітання лише за відповідь на виклик та 

зразок голосу, а й за як доречне повноцінне привітання у відповідь на виклик. 

Крім того, адресант у МТР не потребує зразку голосу – він знає, хто швидше за 

все відповість на дзвінок, оскільки мобільні телефони, як правило, є особистими, 

на відміну від стаціонарних. 

Окрім стандартизованого hello, адресати також використовують 

неформальні привітання hey, hi, а також нейтральніші, що вказують на часовий 

простір комунікації Good morning, Good evening. Формули привітання можуть 

бути доповнені формами звертання на: прізвище Mr / Mrs / Ms + прізвище; ім’я; 

звертання, що виявляють соціальний статус та сімейні чи інтимні стосунки між 

комунікантами; пестливі слова, наприклад: 

CT: Hi, Jared. 

CL: Hey, Mom [371, 01:47:29].  

Проте, навіть у випадках, коли адресат ідентифікує адресанта завдяки 

розпізнаванню номера, він не завжди своїм першим комунікативним кроком 

виявляє це, наприклад, називаючи ім’я адресанта, що може бути пов’язано з 

особливостями міжособистісних стосунків [235]. 

1 CT: Hey. 

2 CL: Do you use my password to pull the voice recording that Medina and I 

made at Ruiz’s hideout? 

3 CT: Greg, let me explain [428, 00:17:23]. 
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У наведеному прикладі адресат ідентифікує адресанта, оскільки вживає 

неформальне привітання Hey (1), проте називає його на ім’я лише у своєму 

другому репліковому кроці (3). Адресант також уникає звертання до 

співрозмовника, уводячи питання, що спонукає до обговорення теми розмови (2).   

Якщо на дзвінок відповідають привітанням, то адресант, у свою чергу, може 

завершити комунікативний обмін також привітанням, після чого комуніканти 

опиняються в ситуації переходу ходу (“a transition relevance place” [277]). У цей 

момент саме адресат є потенційно наступним мовцем, оскільки попередній 

комунікативний хід спрямований до нього. Щоб уникнути розриву між ходами, 

адресат повинен ініціювати наступний крок, або адресант має залишити право 

наступного мовця за собою. Якщо адресат робить комунікативний хід після 

привітання адресанта, він опиняється в позиції ініціації причини дзвінка. З іншого 

боку, саме адресант, як ініціатор дзвінка, повинен увести першу тему розмови, і 

він може це зробити одразу після привітання. Оскільки привітання адресанта 

переадресовує хід адресату, утримання ходу адресантом після свого ж привітання 

скасовує очікуваний розподіл комунікативних ролей і вимагає переорієнтації 

адресата [153]. Така ситуація може спричинити паузу в розмові або накладання 

реплік комунікантів. Якщо ж адресант відповідає привітанням на комунікативний 

хід адресата й одразу ініціює тему розмови в межах одного реплікового кроку, 

відбувається редукція канонічної ініціальної фази лише до одного 

комунікативного обміну «привітання – відповідь на привітання», що може 

акцентувати терміновість дзвінка.  

1 CT: Hey. 

2 CL: Hey. You got the girl? 

3 CT: She`s with me now, yeah [369, 01:12:40]. 

Поданий фрагмент демонструє ініціальну фазу МТР між двома чоловіками, 

які ідентифікують один одного, про що свідчить узаємне неформальне вітання 

Hey, проте не використовують звертання у будь-якій його формі. Перший 

репліковий крок адресанта (2) містить два комунікативні ходи: відповідь на 
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привітання адресата, що є респонсивним ходом комунікативного обміну 

«привітання – відповідь на привітання» ініціальної фази, та уведення першої теми 

розмови, що реалізовано репрезентативним мовленнєвим актом із квеситивною 

ілокутивною силою. Тобто, ініціальна фаза складається лише з одного обміну 

«привітання – відповідь на привітання». 

Крім того, адресант може взагалі випустити привітання і негайно розпочати 

тему розмови, наче привітання адресата було вже привітанням у відповідь на 

виклик, що розглядають як ініціацію інтеракції. У наступному прикладі, який 

представляє розмову між матір’ю (адресат) та донькою (адресант), перший 

комунікативний хід адресата реалізовано неформальним привітанням у поєднанні 

з пестливим звертанням (1), що свідчить про ідентифікацію комунікантами один 

одного. Респонсивний хід адресанта не містить привітання у відповідь, а є 

квеситивним МА, поєднаним зі звертанням Mom (2), що виявляє сімейні стосунки 

між комунікантами, який спонукає адресата до обговорення основної теми 

дзвінка. Можемо стверджувати, що ініціальна фаза цієї МТР складається лише з 

одного комунікативного обміну, а саме «виклик – відповідь-привітання», а 

перший мовленнєвий крок адресанта належить уже до основної фази, оскільки 

уводить першу тему розмови.   

1 CT: Hi, honey. 

2 CL: Mom, what`s going on? 

3 CT: Nothing. It`s just, Charlie is going into the city -... [368, 00:11:38]. 

Випадки, коли адресант надає самоідентифікацію після привітання, 

характерні для розмови незнайомих комунікантів. Початок розмови із 

самоідентифікації або ідентифікації співрозмовника також може відображати 

певні контекстуальні особливості або соціальну відстань між комунікантами. Так, 

в інституційних та ділових, навіть мобільних, розмовах наявна самоідентифікація.  

У наступному фрагменті адресант у відповідь на метакомунікативне Hello? 

неформально вітається та додає ідентифікацію адресата (2). Адресат підтверджує 

свою особистість, хоча попередня репліка адресанта й не була питальною (3). 
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Подальший репліковий крок адресанта (4) містить уведення теми розмови після 

самоідентифікації (This is Cassius Green), що виявляє соціальну відстань між 

комунікантами та впевненість адресанта в тому, що адресат не може упізнати 

його.  

1 CT: Hello? 

2 CL: Hi, Mrs.Costello. 

3 CT: Yes. 

4 CL: This is Cassius Green. I know that you`ve enjoyed our, uh, series on 

birdwatching, so I want to call and... and help you out [370, 00:11:01]. 

Варто зазначити, що у МТР обмін «привітання – відповідь на 

привітання» та обмін «ідентифікація – впізнання» можуть бути повністю 

випущені: адресант може одразу перейти до теми розмови, як тільки адресат 

відкриває канал комунікації. Це також може відбуватись у ситуації зворотнього 

дзвінка, коли комуніканти мають підстави не дотримуватися традиційних 

комунікативних обмінів. 

CT: Hello? 

CL:I`m sorry the product didn`t sell [365, 01:11:13]. 

I <…> pressed speed-dial without even looking.  

‘Cici, can I come in later and book my flights? I go on Saturday, right?’ [350, 

c. 30].  

Е. Щеглофф у своїх дослідженнях ініціальної фази ТР запропонував 

«розподільне правило» (“distribution rule”), характерне для ТР – «перший 

мовленнєвий крок належить адресату» [287]. Адресат навіть може почати з 

уведення першої теми розмови, випустивши ініціальну фазу, оскільки організація 

комунікативної інтеракції часто обумовлена преференціями комунікантів [280] – 

інформацію, яку вважають головною та важливою, вербалізують у першу чергу 

без затримки та пом’якшення [155]. Наступні дискурсивні фрагменти 

демонструють саме таку ситуацію. Перший мовленнєвий крок адресатів 
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актуалізовано квеситивом (1) та репрезентативом із директивною ілокутивною 

силою (2), які вводять тему розмови, а отже належать до основної фази розмови.   

(1) CT: Hey, what's up? 

CL: So, umm, Peach is here. As in here, in your apartment. Something about her 

stolen laptop... [430, 00:23:11]. 

(2) CT: You need to stop calling me. Peach?  

CL: I  just.. wanna to say, you're right, I'm a b@tch, sorry [429, 00:34:58]. 

Проте, і адресант може першим почати розмову, особливо в МТР з добре 

знайомим адресатом, що зазвичай свідчить про нагальність та невідкладність 

справи, наприклад: 

1 CL: Hello! Miranda? 

2 CT: My flight has been cancelled. There’s some absurd weather problem. I 

need to get home tonight. The twins have a recital tomorrow morning at school [373, 

00:28:52]. 

Важливою особливістю МТР є потенційно невизначена локація  адресата, 

що інколи спонукає до її топікалізації. Як зазначають Е. Лор'є та А. Вейленманн, 

визначення локації фактично є структурним елементом ініціальної фази, для 

уведення якого «існують поважні організаційні причини» [234; 315], а саме 

комуніканти МТР не можуть знати про географічне розташування свого 

співрозмовника так, як це можливо при дзвінках на стаціонарні телефони, які 

пов'язані з конкретним та фіксованим місцезнаходженням: будинки, офіси тощо. 

Тому, зрозуміло, що локація не є актуальною у таких ТР. Це, однак, не означає, 

що така топікалізація ніколи не відбувається: наприклад, у домогосподарствах із 

кількома телефонами або бездротовими телефонними апаратами може виникнути 

питання, у якій кімнаті перебуває адресат; крім того, адресант може розглядати 

певні аспекти поведінки адресата як підставу для топікалізації місця його 

знаходження, наприклад: 
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… I snapped upwards so quickly I almost toppled off the loo seat. ‘Louisa, 

that’s amazing! When do you get here? Do you know where you’re staying? God, 

there are so many places I’m going to take you!’ 

‘Angela, are you on the toilet?’ 

Yes. ‘No?’ 

’Good, because that would be disgusting’… [350, c. 27].  

І. Хатчбі та С. Барнетт зазначають, що у МТР запитання Where are you? 

замінює метакомунікатив How are you? стандартний для обміну «попереднє 

розпитування – відповідь» у ТР на стаціонарних лініях. Дослідники також 

зауважують варіативність прагматичного значення та експресивного вираження 

такого запиту, а саме: як метакомунікативне кліше для підтримання інтеракції або 

як питання, яке вводить першу тему розмови (так само як уживають How are 

you?) у тих випадках, коли є певна причина для топікалізації місцезнаходження 

[227]. 

Однак, наше дослідження виявило, що, по-перше, вищезгадані питання, а 

також загальні питання з подібним прагматичним значенням установлення локації 

та попереднім розпитуванням відповідно, можуть співіснувати, наприклад: 

My phone vibrated quietly, snapping me out of a quickly developing bumping-

into-Brad-Pitt fantasy. It ' was Louisa. 

‘Hey,’ I said, and utched the chair right up to the glass to get better reception. 

‘Are you in New York? Are you OK?’ 

‘Yes and yes,’ she laughed down the line. ‘We got in a couple of hours ago. Tim 

just went out to meet some people at the bar.’ [350, c. 46]. 

По-друге, найчастіше з’ясування та/або повідомлення локації пов'язано 

з певною поточною інтерактивною діяльністю одного чи обох комунікантів. Тож, 

ми стверджуємо, що комуніканти застосовують комунікативний обмін «запит 

локації – інформування» як додатковий (факультативний) елемент у межах 

більш розширеної ініціальної фази, щоб виконати завдання (а) уточнення, 

визначення або формулювання місця розташування і (б) встановлення 
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інтеракційно відповідних зв'язків між поточним розташуванням та поточною 

діяльністю. 

Обмін «запит локації – повідомлення локації» може бути актуалізований 

таким чином: окрім відкритого запиту локації, що виражений спеціальним 

квеситивом Where are you?, можуть бути вжиті загальні квеситиви на кшталт Are 

you at Union street? Are you in New York? Are you there?, так звані «candidate 

formulations» [237], що виявляють, як комуніканти орієнтовані на спільне 

досягнення зустрічі й показують обізнаність щодо діяльності один одного; 

повідомлення локації може вказувати на конкретне місцезнаходження I’m sitting 

on a train або тимчасове we are on our way. Також трапляються випадки взаємного 

запиту та обміну інформацією стосовно своєї локації. Наприклад:   

1 CT: Hello 

2 CL: Hey, where are you? I'm in the Village. Maybe we can finish our talk. 

3 CT: Yeah, I'll be there in 15minutes [429, 00:17:52]. 

Наведений приклад демонструє поєднання в одному репліковому кроці 

адресанта (2) чотирьох комунікативних ходів: 1) відповідь на привітання адресата 

– метакомунікатив Hey, що свідчить про неформальний характер стосунків між 

комунікантами; 2) запит локації адресата, виражений спеціальним квеситивом 

Where are you?; 3) повідомлення своєї локації, актуалізоване репрезентативом I'm 

in the Village; 4) уведення першої теми розмови. Респонсивний крок адресата (3), 

виражений комісивним МА, імпліцитно також повідомляє локацію; його 

прагматичне значення полягає в тому, щоб повідомити адресанта про таке: я 

розумію, що ти мене чекаєш у певному місці, де я буду десь за 15 хвилин, і тоді 

ми зможемо закінчити нашу розмову. Як бачимо, обговорення комунікантами 

свого місцезнаходження сприяє координації їхньої взаємної поточної діяльності, 

спрямованої на досягнення мети, у цьому випадку – зустрічі.    

Розглянемо ще один фрагмент телефонної розмови. Адресат відповідає на 

виклик від незнайомого адресанта клішованим Hello? (1), вимовленим із 

висхідною інтонацією (про що свідчить питальний розділовий знак), що вважають 
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лише відповіддю на виклик, а не вітанням співрозмовника, оскільки адресат не 

мала змоги ідентифікувати його. Респонсивний репліковий крок адресанта 

містить вітання, поєднане з ідентифікацією адресата та самоідентифікацію (2), що 

підтверджує той факт, що комуніканти  не перебувають у близьких стосунках і не 

можуть одразу впізнати один одного. У наступному репліковому кроці (3) адресат 

вітається зі співрозмовником (це ще раз доводить, що перше Hello? не було 

вітанням, а слугувало лише для відкриття каналу комунікації), повідомляє свою 

локацію (I’m at Toast) та ініціює питання стосовно відповідності місця свого 

перебування. Можемо зробити висновок, що повідомлення місцезнаходження 

адресата пов’язане з попередньою домовленістю про зустріч саме там, а отже 

корелює з поточною діяльністю адресата:  

1 'Hello?’ I answered the unfamiliar mobile number in a heartbeat.  

2 ‘Hello, Angela? This is Blake, James Jacob’s assistant?’ 

3 ‘Oh hi, I’m at Toast, am I in the wrong –’ I started. 

4 ‘Yeah, James isn’t coming? His flight was delayed and he can’t make it?’  

Blake continued. 

5 ‘I – are you asking me or telling me?’ I was a little confused by the way all of 

Blake’s sentences ended in a question. 

6 ‘He’s totally sorry and we’ll call you later with a new meet-up address? Bye.’ 

And he hung up [350, c. 55]. 

Тему місцезнаходження комунікантів найчастіше топікалізують на початку 

розмови і, як уже було згадано, можуть використовувати для введення причини 

дзвінка. Проте вона може виникнути в будь-який момент розмови, як у 

наступному прикладі, у якому адресант розпитує адресата про її 

місцезнаходження, пояснюючи це своїми намірами надіслати за нею машину: 

‘Right, OK, <…> You’re on Melrose? And you want to meet somewhere without 

any even vaguely sexual connotations. Where are you exactly? I’m sending a car.’ [350, 

c. 220]. 
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Мобільний телефон носять із собою будь-де в будь-який час, тому деякі 

моменти можуть бути незручними для того, щоб адресат міг відповісти на 

дзвінок. Ці ситуаційні ускладнення, а також технічні проблеми, як-от поганий 

зв'язок або чутність, можуть вплинути й бути вербально відображені в ініціальній 

фазі МТР. Тож, у межах цієї фази ми виокремлюємо обмін «з’ясування 

доступності – підтвердження / заперечення», який, як і всі раніше зазначені 

обміни, може бути повним або включати лише комунікативний хід одного з 

комунікантів, а також поєднуватися з іншими комунікативними ходами в межах 

одного реплікового кроку. З’ясування доступності може бути вербалізоване 

загальними квеситивними МА на кшталт Is it/this a good/bad time (to talk/chat)? 

Can you talk (right now)? Have you got a couple of minutes? Can you hear me? Are 

you still there?, а підтвердження або заперечення доступності – позитивними чи 

негативними репрезентативними МА, інколи у поєднанні з поясненнями та/або 

вибаченнями чи виправдовуваннями.  

1 CT: Hello? 

2 CL: Hey, it`s Stuart. Is it a bad time? 

3 CT: No, no. Not at all. I`m just making breakfast. We had an incredible time 

and we loved Jessica. She`s adorable [364, 01:10:31]. 

У наведеному прикладі адресат розпочинає розмову метакомунікативним 

Hello? (1). Це вказує на невідомого або невизначеного адресанта, що 

підтверджено його самоідентифікацією після неформального вітання (2). У цьому 

ж репліковому кроці адресант робить спробу з’ясувати доступність адресата (Is it 

a bad time?), на що адресат відповідає заперечно (3), чим підтверджує свою 

доступність, оскільки питання так само має заперечне прагматичне значення. 

Адресат також відзначає свою поточну діяльність (I`m just making breakfast), 

маючи на увазі, що вона їй не заважає розмовляти по телефону.  

1 ‘Angie?’ she answered. 

2 ’You’re all right then?’ I asked, faking annoyance. ‘Where were you last 

night? With Joe?’ 
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3 ‘No,’ she sniffed. ‘Sorry Angie, I can’t talk, I’m busy. And you don’t want to 

get in trouble with your movie star.’ [350, c. 99].  

Як бачимо, у поданому дискурсивному фрагменті комунікативний хід 

адресата, що заперечує доступність (I can’t talk), містить також вибачення, 

поєднане зі звертанням (Sorry Angie), та пояснення (I’m busy). 

Окрім ситуативних ускладнень, які обмежують доступність адресата,  певні 

перешкоди через технічні проблеми, пов’язані з використанням мобільних мереж, 

також можуть бути вербалізовані комунікантами під час ТР. До того ж, вони 

виникають на будь-якому етапі розмови й зазвичай реалізовані 

репрезентативними мовленнєвими актами на кшталт I think I’m losing the 

connection. Sorry, you’re breaking up (a little). My battery is low – we might get cut off, 

I’m afraid. I can’t hear you, квеситивами Are you there? Do/Can you hear me?, а 

також метакомунікативами Hello? Hi?, вимовленими з висхідною інтонацією, та 

звертанням до комуніканта. Наприклад:  

(1) CL: So, we should really try to find time next week for a meeting. What 

do you think? … Hello? Are you there? Hmm.  Hi, Chris? 

CT: Yes, I'm here. Sorry, we got cut off. I don't know what happened. 

CL: That's OK. Anyway, as I was saying …. [356, c. 57]. 

(2) CL: Miranda? 

CT: Are you there? 

CL: I m about to walk in. I’ll call you as soon as I… 

CT: Hello?  

CL: While you’re out… Miranda needs you to go to Hermes to pick up 25 scarves 

we ordered for her. 

CT: Okay! 

CL: Cassidy forgot her homework at Dalton. Pick that up. Miranda went out to 

meet with Meisel. And she’ll want more Starbucks when she gets back. 

- Hot Starbucks. 

CT: Can you just repeat the first …? Hello? [373, 00:18:07]. 

 
 



88 
 

(3) CL: I 'm actually still waiting for the train so I'm afraid I might be a few 

minutes late.  

CT:  Sorry, you're breaking up a little. I didn't catch that last part.  

CL:  I said I might be a few minutes late to your office.  

CT: Oh, OK. That's no problem. I`ll see you when I see you.  

CL: I should be there by 9.15 at the latest, but I'll call you again if there are any 

more delays. Listen, I think I'm losing the connection. I'd better go. [356, c. 60]. 

Викладені результати аналізу дають змогу зробити висновок про вагомість 

впливу технічних та соціальних чинників на варіативність, особливості 

організації та вербальної реалізації МТР, що великою мірою виявляється на 

ініціальній фазі, тому ми зосередили свою увагу на ній. У межах цієї фази МТР 

ми додатково виокремлюємо обміни: «запит локації – інформування» та 

«з’ясування доступності – підтвердження / заперечення».  

 

2. 2. Основна фаза телефонних розмов 

У той час як особисті зустрічі можуть і часто трапляються випадково, 

поняття “випадкова” телефонна розмова є неможливим, тому що хтось завжди 

повинен ініціювати дзвінок, набравши номер (навіть якщо набрано неправильний 

номер). Тому необхідно визнати, що телефонні розмови завжди мають причину, 

навіть якщо ця причина є “нічого особливого, просто подзвонив/ла привітатись”. 

«Уведення причини дзвінка – це те, що йде відразу після встановлення взаємно 

погодженого залучення комунікантів до участі в розмові» [288, с. 111], тобто 

після ініціальної фази, та розпочинає основну фазу ТР. Уведення причини дзвінка, 

тобто першої теми розмови, зазвичай здійснює адресант як ініціатор ТР. 

Основна фаза є медіальною за своєю позицією в ТР, змістовою за своїм 

семантико-прагматичним наповненням та контактопідтримувальною за своїм 

метакомунікативним призначенням. Вона розгортається на тлі усталеного 

комунікативного зв'язку між співрозмовниками. Прагнення комунікантів залучити 

один одного до спілкування і продемонструвати свою увагу й зацікавленість є 
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головною передумовою успішної міжособистісної комунікації, особливо на цьому 

етапі. Отже, метакомунікативними завданнями основної фази є: підтримання 

уваги і зацікавленості співрозмовника; стимулювання розвитку інтеракції; 

контроль розуміння; збільшення міжособистісної атракції та забезпечення 

позитивного комунікативного клімату [62, с. 15], що сприяє підтриманню 

контакту та слугує підґрунтям для обміну змістовою інформацією.  

На відміну від ініціальної та завершальної фаз, основна фаза 

характеризується більш складною структурою і меншою конвенційністю [63, с. 4]. 

У залежності від типу ТР (п. 1.3.2.), комунікативної ситуації, стосунків між 

комунікантами, мети інтеракції та інших екстралінгвістичних чинників 

варіюється тематико-інформативна основа ТР, представлена послідовністю 

структурно-семантичних компонентів різної інформативної та змістової 

насиченості [17, с. 6-7]. 

2.2.1. Тематична організація основної фази.  

Як відзначають деякі дослідники [ 17, с. 6-7; 63, с. 4; 221, с. 149] та як 

виявив наш аналіз, вивчення структури основної фази будь-якого діалогічного 

тексту є складним процесом через різноманіття варіантів тематичного розвитку 

розмови та розмитість тематичних кордонів. Так, упродовж ТР комуніканти 

можуть обговорювати одну тему, тобто основна фаза складатиме один 

тематичний блок; поєднувати дві, три чи більше тем, які можуть бути 

незалежними одна від одної, логічно продовжувати одна одну чи перетинатися; 

комуніканти можуть переходити до наступної теми, потім повертатися до 

попередньої або торкатися декількох тем одночасно. При цьому одна тема (або 

більше) може бути головною, а інші другорядними.  

Схематичне вираження зазначених варіантів тематичного розвитку основної 

фази ТР вбачаємо таким: Тема 1 … Тема N …, де N – будь-яке число від 1 (якщо 

основна фаза містить один тематичний блок) до безкінечності. 

Яскравим підтвердженням можливості співіснування значної кількості 

тематичних блоків у межах однієї ТР є розмова між Президентом США 
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Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Австралії Малькольмом Тернбуллом, яка 

тривала близько 25 хвилин (транскрипт розмови – Додаток В [360]). 

Проаналізувавши тематичне навантаження основної фази цієї розмови, ми 

виокремили одну головну й 18 другорядних тем. Задля унаочнення наших 

висновків щодо розмаїття варіантів тематичного розвитку основної фази ТР ми 

позначили кожен окремий тематичний блок цієї розмови іншим кольором, а 

головну тему виділили жовтим фоном. Головна тема цієї розмови, яка й була 

причиною дзвінка, пов'язана з обговоренням угоди, підписаної Австралією ще з 

адміністрацією Барака Обами щодо прийняття біженців із австралійських 

резервацій. Вона не розпочинає основну фазу ТР між політичними лідерами, а 

уведена прем’єр-міністром, як ініціатором цієї розмови, лише у 13-му 

репліковому кроці. Попередні теми, а саме Тема 1 – привітання президента 

Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса зі вступом на посаду (I want to 

congratulate you and Mike Pence on being sworn in now <…> (7)); Тема 2 – 

підтвердження спільних інтересів та взаємної підтримки (<…> we are both looking 

to make our relationship which is very strong and intimate, stronger than ever – which I 

believe we can do <…> (7); <…> I believe you and I have similar backgrounds, 

unusual for politicians, more businessman <…> I look forward to working together 

<…> (9); <…> We do have similar backgrounds <…> (10)); Тема 3 – зазначення 

труднощів, що виникають через екстремістську організацію ІДІЛ (<…> This ISIS 

thing — it is something we are going to devote a lot of energy to it <…>  (10);  Тема 4 

– підтвердження спільності поглядів керівництва США та Австралії на 

імміграційну ситуацію (<…> We are very much of the same mind <…> (11));  

Тема 5 – коментування ситуації з біженцями із Сирії (11, 12) слугували 

налагодженню сприятливого комунікативного клімату між комунікантами та 

підґрунтям для уведення головної теми розмови.  

Обговорення головної теми розмови триває до 51-го реплікового кроку 

включно, проте в процесі інтеракції спостерігаємо її перетин із іншими темами, 

які є дотичними до головної, оскільки також торкаються імміграційних процесів: 
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Тема 6 – заборона імміграції урядом Трампа (14, 34), Тема 7 – ситуація, у якій 

перебуває Америка через імміграційні процеси (14. 46), Тема 8 – імміграція з 

Куби до США під час керівництва країною Джиммі Картера (14), Тема 9 – 

заборона на імміграцію до Австралії морем (21, 51-53), Тема 10 – ситуація у 

Німеччині (24-26), Тема 11 – згадка прем’єр-міністра про свій виступ на засіданні 

Організації Об’єднаних Націй стосовно імміграційної політики (27), Тема 15 – 

обговорення тих, хто бомбував Бостон (48-50); окрім того Тема 12 (32,58) 

ілюструє вираження незадоволення Д. Трампа стосовно цієї розмови; Тема 13 

(35-36) розкриває ставлення комунікантів до важливості домовленостей; Тема 14 

(36, 38) репрезентує критичне ставлення Д. Трампа до попереднього уряду, який 

уклав цю угоду; Тема 16 (53-54) дискутує ставлення Б. Обами, який підписував 

домовленість, до ситуації; Тема 17 (54-58) торкається занепокоєння президента 

Трампа щодо впливу цієї ситуації на його імідж. На завершення розмови прем’єр-

міністр Тернбулл ініціює обговорення ще однієї теми (Тема 18), що не дістає 

підтримки у президента Трампа (59-60). 

У перебігу дослідження з’ясовано, що кожен тематичний блок може бути 

представлений у межах реплікового кроку одного з комунікантів (що 

спостерігаємо у вищезгаданій розмові – Теми 1, 3, 4, 8, 11), декількох кроків 

(якщо мовець повертається до попередньої теми у своїх подальших репліках – 

Теми 6, 7, 12, 14)  або комунікативним обміном, що включає комунікативні 

ходи обох співрозмовників (Теми 2, 5, 9,10, 13, 15-18).   

Так, у розглянутому далі фрагменті тема про зайнятість адресата становить 

лише частину його реплікового кроку й не дістає свого продовження у розмові. 

Наступний комунікативний хід адресата в межах цього самого реплікового кроку  

(Shouldn't you be interviewing your movie star?) ініціює вже нову тему розмови: 

‘It’s been such a ridiculous day. ’ 

'Yeah, I’ve been busy too. We were in the studio until — like — three this 

morning,’ Alex replied through a yawn. ‘Shouldn't you be interviewing your movie 

star?’  [350, c. 74]. 
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Наступний фрагмент містить тематичні блоки, що складаються з 

комунікативних обмінів. До того ж у межах реплікових кроків 4, 5, 6 перший 

комунікативний хід є респонсивним, а другий – ініціативним (уводить нову тему 

розмови), тобто вони належать до різних тематичних блоків. Спостерігаємо 

чіткий перехід від однієї теми до іншої – одна тема завершується й тоді 

починається наступна.     

Однак, може відбуватись і поступовий перехід (stepwise transtion) 

[221, с. 152-153] від однієї теми до іншої, коли комунікативний хід мовця 

пов’язаний із попередньою, але водночас розпочинає наступну тему розмови, що 

й спостерігаємо у поданому фрагменті на стику тематичних блоків 3 і 4 [423]: 
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Ініціація нової теми розмови може також відбуватися, коли попередня 

тема ніби “зависає у повітрі”, що характеризується відсутністю відповідної 

реакції та може бути вербалізована протяжно вимовленими 

контактопідтримувальними Yeah…, So…, Well…; надмірною паузацією, 

наприклад:  

President Nixon: On Pat [Patrick Gray], what's your advice? What do you 

and Henry think? 

Kleindienst: Well… 

President Nixon: You- I'll take care of my problems, let me tell you, you can 

tell Petersen, he, I, uh, I've got my own, I can handle my own way, you know. I'm 

not gonna draw all this; this is a little bit different version than Petersen told me. 

Petersen told me that Ehrlichman had ordered...that Gray was going to say that 

Ehrlichman had ordered him to destroy the documents. Now, that turns out to be 

untrue, doesn't it? [404]. 

Варто зазначити, що теми розмови можуть бути попередньо 

анонсованими, що досягається вживанням метакомунікативних висловлень – 

структивів [108, с. 42; 26, с. 80; 75], які структурують, маркують і уточнюють 

внутрішню тематичну організацію продукованого тексту. Як засвідчує 

проаналізований нами ілюстративний матеріал, вони можуть бути виражені 

розповідними реченнями: I have a story to tell, I want(ed) you to know what 

happened, Something's happened (1),  I’ll explain…, I will tell you…, I'll describe 

his attitude  (2, 3), Let me explain, Let me tell you this, Let me describe …, Let me 

give you his version of it (3), іноді з експліцитним оцінним ставленням: I have 

something terrible to tell you; загальними інвертованими та неінвертованими 

питальними реченнями: Did you hear the terrible news? You wanna hear a 

story? Look, there is something I want to ask you або Can I ask you a question? 

(4): 

 (1) Johnson: That's - that's - I'm very happy to hear that Dick, because that 

is taking place. Here's the history of it, I didn't want to call you, but I wanted you... 
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Nixon: Something that is... 

Johnson: I wanted you to know what happened. UPI ran a story, Quoting I 

guess it was Fink, "a highly placed aide to Nixon, said today about the Vietnamese 

decision to boycott Paris talks did not jibe. With assurances given that major 

presidential candidates by Johnson". [389]; 

(2) He took the receiver. ‘This is Captain Rocher. I am ranking officer here.’ 

‘Rocher,’ the voice said. ‘I will explain to you who I am. Then I will tell you what 

you are going to do next.’ [346, c. 436]; 

(3) President Nixon: Hello Dick, how are you? 

Kleindienst: Good. I and Henry are down at my office with Pat Gray. Let me 

give you his version of it, before we discuss the ramifications of it. I'll describe his 

attitude. Several days after the apprehension of the Watergate buggers, he was 

asked to come over and met in John Ehrlichman's office. And there was Dean. A 

good part of the conversation was John Dean, Ehrlichman saying nothing, John 

Dean says, "Pat, here's some highly sensitive, very secret files that were in the 

possession of Howard Hunt that had nothing to do with the Watergate case [404]; 

(4) ‘Don’t worry, Angela,’ Mum sighed dramatically. ‘We’ve got used to the 

idea that you’ve abandoned us. You’ve got your new life now with your boyfriends 

and your friends. How is Jenny? Now she’s a beautiful girl.’ 

‘She’s fine.’ I don’t know what I was expecting, really. ‘Mum, can I ask you 

something?’ 

‘What a silly question, of course you can.’ 

‘Have you ever kept a secret from Dad?’ [350, c. 273–274]. 

Р. Хоппер слідом за Дж. Стріком порівнює такі передмови з жестами 

під час спілкування віч-на-віч: як і жести, вони передбачають, розкривають 

та втілюють подальші мовленнєві дії, дають можливість співрозмовникові 

усвідомити та відреагувати на дію до її фактичного здійснення [221, с. 164; 

301].   
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2.2.2. Реалізація комунікативних обмінів у межах основної фази.  

Як відомо, тематичний блок може бути представлений комунікативним 

обміном або послідовністю декількох обмінів, з’єднаних тематично, що 

визначають як комунікативна (мовленнєва) трансакція [182, с. 167; 297, с. 25; 

147, с. 582]. Різні ролі комунікантів, мета комунікації та ситуації мовленнєвої 

взаємодії породжують різні типи комунікативних обмінів / трансакцій у 

межах основної фази ТР, які, послуговуючись класифікацією 

О. В. Яшенкової [147],  визначаємо за головним ініціативним ходом / 

комунікативним обміном відповідно [196, с. 137; 176, с. 64]: 

1) інформативні, ілокутивна мета яких полягає у повідомленні 

інформації: 

 ‘Catherine, something's happened.’  

‘What?' 

‘Something's happened.' I forced the words out. 'I'm married. I got married 

last night to Alastair.' 

‘You've done WHAT?’ 

‘I got married.’ 

‘How could you be so BLOODY STUPID? I can't believe this! I just don't 

believe this!’ I heard her call for Helen, heard Helen's squeal of shock. [345, 

c. 214]; 

2) іліситативні, спрямовані на отримання необхідної інформації [147, 

с. 585]: 

‘What’s up?’ Alan asked. 

‘We’ve got another one.’ 

It took a moment for Alan to figure out what Tobias was talking about. 

‘Her name is Victoria Miller. Twenty-six. Attractive, blond. Housewife. No kids. 

The husband is with Brand, Gates and Valcroft, the ad agency.’ 

‘Is there a body?’ 

‘No. She’s just missing, but we know it’s him.’ 
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‘The same note?’ 

‘On the bed on the pillow. “Gone, But Not Forgotten.” And there’s another 

black rose.’ 

‘Was there any sign of a struggle this time?’ 

‘It’s just like the others. She could have disappeared in a puff of smoke.’  [351, 

с. 23]; 

3) директивні, з перлокутивною метою спонукання співрозмовника до 

виконання дії [99, с. 182; 309, с. 92]: 

CL: Listen carefully. In exactly one hour, go to the Hotel Marquis. Pick up 

an envelope marked “Doris” at the front desk and dress sexy. 

CT. What? Hello? [374, 01:15:39]; 

4) метакомунікативні, спрямовані на формування, налагодження та 

підтримку міжособистісних стосунків:  

Hoover: Well, I deeply appreciate what you did, because it certainly was 

wonderful of you to do it. 

Nixon: Yeah. Well. I wanted to. (laughs) 

Hoover: I know you wanted to, but it was wonderful to do it, at a time when 

they've been shooting at all sides at you [403]. 

За своєю структурою комунікативні обміни можуть бути простими, що 

складаються з двох комунікативних ходів (ініціативного і респонсивного), та 

складними, що окрім головної пари містять другорядні комунікативні ходи, 

які у багатьох випадках сприяють успішній реалізації всього обміну. 

Розглянемо мовну та мовленнєву реалізацію комунікативних ходів 

співрозмовників у межах запропонованих типів обмінів.  

Інформативний обмін. Проаналізовані матеріали засвідчують, що 

простий інформативний обмін може бути представлений такими 

комбінаціями комунікативних ходів, при цьому ініціативний хід 

(інформування) становить репрезентативний МА чи сукупність декількох 

таких актів, що реалізуються розповідними реченнями повного або – за 
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наявності у комунікантів спільних фонових знань – неповного складу [142, 

с. 290]:  

а) обмін «інформування – уточнення, з’ясування додаткових 

фактів». Респонсивний хід у такому обміні націлений на отримання 

додаткової інформації, сприяючи її кращому розумінню та виражається 

квеситивними МА, реалізованими різноманітними за своєю семантикою і 

структурою питаннями (1, 2), номінативними реченнями (2), наприклад: 

(1) CT: I actually had a really good time. It was the most fun I`ve had all 

summer. It`s so boring in Great Neck, you can`t imagine. 

CL: Why do you live there? [362, 00:25:00];   

(2) 'I'm trying to find something out about a man named Zander in 
Dusseldorf.' 

'Dieter Zander?'  

<…> 

'Tailor Winthrop and Dieter Zander were partners in a business deal. 

Zander was sent to prison for manipulating some stock, and while he was in 

prison, his house burned down, killing his wife and three children. He blames 

Taylor Winthrop for what happened.' 

'Is Zander still in prison?' [355, c. 228]; 

б) обмін «інформування – емоційна реакція» (задоволення, радість, 

прикрість, роздратування, здивування, байдужість тощо). Свої емоції 

комунікант може виражати інтонацією, паузацією, зміною наголосу, а також 

експресивними МА, які реалізовано вигуками: Oh! Wow! No! Oh my god! 

Good god! No way! What a pity!, питальними реченнями: Really? Who cares? 

So what? Is that it? Seriously? Why? Why are you telling me this? (1) з 

позитивною та негативною конотацією, етикетними формулами: I’m sorry (2), 

прислівниками Anyway, Whatever на позначення байдужості, повторами 

попередніх реплік співрозмовника (3): 

 (1) 'Adding "honestly" to the end of every sentence isn't going to stop me 

having to work my ass off to keep you on the interview. The only reason you're not 
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on a plane back right now is because we had an email from James's people 

reiterating the fact that he wouldn't speak to anyone else from the magazine.' 

'Seriously?' I was surprised [350, c. 134]; 

(2) CT: I`m in my home town right now. In Louisiana. My... My best friend 

from high school passed away. I just went to his funeral. 

CL: Liam, I am so sorry, man, I mean, are you all right?  

CT: Yeah, I think so. [363, 00:20:35]; 

(3) I stopped actively not biting my nails. ‘It’s not ready.’ 

‘It’s not ready?’ [350, c. 86]; 

в) обмін «інформування – підсумовування», у якому респонсивний 

хід – це перефразування інформації, отриманої від мовця. Резюмуючи 

почуте, комунікант здійснює перевірку правильності власного розуміння 

отриманого повідомлення, що може бути реалізовано репрезентативними МА 

часто з підметом, вираженим особовим займенником у другій особі You, та 

предикатами із семою ‘уважати’: You mean…, You think…, You suppose…, You 

consider…, що можуть поєднуватися з квеситивними МА, вербалізованими 

односкладними реченнями Right? Correct? для з’ясування правильності 

розуміння: 

Mr. Bows: I'm referring to our last conversation on Monday, July 22. 

Dr. Balis: You mean your request for assistance in committing Ms. Bows, 

your wife, to a psychiatric facility? [417]; 

г) обмін «інформування – доповнення», у якому респонсивний хід 

логічно продовжує попередній комунікативний хід і так само реалізується 

репрезентативними МА:  

Deena: Tom, they are hijacking planes all up and down the east coast. They 

are taking them and hitting designated targets. They’ve already hit both towers of 

the World Trade Center. 

Tom: They’re talking about crashing this plane. (a pause) Oh my God. It’s a 

suicide mission… [408]; 
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ґ) обмін «інформування – запит інструкцій, пропозицій», у якому 

запит актуалізується квеситивними МА з предикатами want, suggest: What do 

you suggest? What do you want me to do?, наприклад:  

(1) Driver: There’s a bag in the trunk with some money. Keys are under the 

left rear wheel... 

Irene: What do you want me to do with it?... [426, c. 86];   

(2) President Clinton: Sorry, but we've only got a couple of minutes. 

Hillary's expecting her 3:15 from Boutros Boutros-Ghali. I gotta leave the line 

open … So we gotta talk, y'know, softly. 

Monica Lewinsky: You want me to go first? [444];          

д) обмін «інформування – оцінне судження», що характеризується 

позитивною (1) чи негативною (2) оцінкою (підтримка або осуд слів 

співрозмовника). Респонсивний хід актуалізується переважно розповідними 

реченнями повного/неповного складу на кшталт Good, Great, Fine, Right, 

Perfect, Stupid, I like it, I don’t like it, That's right, It’s horrible, You’re stupid та 

ін.: 

(1) Walker: Ah, I-there’s one guy that’s actually voted with me on a bunch of 

things I called on Saturday for about 45 minutes, uh, mainly to tell him that while I 

appreciate his friendship and he’s worked with us on other things, to tell him, well, 

I wasn’t going to budge. 

Murphy: Goddamn right! [412]; 

(2) Dr. Balis: Tom was very upset and agitated when he called. He said that 

you were missing. 

Ms. Bows: Oh, that's nonsense!  [418]; 

е) обмін «інформування – подяка», респонсивний крок у якому 

реалізовано вживанням етикетних формул Thank you, Thanks та 

репрезентативних МА, вербалізованих реченнями повного складу із семою 

‘вдячність’: 
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Taylor Swift: “Um, yeah. I mean go with whatever line you think is better. 

It’s obviously very tongue-in-cheek either way.” 

Taylor Swift: “And I really appreciate you telling me, that’s really nice.” 

Kanye West: “Oh – yeah. I just had a responsibility to you as a friend. I 

mean, thanks for being like so cool about it.” 

Taylor Swift: “Aw, thanks. Yeah, I really appreciate it. Like, the heads up is 

like, so nice. [inaudible] even asking or seeing if I would be okay with it and I just 

really appreciate it. Like I would never expect you to like tell me about a line in 

one of your songs.” [383]; 

є) обмін «інформування – підтвердження розуміння, обізнаності / 

нерозуміння». Розуміння в такому обміні може бути виражено реченнями 

повного складу на кшталт I see, I understand, I know, I’ve heard тощо (1); 

односкладними реченнями: Right, Уeah (2); реченнями, що експліцитно 

повторюють граматичну організацію або семантичний склад окремих 

сегментів ініціального комунікативного кроку (2); репліками-вигуками Um, 

Mhm, Uhuh, Oh,  що свідчать про сприйняття адресатом інформації [309, 

с. 139; 142, с. 290]:  

(1) Ms. Bows: It seems that some scientists were studying a meteor and they 

might have discovered life on Mars, or at least life four and a half billion years 

ago. 

Dr. Balis: Yes. I heard the press conference this morning. I think it's 

wonderful. [424]; 

(2) 'So, there are some real interesting photos online this morning,' Alex 

said. 

'Yes, yes there are...' [350, c. 134];   

Нерозуміння інформації виражається заперечними розповідними 

реченнями на зразок I don’t understand, I'm not sure I'm following you: 

Mr. Bows: I guess it was a bit inappropriate for me to suggest such an 

action. But I did presume that you would reevaluate Sylvia's latest behavioral 
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changes and severe mood swings to arrive at a more appropriate treatment for her 

psychosis. But it is my current understanding that not only are you unable to 

properly diagnose her mental state, you are actively encouraging her in 

unbelievably lewd behavior. 

Dr. Balis: I'm not sure I'm following you, Mr. Bows. [417]; 

ж) обмін «інформування – заперечення». У такому комунікативному 

обміні своїм респонсивним ходом комунікант заперечує причетність до 

ситуації, про яку повідомлено в попередній репліці, і виражає це 

негативними репрезентативами, які можуть бути поєднані з односкладними 

запереченнями No та клішованими вибаченнями I'm sorry:   

CL: "You left a note on my car. You hit the side of my car in the Shop Rite 

parking lot? Thanks so much for leaving a note -- I know so many schmucks would 

just drive away." 

CT: "No, I'm sorry, I didn't go to Shop Rite yesterday. There must be some 

mistake." 

CL: "But this is the number that was left. Look, man, my car is completely 

ruined. I took it to the shop this morning and there's at least five thousand dollars 

in damages here. I can't even drive it for three days." 

CT: "I'm sorry, but that really wasn't me." [379]; 

з) обмін «інформування – стимулювання подальшої мовленнєвої 

дії», у якому респонсивна відповідь може бути реалізована директивними 

МА: Go on, Proceed, Come on, spill it; Keep going; директивними та 

квеситивними МА із семою ‘tell’: Tell me more; What can you tell me?, 

односкладними реченнями на зразок And? із квеситивною іллокутивною 

силою: 

Deena: They just hit the Pentagon. 

Tom: O.K….O.K. What else can you tell me? [409]; 

и) обмін «інформування – каузація припинення мовленнєвої дії». 

Респонсивний хід у такому обміні може бути актуалізований директивними 
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МА на зразок Save it, Cut it out, Shut up, Don’t! Stop!; Hold on або 

репрезентативами, що є спробами завершити розмову або перервати 

співрозмовника: I gotta go; It’s enough; Enough:  

‘We haven’t located the canister yet. The situation is complex. Robert Langdon 

has been quite an asset. We have a lead on catching  the man assassinating cardinals. 

Right now we are headed –‘ 

‘Ms Vetra,’ Olivetti interrupted. ‘You’ve said enough.’ [346, c. 393-394];     

і) обмін «інформування – обіцянка», у якому типова реакція 

вербалізована комісивним МА, із предикатом у формі майбутнього 

неозначеного часу: 

Mr. Fleck: I know you can make it all right Doctor Balis. She thinks the 

world of you and she trusts you so completely. She'd listen to you. Please Doctor 

Balis. Please! 

Dr. Balis: I'll try to see if I can undo some of the damage you've done. [357]; 

ї) обмін «інформування – перепитування», який репрезентує 

нерозуміння адресатом повідомлення значення інформативного ходу чи його 

несприйняття внаслідок певних екстралінгвістичник причин (поганої якості 

зв’язку тощо), що виражається квеситивними МА, вербалізованими 

питальними реченнями повного/неповного складу:  

  CT: My flight has been cancelled. There’s some absurd weather problem. I 

need to get home tonight. The twins have a recital tomorrow morning at school. 

CL: What? 

CT: At school. [373, 0:28:52]. 

Отже, можемо стверджувати, що проведений аналіз виявив значну 

варіативність реалізації респонсивного ходу комунікантів на таку мовленнєву 

дію, як інформування.   

Іліситативний обмін. Досліджуючи засоби вираження простого 

іліситативного обміну в межах основної фази телефонної розмови, 

виокремлюємо такі комбінації ініціативного та респонсивного ходів:  
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а) обмін «запит інформації  – інформування». 

Ініціативний хід у такому обміні спрямований на отримання інформації 

і, як правило, представлений квеситивними МА, що реалізовані спеціальними 

(2), загальними питальними реченнями (інвертованими та неінвертованими) 

(1) і непрямими питаннями: I want to hear …, I want to know …, I’d like you to 

explain …, I’d like to get a better understanding of… та квеситивними і 

директивними МА з предикатами із семою “говоріння” на кшталт Can you tell 

me…, Tell (me) …, Say …, Explain … (2, 3):  

(1) ‘Going anywhere nice?’ Like Kate Moss’s hotel room?  

‘We’re gonna try out some new stuff at an open mic night in the city,’ he 

said. ‘See what it sounds like live.’ [350, c. 99]; 

(2) Dr. Balis: Hmm. How long were you in the hospital? 

Mr. Michel: A couple weeks – I wanted to go back to work as soon as I 

could [415]. 

Як бачимо з наведених прикладів, іллокутивною метою респонсивного 

ходу в цьому обміні є надання потрібної інформації, що досягається 

використанням репрезентативних МА, реалізованих повними та еліптичними 

розповідними реченнями, які в багатьох випадках надають більше 

інформації, ніж експліцитно запитує адресант.   

б) обмін «запит інформації – уточнення», у якому респонсивний хід 

виражає невпевненість адресата ініціативного ходу в тому, яку інформацію 

очікують отримати від нього, що вербалізовано квеситивними МА: 

(3) 'Can you tell me anything about him?' 

'Is this in connection with Tailor Winthrop?' 

'Yes.' 

'Tailor Winthrop and Dieter Zander were partners in a business deal. 

Zander was sent to prison for manipulating some stock, and while he was in 

prison, his house burned down, killing his wife and three children. He blames 

Taylor Winthrop for what happened.' [351, c. 349-350]; 
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(4) CL: I have just one question for you. Are you ready? 

CT: Am I ready for what, who’s this? [378]; 

в) обмін «запит інформації – ухиляння від відповіді», респонсивним 

ходом у якому комунікант намагається проігнорувати питання співрозмовника, 

що виявляється спробою змінити тему розмови (5) або поясненням такої 

мовленнєвої поведінки (4) й може бути вербалізовано різноманітними МА:  

(4) ‘Can you give me a clue about what you’re going to say?’ 

‘Not over the phone and not to anyone but you.’  [351, c. 350]; 

(5) “You are in London?” 

“Do as I say, and everything will be fine.” [347, c. 493]; 

г) обмін «запит-уточнення –  підтвердження / заперечення». 

Перлокутивна мета ініціативного ходу в цьому обміні полягає у 

верифікації певної інформації, що актуалізовано прямими та непрямими 

квеситивними МА, вербалізованими інвертованими (1, 4), неінвертованими 

(2) й еліптичними (3) загальними питальними реченнями та повними 

розповідними реченнями, які можуть бути поєднанні з питаннями на кшталт 

Is that correct?, Right? (5): 

(1) Ms. Wolff: Will there be any adverse affects on the babies? 

Dr. Balis: I don't think so. But obstetrics isn't my speciality so I'll clear any 

drugs with Dr. Malleson. <…> [420]; 

(2) Bill O'Reilly: Ok. So, he committed suicide, he's dead? 

Gaeton Fonzi: Yeah [388]; 

(3)  President Kennedy: "Three in the morning?! You at the Mayflower 

again?" 

Marilyn Monroe: "(Breathlessly) Yes. (Whispering) Room 817." [444]; 

(4) CL: Vegan. Do you guys have any vegan option? 

CT: No, we don’t [396, 1:35]; 

(5)  CL: "This is Stacey. From Rick's cafe. We spent a lot of time in the 

bathroom having some fun? You told me I was the perfect girl for you, right?" 

 
 



105 
 

CT: "Uh, right...” [379]. 

Спостережено, що підтвердження правильності припущення в такому 

обміні може бути виражено односкладними реченнями: Right, Sure, Exactly, 

Yes (2, 5); реченнями повного складу на зразок That’s right та реченнями, що 

повністю чи частково повторюють ініціативний хід. Заперечення інформації 

реалізується односкладними No (4) або Not at all або реченнями повного 

складу на кшталт I don’t think so (1). Крім того, і позитивна, й негативна 

реакції можуть бути підкріплені поясненням та обґрунтуванням відповіді, що 

вербалізується репрезентативними МА. Також можемо спостерігати надання 

негативної відповіді стосовно нерозуміння поставленого питання, що 

виражається заперечними розповідними реченнями на зразок I don’t 

understand, I don’t understand what you mean, I don't know what you're talking 

about:  

(6) 'Angela Clark, would you like to explain to me what is happening over 

there?' It was Mary. 'Angela? Are you there? Or are you still too tired from your 

night of fucking up our lives to talk to me?'  

'Mary, I don't know what you're talking about.' I rubbed my eyes. Ew, last 

night's mascara. [350, c. 131-132]; 

д) обмін «запит інструкцій, пропозицій – надання інструкцій, 

поради», у якому запит актуалізується квеситивними МА з предикатами 

want, suggest: What do you suggest? What do you want me to do? (1), а 

респонсивний хід – прямими й непрямими директивними МА, що можуть 

бути реалізовані спонукальними реченнями (1), розповідними реченнями з 

модальними предикатами із семою ‘порада’: You should…, You’d better…; та 

перформативними МА на кшталт I advise you…: 

(1) Deena: What do you want me to do? 

Tom: Pray, Deena, just pray [410]; 

е) обмін «запит думки / оцінки – висловлення думки / оцінка», у 

якому  ініціативний хід реалізується квеситивними МА, що вербалізовані 
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спеціальними питальними реченнями з питальними словами What або How у 

поєднанні з предикатами з відповідним значенням, такі як What do/did you 

think (of) …? How’s it feel …?. Респонсивний хід становить позитивну / 

негативну оцінку або припущення щодо певної ситуації і звичайно 

реалізується репрезентативними МА, вербалізованими повними та 

еліптичними розповідними реченнями, часто з семою ‘невпевненість’: 

probably, perhaps, I hope, I guess; дієсловами у формі майбутнього часу, а 

також реченнями з оцінною лексикою на кшталт Good, Great, Fine, I like it, I 

don’t like it, It’s horrible, That was very immature та ін.: 

 `How's your dad?' 

`He's not too bad, at the moment, thanks for asking.'  

`Good.' [349, c. 165]. 

Отже, аналіз матеріалу засвідчив, що під час реалізації іліситативного 

обміну варіативність виявляють як ініціативні, так і респонсивні ходи 

комунікантів.  

Директивний обмін. Аналізуючи простий директивний обмін, 

спираємося на моделі мовленнєвих узаємодій, запропоновані 

О. В. Яшенковою стосовно таких інтеракцій у діловому спілкуванні [141], і 

виокремлюємо такі види обмінів: 

а) обмін «прохання – каузація дії, згода, обіцянка, дозвіл або 

відмова». 

Варто зазначити, що ініціативний хід у директивних обмінах зазвичай 

актуалізується директивними МА, проте використання прямих чи непрямих 

директивів, а також засоби їхньої мовної реалізації залежать від прагматичної 

мети ініціатора ходу.   

Так, прохання можуть бути реалізовані спонукальними реченнями з 

предикатом у формі наказового способу; розповідними реченнями, що 

містять модальний предикат need із прагматичним значенням констатації 

необхідності реалізації певної дії (1, 3), предикати із семою ‘бажання’ I 
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want…, I would like…; заперечними розповідними реченнями на кшталт I 

don’t understand, I didn’t catch із прагматичною метою спонукати 

співрозмовника до пояснення або повтору наданої інформації (2); 

питальними  реченнями Can/could you do smth? та Will you do smth? (3), часто 

в поєднанні з фразою do a favor (3). Прохання про дозвіл здійснити певну дію 

можуть бути реалізовані переважно питальними реченнями на кшталт 

Can/could/may I do smth? або Let me do smth?(4): 

(1) CT: While you’re out …Miranda needs you to go to Hermes to pick up 

25 scarves we ordered for her.   

CL: Okay! [369, 0:18:07]; 

(2) CL: Sorry, I didn't catch the second price.  

CT: It's 1 euro 49 cents. [356, c. 57-58]; 

(3) CL: I need your help.   

CT: uhhh, are you okay? 

CL: Yeah, I'm fine, but I just, uhh need a simple favour. Can you grab Nicky 

from school. Shon in London his mother broke her f@king leg, but I got a big 

(plan....) to work. 

CT: Ohh. yeah. Poor Shon, poor you, umm anything I can do to help, yeah. 

[361, 00:22:35]; 

(4) CT: I think so, but can you give it to me again just in case? 

CL: Yes. It's 44 for Britain, then 141 223 4569.  

CT: Let me read that back to you. 141 223 4569, is that right?  

CL: Yes, that's right. [356, c. 59]. 

Як бачимо з наведених прикладів, респонсивним ходом надається 

згода, обіцянка або дозвіл виконати каузовану дію, що вербалізовано 

односкладними реченнями на зразок Yes, OK, All right, Sure, Of course (1, 3, 

4); розповідними реченнями, що експлікують каузацію дії (2), комісивними 

МА (7). У разі відмови респонсивний хід може  бути реалізований 

розповідними реченнями, що містять причину відмови.  
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б) обмін «вимога – каузація дії, згода, обіцянка або відмова».  

Вимога відрізняється від прохання своєю категоричністю та емоційною 

забарвленістю, що у мовленні перш за все виражається інтонаційно. Як і 

прохання, вимога може бути вербалізована спонукальними реченнями з 

предикатом у формі наказового способу (12); розповідними реченнями з 

модальними предикатами need, must, be to, have to, що виражають 

необхідність і зобов’язання (5, 9), та предикатами зі семою ‘бажання’ I 

want…, I would like (13); складнопідрядними умовними реченнями на кшталт 

If you do/don’t do …, (you will be punished) (6) та складносурядними 

реченнями на зразок (Do …  or you will be punished) із прагматичним 

значенням вимоги й навіть погрози, а також спеціальними заперечними 

питаннями Why don’t you…, що пом’якшують категоричність вимоги (12). 

Респонсивний хід у цьому обміні може бути реалізований так само, як і 

в попередньому. 

5 Putin: Yeah and the Korean ferry (pause). We need to talk. 

You have to give me some space. 

6 Obama: I hear you and I understand how you feel. But if you continue to 

buzz our destroyers which have every right to conduct exercises in the Black Sea, 

I’m not going to have scruples about hurting your rubles. 

7 Putin: Very funny. I studied your Ogden Nash at university before I 

entered the KGB. But I have to express that I am very unhappy about the attack on 

Russian citizens in the Crimea and I will do everything in my power to defend 

them. 

8 Obama: Ah so you admit it’s defensive behavior. It’s actually passive 

aggressive. 

9 Putin: We really have to talk. 

10 Obama: What would you call what we are doing? 

11 Putin: You Americans have a word I really love. Psychobabble. 
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12 Obama: OK so let’s not beat around the bush. Why don’t you lay your 

cards on the table. 

13 Putin: I would like you to let me take the Crimea in peace. 

14 Obama: And how do you think that will make me look? 

15 Putin: I would be the first to slap you on the back for saving lives and 

improving relations between our two great countries. [411]; 

в) обмін «дозвіл – згода,  вираження вдячності», у якому 

ініціативний хід зазвичай вербалізований спонукальними реченнями з 

предикатом у формі наказового способу, розповідними реченнями з 

модальними предикатами can, may, що виражають дозвіл, конструкціями на 

кшталт You are welcome to do smth та ін. Респонсивним ходом комунікант 

висловлює згоду, вербалізуючи це односкладними ОК, Right, іноді в 

комбінації з розповідними реченнями у формі майбутнього неозначеного 

часу I will (do it) та/або подяку, вербалізовану етикетними формулами 

вдячності Thank you (very much), I really appreciate it!: 

 “Be at the Bureau for Economic Development in exactly one hour.” 

“Right. Thank you very – “ The line went dead. [355, c. 293]; 

г) обмін «пропозиція – згода / відмова, обіцянка, схвалення або 

заперечення», що є досить характерним для ТР, оскільки узгоджує подальші 

зустрічі та спілкування віч-на-віч (in person). У такому обміні ініціативний 

хід переважно реалізується спонукальними реченнями Let’s do smth; 

розповідними реченнями з предикатами із семою ‘пропозиція’ на кшталт I 

suggest…, I propose… та модальними предикатами зі значенням можливості 

виконання дії спільно: We should…, We could/might…, Perhaps we can…; 

розповідними реченнями з предикатом у формі майбутнього неозначеного 

часу (1), що виражають плани на майбутнє; питальними реченнями: Why 

don’t we …?, Why not …? Can/Could we…? (2, 3): 

(1) CT: We`ll have to celebrate in person when you get here. 

CL: We sure will. [366]; 
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(2) 'Sorry Jenny, I was so ill and I knew I was going to have to actually be 

able to think today. Can't we go for dinner tonight?' I asked. Moody Jenny was not 

fun. 

'I don't think I'll make dinner, we're out,' she said, vaguely. 'I'm sorry, I 

know you're working. I just hoped we were going to get to spend more time 

together. Where are you?' [350, c. 100]; 

(3) CT: Honey, why don`t you come home and we can talk this in person? 

CL: I can`t come home, Mom. [368, 00:11:38]. 

Як бачимо з наведених прикладів, респонсивний хід у цьому обміні в 

разі згоди може бути реалізований комісивними МА, які вербалізуються 

переважно розповідними реченнями з предикатом у формі майбутнього 

неозначеного часу (1), односкладними OK, All right, Sure, Yes, Of course, 

спонукальними реченнями Let’s (go / do it); у разі відмови комунікант уживає 

заперечні речення на кшталт I don’t want to, I can`t…, I don’t think I can/will…, 

які вербалізують небажання або відсутність можливості й можуть 

супроводжуватися поясненням (2, 3). Схвалення або несхвалення пропозиції 

співрозмовника може бути виражене розповідними позитивними або 

негативними реченнями, такими як A good idea, I like it, I don’t like the idea 

тощо. 

д) обмін «порада – каузація дії, згода, обіцянка або заперечення». 

 Ініціативний хід у такому обміні переважно реалізується реченнями-

перформативами на кшталт I advise you…, розповідними реченнями з 

модальними предикатами should, need (1) та складнопідрядними реченнями з 

предикатами із семою ‘порада’: suggest, recommend у головному реченні й 

предикатами у формі Present Subjunctive у підрядному (3), що виражають 

пораду, рекомендацію; умовними реченнями, у яких прагматичне значення 

поради виводиться зі змісту висловлювань (1); спонукальними реченнями (2); 

структурою You had better do smth та ін. Своїм респонсивним ходом 

комунікант може висловлювати обіцянку, згоду, заперечення, вербалізуючи 
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це мовними засобами, що були згадані раніше. У деяких випадках можемо 

спостерігати ігнорування поради шляхом ініціювання іншої теми розмови, 

що може бути спричинено певними екстралінгвістичними чинниками (1, 2).  

(1) Dispatcher: OK. If you feel that you can safely get out of the store, get 

out of the store. If you don’t feel that it’s safe, you need to stay where you’re at. 

Caller: Am I gonna keep you on the phone if I’m going to run out? [375]; 

(2) M: Yeah. Yeah, call me later. Go back to bed, sweetheart.  

D: You sound weird. Are you okay? [367, 00:44:07]; 

(3) SYD (O.S.): At this point- I dunno, they're not gonna make it easy.... I 

really suggest you think about this. 

ROBERT: Call the DA, get it started [425, c. 88-89]. 

Отже, серед директивних обмінів спостерігаємо широке варіювання 

комунікативних ходів співрозмовників: ініціативний хід представлений 

директивними МА, що мають різну ілокутивну силу та реалізуються 

прямими й непрямими засобами вираження спонукання; респонсивний хід 

може становити: каузацію дії, згоду, обіцянку, дозвіл, схвалення, вдячність, а 

в разі неуспішної комунікації – відмову або заперечення.  

Метакомунікативний обмін. Прояв комунікантами своєї залученості 

до спілкування є важливою складовою будь-якої форми міжособистісної 

комунікації. Проте, під час ТР співрозмовники мають можливість виявляти 

свою зацікавленість у спілкуванні та зворотню реакцію лише вербально, тому 

саме метакомунікативні мовленнєві акти, а також обміни, які вони 

утворюють, дають змогу комунікантам демонструвати своє прагнення до 

підтримання контакту, формуючи міжособистісну, соціальну й тематичну 

платформу для інтеракції.  

Метакомунікативні засоби, як відомо, характеризуються 

десемантизацією, тобто вони не передають, а лише сприяють передаванню 

когнітивної інформації [127], уважаються «соціальними пестуваннями» [160], 

«словесними погладжуваннями» [118], за допомогою яких мовець визнає в 
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соціально прийнятній вербальній формі присутність іншої людини [24]. У 

межах основної фази ТР вони можуть становити повний репліковий крок, 

його частину або формувати метакомунікативні обміни. Так у межах 

реплікового кроку метакомунікативні засоби демонструють увагу слухача, 

що вербалізовано погодженням зі співрозмовником: Yes, Totally, Exactly, 

That's right, Uh-uh; різноманітними сигналами емоційного реагування, 

зокрема вигуками [42]: Oh, Ah, Well, еліптичними питальними реченнями: 

Were you? Did you?; спонуканням адресанта пролонгувати мовленнєву 

діяльність: Go on, Tell me more; повтором реплік співрозмовника:  

NIXON: Well, I suppose he's affected by the Georgetown thing. But what I 

was going to say is, that the, uh, one I was...the day we went over to your place, 

and I was trying to- It made the news, alright. 

HOOVER: It made the news. 

NIXON: But the point is, the point is, if it hadn't been for that stinking court 

decision, we'd have been the lead story, you know. 

HOOVER: Would have been the lead story. 

NIXON: And it should have been. 

HOOVER: And it should have been, yeah. Your remarks were simply 

wonderful, I thought [403]. 

Такі респонсивні реакції часто не приводять до чергування 

комунікативної ролі, а, навпаки, стверджують право мовця продовжувати 

розмову. Це пояснюється тим, що у ТР, коли мовець продовжує розмову, 

слухач не може залишатися мовчазним – він повинен реагувати так, щоб 

засвідчити свою зацікавленість у повідомлюваному.   

Ініціативні метакомунікативні МА можуть слугувати уведенню нової 

теми розмови (I have a story to tell, Something's happened, Let me explain тощо), 

сигналізувати про завершення теми (That’s all I have to say), привертати увагу 

співрозмовника (Listen, Look, I think you will agree) або навіть перебивати й 

захоплювати ініціативу в розмові.  
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Такі ініціативні й респонсивні ходи, актуалізовані 

метакомунікативними засобами, можуть поєднуватися, формуючи 

метакомунікативні обміни. Ми спробували виокремити найчастотніші з 

них: 

 а) обмін «перевірка присутності – підтвердження присутності», що 

є типовим саме для ТР через відсутність візуальної підтримки розмови і може 

бути ініційований комунікантом для перевірки каналу комунікації в разі, 

якщо його співрозмовник не виявляє мовленнєвої активності, або за умови 

поганого телефонного зв’язку. Ініціативний хід у такому обміні може бути 

реалізований загальними інвертованими й неінвертованими питаннями, 

складатися з односкладного Hello? або імені співрозмовника, вимовлених із 

висхідною інтонацією. Респонсивний хід підтверджує присутність зазвичай 

односкладним Yes, Yeah або повноскладним I’m here, наприклад: 

C: Are you still there? I think it was like an accident  

CT: I’m here, where are you? [431, 00:34:42]; 

б) обмін «побажання – вираження вдячності», який спрямований на 

підтримку позитивних, доброзичливих міжособистісних стосунків. 

Ініціативний хід у такому обміні вербалізований розповідними реченнями з 

предикатами із семою ‘побажання’: I wish you good luck, I want you to be… 

тощо. Своїм респонсивним ходом комунікант може висловити вдячність, 

вербалізуючи це етикетними формулами на кшталт Thank you, Thanks a lot, 

компліментуванням: You are very kind або висловленням побажання у 

відповідь: 

TRUMP: Good. I want you to be so popular that your people will call for 

a constitutional amendment in Mexico so that you can run again for another six 

years. 

PEÑA NIETO: You are very kind, Mr. President. And really, the only thing I 

am interested in for both of our nations to do well – for your government, for you, 

and for us to truly have a relationship with friendship and a very constructive 
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relationship, Mr. Trump. [405]; 

в) обмін «подяка – подяка у відповідь, респонсивна реакція», як і 

попередні, виражає прагнення співрозмовників до налагодження обопільно 

шанобливих узаємовідносин. Ініціативний хід реалізується розповідними 

реченнями повного та неповного складу із семою ‘вдячність’, тоді як 

респонсивний – сталими етикетними відповіддями на подяку на кшталт Not 

at all, You’re welcome, Don’t mention it, іноді співрозмовник навіть бажає 

применшити свою роль:    

Mr. Jenkins: I would like to thank you for helping me while I was in jail. 

Dr. Balis: I really didn't do anything, Decker.[414]; 

г) обмін «привітання – вираження вдячності», що також забезпечує 

платформу для подальшої мовленнєвої взаємодії: 

‘A penthouse. Well, congratulations.’ 

‘Thanks. How soon can I get the money?’ [354, c. 65]; 

ґ) обмін «компліментування – подяка, компліментування у 

відповідь», у якому у відповідь на комплімент зазвичай іде зустрічний 

комплімент співрозмовника:  

‘I have missed you. I wish very much to meet you in person.’ 

‘I want to meet you, too. Thanks for sending me your photograph. You’re a 

good-looking bloke.’ 

‘And you are beautiful. I think it is very important for us  to get to know each 

other. Is your company coming to Quebec for the computer convention?’ [354, 

c. 72].  

‘You’re all I have, you know.’ 

‘Yes, Father, and… you’re all I have.’ [354, c. 74] 

д) обмін «привертання уваги – респонсивна реакція», у якому метою 

ініціативного ходу є завоювання інтересу й уваги співрозмовника, іноді для 

стимулювання процесу комунікації. Атрактанти уваги можуть бути 

вербалізовані спонукальними реченнями: Listen, Look, інвертованими та 
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неінвертованим питальним реченням на кшталт You know what? Can you hear 

me out? 

CL: Look. 

CT: Yeah? 

CL: Ah, nothing. Nah. Nevermind. [362, 00:56:12]; 

е) обмін «виявлення зацікавленості – респонсивна реакція», у якому 

ініціативний хід реалізовано різноманітними за структурою питальними 

реченнями: Really? Are you serious? Are you sure? тощо або спонукальними 

реченнями на кшталт Tell me more about it, що виявляють зацікавленість 

комуніканта у попередньо повідомленій інформації. Респонсивна реакція 

вербалізована метакомунікативами, які виражають підтвердження, 

погодження чи заперечення: Of course, Sure, You bet I am, No way тощо:    

‘Do you remember what you said to me about going to St Tropez on a 

beautiful white yacht?’ 

‘What about it?’ 

‘How would you like to leave next month?’ 

‘Are you serious?’ 

‘You bet I am.’ [353, c. 242-243];  

є) обмін «ствердження очевидного – респонсивна реакція». 

Ініціативний хід у такому обміні вербалізовано метакомунікативними 

питаннями-плеоназмами, що визначають як інформативно надлишкові 

одиниці мови – вони нічого не запитують, а лише у формі питання 

констатують або коментують очевидний факт, щo вже здійснений чи 

здійснюється у момент розмови [25]. Респонсивний хід найчастіше 

вербалізовано метакомунікативними засобами, які демонструють увагу, згоду 

зі співрозмовником: Uh-uh, Yeah, Yes. Адресант респонсивного ходу може 

дати відповідь на таке питання, що надає його репліці або й усьому обміну 

жартівливої конотації: 
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CT: Rhode Island… I should`ve stayed in Providence this summer. What the 

hell was I thinking? 

CL: I don`t know… maybe you were thinking you`d meet a real, cool guy. 

So, tell me something, Jessica Weinberg… [362, 00:25:00]. 

Отже, у метакомунікативних обмінах ініціативні ходи передбачають 

отримання не інформаційної відповіді, а респонсивної реакції [205, c. 35] і 

слугують засобом підтримання контакту. Респонсивні реакції є каналом 

зворотнього зв’язку, який сигналізує про те, що співрозмовник слухає, бажає 

сприймати інформацію та погоджується з твердженням мовця. 

Проте, зазначений вище список комунікативних обмінів не є повним – і 

не лише тому, що проблема недостатньо вивчена, а й тому, що відношення у 

межах обмінів та між ними є значно складнішими. У діалогічному дискурсі, 

та в телефонному зокрема, обміни не завжди складаються лише з пари 

комунікативних ходів. Той самий комунікативний хід може відігравати роль 

респонсивного для попереднього та водночас ініціювати наступний, а також 

простий обмін може бути доповнений одним чи декількома комунікативними 

ходами, утворюючи складний обмін. Вони поєднуються і виформовують 

комунікативну трансакцію, що розкриває ту чи іншу тему.  

Розглянемо декілька фрагментів ТР та проаналізуємо співіснування 

комунікативних обмінів у межах основної фази: 

1‘This is the London police. We are trying to find an albino monk.  

We’ve had a tip-off that he might be there. Have you seen him?’ 

2 The numerary was startled. ‘Yes, he is here.  

Is something wrong?’ 

3 ‘He is there now?’ 

4 ‘Yes, upstairs praying.  

What is going on?’ 

5 ‘Leave him precisely where he is. Don’t say a word to anyone.  

I’m sending officers over right away.’ [347, c. 503]. 
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У наведеному прикладі перший репліковий крок адресанта містить 

самоідентифікацію, актуалізовану конструкцією This is + назва установи; 

інформування, реалізоване репрезентативним МА, та запит інформації, 

виражений репрезентативним МА з квеситивною ілокутивною силою (We’ve 

had a tip-off that he might be there) і квеситивним МА. Перший комунікативний 

хід адресата (Yes, he is here) у межах його реплікового кроку (2) є 

респонсивним щодо попереднього ініціативного комунікативного ходу 

«запит інформації» і формує з ним іліситативний обмін «запит інформації – 

інформування». У межах цього самого реплікового кроку адресат ініціює 

уточнення інформації, що вербалізовано квеситивним МА  (Is something 

wrong?), проте не отримує бажаної відповіді, оскільки респонсивний хід адресата 

(3), який вербалізований непрямим квеситивом, виявляє ігнорування запиту, що 

ми виокремлюємо як обмін «запит інформації – ухиляння від відповіді». 

Натомість, цей самий хід адресанта (3) разом зі стверджувальною відповіддю 

адресата, яка підкріплена додатковою інформацією (Yes, upstairs praying) (4), 

формують іліситативний обмін «запит-уточнення – підтвердження». Можемо 

спостерігати, що адресат знову ініціює запит інформації своїм другим 

комунікативним ходом (What is going on?) у межах реплікового кроку 4, проте 

адресант укотре ігнорує запит, уживаючи директивні МА (5), що визначаємо 

як обмін «запит інформації – ухиляння від відповіді». 

Наступний дискурсивний фрагмент становить складний 

комунікативний обмін, який за головним ходом визначаємо як директивний. 

Ініціативний репліковий крок адресанта складається з декількох 

репрезентативних та директивних МА. Роль репрезентативних МА у цьому 

контексті вбачаємо в тому, щоб інформативно підсилити директивну 

ілокутивну силу репліки. Респонсивний комунікативний хід, вербалізований 

непрямим квеситивним МА, виражає підсумовування й уточнення 

мовленнєвих дій співрозмовника; крім того, він виступає ініціативним по 

відношенню до наступного ходу, за допомогою якого адресант розмови 
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підтверджує свою вимогу. Схематично цей обмін можемо зобразити таким 

чином: «вимога – підсумовування-уточнення – підтвердження»: 

Mr. Bows: But I am afraid of the damage it might do to her. Her work. Her 

reputation. Our lives. Doctor, you have to talk to her. Make her realize that she is 

sick. Maybe make her go away somewhere for a few days. Weeks. She needs the 

rest. She has been under a lot of pressure lately. Somewhere where she could be 

looked after and taken care of. 

Dr. Balis: You want me to put Sylvia in a psychiatric hospital? 

Mr. Bows: Exactly! I knew you would understand [421]. 

Основна фаза ще однієї ТР розпочинається емоційною реакцією 

здивування-перепитування (7) на самоідентифікацію адресанта (6). У цьому 

самому репліковому кроці адресат ініціює іліситативний обмін (Are you sure 

you’ve got the right Langdon?), респонсивним ходом у якому є надання інформації 

(8). Наступний обмін ми визначаємо як метакомунікативний: ініціативний хід (9), 

хоч і вербалізований питанням, стверджує очевидний факт невдалого часу для 

розмови; респонсивний хід (10) маніфестує вибачення адресанта, доповнене 

репрезентативними МА з імплікованим директивним значенням. Репліковий 

крок 11 ініціює іліситативний обмін за допомогою квеситивного МА, 

респонсивною відповіддю на який є інформування, вербалізоване розповідними 

еліптичними реченнями (12). Наступні два реплікові кроки адресанта (13, 15) 

розпочинають директивні обміни, у яких ініціативний крок вимоги реалізований 

розповідним реченням із предикатом ‘need’ (13) та складнопідрядним умовним 

реченням; респонсивні кроки адресата вербалізують відмову. Поєднання обмінів 

у межах основної фази цієї ТР можемо зобразити так: «самоідентифікація – 

здивування-перепитування» + «запит-уточнення – підтвердження» + 

«ствердження очевидного – вибачення (з доповненням)» + «запит 

інформації – інформування» + «вимога – відмова» + «вимога – відмова»: 

6 ’My name is Maximilian Kohler. I’m a discrete particle physicist.’ 

7 ‘A what? Are you sure you’ve got the right Langdon?’ 
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8 ‘You’re a professor of religious iconology at Harvard University. You’ve 

written three books on symbology and –‘ 

9 ‘Do you know what time it is?’ 

10 ’I apologize. I have something you need to see. I can’t discuss it on the 

phone.’ 

11 ‘How did you get my number?’ 

12 ‘On the Worldwide Web. The site for your book.’ 

Langdon frowned. He was damn sure his book’s site did not include his home 

phone number. The man was obviously lying. 

13 ‘I need to see you,’ the caller insisted. ‘I’ll pay you well.’ 

Now Langdon was getting mad.  

14 ‘I’m sorry, but I really – ‘   

15 ‘If you leave immediately, you can be here by – ‘ 

16 ‘I’m not going anywhere! It’s five o’clock in the morning!’ Langdon hung up 

… [346, c. 19-20]. 

Необхідно наголосити, що всі зазначені нами обміни характерні для 

будь-якої форми міжособистісного спілкування, проте на відміну від розмови 

віч-на-віч, у якій деякі реакції можуть бути виражені невербально (так, 

наприклад, респонсивним ходом на інформування може бути кивок голови, 

на запит інформації комунікант може знизати плечима у разі невпевненості, 

реакцією на спонукання до дії може бути виконання цієї дії), у телефонній 

розмові через відсутність візуального контакту між співрозмовниками всі ці 

респонсивні кроки повинні бути обов’язково актуалізовані вербально 

певними зазначеними нами вище мовними засобами. 

 

2.2.3 Семантико-прагматичні особливості екстрених ТР 

Екстрені телефонні розмови становлять спілкування у заданих межах 

статусно-рольових відносин між представником відповідної інституції – 

оператором служби екстреної допомоги (call receiving operator – CRO) та 
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людини, яка звертається до цієї інституції по допомогу. Отже, вони належать 

до сфери інституційного дискурсу, і їм притаманні певні ознаки цього типу 

дискурсу, а саме: 1) обслуговування певного інституційно заданого типу 

комунікації; 2) жорстка структурованість; 3) фіксованість комунікативних 

ролей; 4) відносна обумовленість контекстом, обмежена кількість глобально 

окреслених цілей [44, с. 99; 186]. Все це впливає на специфіку їх семантико-

прагматичної реалізації. 

Наступний фрагмент екстреної телефонної розмови, яка відбулася під 

час масового вбивства у початковій школі в Ньютауні в грудні 2012 р., 

демонструє процедуру детального розпитування оператором екстреної 

служби адресанта – кожен мовленнєвий крок оператора вербалізовано за 

допомогою питального речення. Перший квеситивний МА стосується адреси 

(1), наступний визначає надзвичайну ситуацію (3), а подальші питання 

уточнюють деталі:  

1 CRO: Newtown 911. What’s the address of the emergency? 

2 CL: It’s 10 Dickinson Drive in Sandy Hook Newtown, CT 

3 CRO: OK, What’s going on at 10 Dickinson Drive? 

4 CL: It sounds like there are gunshots in the hallway. I’m a teacher in the 

school. 

5 CRO: OK Where…are you in the school right now? 

6 CL: I am in the school, I’m in a classroom. 

7 CRO: Do you have everyone in the classroom and the door locked? 

8 CL: All of my students. The door is not locked yet I could go lock the door 

[427]. 

Фрагмент телефонної розмови третьої стюардеси захопленого літака, 

який прямував з Бостона до Нью Йорка 11 вересня, з працівниками служби з 

надзвичайних ситуацій «Американських авіаліній» також демонструє 

наполегливість операторів екстрених служб під час уточнення подробиць та 

чітке слідування регламентованим інструкціям. Б. Онг детально описує 
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ситуацію, у якій вони опинились (1, 9, 11), оператори ж продовжують 

ставити уточнювальні запитання щодо номеру рейсу літака (2), місця 

знаходження стюардеси в літаку (4, 7, 8, 12), її персональних даних (17, 

20,22) тощо.  

1 СL: 

Number three in the back. Um, the cockpit’s not answering. 

Somebody’s stabbed in business class and um, I think there’s 

mace...that we can’t breathe. And I don’t know, I think we’re 

getting hijacked. 

2 CRO: What flight are you on? 

3 CL: Flight 12 

4 CRO: And what seat are you at? 

5 CRO: Ma'am, are you there? 

6 CL: Yes... 

7 CRO: What, what, what seat are you in? 

8 CRO: Ma'am, what seat are you in? 

9 CL: We're...we just left Boston, we're up in the air. 

10 CRO: I know... 

11 CL: 
We're supposed to go to L.A. and the cockpit's not answering their 

phone. 

12 CRO: 
(insistent) Okay, but what seat are you sitting in, the number of 

your seat? 

13 CL: Okay, I'm in my jumpseat right now, at 3R 

14 CRO: Okay 

15 CL: At 3-R 

16 CRO: Okay 

17 CRO: 
Okay, you’re the flight attendant? I’m sorry, did you say you’re the 

flight attendant? 

18 CL: ...hello? 
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19 CRO: Yes, hello. 

20 CRO: What is your name? 

21 CL: Hi, you’re going to have to speak up, I can’t hear you. 

22 CRO: Sure. What is your name? 

23 CL Okay, my name is Betty Ong. I’m Number Three on Flight 11 [445]. 

            Тим, хто телефонує до екстрених служб, може здаватися, що оператори 

реагують досить повільно, розслаблено, ставлять занадто багато 

невідповідних запитань та відтягують надання допомоги [219; 306]. Проте, 

щоби зрозуміти їхній стиль роботи та необхідність значної кількості 

уточнювальних запитань, необхідно з’ясувати процедуру реагування на 

екстрений виклик.  Коли дзвінок надходить у диспетчерський центр, на нього 

відповідає оператор. Він починає ставити регламентовані запитання, а 

відповіді на них заносить у спеціалізовану комп’ютерну систему, що також 

певним чином відволікає його від спілкування. Перше питання оператора 

завжди стосується адреси, за якою сталася надзвичайна ситуація. Це потрібно 

для того, щоб у випадку переривання розмови надзвичайні служби змогли 

виїхати за вказаною адресою. Подальші запитання та відповіді на них 

допомагають йому класифікувати дзвінок залежно від обставин події. Цю 

інформацію заносять у комп’ютерну систему, яка встановлює найближчу 

машину, що зможе невідкладно виїхати на місце події [21, c. 211-215; 81, 

с. 41; 320].  

Окрім того, розмова телефоном характеризується відсутністю зорового 

контакту – комуніканти перебувають у різних місцях і не можуть бачити 

безпосереднє місце знаходження, оточення  або діяльність один одного. Усі 

ці моменти ускладнюють роботу оператора екстреної служби, який не може 

бачити ні інциденту, який спричинив необхідність звернення по допомогу, 

ані близькості адресанта до нього, не може визначити здатність 

співрозмовника точно повідомити інформацію. Тож численні запитання 

потрібні, по-перше, для того, щоб адресант вербалізував усе, що стосується 
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інциденту та оточення, щоб оператор, у свою чергу, зміг уявити деталізовану 

картину інциденту та гарантувати надання відповідної допомоги. По-друге, 

упродовж такого розпитування оператори аналізують інформацію, 

зіставляють її з отриманою раніше, щоб упевнитися в її точності  та 

достовірності. І, отримуючи суперечливу, недоречну на їхній погляд 

інформацію, вони можуть сумніватись у відповідності ситуації реальності чи 

навіть не довіряти адресанту, щоб запобігти хибним викликам та пранк-

дзвінкам, які нерідко трапляються [81, с. 41; 202].  

Так, наприклад, наступний фрагмент дзвінка є прикладом дитячого 

розіграшу, проте оператор усвідомлює це, щойно почувши «екстрену 

ситуацію» (2), і тому квеситив з імплікованим запитом про присутність поруч 

дорослих (3) є дуже передбачуваним, оскільки діти так жартують, коли їх 

залишають без нагляду:  

1 CRO: 911, what`s your emergency? 

 2 CL: Yes, I need emergency ma`am. I`m about to turn into a werewolf, 

ma’am, I need some Pepto Bismol! 

3 CRO: Is there anybody there with you? 

4 CL: My mama`s husband, he`s here with me [380]. 

Наступний фрагмент не є дзвінком-розіграшем, про що адресант одразу 

попереджає ‘this is actually not a prank call’ (2); очевидно, що йому навіть 

трохи незручно ‘um’ (2), проте екстреним викликом його також назвати 

складно. Ставлячи питання про проблеми на дорозі (3), оператор служби 

намагається визначити ступінь екстреності цієї навіть трохи кумедної 

ситуації: 

1 CRO: 911 Emergency. 

2 CL: Hi, um, this is actually not a prank call, but there is a chicken trying 

to cross the road in Linnton. 

3 CRO: Is it causing traffic problems? [407]. 
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Наведена нижче телефонна розмова на перший погляд також здається 

розіграшем, оскільки, почувши традиційну самоідентифікацію оператора та 

питання про місце екстреної ситуації, адресант дає адресу свого перебування, 

однак замовлення піци (4) як відповідь на питання про термінову ситуацію 

змушує оператора припустити, що адресант помилився номером чи жартує. 

Наголосивши, що це служба 911 (5, 7) і отримавши відповідь, якою адресант, 

з одного боку, підтверджував своє розуміння того, куди він зателефонував 

(6), а з іншого, ставив зовсім недоречне запитання (6), оператор виявив 

неабияку розсудливість та витримку, щоби зрозуміти (11) прагматичне 

значення таких суперечливих відповідей адресанта та надати очікувану 

допомогу. Як виявилося, жінка вже не вперше ставала жертвою домашнього 

насильства і могла попередити представників служби 911 про небезпеку, яка 

чекала на неї, лише під приводом замовлення піци [81, с. 41]. 

1 CRO:  911, where is you emergency? 

2 С:     23 Main St. 

3 CRO:  Оk, what's going on there? 

4 С:    I'd like to order a pizza for delivery.  

5 CRO:  Ma'am, you've reached 911 

6 С:    Yeah, I know. Can I have a large with half pepperoni, half mushroom 

and peppers? 

7 CRO:   Ummm…. I'm sorry, you know you've called 911 right? 

8 С:     Yeah, do you know how long it will be? 

9 CRO:  Ok, Ma'am, is everything ok over there? Do you have an 

emergency? 

10 С:     Yes, I do. 

11 CRO:  And you can't talk about it because there's someone in the room 

with you?  

12 С:    Yes, that's correct. Do you know how long it will be? 
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13 CRO:  I have an officer about a mile from your location. Are there any 

weapons in your house? 

14 С:     Nope. 

15 CRO:  Can you stay on the phone with me? 

16 С:     Nope. See you soon, thanks [359]. 

Отже, можемо підсумувати, що головним етапом основної фази 

екстрених телефонних розмов є 1) розпитування адресанта, вербалізоване за 

допомогою прямих і непрямих квеситивів; його ілокутивна мета – отримати 

детальну та достовірну інформацію стосовно екстреної ситуації. Наступні 

етапи: 2) врегулювання емоцій та 3) надання інструкцій, що, як правило, 

перетинаються.  

Як відомо, перебування в надзвичайній ситуації накладає певний 

відбиток на психологічний стан людини і, звичайно, це може бути 

відображено в її емоційних проявах. Наш аналіз виявив, що типовими для 

адресанта є багаторазові повторення благань про надання допомоги або її 

пришвидшення (мотивоване різними причинами, зокрема, навіть небажанням 

померти), які вербалізовані таким чином: ‘Oh, please hurry’, ‘Find us, please’, 

‘I’m going to die, aren't I?’, ‘We`re not ready to die’. Доволі часто вживають 

лайливі слова [81, с. 41]. 

C: What? You can`t find me? 

CRO: I just need you… 

C: You can`t find me? No, no, you have to find me! 

CRO: No. We will. 

C: You have to find me, please! Please! Please, I don`t… I don`t wanna die 

[372, 00:26:40]. 

Така «істеричність» деяких адресантів може перешкоджати оператору 

зібрати необхідну для реагування інформацію [318]. Однак, як представник 

екстреної служби, він повинен контролювати ситуацію та намагатися 

врегулювати емоційний стан адресанта. Виявлено 3 основні тактики такого 
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врегулювання: 1) оператори повинні самі залишатися спокійними та 

врівноваженими, не виявляти надзвичайного занепокоєння, істерики чи 

агресії та заспокоювати тих, хто потребує допомоги, що актуалізовано 

директивними МА: ‘So stay calm’, ‘Calm down; okay?’ ‘Relax. Tell her to loosen 

any tight clothing. Put on something like music, anything to calm everybody 

down,’, ‘OK, I need you to stay safe though’; 2) пропонувати та надавати 

будь-яку можливу допомогу, вербалізуючи це комісивними ‘An ambulance 

will be there as soon as possible’, ‘We’ll get to you as soon as we can’, ‘We`re on 

the way’, ‘I'll have somebody up to you as fast as I can, okay?’ та 

репрезентативними МА ‘We've got the firemen out there. They're outing the fire’, 

‘We're there, sir, okay?’, ‘Stay where you are. We`re getting there’, ‘The Fire 

Department is trying to get to you’ та 3) наголошувати на позитивному 

результаті, вселяти надію – найбільш яскраво це можуть ілюструвати 

постійні повтори (1) метакомунікативів ‘Alright’, ‘OK’, особливо під час 

надання певних інструкцій, що актуалізовано директивними МА, які можуть 

бути вербалізовані імперативними (2) позитивними та (3) негативними 

реченнями та (4) реченнями, ужитими в часовій формі Present Simple [81, 

с. 41-42]:  

‘Okay. All right (1), ma'am. Just keep him like I said (2). Don't move him 

anymore (3). Let him sit there. We'll have somebody respond to Two Rector Street; 

okay? Okay (1).’ [430]. 

‘Okay (1). Listen (2). Everybody wet the towels (4). Listen (2). Lie on the 

floor (2). Everybody wet the towels (4); put it over your head (2). Lie on the 

floor (2); okay (1)?’ [432]. 

 ‘Okay (1), listen, listen, listen to me, listen to me (2); okay (1)? Listen (2), 

don't -- try not to panic (3). You can save your air supply by doing that; okay (1)?’, 

‘Stay where you are (2), okay (1)?’ [435]. 

Розглянемо фрагмент, який рясніє повторами. Для того, щоб 

усвідомити всю драматичність ситуації, необхідно вказати, що це уривок 

 
 



127 
 
телефонної розмови з однією із жертв терористичної атаки 11 вересня у Нью 

Йорку. Спочатку адресант скаржиться на відсутність повітря (1,3), пізніше, 

усвідомлюючи безвихідне становище, повторює одну єдину фразу ‘I’m going 

to die’ (5,7,9), яка перший раз звучить як питання і актуалізується розділовим 

питанням (5), але надалі вона набуває форми твердження (7, 9). Оператор 

робить спробу налаштувати співрозмовницю на позитив ‘You gotta think 

positive’, проте не дивно, що в цій ситуації він не в змозі не лише 

врегулювати емоції адресанта, а й опанувати свої емоції. Про це свідчать 

численні повтори слів та фраз під час його спроб заспокоїти адресанта (4, 6, 

8, 10) [81, с. 42].    

1 C: It’s very hot, I see...I don't see, I don't see any air anymore! 

2 CRO: Okay... 

3 C: All I see is smoke. 

4 CRO: Okay dear, I'm so sorry, hold on for a sec, stay calm with me, stay 

calm, listen, listen, the call is in, I'm documenting, hold on one second please... 

5 C: I’m going to die, aren't I? 

6 CRO: No, no, no, no, no, no, no, say your, ma'am, say your prayers. 

7 C: I’m going to die. 

8 CRO: You gotta think positive, because you gotta help each other get off 

the floor. 

9 C: I’m going to die. 

10 CRO: Now look, stay calm, stay calm, stay calm, stay calm [402]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що екстрені телефонні 

розмови виявляють відхилення від канонічної структури та мають свої 

особливості. Перш за все це їхня загальна та чітка спрямованість на 

досягнення певної мети, а саме – отримання / надання допомоги, що впливає 

на мовну реалізацію таких розмов. Кількісний аналіз засвідчує домінування 

іліситативних (47%) та директивних (31%) комунікативних обмінів, які в 

своїй більшості є простими (72%).  
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Крім того, аналіз екстрених викликів, які часто є надзвичайно емоційно 

напруженими, демонструє їхню партнерську, координовану природу та 

виявляє, як інституційно-встановлені процедури впливають на прагматичне 

значення розмови, стимулюючи забезпечення ефективної екстреної допомоги 

[81, с. 42]. 

 

2.3. Завершальна фаза телефонних розмов 

 Мовленнєві трансакції такі як привітання та прощання часто 

сприймають як механічні, рутинні, проте вони не є незначущими. 

Комунікативна поведінка співрозмовників у ці моменти є важливою 

стратегією для встановлення та підтримання соціальних та міжособистісних 

стосунків між комунікантами [174, с. 2-3; 238, с. 304; 303, с. 109].   

Як зазначають дослідники, телефонна розмова, як і будь-яка інша 

комунікативна подія, не може закінчитися сама собою, а має бути доведена 

до свого логічного завершення [127; 169; 283, с. 291]. Крім того, передчасне 

розмикання мовленнєвого контакту може загрожувати подальшим стосункам 

між комунікантами, оскільки намір одного зі співрозмовників припинити 

розмову можна розглядати як небажання подальшого спілкування та 

спричинити непорозуміння [174, с. 2-3]. Тож комунікативна поведінка 

учасників телефонної розмови в завершальній фазі спрямована, з одного 

боку, на логічне завершення інтеракції, а з іншого боку, на встановлення 

платформи для подальших стосунків та контактів.  

Як компонент комунікативної події завершальна фаза телефонної 

розмови – це метакомунікативна трансакція за своїм функціональним 

призначенням; вона має певний набір етикетно закріплених мовленнєвих 

елементів – контакторозмикальних метакомунікативних одиниць [52, с. 49; 

86; 127; 105; 147, с. 582-586] – які можуть виступати як окремий 

комунікативний хід, формувати мовленнєвий обмін або трансакцію. Вони є 

індикаторами закінчення процесу мовленнєвої комунікації та в 
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неконфліктній ситуації призначені пом’якшувати моральний збиток, якого 

завдає комунікантам факт припинення спілкування, укріпляти доброзичливі 

відносини та створювати позитивну перспективу подальшого спілкування.  

Як відзначають E. Щеглофф і Г. Сакс, завершальна фаза телефонних 

розмов складається щонайменше з двох мовленнєвих обмінів (тобто 

чотирьох комунікативних ходів, об’єднаних у дві суміжні пари): 

передзавершального етапу, на якому один із комунікантів виявляє своє 

бажання припинити розмову, та власне фінального – обмін прощаннями. 

Передзавершальний етап в англомовному дискурсі зазвичай реалізується за 

допомогою метакомунікативних одиниць типу We-ell…, OK…, All right…, So-

oo…, що вимовлені зі спадною інтонацією та складають повний мовленнєвий 

крок комуніканта. Це свідчить про вичерпність попередньої теми розмови та 

запрошення до можливого закінчення інтеракції. Якщо співрозмовник 

погоджується на розривання мовленнєвого контакту, його типовою 

відповіддю буде OK…, Alright…, що свідчитиме про перехід до фінального 

етапу – обміну прощаннями [259; 283, c. 301-302].   

Проте, комунікативну поведінку одного з учасників інтеракціїї, 

спрямовану на розривання мовленнєвого контакту, не завжди підтримує 

співрозмовник, який убачає комунікативний хід партнера, виражений за 

допомогою мовленнєвих кліше We-ell…, OK…, All right…, So-oo…, лише як 

завершення попередньої теми розмови і своїм респонсивним ходом 

розпочинає нову тему. Отже, мовленнєвий обмін OK – OK, або Well – All 

right можна розглядати як передзавершальний етап завершальної фази 

англомовних розмов лише за умови, що ініціалізація розмикання 

мовленнєвого контакту підтримана обома співрозмовниками й у розмові не 

виникає нової теми для подальшого обговорення.  

Іноді для ініціалізації стадії розмикання контакту комуніканти 

послуговуються так званими тактиками адресата та адресанта [283, с. 306-

307; 303, с. 117], які пояснюють необхідність припинення інтеракції з огляду 
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на інтереси співрозмовника. Так, тактикою адресанта можна вважати фразу 

I’ll let you go, а тактикою адресата This is costing you a lot of money.  

На відміну від вищезгаданих мовленнєвих одиниць, які розпочинають 

фазу завершення мовленнєвого контакту лише за умови вичерпності 

попередньої теми розмови та завжди виступають першим комунікативним 

ходом у мовленнєвому обміні, фраза I’ve got to go та її відповідники не 

підпорядковані таким обмеженням та можуть порушувати структурну 

організацію мовленнєвої трансакції, інколи перериваючи навіть не повністю 

закінчені висловлювання. Окрім того, вона найбільш явно виявляє інтенцію 

мовця завершити розмову.  

“Call me if you need me, babe, got to run. Love you.” [389, с. 209]; 

Robert: Chris... 

Chris:   I've gotta go. 

Robert: Chris? CHRIS! Goddamnit, Chris! [425, c. 41].  

Її можуть пом’якшувати пояснення причини необхідності термінового 

розмикання контакту, на кшталт  The baby is crying, I’ve got some work to do, 

Someone’s waiting for me та інші.   

‘I’m going to go, Mum. I’ve got some work to do before I go back to New 

York.…’ [346, c. 275]; 

‘I have to go, darling. Rachel needs me.’ [355, c. 274].  

Загальною рисою вищезгаданих мовленнєвих одиниць є їхня 

безвідносність до загального експліцитного контексту всієї комунікативної 

події. Тобто вони можуть бути застосовані комунікантами незалежно від 

тематики та особливостей розмови. Однак, існують ситуації, коли 

комуніканти для ініціалізації завершальної фази використовують 

інформацію, яка була згадана чи імплікована на певному етапі розмови, тим 

самим підтверджуючи функціонування комунікативної події як єдиного 

цілого, розгортання якої може стимулювати її ж подальший розвиток.  

‘Hello?’ 
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‘Alex, it’s me. I’m sorry; I suppose I didn’t expect you to answer. I’m just 

having the most chaotic night and –‘ 

‘Angela?’ 

‘Yes?’ 

‘It’s four in the morning.’… 

Через деякий час адресант ініціює розмикання мовленнєвого контакту: 

‘I’ll call you tomorrow. Go back to sleep. Buy.’ [350, c. 125-126]. 

Як бачимо, адресат згадує про не зовсім вдалий час для розмови на 

початку спілкування, пізніше він зауважує, що ще спить, тож адресант 

використовує цю інформацію для завершення комунікативної взаємодії. 

У наступному прикладі комунікант, знаючи, що її співрозмовниця 

щойно повернулась із відрядження, ініціює завершення спілкування, 

спонукаючи її до відпочинку: 

‘Well, forget about everything for now. Get some rest. We'll see you both 

tomorrow.’ [355, c. 218]. 

Інформація, що згодом може ініціювати розмикання мовленнєвого 

контакту, може міститись у будь-якій частині розмови, та найчастіше в 

ініціальній фазі. Звичні запитання на початку телефонної розмови, як-от What 

are you doing?, Where are you going?, How are you feeling?, можуть надати 

інформацію, яку комуніканти згодом використовують як привід для 

завершення спілкування: Well, I’ll let you get back to your books, Why don’t you 

lie down and take a nap?     

Деякі дослідники зазначають, що вдало ініційований 

передзавершальний етап завершальної фази телефонних розмов призводить 

одразу до обміну прощаннями, тобто може виглядати таким чином: 

A: OK. 

B: OK. 

A: Bye bye. 

B: Bye [283, с. 313; 169]. 
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Однак, аналіз мовного матеріалу показує, що завершальна фаза 

телефонної розмови може містити набагато більше ніж два комунікативні 

обміни. Намір комунікантів закінчити спілкування може бути підсилений, 

але, разом із цим, і пом’якшений за допомогою метакомунікативних 

висловлювань, які, враховуючи їхні лексико-семантичні особливості, можуть 

бути класифіковані таким чином: (1) домовленості про подальші 

комунікативні контакти, запрошення; (2) підбиття підсумків інтеракції, 

(3) вдячність, (4) побажання, благословення співрозмовнику та членам його 

родини, (5) вибачення, (6) задоволення від розмови, (7) компліменти, 

(8) пропозиції, поради, повчання, (9) прохання, (10) застереження, 

(11) накази. Наведемо деякі приклади: 

(1) ‘Okay, Jim. I'll see you soon, then?’  

‘Almost on my way. Bye for now.’ [348, c. 70]; 

(3) Dispatcher: Okay. 358 here.  

Fire operator: Okay. Thanks.  

Dispatcher: Bye-bye [442]; 

(10) ‘Promise?’ 

‘Promise. Take care of yourself, darling.’  

‘You too.’ The conversation was over [355, c. 202]; 

(11) ‘Do you know Captain Ned’s? It’s a seafood place on Marine Drive. 

The bar’s pretty dark. Drive there now and we’ll talk.’  

The connection was broken [351, c. 10-11]. 

Більш того, ці висловлювання взаємно не виключають одне одного. У 

багатьох випадках вони співіснують: можуть становити комунікативний хід 

чи навіть формувати обмін – простий, що складається з двох комунікативних 

ходів, чи складний, що може налічувати три і більше комунікативні ходи. 

Уважають, що така комунікативна поведінка співрозмовників компенсує 

моральний збиток, якого завдає факт розлуки та сприяє укріпленню дружніх 

стосунків. 
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Розглянемо наступний приклад:  

President Reagan: As I say, (5) I'm sorry for any embarrassment that we 

caused you , but please understand that it was just our fear of our own weakness 

over here with regard to secrecy. 

Prime Minister Thatcher: (3, 6) It was very kind of you to have rung, Ron. 

President Reagan: (6) Well, my pleasure.  

Prime Minister Thatcher: (6) I appreciate it. How is Nancy? 

President Reagan: Just fine. 

Prime Minister Thatcher: Good. (4) Give her my love.  

President Reagan: I shall. 

Prime Minister Thatcher: I must return to this debate in the House. It is a bit 

tricky. 

President Reagan: All right. (8) Go get ’em. Eat ’em alive. 

Prime Minister Thatcher: Good-bye [392]. 

Цей фрагмент телефонної розмови ілюструє рясне використання 

вищезазначених фатичних метакомунікативних одиниць. Так, вибачення 

актуалізується  за допомогою експресиву “I'm sorry for any embarrassment that 

we caused you”, побажання членам родини – “How is Nancy?... Give her my 

love.”, а мовленнєвий обмін, мета якого – висловити задоволення від зустрічі, 

налічує три комунікативні ходи: “It was very kind of you to have rung, Ron.” – 

перший комунікативний хід, другий респонсивний хід – “Well, my pleasure.”, 

і третій комунікативний хід, що підсилює прагматичне значення всього 

обміну – “I appreciate it.”.    

Фінальним етапом структури завершальної фази телефонної розмови є 

комунікативний обмін прощаннями. Cаме по собі прощання є елементарною, 

звичною, автоматичною мовною дією, оскільки ми не витрачаємо багато зусиль 

на конструювання фрази, а лише репродукуємо готову формулу [54, с. 12; 55, 

с. 96]. Комунікативна поведінка мовців на цьому етапі зазвичай актуалізується 

формулою прощання Goodbye або її еквівалентами, відповідними до контексту 
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розмови [17; 54; 105; 283]. Так, Bye, Bye-bye уживають комуніканти, що 

перебувають у неформальних стосунках; формула See you може бути маркована 

часовими елементами, які вказують на термін розлуки: See you later / next time / 

soon / on Sunday / tomorrow; фрази Until Monday / lunchtime точно конкретизують 

термін розлуки; Good-night уживають як прощальну репліку увечері та перед 

тим, як лягають спати, а Thank you в ділових телефонних розмовах, орієнтованих 

на отримання інформації. Наприклад: 

(1) ‘I wonder if I could come and see you?’ 

‘Certainly. I’m – hold on a moment. What about tomorrow morning? Ten 

o’clock?’ 

‘That will be fine. Thank you very much.’ 

‘Until then.’ [355, c. 273]; 

(2) ‘All right, darling. I’ll see you tomorrow. Good night.’ 

‘Good night, Dana.’ [355, c. 182]; 

(3) Nuland: So on that piece Geoff, when I wrote the note [US vice-

president's national security adviser Jake] Sullivan's come back to me VFR [direct 

to me], saying you need [US Vice-President Joe] Biden and I said probably 

tomorrow for an atta-boy and to get the deets [details] to stick. So Biden's willing. 

Pyatt: OK. Great. Thanks [358]. 

Звертання до співрозмовника на етапі розмикання мовленнєвого контакту 

в ТР є ще однією особливістю комунікативної поведінки учасників, що 

демонструє повагу до співрозмовника та привертає його увагу. Вибір форм 

звертання при прощанні обумовлений комунікативним контекстом, який 

відбиває рольові відносини між співрозмовниками, соціально-психологічну 

дистанцію між ними, умови комунікації та інші фактори [54, с. 13-14; 278; 281]. 

У залежності від цих факторів при прощанні вживають форми звертання на (1) 

прізвище Mr / Mrs / Ms + прізвище; (2) звертання на ім’я; звертання, що 

виявляють (3) соціальний статус та (4) сімейні чи (5) інтимні стосунки між 

комунікантами, наприклад: 
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Mr. Young: Thank you, Doctor Balis. 

Dr. Balis: You’re welcome. Goodbye, Mr. Young (1). 

Mr. Young: Goodbye [419]; 

Dr. Balis: I’ll see you next week, Sylvia. That’s August 27th at 4 pm. Please 

take care of yourself.  

Ms. Bows: I will, Doctor. Thank you. 

Dr. Balis: Goodbye, Sylvia (2). 

Ms. Bows: Goodbye, Doctor (3) [422]; 

 ‘All right. I’ll come down and meet you for dinner. You can tell me all about 

it then.’ 

‘Thank you, Father. Thank you.’ (4) [354, c. 53]. 

Наступний фрагмент завершальної фази ТР двох закоханих (а саме 

принца Чарльза і Камілли Паркер-Боулз) яскраво ілюструє поєднання 

різноманітних мовних засобів, що використовують комуніканти на етапі 

розривання мовленнєвого контакту: пояснення причини необхідності 

завершення розмови (…you must get some sleep), домовленість на майбутнє 

(Hopefully talk to you in the morning), звертання  (Bye, darling. Bye, my darling), 

побажання доброї ночі (Night. G'night), власне прощання (Bye bye) та 

численні повторення:  

Camilla: Love you. 

Charles: Don't want to say goodbye. 

Camilla: Neither do I, but you must get some sleep. Bye. 

Charles: Bye, darling. 

Camilla: Love you. 

Charles: Bye. 

Camilla: Hopefully talk to you in the morning. 

Charles: Please.  

Camilla: Bye, I do love you. 

Charles: Night. 
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Camilla: Night. 

Charles: Night. 

Camilla: Love you forever 

Charles: night. 

Camilla: G'bye. Bye my darling. 

Charles: Night. 

Camilla: Night, night. 

Charles: Night. 

Camilla: Bye bye. 

Charles: Going. 

Camilla: Gone. 

Charles: Going. 

Camilla: Gone 

Charles: Night. 

Charles: Night. 

<…> 

Camilla: G'night my darling, Love you. 

Charles then finally hangs up the phone.... [377]. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що комунікативна 

поведінка учасників телефонних розмов на етапі розмикання мовленнєвого 

контакту не завжди актуалізується у вигляді простих мовленнєвих обмінів, а 

виявляє значну міру варіативності. Структурна організація завершальної 

фази, що складається з двох простих мовленнєвих обмінів, більш характерна 

для комунікативної поведінки учасників телефонних розмов, які перебувають 

у формальних відносинах, тоді як у неофіційному спілкуванні, у якому 

спостерігається більш різноманітна гама стосунків між комунікантами, 

характерним є складні комунікативні обміни, комбінування мовленнєвих 

актів із різним прагматичним навантаженням у межах одного реплікового 

кроку, повторення.  
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І, навпаки, особливістю екстрених телефонних розмов є 

короткотривалість завершальної фази, що, як правило, містить щонайбільше 

один повний комунікативний обмін або лише один комунікативний хід. У 

багатьох випадках завершальна фаза в таких розмовах може взагалі бути 

відсутня, що пов’язано з різними обставинами, і більшість із них складається 

з вини адресанта. Занепокоєння, емоційна напруга, часто відсутність фізичної 

змоги завершити розмову – усе це часто призводить до раптового 

припинення інтеракції. 

Така варіативність підкреслює індивідуальність та непередбачуваність 

процесу комунікації. 

 

Висновки до другого розділу  

Телефонна розмова, як будь-яка інша форма міжособистісного усно-

мовленнєвого спілкування, складається з трьох основних фаз: ініціальної, яка 

орієнтована на встановлення контакту; основної, де реалізуються глобальна 

та комунікативна цілі інтеракції, та завершальної, що слугує розмиканню 

контакту та налагодженню подальших стосунків. 

Ініціальна фаза у ТР є обов’язковим компонентом, оскільки через 

відсутність зорового контакту саме вона встановлює відкриття каналу 

комунікації та ідентифікацію співрозмовниками один одного. За своїм 

функціональним призначенням це метакомунікативна 

контактовстановлювальна трансакція, яка також відіграє важливу роль у 

налагодженні міжособистісних стосунків та створює умови для подальшої 

взаємодії комунікантів. Реалізація ініціальної фази ТР відбувається майже 

автоматично за допомогою стереотипних, усталених фраз (мовленнєвих 

кліше), які формують метакомунікативні обміни, що відповідають за 

вербальне вираження певних комунікативних завдань. А саме, обмін «виклик 

– відповідь» відкриває канал комунікації та демонструє готовність до 

мовленнєвого контакту; обмін «ідентифікація – впізнання» забезпечує 
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ідентифікацію співрозмовників; обмін «привітання – привітання» встановлює 

доброзичливе налаштування на розмову; обмін «попереднє розпитування – 

відповідь» ініціює перехід до основної теми розмови, тобто до причини 

дзвінка.  

Визначено, що для оптимізації спілкування може відбуватися редукція 

вищезазначених обмінів, особливо у мобільних телефонних розмовах, де 

завдання ідентифікації співрозмовників, що відіграє найважливішу роль в 

ініціальній фазі ТР, вирішується за допомогою технічних особливостей такої 

комунікації. Проте, мобільність, що надає цей засіб спілкування, зумовлює 

наявність додаткових обмінів під час МТР, а саме «запит локації –

інформування» та «з’ясування доступності – підтвердження / заперечення». 

З’ясовано, що часткова редукція ініціальної фази є характерною рисою 

екстрених ТР, які орієнтовані на швидкий перехід до обговорення нагальної 

причини дзвінка, і тому обмежені лише самоідентифікацією адресата – 

оператора екстреної служби.  

Основна фаза ТР направлена на обмін змістовою інформацією та 

досягнення певної комунікативної мети, що пояснює її складну структуру. Її 

тематико-інформативна основа варіюється в залежності від типу ТР, 

комунікативної ситуації, стосунків між комунікантами, мети інтеракції та 

інших екстралінгвістичних чинників. Основна фаза ТР складається з одного 

чи більше тематичних блоків різної інформативної та змістової насиченості, 

у яких реалізуються головна (одна або більше) та другорядні (вони можуть 

бути супутніми до головної) теми. Тематичний блок може бути 

актуалізований у межах реплікового кроку одного з комунікантів, якщо тема 

не дістає підтримки з боку співрозмовника або якщо мовець одразу ініціює 

наступну тему. Найпоширенішими засобами вербалізації введення нової теми 

є розповідні речення, загальні інвертовані та неінвертовані питальні речення.     

Досліджено, що тематичний блок у ТР тяжіє до реалізації 

комунікативним обміном або послідовністю декількох обмінів, які формують 
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комунікативну трансакцію. За своїм функціональним призначенням 

комунікативні обміни та трансакції поділяються на інформативні, 

налаштовані на повідомленні інформації; іліситативні, спрямовані на 

отримання інформації; директивні, перлокутивна мета яких спонукання 

співрозмовника до виконання дії, та метакомунікативні, орієнтовані на 

формування, налагодження та підтримку міжособистісних стосунків. 

Ініціативні та респонсивні комунікативні ходи в межах цих обмінів 

вербалізовані відповідними мовними засобами, що сприяють досягненню 

мети комунікації. 

Доведено, що основна фаза екстрених ТР реалізована переважно 

іліситативними та директивними комунікативними обмінами. Іліситативні 

обміни дають можливість оператору екстреної служби отримати необхідну 

інформацію щодо екстреної ситуації. Директивними обмінами актуалізовано 

надання інструкцій та заспокоєння адресанта.  

Завершальна фаза ТР, як і ініціальна, є метакомунікативною 

трансакцією, яка слугує, з одного боку, логічному завершенню інтеракції, а з 

іншого – позитивним підґрунтям для подальших міжособистісних стосунків і 

контактів, та має певний набір етикетно закріплених мовленнєвих елементів 

– контакторозмикальних метакомунікативних одиниць. У ТР завершальна 

фаза складається щонайменше з двох мовленнєвих обмінів: 

передзавершального етапу, на якому один із комунікантів виявляє своє 

бажання припинити розмову, та власне фінального – обмін прощаннями. 

Передзавершальний етап реалізується за допомогою метакомунікативних 

одиниць на зразок We-ell…, OK…, All right…, So-oo…, які вимовляються зі 

спадною інтонацією та складають повний репліковий крок комуніканта; а 

також може бути доповнений вербальними засобами, які пояснюють 

необхідність припинення інтеракції, виражають задоволення від розмови, 

побажання співрозмовнику та членам його родини, вдячність, вибачення, 

застереження, домовленості про подальші комунікативні контакти тощо. 
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Фінальний етап завершальної фази реалізовано сталими формулами 

прощання Goodbye, Bye, Bye-bye, See you, відповідними до контексту розмови.  

В інституційних та ділових ТР завершальна фаза не виявляє значного 

різноманіття мовленнєвого вираження й може бути реалізована формальними 

формулами прощання та/або подяки у розмовах, орієнтованих на отримання 

інформації. В екстрених ТР завершальна фаза може взагалі бути відсутня 

через необхідність раптового припинення інтеракції.   

Основні положення другого розділу висвітлено в публікаціях автора 

[79; 81; 82]. 
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РОЗДІЛ 3. ФЕНОМЕН ПРАНКУ В СУЧАСНОМУ 

ТЕЛЕФОННОМУ ДИСКУРСІ 

Зважаючи на значну кількість пранк-дзвінків у сучасному 

англомовному телефонному дискурсі, що набувають все більшої 

популярності через розширення можливостей фіксації й трансляції у 

сучасному диджиталізованому світі, уважаємо за доцільне здійснити 

комунікативно-прагматичний аналіз таких телефонних розмов у межах 

нашого дослідження телефонного дискурсу. Особливу увагу надаємо 

уточненню семантики та семантичного поля терміну «пранк», визначенню 

жанрових характеристик пранку, систематизації основних стратегій і тактик, 

що застосовують адресанти-пранкери з метою досягнення своєї 

комунікативної інтенції. 

 

3.1. Телефонний пранк як порушення соціально визнаних фреймів 

спілкування  

Термін пранк – це фонетична калька англ. prank – “a trick that 

is intended to be funny but not to cause harm or damage” [339], “a silly trick that 

you play on someone to surprise them” [342], що в перекладі означає «жарт, 

витівка, пустощі». В англомовній лінгвокультурі синонімом терміна prank 

виступає словосполучення practical joke [336; 341; 125, c. 190]. Слово 

practical указує на наявність особистісно-діяльнісного компонента, а саме 

виконання якоїсь фізичної дії з метою розваги. На відміну від словесного 

гумору, practical joke – це практичний жарт, комізм у реальності [125, c. 190]. 

Відповідно до Chambers English-Ukrainian dictionary of idioms 

словосполучення “practical joke – a trick which you use against someone so that 

you can laugh at their reaction when they discover their mistake” [340, с. 204] 

означає витівку, метою якої є  глузування з відповідної реакції жертви, коли 

та усвідомлює розіграш. Ідіома practical joke має негативну конотацію і часто 

пов’язана з жорстоким ставленням, звеличенням себе за рахунок приниження 

 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trick
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intended
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/funny
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cause
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/harm
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/damage
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/silly_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/trick_1
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/play_1
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співрозмовника, традиційно званого жертвою. В англомовному середовищі 

prank і practical joke розуміють як пустощі й жарти в широкому сенсі і не 

зводять лише до жартів по телефону, а на позначення телефонного розіграшу 

використовують словосполучення phone prank, prank call або crank call [335; 

341]. Проте українськомовні та російськомовні джерела визначають пранк 

саме як «телефонний розіграш», що межує з «телефонним хуліганством», 

«телефонним тролінгом / знущанням» [343]. Ми вважаємо доречним уживати 

термін телефонний пранк на позначення вербального розіграшу, 

опосередкованого використанням телефону.  

Не слід змішувати телефонний пранк із поняттям «телефонний 

тероризм» – повідомленнями, які переслідують лише такі прагматичні цілі, 

як зірвати будь-який важливий захід, завідомо неправдиво порушити 

громадську безпеку, вплинути на рішення органів влади, отримати 

матеріальну вигоду або ж дестабілізувати ситуацію в соціумі [125]; а також 

такими сучасними англомовними реаліями, як phone scams – телефонне 

шахрайство (“a common way for criminals to con people out of money using 

various tricks to get your personal or financial information” [338]) та cold-calls – 

телефонні дзвінки, адресанти яких мають на меті запропонувати та продати 

певні товари адресатам (“calls or visits to a possible customer to try to sell them 

something without being asked by the customer to do so” [339]). Ті ж, хто 

захоплюється телефонним пранком, роблять це винятково заради власного 

задоволення і веселого проведення часу або заради популяризації своєї 

особистості чи певного медіаресурсу. 

Телефонні хулігани, так звані пранкери (від англ. pranker, prankster – 

“someone who plays pranks on people” [339]. В  українськомовних та 

російськомовних джерелах уживають термін пранкер [330; 332; 333; 343], 

що утворений від лексеми пранк за допомогою суфікса -ер, тоді як в 

англомовних значно превалює prankster – prank + -ster [335; 341; 342]) 

здійснюють телефонні дзвінки (зазвичай анонімні) до своїх жертв, із метою 
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викликати в них, шляхом провокацій та жартів, бурхливу реакцію-відповідь, 

але насамперед розважитися самим.  

У мережі Інтернет наявні спеціалізовані сайти, що дають поради 

пранкерам, як зробити успішний телефонний розіграш: дзвінок має бути 

анонімним (“make the call anonymous”); необхідно вигадати певну роль, 

образ, ситуацію (“develop a persona”); продумати, можливо, навіть 

прорепетирувати сценарій (“rehearse what you’ll say before the call”), проте 

бути готовим до імпровізації; спробувати замаскувати свій голос (“practice 

disguising your voice”), особливо якщо здійснювати дзвінок знайомій людині; 

утримуватися від сміху та не відхилятися від обраного образу (“remember not 

to laugh or break character”); і, звичайно, щоб уникнути проблем із законом, 

необхідно уникати погроз, образ, залякування, нав’язливого переслідування, 

висміювання релігійних, національних, сексуальних  уподобань, уживання 

нецензурної лексики (“avoid legal trouble: harassment, disorderly conduct, hate 

crimes”), а також не дзвонити до важливих інституцій (“never call the fire 

department, police, ambulance service, coastguards, government officials, 

financial institutions or any other agencies that are devoted to protecting and 

saving people”). Також попереджають, що в деяких країнах чи окремих 

штатах і територіях навіть запис телефонної розмови без узаємної згоди 

комунікантів уважають злочином [224]. 

С. В. Чернова та М. Д. Алексєєвський, які досліджували пранк у 

російськомовній культурі, наполягають на розмежуванні таких понять, як 

«телефонний пранк» і «телефонний жарт». Вони виділяють три принципові 

відмінності пранку, а саме: (1) вікова специфіка, (2) імпровізаційність і 

(3) трансляція, зауважуючи, що, по-перше, більшість пранкерів – це не 

маленькі діти, а підлітки старше 16-ти років. По-друге, діалоги в жанрі 

пранку повинні бути оригінальними (фактично відсутній заданий сценарій), 

шаблонність простих телефонних жартів замінюється грою уяви, польотом 

фантазії та імпровізацією. Тут важливою рисою стає адаптивність, уміння 
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підлаштуватись під ситуацію. По-третє, приклади пранку записують на аудіо- 

або електронні носії для подальшого відтворення та популяризації найбільш 

удалих розіграшів [125; 3].  

Проте, аналізуючи ілюстративний матеріал, ми зауважили, що в 

англомовному середовищі навіть прості шаблонні телефонні розіграші, так 

само як і телефонні жарти у виконанні дітей, позначають терміном пранк, а 

можливість трансляції забезпечено стрімким розвитком технічних засобів та 

популяризацією соціальних мереж і онлайн-комунікації. Тому у своєму 

дослідженні ми використовуємо поняття «телефонний пранк», «телефонний 

жарт» та «телефонний розіграш» як синонімічні.  

Телефонний пранк є тим, що Е. Гоффман і М. Сейлхаймер називають 

«сфабрикований / вигаданий фрейм» (fabricated frame) –  комунікативний 

контекст, у якому один зі співрозмовників, а саме адресант-пранкер, 

сприймає інтеракцію як гру, тоді як інший комунікант розглядає її як 

реальність [206; 293, с. 678]. Як відомо, фрейм (з англ. frame «каркас», 

«будова, структура, система», «рамка» та ін.) – поняття, запроваджене 

М. Мінським [247] та популяризоване в лінгвістиці Ч. Філлмором [195], – 

структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) 

людини і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на 

такому ситуативному шаблоні [7, с. 342; 144, с. 298]. Е. Гофман вважає 

фрейми основними елементами, що визначають ситуацію спілкування і 

«побудовані відповідно до принципів організації, що керують подіями» [206, 

с. 10].  

Пранкери порушують загальноприйняті соціальні норми спілкування, 

узаємну довіру в загальному сприйнятті світу, що є підґрунтям повсякденної 

діяльності [199], навмисно неправильно інтерпретуючи прагматичне 

значення реплік адресата телефонної розмови та утримуючись від надання 

«контекстуальних сигналів / натяків» (“contextualization cues”) [214], 
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зокрема й невербальних, таких як сміх, що можуть зруйнувати сфабриковані 

ними фрейми.  

Розглянемо приклади телефонних розмов, позначених як пранк 

особами чи відповідними сайтами, котрі розміщують їх у мережі Інтернет, із 

метою дослідити мовленнєву поведінку комунікантів у межах фреймів, 

запропонованих адресантами-пранкерами.  

Варто зазначити, що пранк-дзвінки різняться мірою унікальності 

відтвореного тексту, тож ми вважаємо за можливе виділити: (1) традиційні / 

шаблонні телефонні розіграші та (2) індивідуально-авторські жарти. 

До певного моменту пранкера влаштовують примітивні жарти з чітко-

організованим неваріативним сценарієм. Вони мають таку структуру: 

1) перший комунікативний крок телефонного жартівника – підготовлене 

питання; 2) очікувана відповідь жертви розіграшу, найчастіше вербалізована 

за допомогою Yes, No, You have the wrong number, Who is this? Who are you?; 

3) підготовлена, як правило, комічно-абсурдна відповідь-репліка пранкера, 

яка ставить адресата, жертву розіграшу, в незручне становище. Іноді 

адресант-пранкер очікує відповідь співрозмовника на свою ексцентричну 

репліку. Якщо відповідь на перше питання жартівника можна спрогнозувати, 

то реакція на останню є завжди непередбачуваною і провокує зацікавленість. 

Проте, зазвичай пранкер не чекає на відповідь, оскільки для нього важливим 

є сам факт розіграшу, а не його результат [3]. У більшості випадків саме 

адресат пранку ініціює переривання інтеракції. 

Так, наведемо приклад класичного телефонного пранку 1950-60 рр., 

який іще навіть нині використовують пранкери: 

1 CL: This is the electric company. Is your refrigerator running? 

2 CT: Yes, it is. 

3 CL: Then you’d better catch it! [396].  

Як бачимо, пранк-дзвінки порушують прийняті норми спілкування: 

пранкер розпочинає розмову ідентифікацією відповідної установи (1), 
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представляючи фрейм інституційної телефонної розмови та змушуючи 

жертву пранку думати, що розмова реальна, про що свідчить відповідна 

реакція на питання (2). Коли адресант порушує фрейм інституційної розмови 

своїм жартом (3), що в цьому випадку базується на грі слів (run – catch), 

розмова набуває фрейму пранку й адресат вимушений сприймати інтеракцію 

як гру, а не реальність.   

До шаблонних телефонних жартів можна також віднести заздалегідь 

записані фрази адресанта, які програють жертві розіграшу.  Існують навіть 

певні сайти, як, наприклад, https://www.prankdial.com, які пропонують 

записані готові до програшу сценарії на різноманітну тематику. Такі сценарії 

можна використовувати багаторазово. Тобто, будь-хто може вибрати 

сценарій, який сподобався, і замовити його, щоб розіграти друзів або навіть 

незнайомців.  

Наведемо приклад одного з таких підготовлених телефонних пранків. 

Ми порівняємо телефонні розмови з двома різними адресатами (обидва – 

чоловіки), здійснені за тим самим сценарієм. Репліки адресанта (у цьому 

випадку адресант говорить голосом літньої жінки) заздалегідь записані з 

інтервалом 0.2-0.4 секунди, що дає змогу адресату відреагувати на 

мовленнєві дії співрозмовника, проте часто цього часу виявляється 

недостатньо і, як результат, комунікативні ходи накладаються один на 

одного. 

1.  

1 CT: Hello.  

2 CL: Hi. Do you, guys, have 

any toilet paper? 

3 Silence (0.2 sec) 

2.  

1 CT: Hello.  

2 CL: Hi. Do you, guys, have 

any toilet paper? 

3 CT: Aaaah…  

Відповідь на телефонний дзвінок (1) обидва адресата вербалізують за 

допомогою мовленнєвого кліше Hello, адресант-пранкер неформально 

вітається й одразу переходить до змістової частини розмови, проте ставить 
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дивне для телефонної розмови питання (Do you, guys, have any toilet paper?) 

(2), котре, як і очікувалося, спантеличує адресатів (у розмові 1 адресат 

мовчить, у розмові 2 ми чуємо збентежене Ааааааh…).  

Подальші репліки адресанта  (Toilet paper. I need some right now) (4), 

(Oh, I’m just asking you to bring some over) (6) продовжують тему розмови і 

прямо натякають на фрейм розіграшу, проте адресати продовжують 

інтеракцію (можливо, з поваги до віку співрозмовниці): адресат 1 

намагається ідентифікувати адресанта (Who’s this?) (5, 7), адресат 2 спочатку 

намагається щось з’ясувати (5), проте йому бракує часу між записаними 

репліками адресанта, а потім також робить спробу ідентифікації 

співрозмовника (7).  

1. 

4 CL: Toilet paper. I need some 

right now. 

5 CT: Who’s this? 

 

6 CL: Oh, I’m just asking you 

to bring some over. 

7 CT: Who is this? 

2. 

4 CL: Toilet paper. I need some 

right now. 

5 CT: I… You mean… 

накладається наступна репліка 

6 CL: Oh, I’m just asking you 

to bring some over. 

7 CT: Who is this? 

8 CL: This isn’t Browny? 

9 CT: No… 

10 CL: Oh, Lord… I’m so 

sorry. It’s just… I haven’t spoken to 

anyone in such a long time… Please 

stay online with me… I don’t want to 

lose anyone, you know… Everything 

since my husband passed away is just 

so hard… 

11 Silence (0.2 sec) 

8 CL: This isn’t Browny? 

9 CT: No… 

10 CL: Oh, Lord… I’m so 

sorry. It’s just… I haven’t spoken to 

anyone in such a long time… Please 

stay online with me… I don’t want to 

lose anyone, you know… Everything 

since my husband passed away is just 

so hard… 

11 CT: I’m sorry… 
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Наступним мовленнєвим кроком адресанта-пранкера є вдавана спроба 

ідентифікувати співрозмовника, яка вербалізована заперечним 

репрезентативом із квеситивною ілокутивною силою (This isn’t Browny?) (8), 

що змушує адресатів повірити в те, що дзвінок реальний, але адресант 

помилився номером. Реальність дзвінка підтверджує і подальший репліковий 

крок адресанта (10), який складається з декількох комунікативних ходів і 

містить експресиви: щирі вигук-подив Oh, Lord…, клішоване вибачення I’m 

so sorry, прохання продовжити розмову Please stay online with me… та згадка 

про смерть чоловіка Everything since my husband passed away is just so hard…, 

що не дає змогу адресатам припинити інтеракцію (у розмові 1 адресат 

мовчить, але залишається онлайн; у розмові 2 адресат висловлює співчуття.  

12 CL: Could you come over 

and take …(indistinct)? 

13 CT: Ah… Who you tried 

…(indistinct) накладається 

наступна репліка 

14 CL: Why would you say that 

to an old lady? 

15 CT: Who is this? 

16 CL: (Laughing or crying) 

Well, can you at least tell me a story 

or a funny joke? I haven’t laughed in 

years. 

17 CT: Who is this? 

18 CL: Pleeeeease  

19 CT: You called me… Who is 

this? 

20 Machine: You’ve just been 

pranked by PrankDial.Com  

12 CL: Could you come over 

and take …(indistinct)? 

13 CT: I… don’t… 

накладається наступна репліка 

 

14 CL: Why would you say that 

to an old lady? 

15 Silence (0.2 sec) 

16 CL: (Laughing or crying) 

Well, can you at least tell me a story 

or a funny joke? I haven’t laughed in 

years. 

17 Silence (0.2 sec) 

18 CL: Pleeeeease  

19 CT: Who is this? 

 

20 Machine: You’ve just been 

pranked by PrankDial.Com [400].  
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Подальші репліки адресанта-пранкера, виражені квеситивами (12. 14, 16), 

здаються недоречними (особливо вираження незадоволення (Why would you say 

that to an old lady?) (14), оскільки семантично не узгоджуються з відповідною 

реакцією адресатів – мовчанням або вкотре спробою ідентифікувати 

співрозмовника (13,15,17,19). Фінальною реплікою в цих розмовах є 

репрезентатив, вимовлений записаним електронним голосом (You’ve just been 

pranked by PrankDial.Com) (20), що повідомляє реальний фрейм цієї телефонної 

розмови – розіграш. На жаль, реакція адресатів є невідомою. 

Як бачимо, канонічна структура телефонної розмови, яка складається з 

ініціальної, основної та завершальної фаз, у дзвінках-пранках не завжди 

зберігається. У наведеному прикладі етап ідентифікації співрозмовників, який 

належить до ініціальної фази, проходить упродовж усієї розмови (This isn’t 

Browny? та численні Who is this?), проте так і не реалізований, оскільки мета 

адресанта – залишитись анонімним, а завершальна фаза розмови взагалі 

відсутня. До того ж, слід зазначити, що мовленнєва поведінка двох різних 

адресатів у тій самій комунікативній ситуації не відрізняється варіативністю, а 

є майже ідентичною, що підтверджує взаємозв’язок комунікативної поведінки 

учасників інтеракції. 

У більш досвідчених пранкерів виникає необхідність творити, вигадувати 

власні жарти. Вони можуть вибрати шаблон телефонного розіграшу на основі 

відомих традиційних сюжетів, який надалі трансформують відповідно до 

індивідуально-авторських інтенцій, або створити пранк у процесі самого 

спілкування шляхом імпровізації.  

Щоби продемонструвати креативність пранкерів та виявити 

комунікативно-прагматичний потенціал реплік комунікантів, проаналізуємо 

один із пранків відомого Youtuber Джо Тетчера, який, імітуючи голоси відомих 

героїв мультфільмів та кіногероїв, а також їхній стиль поведінки, телефонує в 

різні служби, магазини, ресторани Лос Анджелеса, щоб «отримати якусь 

реакцію» (“to get some reaction”) [393].  
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У розгляданому прикладі він у ролі Міккі Мауса телефонує до служби, 

що виконує дрібну хатню роботу (Handyman Services), імітуючи цього героя 

вокально та контекстуально.   

1 CT: Handyman Services.  

2 CL: Oh, hi there.  

3 CT: Hi.  

4 CL: My name’s Mickey. I’m having a bit… a bit of a problem.  

5 CT: Okay.  

Розмова починається комунікативним ходом адресата, який ідентифікує 

установу (Handyman Services) (1) і вводить фрейм інституційної телефонної 

розмови, далі йде обмін досить неформальними привітаннями Ні (2, 3), що не є 

типовим, проте розпочинає цей обмін адресант, а адресат лише підтримує 

неформальний фрейм розмови. Наступний комунікативний обмін адресант 

розпочинає з самоідентифікації (My name’s Mickey) та зазначає, що має 

проблему (I’m having a bit… a bit of a problem) (4). Оскільки вирішення певних 

проблем і є роботою цієї служби, адресат підтверджує свою готовність 

допомогти клішованим Okay (5). 

6 CL: Oh, I slipped this morning as I was (indistinct) work. You know I slipped 

and I fell into a mouse trap. 

7 CT: You fell into a mouse trap? 

8 CL: Yeah, I slipped and fell into a mousetrap. Minnie's here. She's freaking 

out. There's blood everywhere. I've called the vets, oh, but they won't come out. 

9 (Silence) 

10 CL: Is there any way you come out and help me? Oh… I’ll be very grateful.  

11 CT: Sorry, you fell into a mouse trap you said? 

12 CL: Yeah, that’s correct.  

13 CT: Oh yeah? I don’t understand.  

Однак комунікативний хід адресанта, яким він уточнює свою проблему, а 

саме стверджує, що потрапив у пастку для мишей (I fell into a mouse trap) (6), 
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збентежує адресата. Він уживає питання-перепит, що повністю повторює 

репрезентатив, ужитий адресантом у попередній репліці (You fell into a mouse 

trap?) (7). Для підтвердження адресант повторює свою попередню фразу, згадує 

про присутність іще одного всім відомого героя (Minnie's here) та повідомляє 

про своє звернення за допомогою до ветеринара (I've called the vets, oh, but they 

won't come out) – усе це вказує на нереальний фрейм цієї розмови і пояснює 

мовчання адресата (9). Тому адресант, не дочекавшись відповідної репліки 

адресата, продовжує і намагається повернути розмову до інституційного 

фрейму, знову звертаючись по допомогу (Is there any way you come out and help 

me?)  (10). Проте адресат знову вживає те ж саме повне питання-перепит (Sorry, 

you fell into a mouse trap you said?) (11), намагаючись зрозуміти ситуацію та 

поєднати «вигаданий фрейм», вербалізований адресантом, із реальністю. Після 

чергового підтвердження адресантом-пранкером своєї проблеми (12), у цьому 

комунікативному кроці вираженого репрезентативом (Yeah, that’s correct), 

адресант висловлює своє нерозуміння ситуації (Oh yeah? I don’t understand) 

(13). 

Упродовж розмови адресант-пранкер намагається утримати адресата, 

працівника служби, на зв’язку, наголошуючи на своїй безпорадності I don’t 

know what I need to do (14), I need someone to come out and help me to get out of 

this mouse trap (28), поганому самопочутті But I’m losing a lot of blood. I’m 

starting to feel quite faint (22), I’m in a lot of pain (32), I’m bleeding now (34), 

усвідомлюючи його обов’язки надавати допомогу. Проте, як тільки адресат 

долучається до розмови, адресант-пранкер укотре вербалізує вигаданий ним 

фрейм. Так, на питання адресанта, чому постраждалий викликав ветеринара 

(Why did you call a vet?) (17), відповідь адресанта (Because I’m a mouse) (18) 

репрезентує нереальну ситуацію. До того ж, наступним репліковим кроком, 

який містить два мовленнєвих акти – репрезентатив I’m Mickey та 

репрезентатив з директивною ілокутивною силою You call me Mickey (20) – 

адресант нагадує ім’я свого вигаданого героя.  
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14 CL: I don’t know what I need to do. Is this a Handyman Service? 

15 CT: Yes it is.  

16 CL: Oh, I need…I’ve called the vet to come out and help me but they won’t 

come out.  

17 CT: Why did you call a vet? 

18 CL: Because I’m a mouse.  

19 CT: Oh, I see. Okay, mouse. 

20 CL: I’m Mickey. You call me Mickey.  

21 CT: Mickey. Well, I can’t come out today…I can come out tomorrow? 

22 CL: But I’m losing a lot of blood. I’m starting to feel quite faint. 

23 CT:  (Laughing) I’m on another project right now, so I’ll have to be there 

tomorrow. 

24 CL: Oh, what are you working on? Is it worrying about us?  

25 CT: I’m building a cabinet right now. 

26 CL: Oh, a cabinet? Is it for Goofy?  

27 CT: So, what do you really want?  

28 CL: I need someone to come out and help me to get out of this mouse trap.  

29 CT: Why don’t you give me your address and I’ll send someone over there. 

30 CL: Okay, it’s… It’s “Disneyland”.  

31 CT:  (Laughing) That’s funny. Yeah…I’ve never been there. What’s it like?  

32 CL: It’s very magical. But not this morning. Oh… I’m in a lot of pain.  

33 CT: We probably wouldn’t get there before 7 O’clock. So, when we get 

there who do we ask for?  

34 CL: Oh, just ask for either Mickey, Goofy, and Donald… Actually no, don’t 

ask for Donald. Whatever you do, do not ask for Donald. Hello? Hello? I’m bleeding 

now [393].  

Необхідно зазначити, що аналізована комунікативна подія є прикладом 

«легкого пранку». Очевидно, що навіть адресат отримує певні позитивні емоції 

від спілкування: сміється (23, 31) і коментує вигадану пранкером адресу 
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Disneyland доволі експресивно: That’s funny. Yeah…I’ve never been there. What’s 

it like? (31), хоча усвідомлює нереальність розмови (So, what do you really 

want?) (27). Зрештою, телефонна розмова обривається, коли на чергове питання 

інституційного характеру, кого запитати, коли приїде допомога (So, when we get 

there who do we ask for?) (33), адресант починає перераховувати «своїх друзів» 

із мультфільму (Oh, just ask for either Mickey, Goofy, and Donald…) (34). У своїй 

останній репліці адресант уже даремно намагається перевірити присутність 

адресата на лінії, що виражено метакомунікативом Hello? Hello? (34) та вкотре 

викликати жалість (I’m bleeding now) (34).  

Ми простежили, як досвідчений адресант-пранкер уміло поєднує 

вигадану ситуацію з реальним фреймом інституційної телефонної розмови. 

Кожна репліка адресата креативно вплетена у вигаданий адресантом-пранкером 

фрейм образу Міккі Мауса, що демонструє гнучкість та імпровізаційність 

комунікативної поведінки пранкерів. 

Проведений аналіз дає підстави підсумувати, що адресанти телефонних 

розіграшів – пранкери – порушують загальноприйняті соціальні норми 

спілкування, узаємну довіру в загальному сприйнятті світу, що є підґрунтям 

повсякденної діяльності, установлюючи сфабриковані ними фрейми. 

Комунікативною метою пранкера є розіграш і збентеження співрозмовника та 

отримання емоційного задоволення, що може бути досягнуто шляхом 

комунікативної провокації жертви на найнесподіваніші вербальні та 

невербальні реакції. Така провокація може здійснюватися недоречними та 

глузливими квеситивними чи/та репрезентативними мовленнєвими актами, які 

не корелюють із реальним сприйняттям ситуації адресатом. 

 

3.2. Телефонний пранк як мовленнєвий жанр розважального 

дискурсу  

 «Пранк» визначають як один із жанрів розважального дискурсу, вид 

грубого мовного комізму, що виявляється, як правило, у дистантному 
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опосередкованому висміюванні й інколи приниженні співрозмовника з 

використанням різних каналів зв'язку [125, c. 191]. Розважальний дискурс 

характеризують як сукупність текстів, об’єднаних архітемою «розвага». 

Своєрідність мовленнєвого спілкування учасників розважального дискурсу 

виявляється у використанні певних стилістичних прийомів, комбінації 

лексичних одиниць, які належать до різних стилів та регістрів, що утворені 

відповідно до прагматичних настанов і цілей спілкування [76]. 

Звернемося до складання моделі мовленнєвого жанру «пранк». 

Уважають, що при побудові моделей мовленнєвих  жанрів необхідно 

враховувати сім основних параметрів – (1) комунікативну мету (на підставі 

цього критерію автор протиставляє чотири типи мовленнєвих жанрів: 

інформативні, імперативні, етикетні та оцінні), (2) образ адресата, (3) образ 

адресанта (автора), (4) образ минулого (ініціальні та реактивні мовленнєві 

жанри), (5) образ майбутнього (подальший розвиток мовленнєвих подій, 

утілюваний у появі інших жанрів), (6) подієвий зміст або диктум 

(віднесеність/не віднесеність до особистої сфери автора або адресата, часова 

перспектива подій, оцінка подій)  і (7) власне мовне втілення жанру [134]. 

Почнемо характеристику жанру пранк із опису його комунікативної 

мети, оскільки, на думку Т. В. Шмельової, – це головна жанротвірна ознака 

[134]. Пранк можна віднести до імперативно-оцінного мовленнєвого жанру, 

мета якого – викликати здійснення подій і змінити самопочуття учасників 

спілкування [2; 125]. Аналізуючи жанр телефонного пранку, ми виокремили 

такі інтенції учасників спілкування: 1) бажання пранкера розважитися, 

2) збентежити свого телефонного співрозмовника, 3) викликати у нього низку 

яскравих емоцій, як правило, негативних, 4) спровокувати жертву розіграшу на 

найнесподіваніші вербальні / невербальні реакції, а також 5) допомагати 

популяризації теле- та радіостанції (оскільки ведучі на радіо та телебаченні 

часто є ініціаторами телефонних розіграшів) або окремих особистостей, що 

здійснюють або поширюють пранк. 
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Образ адресата пранку – це, як правило, доросла людина холеричного 

типу темпераменту з низьким рівнем емоційного інтелекту. Як зазначають, 

стримані люди з хорошим почуттям гумору рідко стають жертвами пранк-

розіграшів. Найулюбленіші адресати пранкерів – це грубі, пихаті, 

неврівноважені люди, особистості із завищеною самооцінкою та без почуття 

гумору. Ці риси виявляються в бурхливій реакції на провокації адресанта, коли 

жертва втрачає контроль над своїми емоціями та переходить із розмови на 

істеричну сварку та погрози. Для багатьох пранкерів саме такі моменти є 

найціннішими, оскільки вони мають популярність серед аудиторії. У цілому, 

психо-індивідуальні якості адресата у пранках набагато важливіші, ніж його 

соціально-матеріальний статус. Організатори пранк-розіграшів однаково 

цінують як «рядових» жертв (простих людей), так і «зоряних» (відомих акторів, 

естрадних співаків, політичних діячів тощо). Адресат може бути як заздалегідь 

відомий організатору розіграшу (приклад адресного розіграшу), так і зовсім не 

знайомий пранкеру (випадкові телефонні дзвінки).  

Пранкер – це адресант, організатор імпровізованого телефонного 

розіграшу. Він може працювати один або в авторському колективі. Як зазначає 

М. Д. Алексеєвський, пранк-команда складається не просто зі сторонніх 

спостерігачів – кожен із учасників має свої обов’язки. Це 1) режисер-сценарист, 

який відповідає за нові сценарії та загальну режисуру пранку; 2) той, хто 

дзвонить – це має бути особа, яка вміє говорити смішні речі і при цьому 

втримується від сміху, а також здатна до імпровізації і 3) «літописець», в 

обов'язки якого входить запис пранк-розіграшів [3]. Важливо відзначити, що 

при спільній роботі в авторському колективі помічників адресанта (режисера і 

літописця) можна назвати пранкерами, оскільки вони здійснюють технічну і 

творчу підтримку пранк-розіграшу, проте їх не можна назвати адресантами 

телефонної розмови, оскільки вони безпосередньо не беруть участі в 

комунікативній ситуації. Досвідчені пранкери та пранк-команди часто 

«працюють» під вигаданими псевдонімами, за якими їх ідентифікують їхні 
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прихильники в мережі. Деякі з них: Masked Avengers [337; 381] (Месники в 

масках), Buffalo Beast [292] (Звір Буйвол), the Stuttering John [171] (Заїка Джон) 

та інші. Як бачимо, ці номінативи мають негативну або іронічну конотацію. 

Порівнюючи значущість адресата і адресанта для жанру телефонного 

хуліганства в російськомовній та англомовній лінгвокультурах, С. В. Чернова 

робить висновок про те, що для російського пранку роль жертви є 

центральною, тоді як в англомовному світі основна фігура – це сам пранкер, 

автор розіграшу. Дослідниця зазначає, що саме тому «хард-пранк» («важкий 

пранк») як вид психологічного пресингу для створення поганого настрою у 

жертви й доведення її до стану, близького до божевілля, більше популярний у 

Росії, тоді як на Заході частіше практикують «лайт-пранк» («легкий пранк») – 

телефонний розіграш із інтенцією адресанта створити гарний настрій адресату. 

Така відмінність пов'язана з розумінням особливостей системи національних 

цінностей [125].  

За критерієм наявності комунікативного минулого пранк відносять до 

реактивного / похідного жанру. Ініціальний жанр «телефонний дзвінок» і 

запланований «розіграш» трансформуються в «пранк» – телефонний жарт із 

метою вивести адресата на певні емоції. 

Як було відзначено Т. В. Шмельовою, «образ майбутнього передбачає 

подальший розвиток мовленнєвих подій, що реалізується в появі інших 

мовленнєвих жанрів» [134]. Традиційний пранк породжує нові типи розіграшів 

– технопранки і пранк-мікси. Технопранк є добіркою спеціально нарізаних 

записів фраз відомих жертв, яку дають послухати іншим адресатам пранку або 

тій самій жертві (дзеркальний технопранк). Пранк-мікси – це накладання 

вирізаних фраз із пранків на музику.  

Подальша комунікація після прослуховування пранку та його різновидів 

зводиться до обговорень, висловлення думок та написання коментарів у мережі. 

Композиція телефонного пранк-розіграшу має типову структуру 

телефонної розмови: ініціальна, основна і завершальна фази, проте остання 
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фаза нерідко може бути відсутня, оскільки адресат передчасно припиняє 

розмову, не витримавши емоційного тиску з боку адресанта. 

Розглядаючи мовне втілення в межах моделі жанру Т. В. Шмельової, на 

перший план у пранк-розіграшах виходить індивідуальність і свобода мовного 

вираження. Можна зробити висновок, що переважають стислі й середні за 

обсягом висловлювання, часто з великою кількістю нецензурної лексики. 

Лайливі слова і вирази є, як правило, виявленням мовленнєвої агресії адресанта 

і захисною реакцією адресата пранку; вони роблять мовлення емоційнішим, 

знімають психологічну напругу та заповнюють паузи в розмові.  

 

3.3. Комунікативна поведінка пранкера 

 

3.3.1. Стратегія збентеження адресата   

Як зазначено раніше (3.2), комунікативною метою адресанта-пранкера є 

розіграш співрозмовника та бажання розважитися. Перш за все це розвага для 

самого пранкера та цільової аудиторії, хоча зрідка – розвага адресата. Для 

досягнення цієї комунікативної мети застосовують комунікативні стратегії, які 

реалізуються відповідними комунікативними тактиками [83, с. 96].  

Головною стратегією адресанта-пранкера, яку простежуємо в більшості 

пранк-дзвінків, є стратегія збентеження адресата. Розглянемо тактичні 

прийоми та засоби, що реалізують цю стратегію, на прикладах досліджуваних 

нами телефонних розіграшів (Додатки Г, Д).  

Проаналізуємо телефонний розіграш, який був надзвичайно приємним 

для адресата, студентки Массачусетского університету (UMass), фанатки 

Джастіна Бібера. Телефонний дзвінок було здійснено у студії розважальної 

програми TheEllenShow, зірковим гостем якої та адресантом телефонної 

розмови (CL 1) є Джастін Бібер. Отже, відомий співак телефонує своїй фанатці, 

попередньо знаючи певну інформацію про неї, яку він використовує для 

здійснення свого розіграшу.  
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1 CT:  Hello? 

2 CL 1: Hello. This is Peter from UMass. Is this Miss Melanson?  

3 CT: Yes. 

4 CL 1: I’m actually the head of the English department, and it’s been brought 

to my attention that you’ve been missing some classes lately. Is that true? 

5 CT: Um, no, I haven’t missed any claaass.  

Відповідь на телефонний дзвінок адресат вербалізує за допомогою 

мовленнєвого кліше Hello?, яке відкриває канал комунікації. Перший 

репліковий крок адресанта містить три комунікативні ходи (2): клішоване 

вітання Hello, самоідентифікацію This is Peter from UMass, яка реалізує тактику 

перевтілення в іншу особу, та ідентифікацію співрозмовника, виражену 

квеситивним МА Is this Miss Melanson? У наступному репліковому кроці 

адресант продовжує тактику перевтілення, зазначаючи, що він – декан 

факультету англійської мови (I’m actually the head of the English department) (4), 

проте попередня самоідентифікація, де адресант називає лише своє ім’я (2), 

ніяк не корелює з посадою декана, і може надати контекстуальний сигнал 

адресату про нереальний фрейм розмови (однак адресат не реагує на цей 

сигнал). Подальший комунікативний хід адресанта репрезентує тактику 

комунікативної провокації, актуалізовану репрезентативом, поєднаним із 

квеситивом … it’s been brought to my attention that you’ve been missing some 

classes lately. Is that true? Адресант знає, що адресат – відповідальна студентка, 

проте своїм твердженням про пропуски занять збентежує її та провокує до 

певної вербальної реакції. Відповідна реакція адресата вербалізована 

негативним репрезентативом I haven’t missed any claaass (5). 

6 CL 1: This is Miss Melanson, correct?  

7 CT: Yes. Jocelyn, yes.  

8 CL 1: Okay, and your parents are Lee Ann and Steven? 

9 CT: Yes (laughing).  
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10 CL 1: Okay. This… this isn’t funny to me. I don’t know why you’re 

laughing. 

11 CT: Well, It’s not funny to me. I didn’t miss any clаааs.  

Далі адресант-пранкер застосовує тактику вдаваного уточнення 

особистості, виражену репрезентативом This is Miss Melanson, квеситивної 

ілокутивної сили якому надає лексема correct, вимовлена з висхідною 

інтонацією. Насправді адресант знає, з ким розмовляє, оскільки адресат уже 

підтвердила свою особистість (3), проте вона робить це знову, цього разу двічі 

підтверджуючи та зазначаючи своє ім’я (Yes. Jocelyn, yes) (7). Наступним 

комунікативним кроком, вираженим репрезентативним МА з квеситивною 

ілокутивною силою, адресант виявляє тактику демонстрації 

поінформованості, згадуючи імена батьків адресата (Okay, and your parents are 

Lee Ann and Steven?) (8). Адресат дає коротку ствердну відповідь (9) і 

збентежено сміється, на що адресант реагує досить грубо: у його репліці ми 

простежуємо тактику психологічного тиску, оскільки вона негативно 

коментує емоційний стан співрозмовника (This… this isn’t funny to me. I don’t 

know why you’re laughing) (10). У відповідь адресат уживає два негативні 

репрезентативи, заперечуючи попередніх тверджень адресанта (11).  

12 CL 1: You, did you go to class yesterday? 

13 CT: No, it was a snow day.  

14 CL 1: Well, we actually had school yesterday. It wasn’t a snow day at all. 

What are you gonna do about it? 

15 CT: Okay. (одночасно з попередньою і наступною репліками 

адресанта) 

16 CL 1: You’ve got to make it up. You should probably… 

17 CT: (накладається на попередню репліку адресанта) I’ll have to talk to 

the admissions department and figure it out, cause… (накладається наступна 

репліка) 
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Подальші реплікові кроки адресанта поєднують використання декількох 

тактик. Адресант ставить провокативне запитання щодо присутності адресата 

на заняттях (You, did you go to class yesterday?) (12), очевидно знаючи, що 

напередодні навчальні заклади були закриті через сніг (… it was a snow day) 

(13), на що й указує адресат. Проте адресант заперечує цю інформацію, 

уживаючи репрезентатив із підсилювальним прислівником actually та 

репрезентатив, попередньо вжитий адресатом, у заперечній формі (Well, we 

actually had school yesterday. It wasn’t a snow day at all) (14), що дозволяє нам 

виокремити тактику заперечення та суперечки. Крім того, адресант не дає 

змоги адресату відповісти на поставлене ним запитання (можна спостерігати 

накладання реплік двох комунікантів (15-18), що також є вираженням тактики 

психологічного тиску, і призводить до збентеження адресата. 

18 CL 1: Stop, first of all, you can stop… stop yelling at me. (She is not yelling) 

19 CT: I’m sorry. 

20 CL 1: Just calm down. One second, my assistant wants to speak with you.   

21 CT: Okay.  

Ще одна досить агресивна тактика – тактика упереджувальної атаки, 

яку застосовує адресант у наступній репліці і яка вербалізована директивами 

(Stop, first of all, you can stop… stop yelling at me) (18). Слід зазначити, що 

адресат не підвищує голосу на свого співрозмовника, але тактичні прийоми, 

використані адресантом, настільки бентежать її, що вона змушена вибачитись 

(19). Адресант, зрозумівши, що він досяг своєї мети, заспокоює адресата  (Just 

calm down) (20) і переадресовує розмову до своєї «спільниці» – ведучої шоу 

(CL 2), яка повідомляє адресату реальний фрейм цієї телефонної розмови – 

пранк. Саме на цьому етапі виявляється досягнення комунікативної мети 

адресанта – розіграш співрозмовника та бажання розважитись. А в 

проаналізованій розмові частку розваги отримала й адресат (що є рідкістю в 

пранк-дзвінках), яку розіграв її улюблений співак. Своє задоволення адресат 
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виражає численними експресивами Oh, my God! (23, 27), Oh, I’m about to start 

screaming. (27), Thank you so much (29), I love you guys (35). 

22 CL 2: Yes, I’m his assistant and I don’t do accents nearly as well as he 

does. My name is Ellen DeGeneres, and that was Justin Bieber that was on the phone 

with you just now.  

23 CT: Oh, my God! 

24 CL 2: We’re taping the show right now. I know you, Justin was 

being…Justin, that was rude. That was rude.  

25 CL 1: I’m sorry. (not in the phone) 

26 CL 2: It was his idea to call you. But actually, Justin thought you should 

come to a taping, and so we’ll fly you out here. You’ll come to a show, you’ll meet 

Justin, and would that be fun?  

27 CT: Oh, I’m about to start screaming. I’m jumping around. My roommate 

thinks I’m crazy. Oh, my God!  

28 CL 2: All right. All right, well… 

29 CT: Thank you so much. 

30 CL 2: You’re welcome. And buckle down, quit fooling around in that 

college there.  

31 CT:  I’m trying not to.  

32 CL 2: All right, we’ll see you soon. 

33 CT: Okay, thank you so much! 

34 CL 2: All right, bye. 

35 CT: I love you guys.  

36 CL 2: Ah, we love you too. 

37 CL 1: Love you [382].  

Розглянемо сценарій телефонного пранку, яким радять розіграти подругу, 

що має надзвичайно суворих батьків, яких вона боїться.  

1 CT: Hello? 

2 CL: Hey, is Kelley there? 
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3 CT: This is Kelley. 

4 CL: Cool. I just wanted to confirm the weed delivery for tomorrow. Someone 

will be dropping by to deliver the goods at 6 pm. 

5 CT: What? I didn't call for any weed delivery. You must have the wrong 

person. 

У відповідь на перший комунікативний крок адресата Hello?(1), який 

вербалізує відкриття каналу комунікації, адресант-пранкер ініціює «запрошення 

бажаного адресата до телефону», вираженого загальним квеситивом (…is Kelley 

there?) (2). Адресат підтверджує свою особистість репрезентативним 

мовленнєвим актом (This is Kelley) (3). У наступному репліковому кроці 

адресанта ми простежуємо тактику комунікативної провокації, актуалізовану 

репрезентативом (I just wanted to confirm the weed delivery…) (4), коли він 

повідомляє про підтвердження доправлення наркотичної речовини рослинного 

походження. Адресат заперечує свою причетність до такого замовлення і 

припускає, що адресант помилився (I didn't call for any weed delivery. You must 

have the wrong person) (5).  

6 CL: This is Kelley Murray, right? You go to John P. Stevens High School? 

7 CT: Yeah, but … cancel the order. My parents will kill me. 

8 CL: Just look out for a yellow Hummer. Someone will be there at 6 pm sharp. 

Goodbye [379]. 

Проте адресант удається до тактики вдаваного уточнення особистості 

(This is Kelley Murray, right?) і тактики демонстрації поінформованості (You 

go to John P. Stevens High School?), що вербалізовані репрезентативними 

мовленнєвими актами з квеситивною ілокутивною силою. Очевидно, що 

адресат збентежена такою обізнаністю адресанта – її репліковий крок 

складається з короткого підтвердження своєї особистості, директива з 

проханням відмінити замовлення та  експресива про можливу негативну 

реакцію батьків (My parents will kill me) (7). Адресант демонструє тактику 

ігнорування адресата і його побажань та тактику психологічного тиску, 
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поєднуючи в одному репліковому кроці директив, який надає інструкції шодо 

«секретного доправлення» (Just look out for a yellow Hummer), та репрезентатив, 

який указує на час зустрічі (Someone will be there at 6 pm sharp), із лаконічним 

прощанням (Goodbye) (8). 

Наступний фрагмент – приклад телефонного пранку, здійснений до 

закладу громадського харчування, а саме до італійського ресторану Bruno's. 

Розіграш полягає в тому, що пранкер замовляє в цьому ресторані страви  

китайської кухні.   

1 СT: Hello? 

2 CL: Hi, I'd like to order some egg drop soup and beef fried rice. 

3 CT: I'm sorry, but you must have the wrong place. This is Bruno's – we're an 

Italian restaurant. 

4 CL: I know who you are, but I'm having a craving for some egg drop soup 

and beef fried rice. 

5 CT: That's not on the menu. 

6 CL: What do you mean, it's not on the menu? What kind of a racist are you? 

This is unbelievable! [379]. 

Перший репліковий крок адресанта містить вітання, виражене 

метакомунікативним кліше Ні, та експресивний мовленнєвий акт, який 

вербалізує замовлення страв у ресторані, і є відкритою провокацією, оскільки 

адресант замовляє страви китайської кухні в італійському ресторані (I'd like to 

order some egg drop soup and beef fried rice) (2). Адресат робить припущення, що 

адресант помилився, й ініціює самоідентифікацію (This is Bruno's – we're an 

Italian restaurant) (3). У відповідь адресант застосовує тактику демонстрації 

поінформованості та тактику наполеглевості, уживаючи репрезентатив (I 

know who you are) та наполягаючи на своєму замовленні (4). Останнім 

репліковим кроком цієї телефонної розмови є репліка адресанта, що реалізує 

тактику упереджувальної атаки, застосування якої в цьому дискурсивному 

фрагменті здійснено шляхом використання сукупності мовно-дискурсивних 
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засобів: уживання питання-перепиту, яке повністю повторює попередню 

репліку адресата (What do you mean, it's not on the menu?) (6), утілення 

експресивного ілокутивного значення за допомогою спеціального питання 

(What kind of a racist are you?) (6) та підсилення актуалізованого прагматичного 

значення репліки прямим експресивним мовленнєвим актом (This is 

unbelievable!) (6).  

Ще один пранкер, адресант телефонного дзвінка, здійсненого до 

Інтернет-магазину, реалізує тактику комунікативної провокації шляхом 

уживання вигаданого слова (dipers) у своєму квеситиві щодо запиту товару (Do 

you guys have dipers?) (2).  

1 CT: Operator. 

2 CL: Hi. Do you guys have dipers?  

3 CT: I’m sorry? 

4 CL: Do you have dipers? 

5 CT: Let me check… okay? 

6 CL: Okay. 

7 CT: I need you spell the first letters in the first word. 

8 CL: Dipers. D-I-P-E-R-S. Dipers.  

9 CT: Oh, yeah! We have dipers here. (diapers – підгузки) 

10 CL: Oh… okay… 

11 CT: You know what size you're specifically looking for? 

12 CL: Oh, no. I thought you … (незрозуміле бурмотіння) Okay… sorry… 

bye [387, 0:55].  

Як і очікував пранкер, оператор спантеличений та ініціює перепитування, 

вербалізоване метакомунікативом I’m sorry? з квеситивною ілокутивною силою 

(3). У відповідь дівчина-пранкер повторює своє питання щодо запиту товару, 

наголошуючи все те ж вигадане слово (4). Коли адресат, будучи не в змозі 

ідентифікувати слово, просить адресанта назвати його по буквах (I need you 

spell the first letters in the first word), пранкер, не вагаючись, укотре повторює 
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вигадане ним слово (8). Неочікуваною для пранкера є позитивна відповідь 

оператора (Oh, yeah! We have dipers here), що явно збентежує адресанта (ми 

чуємо здивування та невпевненість у її голосі). Можемо припустити, що 

адресат-оператор має на увазі дитячі підгузки “diapers” – лексему, фонологічно 

схожу на вигадане пранкером слово, оскільки наступна репліка адресата 

вербалізована непрямим квеситивом із запитом про необхідний розмір (You 

know what size you're specifically looking for?). Заключний репліковий крок 

адресанта ще більше виявляє її збентеження: ми чуємо незавершені та нечіткі 

уривки фраз і зрештою стисле вибачення та прощання. Як бачимо, 

проаналізована комунікативна подія є прикладом невдалого пранку (як 

зауважила сама дівчина-пранкер після завершення розмови, розіграш не був 

смішним), оскільки комунікативна мета розіграти та збентежити  

співрозмовника не була досягнута. 

Проаналізований ілюстративний матеріал засвідчує, що значну кількість 

телефонних дзвінків-пранків здійснюють у заклади харчування, особливою 

популярністю серед дітей та підлітків користується МакДональдз. У 

наступному дискурсивному фрагменті дівчина-підліток телефонує до цього 

ресторану швидкого харчування зі скаргою, що вона знайшла фекалії у 

замовленому бургері (I found human feces in my burger…(4)) – це ми визначаємо 

як тактику комунікативної провокації. Адресат шокована почути це, вона 

відразу заперечує цей факт і зазначає, що дівчина помиляється, вербалізуючи 

свою впевненість репрезентативним мовленнєвим актом із модальним 

дієсловом must (No, no, no, ma’am. You must be mistaken (5)). Адресант-пранкер 

удається до тактики заперечення, використовуючи заперечний репрезентатив 

(I’m not mistaken (6)). Усе це дає змогу адресату припустити, що дзвінок є 

пранком, що вона і вербалізує у своєму наступному репліковому кроці (9), до 

того ж радить пранкеру покласти слухавку, попереджаючи, що змушена буде 

попередити про такий дзвінок-пранк.  Проте дівчина-пранкер укотре заперечує 

той факт, що дзвінок є пранком, уживаючи заперечний репрезентатив (10). До 

 
 



166 
 

того ж вона реалізує тактику упереджувальної атаки, яку вербалізує 

погрозою про позов до суду (I’m going to be considering sueing (10), зазначаючи, 

що адресат поводиться грубо щодо неї (10,12). Завершення цієї комунікативної 

події є не дуже приємним для пранкера – вона налякана, коли отримує 

зворотній дзвінок, що вербалізовано експресивними мовленнєвими актами Oh 

my God!(15), Are you serious?(20).  

1 CT: Hello? McDonald’s. May I help you? 

2 CL: Hey. 

3 CT: (накладається на попередню репліку) Adam is speaking. 

4 CL: Okey, Adam, listen… I found human feces in my burger… 

5 CT: No, no, no, ma’am. You must be mistaken. 

6 CL: I’m not mistaken. I… what I did I went, got a burger and… 

7 CT: Okey, ma’am… (unintelligible)  

8 CL: Yes. 

9 CT: You know that this call is being traced? So… if this is a prank call we 

could (unintelligible) authorities. I’m warning you right now if this is a prnk call… 

(unintelligible) you are in no trouble… just hang up.  

10 CL: No, this is not a prank call. I’m going to be considering sueing. You 

know, that’s actually really rude how you would think that! I don’t… 

11 CT: I’m sorry but we have a lot of prank calls lately. And that’s why we 

have to check…  

12 CL: Well, you know I’m going to hang up right now because you’re being 

very rude. 

13 CT: Bye, ma’am 

14 CL: Bye. 

In a few seconds the phone is ringing. 

15 Prankster: Oh my God! They’re calling back. Oh my God!  

16 Prankster (now the call-taker): Hello? 

17 CL: You called about the crap in your burger, right? 
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18 CT: Yeah. 

19 CL: Okay, we are sending someone… to your house 

20 CT: Are you serious? 

21CL: Yes, because this is a prank call and can be traced for numbers. And 

you’re about 11 years old [384].  

Можемо підсумувати, що стратегія збентеження співрозмовника є 

визначальною для досягнення пранкером своєї комунікативної мети – розваги 

(себе, адресата, цільової аудиторії) і може бути реалізована відповідними 

тактиками, які доповнюють та підсилюють одна одну (Додаток Д1). Ми 

вважаємо, що головною тактикою адресанта-пранкера, яку можна простежити в 

усіх розіграшах (100% усіх пранків), є тактика комунікативної провокації, яку 

реалізують, використовуючи провокаційні питання та твердження 

(репрезентативні та квеситивні мовленнєві акти або навіть їх поєднання), 

уживаючи вигадані слова та нецензурну та / або скатологічну лексику.  Також 

ми виокремлюємо: тактику перевтілення в іншу особу (простежено в 84% від 

усіх пранків); тактику упереджувальної атаки (38%); тактику психологічного 

тиску (30%); тактику вдаваного уточнення особистості (43%); тактику 

демонстрації поінформованості (32%); тактику заперечення та суперечки (32%); 

тактику ігнорування адресата (45%); тактику наполегливості (43%). 

 

3.3.2. Стратегія отримання інформації в пранк-дзвінках до відомих 

особистостей 

Дослідники вивчають соціальні та етичні аспекти пранку, особливо в 

медійному просторі [189; 256; 260], оскільки за останні роки в теле-, 

радіоефірах та в мережі Інтернет з’являється все більше випадків трансляції 

телефонних розіграшів.  Особливу популярність мають телефонні розмови з 

відомими особистостями: політиками, акторами, зірками шоу-бізнесу. Це 

пояснюють тим фактом, що продюсери медіаресурсів шукають інноваційні 

засоби для заповнення своїх шоу [268], а посилення конкуренції підштовхує 
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радіостанції та телевізійні канали до того, щоб привертати увагу аудиторії 

сенсаційними та захоплюючими шоу [310].  

Проте стратегічно-тактичний потенціал таких пранк-дзвінків не 

обмежується лише розважальним компонентом. Стратегія отримання 

інформації є типовою для телефонного пранку, адресатами якого є відомі 

люди, оскільки в багатьох випадках такі пранк-дзвінки призначені не лише для 

розваги, а більшою мірою задля отримання особистої або секретної інформації, 

яку не можна отримати за допомогою звичайних або законних методів. З цією 

метою журналісти-пранкери вміло маскуються, видають себе за інших осіб, 

обманюючи адресата. Таке порушення етичних норм спілкування є предметом 

досліджень та численних дискусій, оскільки дуже часто призводить до 

негативних наслідків, особливо для адресата [83, с. 96-97].  

Одним із таких негативних прикладів є сумнозвісний пранк, що був 

розіграний австралійськими радіоведучими, які вдавали членів британської 

королівської родини – королеву Єлизавету і принца Чарльза, під час дзвінка до 

лікарні Короля Едварда VII в Лондоні, де перебувала Кейт Міддлтон, дружина 

герцога Кембриджського принца Вільяма, через лихоманку та сильну вранішню 

нудоту, пов’язану з вагітністю. Прагматичною метою пранку було отримання 

особистої інформації про здоров’я герцогині, а саме підтвердження її вагітності 

або навіть можливість особисто поспілкуватися з нею чи принцем Вільямом у 

радіоефірі (Let's give this hospital a call and see if we can get Kate Middleton or 

maybe even Prince Wills on the phone tonight… [376]). Прийняла виклик 

медсестра Джасінта Салданга, вона сприйняла його за реальний, не звернувши 

увагу навіть на жахливий акцент адресантів (В інтерв’ю відразу після 

телефонної розмови ведучі-пранкери сказали, що вони були дуже здивовані 

тим, як легко їм удався цей розіграш: “We were very surprised that our call was 

put through. We thought we'd be hung up on as soon as they heard our terrible 

accents.”), і переадресувала до чергової медсестри, яка і розголосила медичні 

подробиці про герцогиню. Згодом, Салданга була надзвичайно травмована 
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висвітленням інциденту в ЗМІ [305]. Через три дні, коли стало відомо 

громадськості, що Салдангу розіграли, вона вчинила самогубство. Насправді, 

єдине, що зробила Салданга у сумнозвісному інциденті – сказала адресанту 

(вона вважала, що розмовляє з королевою Єлизаветою ІІ) “Hold on, mа’am” [83, 

с. 97].   

Проаналізуємо цю телефонну розмову-пранк, яка мала такі трагічні 

наслідки, з метою встановлення тактичного репертуару, використаного 

адресантом-пранкером для реалізації стратегії отримання інформації. Перш за 

все варто зазначити, що вона відрізняється від канонічних телефонних розмов 

кількістю комунікантів, які беруть у ній участь: два адресанти (радіоведучі-

пранкери, які видають себе за королеву Єлизавету і принца Чарльза) і два 

адресати (медсестра Джасінта Салданга, яка покінчила життя самогубством, і 

чергова медсестра, на яку переадресовано виклик). Перший уривок демонструє 

розмову радіоведучої Грейг, яка імітує голос королеви (CL 1), із медсестрою 

Джасінтою Салданга (CT 1).  

1 СT 1: Hello, good morning, King Edward VII Hospital. 

2 CL 1 (Queen's voice): Oh hello there. Сould I please speak to Kate please, 

my granddaughter. 

3 CT 1: Oh yes, just hold on ma'am. 

4 CL 1: Thank you. 

Репліковий крок адресата 1, що розпочинає інтеракцію, складається з 

трьох комунікативних ходів: 1) мовленнєвого кліше  Hello, що в телефонній 

розмові не є привітанням, а лише відкриває канал комунікації; 2) клішованого 

привітання good morning, та 3) ідентифікації установи King Edward VII Hospital, 

що є типовим початком інституційної телефонної розмови. Респонсивний 

репліковий крок адресанта 1, що застосовує тактику перевтілення (оскільки 

імітує чужий голос і стиль поведінки) та на підтвердження своєї вдаваної 

особистості навмисно акцентує увагу на родинних стосунках (my 

granddaughter), містить досить неформальне привітання Oh hello there та 
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реквестив Сould I please speak to Kate please, my granddaughter, що ним 

актуалізовано тактику надмірної ввічливості (використання модального 

дієслова could у комбінації з подвійним please). Адресат 1, сприймаючи 

розмову за реальну, позитивно відповідає на прохання комуніканта та просить 

зачекати на лінії (Oh yes, just hold on ma'am). Адресант 1 своїм наступним 

кроком підсилює реалізацію тактики ввічливості (4) і цією реплікою завершує 

мовленнєвий обмін «запрошення бажаного адресата до телефону». 

5 CT 2: Good morning, ma'am, this is the nurses station, how may I help you? 

6 CL 1: Hello, I'm just after my granddaughter Kate. I wanted to see how her 

little tummy bug is going. 

7 CT 2: She's sleeping at the moment and has had an uneventful night, and 

sleep is good for her, as we speak. She's been given some fluids to re-hydrate her 

because she was quite dehydrated when she came in. But she's stable at the moment. 

8 CL 1: OK. Well, I'll just feed my little corgis then. So when is a good time to 

come and visit her? Because I'm the Queen so I'll need a lift down there. Charles! 

When can you take me to the hospital, Charles? 

Поданий уривок цієї ж телефонної розмови розпочинає адресат 2 

(медсестра, на яку було переадресовано виклик) привітанням у поєднанні з 

поважним увічливим звертанням до жінки (Good morning, ma'am), 

самоідентифікацією установи (this is the nurses station) та пропозицією 

допомоги, виражену квеситивом (how may I help you?) (5). У наступному 

репліковому кроці адресант 1 продовжує дотримуватися тактики 

перевтілення, акцентуючи увагу на підтвердженні родинних стосунків (I'm just 

after my granddaughter Kate) (6) та актуалізує тактику демонстрації 

поінформованості, згадавши вагітність Кейт (I wanted to see how her little 

tummy bug is going) (6). Після того як медсестра-адресат 2 надає інформацію про 

стан пацієнтки (7), адресант 1 на підтвердження фальшивої особистості 

(тактика перевтілення) називає свій удаваний титул, звертається на ім’я 

Charles до свого колеги (адресанта-пранкера 2) та згадує про улюбленців 

 
 



171 
 

королеви Єлизавети – собак коргі  (Well, I'll just feed my little corgis then, Because 

I'm the Queen…, Charles! When can you take me to the hospital Charles?)(8). 

Далі до розмови долучається ще один адресант, який видає себе за принца 

Чарльза, також використовуючи тактику перевтілення. Тактика надмірної 

ввічливості актуалізована неодноразовим увічливим перепитуванням, коли 

можна відвідати пацієнтку (When will it be all right to come down and see her? 

Maybe in the morning or something? If that's OK?) (9), а також численними 

експресивами Wonderful (11, 15), Lovely (13). Тактику перевтілення та 

підтвердження родинних стосунків адресант-пранкер 2 підсилює вживанням 

скороченої пестливої форми імені свого вдаваного сина (Is Wills still there or has 

he gone home?) (11), а також неформального звертання Mumsy (19) до адресанта 

1 (удаваної матері). 

9 CL 2 (In Prince Charles' voice): When will it be all right to come down and 

see her? Maybe in the morning or something? If that's OK? 

10 CT 2: I would suggest that any time after nine o'clock would be suitable, 

because the doctor will be in in the morning and we'll just be getting her freshened 

up in the morning. I would think any time after nine. 

11 CL 2: Wonderful. Is Wills still there or has he gone home? I haven't spoken 

to him yet. 

12 CT 2: He went home at about half past nine last night. Actually, probably 

about nine o'clock last night. 

13 CL 2: OK, Lovely. But they're all OK, everything's all right? 

14 CT 2: Yes, she's quite stable at the moment. She hasn't had any retching 

with me since I've been on duty. And she has been sleeping on and off. 

15 CL 2: Wonderful. 

16 CT 2: I think it's difficult sleeping in a strange bed as well. 

17 CL 2: Yes, of course, it's hardly the palace, is it! 

18 CL 1: It's nothing like the palace is it, Charles? Oh, when are you going to 

walk those bloody corgis? 
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19 CL 2: Mumsy, I'll go and take the dogs outside. 

На завершення телефонної розмови адресант 1 підтверджує свій намір 

відвідати герцогиню в лікарні (I need to go and visit Kate in the morning) (20) та 

двічі дякує співрозмовниці, уживаючи ввічливу форму звертання My dear, thank 

you so much (20), Thank you, bye (22), цим самим підтримуючи тактику 

надмірної ввічливості. Адресат 2 відповідає на подяку мовленнєвим кліше 

You're very welcome. Адресанти прощаються [83, с. 97]. 

20 CL 1: I need to go and visit Kate in the morning. My dear, thank you so 

much. 

21 CT 2: You're very welcome. 

22 CL 1: Thank you, bye. 

23 CL 2: Goodbye [376].  

Простежимо вищезазначені тактики на прикладі ще одного пранк-дзвінка 

відомій особі – Сарі Пейлін, яка на момент розмови була губернатором штату 

Аляска і кандидатом на пост віце-президента США від Республіканської партії 

в тандемі з Джоном Маккейном. Пранк було здійснено двома радіоведучими з 

Монреаля, знаними як Masked Avengers (Месники в масках), і відомими своїми 

розіграшами публічних особистостей, таких як Жак Ширак, Ніколя Саркозі, 

Пан Гі Мун, Брітні Спірс та ін. (повний транскрипт розмови – Додаток Е [413]).  

Під час телефонної розмови з С. Пейлін пранкер видавав себе за 

тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі, щоб отримати інформацію від 

С. Пейлін про віце-президентську кампанію і зовнішню політику. Упродовж 

шестихвилинної розмови вдаваний президент розмовляв англійською мовою з 

відчутним французьким акцентом (хоча насправді Саркозі не розмовляє 

англійською) і торкався тем полювання, відносин, сім’ї та політики. 

Досвідчений пранкер уміло поєднав тактичні прийоми для досягнення своєї 

комунікативної мети. Так, тактику перевтілення простежуємо у фальшивій 

самоідентифікації (This is Nicolas Sarkozy speaking) (3), посиланні на близьких 

та довірених людей особи, у яку перевтілюється пранкер (I follow your 
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campaigns closely with my special American adviser Johnny Hallyday, you 

know?(7), You know my wife Carla would love to meet you…(29), You know my wife 

is a popular singer and a former top model (31)) та події, пов’язані з цією особою  

(You see, I got elected in France because I'm real and you seem to be someone who’s 

real, as well) (13), а також уживанні окремих французьких слів, виразів, реалій 

(Like we say in French, on pourrait tuer des bebe phoques, aussi (19), …from my 

house I can see Belgium (23), …in French it's called de rouge a levre sur un 

cochon… (33) …we have the equivalent of Joe the Plumber in France. It's called 

Marcel, the guy with bread under his armpit (37).  

Тактика демонстрації поінформованості актуалізована пранкером 

посиланням на певні захоплення адресата (You know, we have a lot in common 

because personally one of my favourite activities is to hunt, too (17), яке в цьому 

репрезентативі, що передає власні вподобання вдаваного президента, виражено 

імпліцитно) та подіїї з її життя (…we could try go hunting by helicopter like you 

did (19),  I'd really love to go, so long as we don't bring along Vice-President Cheney 

(21). Остання репліка є натяком на випадок, коли Дік Чейні під час полювання 

підстрелив одного зі своїх товаришів, Gov. Palin, I love the documentary they 

made on your life. You know Hustler's Nailin' Paylin? (41).  

З метою встановлення довірливих стосунків задля досягнення своєї 

комунікативної мети адресант-пранкер застосовує тактику улещування 

співрозмовника, яку реалізує вживанням ввічливих звертань (How do you feel 

right now, my dear? (11), метакомунікативів You see, You know, а також 

численних репрезентативів на підтвердження своєї прихильності та схвалення 

діяльності адресата (You see, I got elected in France because I'm real and you seem 

to be someone who's real, as well (13). You know I see you as a president one day, 

too (15). Well, I hope for you (17). Some people said in the last days and I thought 

that was mean that you weren't experienced enough in foreign relations and you 

know that's completely false (25). You know my wife Carla would love to meet you, 
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even though you know she was a bit jealous that I was supposed to speak to you today 

(29). I really loved you… (45)). 

Однак, головною тактикою адресанта, який не має на меті приховати 

реальний фрейм розмови – пранк, є тактика комунікативної провокації. У  

цьому дискурсивному фрагменті пранкер на завершення розмови повідомляє 

адресату, що цей дзвінок – розіграш (I must say something also, governor, you've 

been pranked by the Masked Avengers. We are two comedians from Montreal (45)), 

про що можна було здогадатися, звернувши увагу на численні контекстуальні 

натяки з боку пранкера впродовж усієї телефонної розмови. Так, під час 

обговорення теми полювання адресант підкреслює своє захоплення вбивати 

тварин: вживаючи спочатку французьку мову (на підсилення тактики 

перевтілення) про вбивство дитинчат морських котиків (Like we say in French, 

on pourrait tuer des bebe phoques, aussi (19), а потім англійську, використовуючи 

експресивні мовленнєві акти (I just love killing those animals. Mmm, mmm, take 

away life, that is so fun (21). Торкаючись теми співробітництва з Канадою 

адресант-пранкер навмисне називає прем’єр-міністра Канади іменем 

канадського співака (That's the thing that I said to my great friend, the prime 

minister of Canada Stef Carse (25)). А, згадуючи вдавану дружину, пранкер 

зауважує про її можливі ревнощі до адресата і до того ж додає доволі інтимні 

подробиці (You know my wife Carla would love to meet you, even though you know 

she was a bit jealous that I was supposed to speak to you today (29). You know my 

wife is a popular singer and a former top model and she's so hot in bed (31)). Іще 

один репліковий крок пранкера вербалізує подвійну провокацію: натякаючи на 

певні політичні ситуації, пов’язані з адресатом, він згадує про пісню, яку 

начебто написала його дружина (She even wrote a song for you (31)) і яка 

називається  ‘de rouge a levre sur un cochon’ (33), що в перекладі англійською 

означає ‘lipstick on a pig’ – вираз, метафоричне значення якого в англомовній 

лінгвокультурі – ‘making superficial changes to something generally regarded with 

dislike or disfavour in a fruitless attempt to make it more appealing’ [341]. Ця 
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метафора була використана Б. Обамою як характеристика заклику 

Республіканської партії (членом якої є С. Пейлін) та її лідера до змін у Білому 

домі, що було розцінено республіканцями як образу на адресу С. Пейлін, 

оскільки напередодні вона у своїй промові згадала жарт про губну помаду 

(“You know the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.” [243]). 

До того ж, у цьому репліковому кроці адресант-пранкер, начебто перекладаючи 

англійською вищезгадану фразу, вживає ще одну американську реалію ‘Joe the 

Plumber’, пов’язану з Республіканською партією (Yes, in French it's called de 

rouge a levre sur un cochon, or if you prefer in English, Joe the Plumber...it's his life, 

Joe the Plumber (33), хоча, як бачимо, ці поняття семантично ніяк не 

корелюють. Joe the Plumber (Сантехнік Джо) – це псевдонім, що був утворений 

від власного імені та апозиції, актуалізованої назвою професії, під яким став 

відомим активіст зі США. Він прославився під час президентської кампанії 

2008 року, коли під час передвиборчого виступу Б. Обами в Огайо поставив 

питання про податкову політику, що могла вплинути на його маленький бізнес. 

Відповідь Б. Обами стосовно розподілу майна (“when you spread the wealth 

around, it's good for everybody” [230]) була одразу розкритикована і використана 

на свою користь його опонентами республіканцями. Пізніше, під час 

теледебатів між кандидатами на посаду Президента США ім'я сантехніка Джо 

(як він уперше назвався) згадували 23 рази, що привернуло до нього увагу 

американської і світової преси й сприяло метафоризації імені Joe the Plumber у 

мовній культурі США на позначення пересічного американця (middle-class 

American). Отже, адресант-пранкер, вірогідно намагаючись отримати 

інформацію стосовно стосунків між адресатом і вищезгаданою особою, ставить 

провокаційне запитання, вербалізоване заперечним репрезентативним МА із 

квеситивним ілокутивним значенням. (I just want to be sure. That phenomenon 

Joe the Plumber. That's not your husband, right? (35)). Проте найбільш відкритою 

комунікативною провокацією адресанта-пранкера вважаємо згадку про 

сатиричний порнофільм “Who’s nailin’ Paylin?”, який є пародією на цю відому 
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особу (Gov. Palin, I love the documentary they made on your life. You know 

Hustler's Nailin' Paylin? (41)). На нашу думку, уживання лексеми ‘documentary’ 

в цій ситуації, хоч і є іронічним, проте слугує пом’якшенню загального 

перлокутивного ефекту [83, с. 98].    

Незважаючи на всі ці досить прозорі контекстуальні натяки, адресат не  

здогадалася про реальний фрейм розмови, чи була занадто ввічлива, щоб 

відреагувати на них по-іншому. Адже впродовж усієї телефонної розмови 

С. Пейлін досить експліцитно висловлює свою прихильність до співрозмовника 

і задоволення від можливості поспілкуватися (звичайно, вона вважає, що 

розмовляє з президентом Франції), що вербалізовано численими експресивними 

мовленнєвими актами (Oh, it's so good to hear you. Thank you for calling us (4), 

Thank you sir, we have such great respect for you, John McCain and I. We love you 

and thank you for taking a few minutes to talk to me (6),  You know, I look forward to 

working with you and getting to meet you personally and your beautiful wife. Oh my 

goodness, you've added a lot of energy to your country with that beautiful family of 

yours (28)), скороченим пестливим звертанням (Nico, we so appreciate this 

opportunity (14)) і навіть висловленням вдячності після згадки про 

славнозвісний «документальний» фільм (Ohh, good, thank you, yes (42)). 

Можемо припустити, що висока посада і належна охорона мали б убезпечити її 

від таких телефонних дзвінків, тому вона не могла навіть уявити, що може 

стати жертвою розіграшу [83, с. 98]. 

Після оприлюднення цієї телефонної розмови, в одному з інтерв’ю на 

питання про те, якою була його реальна мета, адресант-пранкер відповів: “I 

wanted to see how she was on an intellectual level. You can see that she’s, well, not 

really brilliant.” [381].   

Навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп став жертвою 

розіграшу американського комедіанта Джона Мелендеса, знаного як The 

Stuttering John (Заїка Джон), який видавав себе за Роберта Менендеса (можливо 

через суголосся прізвищ), члена Демократичної партіі США, сенатора від штату 
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Нью-Джерсі. Аналізований нами дискурсивний фрагмент починається з 

комунікативного ходу президента Д. Трампа – неформального особистісно-

орієнтованого вітання (Hi Bob), оскільки телефонна розмова була 

переадресована на нього його помічником і він був упевнений, що його 

співрозмовник – сенатор Менендес (повний транскрипт розмови – Додаток Є 

[171; 357; 385]).   

На нашу думку, у цій телефонній розмові, як і в попередніх, адресованих 

відомим особистостям, комунікативною метою пранкера є розвага цільової 

аудиторії, оскільки цей пранк був згодом розміщений на подкасті пранкера; а 

основною стратегією – стратегія отримання інформації,  яку простежуємо в 

спробах сконструювати ситуацію для з’ясування й деталізації певних 

політичних подій і рішень та, можливо, загальної інформації про особистісні 

якості президента.  Для реалізації своєї стратегічної мети пранкер застосовує 

тактику перевтілення, вербалізовану фальшивою самоідентифікацією і 

посиланням на події, пов’язані з особою, за яку видає себе адресант-пранкер (… 

my constituents are giving me a lot of beans about this immigration thing, … What 

can I tell them you're going to do in moving forward? (4), No, but I am Hispanic, so I 

have to... (6), … I have to look into my people as well (8)); тактику надмірної 

ввічливості, реалізовану експресивними МА з ілокутивним значенням подяки, 

вибачення за незручності, прохання та побажання успіху (Thank you so much, 

and, you know, I'm sorry to bother you Mr. President (4), Well, please, you know, 

keep me informed. And good luck on your trip. And thank you so much for taking my 

call (16), Alright thanks. Thanks, Mr. President (18)); тактику демонстрації 

поінформованості, актуалізовану репрезентативними МА з використанням 

семи know (I know that you did something very noble, by trying to change back with 

their families… (4) I saw the speech (10, 12), … I'm sure you know that Justice 

Kennedy is retiring. And you know, Justice Kennedy was a Reagan appointee (12)); 

тактику улещування співрозмовника, яка вербалізована репрезентативними і 

експресивними МА на підтвердження своєї прихильності до адресата і 
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схвалення його діяльності (I know that you did something very noble… (4) I'm sure 

you understand (6), You know… You understand (8, 14),  And I thought it was a great 

speech… (12), I'm sure you've heard, I'm sure you know… (12) та комісивним 

мовленнєвим актом із обіцянкою підтримки і допомоги (Because I promise you, 

you will have my vote. I will help you… (14). Тактика комунікативної 

провокації, що у наведеній комунікативній ситуації виражена імпліцитно 

(оскільки пранкер не має наміру розкривати реальний фрейм розмови – 

розіграш) і вербалізована квеситивними МА (What can I tell them you're going to 

do in moving forward? (4) … are you going to go more moderate, or are thinking 

you're going to go more conservative?(12)), спонукає адресата до висвітлення 

своїх поглядів на певні політичні ситуації та події, а саме іміграційні процеси та 

призначення кандидатури на посаду голови Верховного Суду [83, с. 99; 171; 

357].  

Можемо підсумувати, що під час дзвінків до відомих особистостей 

стратегічна мета пранкерів виявляється в отриманні певної чи будь-якої 

інформації стосовно подій, пов’язаних із адресатом пранку (Додаток Д2). Для 

реалізації цієї стратегії вони використовують такі тактики: тактику 

перевтілення (виявлено у 100% розмов), тактику демонстрації 

поінформованості (100%), тактику улещування співрозмовника (82%), тактику 

надмірної ввічливості (72%) та тактику комунікативної провокації (100%). 

 

3.4. Комунікативна поведінка учасників пранк-дзвінків на «гарячих» 

консультативних телефонних лініях 

Пранк-дзвінки до установ, які пропонують допомогу по телефону, 

особливо на консультаційні лінії служб допомоги для дітей та молоді, є дуже 

поширеним явищем в англомовних країнах. Наприклад, австралійська служба 

«телефону довіри» для дітей (the Australian Kids Helpline) зазначає, що 

принаймні 60 відсотків від усіх дзвінків, що надходять до них, насправді не 

вимагають консультаційної підтримки [190].  
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Інституційні інтеракції, як правило, ґрунтуються на тому, що обидві 

сторони (комуніканти) усвідомлюють відповідну загальну мету, пов’язану з 

діяльністю організації, і прагнуть до її реалізації. У таких розмовах учасники 

визнають певну відповідність та значущість своїх комунікативних ролей: 

адресант прагне допомоги, тоді як адресат повинен цю допомогу надати. 

Пранк-дзвінки на «телефон довіри» також покладаються на взаємозв’язок між 

тим, хто шукає допомогу, і тим, хто її надає. Однак, як тільки пранк розкрито, 

змінюється інтерпретативний фрейм ситуації (інституційна телефонна розмова 

сприймана як пранк-дзвінок), розуміння відповідних комунікативних ролей 

(адресант стає пранкером, а адресат – жертвою розіграшу) і соціальне значення 

дій комунікантів (пошук допомоги перетворюється на бажання обдурити).  

Деякі служби «телефону довіри» для дітей класифікують пранк як 

«тестування, спробу», уважаючи, що вони мають справу з ситуаціями, коли 

молоді люди можуть експериментувати та вчитися того, як звернутися по 

допомогу в разі реальної необхідності [159]. Дзвінки класифікують як можливі 

«тестування», якщо вони стосуються сексуальної або скатологічної тематики 

або якщо під час розмови присутній так званий «друг». Консультування, а саме 

розмова з адресантом, допомога усвідомити проблему та сформулювати свої 

власні рішення, надають навіть у випадках, коли консультант служби 

переконаний, що виклик є «тестуванням», тобто пранком [190]. 

Наш аналіз показав, що пранкери знають норми консультування, які 

застосовують на «гарячих» консультативних телефонних лініях для того, щоб 

мати змогу їх підірвати. Головною стратегією адресанта-пранкера є стратегія 

порушення фрейму інституційної розмови, яку він намагається реалізувати, 

застосовуючи різноманітні тактики та відповідні прийоми.  

З іншого боку, головною комунікативною метою консультанта «телефону 

довіри» є надання екстреної психологічної підтримки для адресанта – особи, 

що перебуває в кризовому стані. Основною стратегією його комунікативної 

поведінки є кооперативна стратегія підтримання розмови в інституційно-
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консультативному фреймі, який намагаються зруйнувати пранкери під час 

дзвінків у такі служби. 

Розглянемо тактичні прийоми та засоби, які використовують комуніканти 

(адресанти та адресати), на прикладах пранк-дзвінків, які були відібрані нами з-

поміж аудіо- та відеозаписів, розміщених на каналі YouTube, шляхом пошуку 

за ключовими словами prank call, children / kids helpline, suicide hotline. Ми 

припускаємо, що ці телефонні розмови були розміщені в мережі Інтернет і 

визначені як пранк самими адресантами, хоча в деяких випадках ніщо 

експліцитно не вказує на те, що телефонна розмова є нереальною, тобто, ні 

адресант, ані адресат, консультант служби «телефону довіри», не називають те, 

що відбувається, пранком.      

Наступний дискурсивний фрагмент ілюструє початок телефонної 

розмови між підлітком і консультантом телефонної служби допомоги дітям.  

1 CT: Hello. This is kids helpline. May I help you? 

2 Silence (0.6) 

3 CL: Yes, you can. 

4 Silence (0.7) 

5 CL: I – I’m emotionally depressed and feeling really suicidal. 

6 Silence (0.6) 

7 CT: Okay… 

8 Silence (0.4) 

9 CL: (breathing into phone) 

10 BG (person in the background):  (clears throat)  

11 CL: No, it’s not okay… 

12 Silence (0.6) 

13 CT: I mean would you like to talk about it? It’s okay to talk about those 

things. 

Адресат розпочинає інтеракцію шляхом надання інституційної 

ідентифікації та пропозицією допомоги (1), вираженою стандартним 
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квеситивом  May I help you? Проте, С. Денбі, К. Бейкер та М. Еммісон 

відзначають, що така ініціалізація телефонної розмови не є типовою, оскільки 

завдання консультантів полягає в тому, щоб «вислухати», а не «допомогти» (“… 

we care, we listen, rather than we can solve your problems”), тому слід уникати 

таких формулювань [179-181]. Найбільш характерним мовленнєвим кроком 

ініціальної фази було би привітання з інституційною ідентифікацією [191]. 

Проте, на думку Дж. Робінсона, такі питання, як How may I help you? або What 

can I do for you? в інституційних контекстах зазвичай вербалізують 

занепокоєння та небайдужість до проблем співрозмовника [272]. У наведеному 

вище уривку адресант після тривалої паузи (2) відповідає на питання May I help 

you? в буквальному сенсі (3) Yes, you can, що перетворює метакомунікативне 

кліше, прагматичне значення якого готовність до співпраці, на запит про дозвіл. 

Буквальне тлумачення питання консультанта  May I help you? є 

порушенням звичного розуміння прагматичного значення таких висловлювань 

в інституційній розмові, що ми визначаємо як тактику неправильної 

інтерпретації реплік адресата. У наведеному вище випадку консультант 

реалізує тактику ігнорування такої провокації з боку адресанта і не реагує на 

таке порушення. Після короткого мовчання (4), адресант продовжує розмову, 

указуючи на свою проблему – він відчуває себе пригніченим і хоче вчинити 

самогубство (5). Описуючи свою проблему, він демонструє своє розуміння 

того, що консультант усвідомлює причину його дзвінка на консультаційну 

лінію «телефону довіри». 

Однак, коли адресат-консультант уживає Okay (7), як відповідь на 

попередню репліку адресанта, що є абсолютно прийнятним «третім 

комунікативним кроком (third turn) суміжної пари, який демонструє прийняття 

відповіді без відображення будь-якої конкретної позиції щодо неї» [285], 

адресант-пранкер сприймає це як оцінку його депресії й бажання вчинити 

самогубство і тому після тривалої паузи (8,9,10) заперечує (11) No, it’s not 

okay… 

 
 



182 
 

Адресат трактує заперечення співрозмовника як проблему з розумінням і 

уточнює, що вона мала на увазі, що це нормально говорити про депресію і 

суїцидальні почуття (I mean would you like to talk about it? It’s okay to talk about 

those things (13)) з консультантом телефонної служби допомоги дітям. Таким 

чином, використовуючи тактику пояснення, консультант намагається 

підтримати інтеракцію в межах інституційного фрейму.  

Наступний фрагмент цієї ж ТР демонструє ще одну спробу адресанта 

відхилитися від фрейму дзвінка до служби допомоги.  

14 CL: That’s why I rang here, and first of all… (0.2)  seriously… (0.4) the 

hold music… it makes me feel worse. Hh 

15 Silence (0.4) 

16 CT: Awh. I’m sorry about that. 

17 Silence (0.6) 

18 CL: It’s… (0.5) I’m not even Indian… hhh (sniff)… (0.4) Come on a… 

hhh… (0.4) that’s just terrible hh… 

19 CT: Okay. Hhh… (0.5)  I’ll try to pass that message on. 

20 Silence (0.4) 

21 CL: Thank you… hh… 

22 Silence (0.2) 

22 CT: So tell me about… you know… more about how you’re feeling tonight. 

23 Silence (0.2) 

24 CL: Like shit… hh…  

Адресант-пранкер скаржиться на музику, яку він змушений був слухати, 

поки чекав на з’єднання з оператором (14). Він зауважує, що така музика (а це 

той аспект, за який відповідає служба допомоги) іще більше загострює його 

стан. Крім того, пранкер додає модальний прислівник seriously (14), 

демонструючи цим те, що його подальші слова можуть сприймати несерйозно. 

Адресант також мотивує своє незадоволення музикою тим фактом, що вона не 

відповідає його культурним традиціям I’m not even Indian (18), що можна 
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вважати расистським елементом, який провокує співрозмовника до порушення 

норм інституційного спілкування (тактика комунікативної провокації). 

Проте, консультант не підтримує теми етнічної належності адресанта, знову 

застосовуючи тактику ігнорування провокації, але приносить свої вибачення 

(16) і обіцяє довести цю інформацію до відома відповідальних за це осіб (19). 

Така кооперативна стратегія адресата сприяє підтриманню розмови в межах 

інституційно-консультативного фрейму. Адресант висловлює вдячність за 

розуміння (21), завершуючи цим своїм комунікативним кроком обмін скарги, 

що дає змогу адресатові повернутися до своїх прямих обов’язків, а саме 

надання консультативної допомоги. Адресат-консультант реалізує тактику 

спонукання до відвертої розмови, вербалізуючи її директивним мовленнєвим 

актом, схиляючи адресанта-пранкера розказати про свій стан, свої почуття (So 

tell me about… you know… more about how you’re feeling tonight (22)), що є 

невіддільною частиною розмов на консультативних лініях допомоги. Адресант 

дає відповідну, проте досить лаконічну та лайливу відповідь Like shit… hh… 

(24). Саме цей комунікативний обмін підкреслює ставлення обох комунікантів 

до розмови як консультативної. 

Варто зазначити, що тактика спонукання до відвертої розмови, окрім 

директивних мовленнєвих актів, може також бути актуалізована адресатом 

квеситивними МА, вербалізованими спеціальними, загальними та непрямими 

питальними реченнями на кшталт What’s going on inside you? What’s on your 

mind today / tonight? What’s going on? What was before? Are you feeling suicidal 

today? Have you called us / Kids Helpline before? Do you have a plan to kill 

yourself? Do you have a weapon? Tell me what’s going on…, а також 

репрезентативами з квеситивним ілокутивним значенням So you’re having 

suicidal thoughts? And you want to end your life because …?    

Нами з’ясовано, що пранкери також реалізують тактику 

комунікативної провокації шляхом створення провокаційних пасток, щоб 

зламати мовленнєві табу. Вона виявляє прагнення адресанта сконструювати 
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ситуацію, у якій доросла людина, консультант, мала б використати сексуальну 

або скатологічну лексику, при цьому пранкери самі рясно вживають таку 

забарвлену лексику. Наш аналіз виявив, як консультанти вміло уникають таких 

пасток, навіть не дорікаючи адресанту, використовуючи тактику ігнорування 

провокації, коли адресат реагує на такі мовленнєві дії співрозмовника 

мовчанням або намагається повернути розмову до інституційно-

консультативного фрейму за допомогою релевантних питань чи коментарів, 

або тактику переадресації питання, що до того ж дає змогу консультанту 

дізнатись, якою інформацією з цього питання володіє адресант.  

Простежимо реалізацію вищезгаданих тактик у відібраних нами 

прикладах. Наступний фрагмент є уривком телефонної розмови між 

малолітнім пранкером (про що свідчить дитячий тембр голосу) та 

консультантом «гарячої» телефонної лінії служби запобігання самогубствам 

(suicide hotline). Упродовж розмови адресант пояснює своє бажання вчинити 

самогубство тим, що його зрадила і покинула дружина. На питання 

консультанта про його вік, що підтверджує розуміння адресата, що вона 

розмовляє з малолітнім, він стверджує, що йому 23 роки (реалізація тактики 

перевтілення). Розповідаючи про мотиви вчинку так званої дружини, він 

багаторазово вказує на інтимні подробиці їхнього спільного життя:  

47 CL: Na ya. And then after she told me my boosack was very small she just 

you know (unintelligible)… the door and I said ‘What is wrong?’ and she said that I 

used to say that it was very big, she likes the big one. And then two years we had a 

normal time and then you know she just cheated on me and when I asked ‘Why did 

you do this to me? Tell me the truth.’ And then she told me that you have a very small 

boosack. And she said, ‘He has a very big boosack’.    

48 (Silence 0.8)  

49 CL: Hello? 

50 CT: I’m here… I’m here… Er… 

51 (Silence 0.4)  
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52 CT: Are you working? 

53 CL: Right now? 

54 CT: Yes, I mean do you have…     

55 CL: No, I’m not working. 

56 (Silence 0.6) 

57 CT: Okay 

Можемо простежити, що консультант ігнорує таку провокацію спочатку 

мовчанням (48, 51), а потім ініціює розпитування адресанта про його 

професійну зайнятість, що вербалізовано загальним питальним реченням (Are 

you working? (52)). Проте, адресант повертається до провокаційної теми, 

уживаючи спеціальне питання із запитом поради, яка вербалізується модальним 

дієсловом should, таким чином намагаючись залучити до цієї теми адресата і 

спонукаючи його до певної вербальної реакції (58, 67). Очевидно, що в цьому 

випадку ми виокремлюємо тактику залучення адресата, що, окрім 

вищезгаданих квеситивних мовленнєвих актів, семантичне значення яких 

дізнатися думку співрозмовника (What do you think … What do you think I should 

do? What do you do when you are angry?), актуалізована пранкерами вживанням 

метакомунікативів, що слугують для підтримання інтеракції You see…, You 

know… You understand…  

58 CL: So what do you think I should do? 

59 CT: So do you go to school? What do you do? 

60 CL: No, I don’t. I work at the restaurant.  

61 CT: You work at a restaurant? 

62 CL: Na ya…  

63 CT: Uhu… 

64 CL: At Mcdonalds. 

65 (Silence 0.2) 

66 CT: Okey. 
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67 CL: Na ya… She left me… What do you think …What do you think I should 

do to get her back? Do you think maybe I should make my boosack bigger? 

68 (Silence 0.4) 

69 CT: May I ask you to find something else to (unintelligible) Okay? You call 

us back when you need to (повний транскрипт розмови – Додаток Ж [398, 

00:08:15]). 

Реагуючи на таку провокацію, адресат укотре застосовує тактику 

ігнорування, уникаючи відповіді на питання, натомість змінюючи тему 

розмови й адресуючи своє питання пранкеру з метою утримання інтеракції в 

інституційно-консультативному фреймі (59). До того ж, питання консультанта, 

чи ходить адресант до школи, підтверджує те, що він здогадується про 

справжній вік співрозмовника, а відтак, що розмова є пранком.  

З цього приводу зауважимо, що консультанти «гарячих» телефонних 

ліній у випадках, коли є підозра, що виклик може бути пранком, вербалізують 

свої підозри імплікативно, як наприклад, у попередньому фрагменті, 

запитуючи про вік адресанта, а також чи ходить він до школи. Це також 

можуть бути квеситивні МА про присутність під час розмови друга поруч із 

адресантом (Who is giggling in the background? I can hear that there are some 

people with you). Іноді, таке питання провокує адресанта визнати, що дзвінок є 

пранком, або  викликає пояснення, що підтверджують справжність виклику 

(наприклад, присутність поруч сестри для підтримки):  

CT: Who else is there with you? 

CL: My little sister. 

CT: So, just you and your little sister? 

CL: Yes [395] 

Іще один фрагмент ілюструє використання адресатом тактики 

переадресації питання. Своє звернення на «гарячу» телефонну лінію 

допомоги дітям (Kids helpline) адресант пояснює проблемами в сім’ї, а саме 

згадує про тілесні ушкодження, які він отримав після суперечки з батьком (He 
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threw a chair and he  hit me in my head). Варто зазначити, що вокальні 

характеристики голосу адресанта свідчать про те, що адресант дорослий 

чоловік, про що й зауважує адресат. Адресант-пранкер пояснює це тим, що він 

дорослішає, проте натякає саме на свою сексуальну зрілість. Свій натяк він 

реалізує незакінченими реченнями, прагматичне значення яких показати свою 

необізнаність та невпевненість в цій сфері (28) та спровокувати адресата до 

вербалізації слова-табу (it starts with a ‘p’…), що актуалізує тактику 

комунікативної провокації. У відповідь адресат-консультант уживає 

квеситивний МА, вербалізований загальним питанням (Well, what do you think 

that word is? (29)), що переадресовує провокаційне питання до адресанта.          

28 CL: You said my voice is deep, right? My Dad told me I …(unintelligible)  I 

don’t know what it is… I’m learning about… (unintelligible)   it starts with a ‘p’… I 

can’t remember… It’s when a boy turns into a man…  

29 CT: Well, what do you think that word is? 

30 CL: I don’t know. I can’t remember.  I’m trying to remember… 

31 CT: Uhu… Ok… 

32 CL: But my dad says that’s what’s happening to me [395]. 

Варто виокремити ще одну тактику адресанта-пранкера, яку простежуємо 

в більшості телефонних дзвінків, – це тактика демонстрації невпевненості, 

прагматичне значення якої, на нашу думку, полягає в тому, щоб 

продемонструвати нестійкий психологічний стан адресанта, який звертається за 

допомогою до консультантів служб «гарячих» консультативних телефонних 

ліній, що допомагає переконати співрозмовника повірити в реальний фрейм 

розмови. Цю тактику реалізують пранкери за допомогою вживання модальних 

дієслів (may, might, could) та прислівника maybe на позначення невпевненості, 

численних заперечних конструкцій, які вербалізують невпевненість та 

необізнаність I’m not sure…, I don’t know… I can’t remember…, обірваних фраз 

та речень. 

Наприклад: 
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9 CT: Okay. What’s going on this afternoon? 

10 CL: I don’t know… I just… to be honest with you… I don’t know if I really 

wanna live anymore. I was on my roof about three times today you know because 

my… we were… it was broken… the ledge… that was always broken…  I mean 

since… the kid … you know… they fixed it for a couple of years and… I was… I don’t 

know… I went up there and I stood there and… I just came back and I thought maybe 

I’d call up… I might… I think I’m gonna go back up there… um… in about ten 

minutes… I’m not sure… er… I don’t know… I don’t know… You see… There is a 

problem with this… er… I don’t know if you know the problem. 

11 CT: What is… What is the problem? 

12 CL: The thing is that… ah… I wanted to jump. This is a particular area I 

always wanted… you know… I wanted… I dr… I had a dr… I wanted to kill myself. 

And this is a particular part of the roof where I would like to do it. But the problem is 

that my mother’s car is parked right in this… this area where I would like this to… to 

occur… this my death… but my mother doesn’t have insurance for her car and… I 

don’t know…  it’s… it’s… it seems to be an issue I didn’t tell my mother about it… 

but maybe someone  (unintelligible) … I don’t know… I don’t know… Maybe I can… 

er…  Maybe you can help… I mean… I don’t know… because if I called… you 

know… it won’t… I don’t know … maybe that’s why I called… to see what I can do 

about this situation… [397].  

Тож можемо підсумувати, що проаналізований матеріал дає підстави 

виокремити такі тактики, які застосовують пранкери для реалізації стратегії 

порушення фрейму інституційної розмови: тактику неправильної інтерпретації 

реплік адресата (62%), тактику перевтілення (56%), тактику демонстрації 

невпевненості (83%), тактику залучення адресата (94%) та найбільш 

конфронтаційну –  тактику комунікативної провокації (у 100% розмов). 

Водночас адресати, консультанти «гарячих» телефонних ліній, для 

реалізації своєї стратегії підтримання розмови в інституційно-

консультативному фреймі послуговуються тактикою спонукання адресанта до 
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відвертої розмови, тактикою пояснення, тактикою ігнорування провокації та 

тактикою переадресації провокаційного питання. Ці тактики 100 % простежені 

в усіх розмовах на «гарячих» телефонних лініях, що, на нашу думку, можна 

пояснити спеціальною підготовкою консультантів. 

 

Висновки до третього розділу  

Телефонний пранк визначено як вербальний розіграш, опосередкований 

використанням телефону; комунікативний контекст, у якому один із 

комунікантів, а саме адресант-пранкер, сприймає інтеракцію як гру, 

порушуючи загальноприйняті соціальні норми спілкування, тоді як адресат 

розглядає її як реальність.  

Визначальною в таких телефонних розмовах є комунікативна мета 

пранкера –  розвага, тобто отримання емоційного задоволення (перш за все це 

розвага для самого пранкера та цільової аудиторії, зрідка – розвага адресата). 

Відповідно, ми визначаємо телефонний пранк як один із жанрів розважального 

дискурсу, а також уважаємо, що його характерною рисою є велика 

комунікативна свобода пранкера у виборі теми розіграшу. 

Основною стратегією, яку реалізують пранкери, визначено стратегію 

збентеження адресата. Визначальною тактикою адресанта-пранкера, 

простежену в усіх телефонних розіграшах, є тактика комунікативної провокації, 

яку вербалізують репрезентативними та квеситивними МА або їх поєднанням, 

уживанням вигаданих слів і нецензурної та / або скатологічної лексики. 

Виокремлено тактику перевтілення в іншу особу, що може актуалізуватися 

зміною голосу, фальшивою самоідентифікацією, посиланням на близьких 

людей особи, у яку перевтілюється пранкер, та події й факти, пов’язані з цією 

особою. Тактику вдаваного уточнення особистості вербалізують 

репрезентативні МА на кшталт This is…, You are…, квеситивну ілокутивну силу 

яким надають лексеми correct, right із семантикою уточнення, вимовлені з 

висхідною інтонацією. Тактику демонстрації поінформованості вбачаємо у 
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використанні репрезентативних МА, іноді з квеситивною ілокутивною силою, у 

яких згадана особиста інформація про адресата та посилання на події, пов’язані 

з ним. Такі репрезентативи можуть також містити предикати із семою ‘know’.  

Тактика заперечення та суперечки знаходить свій вияв у вживанні заперечних 

репрезентативних МА, які в багатьох випадках є опозицією до попередньої 

репліки адресата. Реалізуючи цю тактику, пранкери також можуть виявляти 

особливу наполегливість, неодноразово повторюючи свої репліки, що 

виокремлено нами у тактику наполегливості. Тактику упереджувальної атаки 

простежено в уживанні директивних МА та експресивних МА із негативною 

конотацією. У багатьох випадках її поєднано з тактикою психологічного тиску. 

Ухиляння від відповіді на питання адресата або відсутність відповідної 

комунікативній ситуації реакції визначено як тактику ігнорування адресата. 

Доведено, що пранк-дзвінки до відомих особистостей вирізняються своєю 

соціальною спрямованістю та досвідченістю пранкерів. Комунікативною метою 

адресанта-пранкера в таких розмовах також є розвага, проте в цьому випадку це 

скоріше розвага публіки (оскільки такі телефонні пранки завжди користуються 

популярністю), що реалізується розкриттям певної чи будь-якої інформації про 

відомого адресата пранку. Тож основною стратегією пранкера у дзвінках до 

відомих особистостей визначено стратегію отримання інформації, яка, як і 

попередня, реалізована тактикою перевтілення, тактикою демонстрації 

поінформованості, тактикою комунікативної провокації. Крім того, пранкер 

може застосовувати тактику надмірної ввічливості, яка виявляється у 

використанні ввічливих реквестивних МА, численних експресивних МА із 

семантичним значенням вдячності, ввічливих форм звертання. Реалізація цієї 

тактики може бути підсилена тактикою улещування співрозмовника, яка 

вербалізована репрезентативними і експресивними МА на підтвердження своєї 

прихильності до адресата. 

З’ясовано, що під час дзвінків на «гарячі» консультативні телефонні лінії 

пранкери застосовують стратегію порушення фрейму інституційної 
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розмови, яку реалізують через тактику комунікативної провокації, що 

виявляється у створенні пранкерами провокаційних пасток, щоб спонукати 

адресата до використання сексуальної або скатологічної лексики. Ця тактика 

може бути підсилена тактикою залучення адресата, а також тактикою 

неправильної інтерпретації реплік адресата. Тактику перевтілення в таких 

телефонних розмовах визначено в наданні неправдивої інформації стосовно 

віку, статті, способу життя адресанта. Прагматичне значення тактики 

демонстрації невпевненості полягає в тому, щоб продемонструвати нестійкий 

психологічний стан адресанта, що допомагає переконати співрозмовника 

повірити в реальний фрейм розмови. Цю тактику вербалізують прислівником 

maybe, модальними дієсловами та заперечними конструкціями  на позначення 

невпевненості, уживанням обірваних фраз та речень. 

Основною стратегією комунікативної поведінки консультанта «гарячої» 

телефонної лінії визначено стратегію підтримання розмови в інституційно-

консультативному фреймі. Очевидно, що консультанти таких служб готові до 

розіграшів і застосовують відпрацьовані тактики для реалізації своєї 

стратегічної мети. Досліджено, що тактика спонукання адресанта до відвертої 

розмови схиляє адресанта-пранкера розказати про свій стан, свої почуття і 

виявляється через уживання директивних МА; квеситивних МА, виражених  

спеціальними, загальними та непрямими питальними реченнями, а також 

репрезентативів із квеситивним ілокутивним значенням. Консультанти 

послуговуються тактикою пояснення, щоб заспокоїти співрозмовника, 

уживаючи репрезентативні МА. Тактику ігнорування, коли адресат реагує на 

мовленнєві дії співрозмовника мовчанням або намагається повернути розмову 

до інституційно-консультативного фрейму за допомогою релевантних питань 

чи коментарів, та тактику переадресації питання консультанти застосовують як 

реакцію на комунікативну провокацію з боку адресанта. 

Основні положення третього розділу висвітлено в публікаціях автора [83; 

84]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено лінгвістичний аналіз 

структурно-семантичних та лінгвопрагматичних особливостей англомовного 

телефонного дискурсу. Звернення до цієї проблематики зумовлено 

першочерговістю комунікативної функції мови в сучасній науковій парадигмі 

лінгвістики, увагою дослідників до діалогічного дискурсу та надзвичайно 

важливою роллю опосередкованої комунікації в цілому та спілкування 

телефоном зокрема в нинішньому технологічно залежному суспільстві.  

Застосована в праці методика аналізу, що ґрунтується на поєднанні 

лінгвопрагматичних, конверсаційно-аналітичних, лексико-семантичних, 

актомовленнєвих, порівняльних, описових та інших методів з урахуванням 

результатів попередніх досліджень, дозволила виокремити телефонний дискурс 

на основі носія (медіума) інформації, що зумовлює його певні конститутивні 

ознаки, функціональну структуру та особливості мовленнєвої реалізації. 

Аналіз основних підходів до дослідження, визначення та класифікації 

дискурсу дозволив запропонувати авторське бачення телефонного дискурсу, 

який визначено як вербалізована комунікативна діяльність, опосередкована 

використанням технічного засобу – телефону, що регулюється стратегіями й 

тактиками учасників і постає як сукупність процесу (динамічної мовленнєвої 

взаємодії інтерактантів) і  результату (тексту); реалізується в замкненій цілісній 

комунікативній ситуації, складовими якої є мовні і позамовні (соціальні, 

фізичні, психічні, когнітивні, культурні) компоненти.  

Виявлені такі конститутивні ознаки телефонного дискурсу: відсутність 

візуального контакту, що обумовлює важливість вербальних, просодичних та 

екстралінгвістичних засобів; наявність двох комунікантів: адресанта і адресата; 

інверсованість комунікативних ролей, чергування локутивного і аудитивного 

актів для учасників спілкування; складність лінійного розгортання, можливість 

узаємного накладання ходів або паузації; перевага спонтанного мовлення, 

швидкий обмін репліками; ситуативна залежність реплік; чіткість і лаконічність  
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реплік; шаблонність мовленнєвої взаємодії, використання відпрацьованих у 

мовленні засобів, метакомунікативних кліше; імпліцитність мовного вираження 

тощо. 

Телефонний дискурс досліджено на основі аналізу телефонних розмов,  

що є усно-мовленнєвою формою його реалізації, і яким притаманна 

структурно-семантична та прагматична варіативність, зумовлена такими 

чинниками, як сфера, місце і час спілкування, особи адресанта й адресата, мета 

комунікації, тривалість, способи втілення засобів мовного коду, 

інтерпретативний фрейм тощо. Це дає підстави для виокремлення таких типів 

ТР: офіційні та неофіційні; ділові та побутові; ініціативні та вимушені; 

довготривалі та короткотривалі; спрямовані на надання інформації, запит 

інформації, обмін думками, переконання адресата, спонукання адресата до 

певної дії, укладання домовленостей, вираження почуттів та емоцій, прохання 

про допомогу, підтримання стосунків; реальні розмови та пранк-дзвінки тощо.  

Згідно з комунікативно-прагматичним підходом, спілкування телефоном 

досліджено як процес, що характеризується особливостями проходження, 

способом розвитку та внутрішньою організацією, що зумовило можливість 

виокремлення структурних складників ТР, найбільшими з яких є фази 

спілкування. Телефонна розмова має трьох-фазову структуру, кожна фаза 

виявляє свої структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості. 

Ініціальна фаза спрямована на контактовстановлення і створення умов для 

подальшої взаємодії комунікантів і, як правило, складається з чотирьох 

комунікативних обмінів: «виклик – відповідь», «ідентифікація – впізнання», 

«привітання – привітання», «попереднє розпитування – відповідь», які в 

сучасному англомовному телефонному дискурсі з метою інтенсифікації 

спілкування тяжіють до скорочення за рахунок актуалізації в межах одного 

реплікового кроку. Ядро телефонної розмови, орієнтоване на обмін змістовою 

інформацією та досягнення поставлених комунікантами цілей, формується 

тематичними блоками (трансакціями), що можуть включати різну кількість і 
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різні типи комунікативних обмінів (інформативні, іліситативні, директивні, 

метакомунікативні). Завершальна фаза (розмикання контакту) передбачає 

передзавершальний та фінальний етапи. Передзавершальний етап реалізується 

за допомогою метакомунікативних одиниць на зразок We-ell…, OK…, All 

right…, So-оo…, які вимовляються зі спадною інтонацією та складають повний 

репліковий крок комуніканта; а також може бути доповнений (особливо в 

неофіційному спілкуванні) вербальними засобами, які пояснюють необхідність 

припинення інтеракції, виражають задоволення від розмови, побажання 

співрозмовнику та членам його родини, вдячність, вибачення, застереження, 

домовленості про подальші комунікативні контакти тощо. Фінальний етап 

завершальної фази реалізовано сталими формулами прощання, відповідними до 

контексту розмови. 

 Досліджено, що визначальними рисами спілкування мобільним 

телефоном, які можуть бути пов’язані з технічними та соціальними 

особливостями такої комунікації, є персоналізація дзвінків, невизначена 

локація комунікантів, можливість ідентифікації адресанта та ймовірність 

залучення комунікантів до іншої діяльності під час телефонної розмови – усе це 

впливає на особливості організації та вербальної реалізації МТР. Особливо це 

простежено в ініціальній фазі, де може відбуватися редукція комунікативного 

обміну «ідентифікація – впізнання», оскільки завдання ідентифікації 

співрозмовників, що відіграє найважливішу роль в ініціальній фазі ТР, 

вирішується за допомогою технічних особливостей мобільної комунікації, та 

спостережено наявність обмінів «запит локації – інформування» та «з’ясування 

доступності – підтвердження / заперечення». 

З’ясовано, що характерною рисою екстрених телефонних розмов, 

орієнтованих на швидкий перехід до обговорення нагальної причини дзвінка, є 

часткова редукція ініціальної фази, яка обмежена лише «самоідентифікацією» 

адресата та «попереднім розпитуванням». Основна фаза таких розмов включає 

етапи: розпитування адресанта, врегулювання емоцій та надання інструкцій. 
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Розпитування адресанта з метою отримання детальної інформації щодо 

екстреної ситуації вербалізується за допомогою іліситативних комунікативних 

обмінів. Етапи врегулювання емоцій та надання інструкцій, як правило, 

перетинаються та вимагають застосування певних прийомів, а саме: 

заспокоєння адресанта, що вербалізується директивними МА; пропозиція 

допомоги, що актуалізується комісивними й репрезентативними МА; та 

наголос на позитивному результаті, що найбільш яскраво ілюструють постійні 

повтори метакомунікативів Alrigh, OK, Listen, особливо у поєднанні з наданням 

інструкцій, що виражено директивними МА, які можуть бути вербалізовані 

імперативними позитивними та негативними реченнями та реченнями, 

ужитими в часовій формі Present Simple. Завершальна фаза в екстрених ТР може 

взагалі бути відсутня через необхідність раптового припинення інтеракції.   

Телефонний пранк визначено як вербальний розіграш, опосередкований 

використанням телефону; комунікативний контекст, у якому адресант розмови 

– пранкер порушує соціальні фрейми спілкування задля досягнення своєї 

комунікативної інтенції – розваги. Виокремлено стратегії комунікативної 

поведінки пранкера в різних контекстах. 

  Результати дослідження виявили, що основною стратегією, яку 

реалізують пранкери, є стратегія збентеження адресата, актуалізована 

відповідними тактиками. Установлено, що визначальною тактикою адресанта-

пранкера, яку можна простежити в усіх телефонних розіграшах, є тактика 

комунікативної провокації, вербалізована недоречними та глузливими 

квеситивними чи/та репрезентативними МА, які не корелюють із реальним 

сприйняттям ситуації адресатом; уживанням вигаданих слів і нецензурної та / 

або скатологічної лексики, що збентежує адресата і може спровокувати до 

певної вербальної і невербальної реакції.   

Виокремлено також тактику перевтілення в іншу особу, що знаходить 

свою реалізацію в таких прийомах: зміна голосу, фальшива самоідентифікація, 

посилання на близьких людей особи, у яку перевтілюється пранкер, та події й 
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факти, пов’язані з цією особою; тактику вдаваного уточнення особистості, 

вербалізовану репрезентативними МА на кшталт This is…, You are…, 

квеситивну ілокутивну силу яким надають лексеми correct, right із семантикою 

уточнення, вимовлені з висхідною інтонацією; тактику демонстрації 

поінформованості представлену використанням репрезентативних МА, іноді з 

квеситивною ілокутивною силою, у яких згадана особиста інформація про 

адресата; тактику заперечення та суперечки, що знаходить свій вияв у вживанні 

заперечних репрезентативних МА, які в багатьох випадках є опозицією до 

попередньої репліки адресата; тактику наполегливості; тактику 

упереджувальної атаки та тактику психологічного тиску, які виявляються через 

уживання директивних та експресивних МА із негативною конотацією; тактику 

ігнорування адресата, представлену такими прийомами: ухилянням від 

відповіді на питання адресата або відсутністю відповідної комунікативній 

ситуації реакції. 

З-поміж усіх телефонних розіграшів виокремлено дзвінки до відомих 

особистостей і на «гарячі» консультативні телефонні лінії, оскільки вони 

виявляють свої особливості стратегічно-тактичної реалізації. 

Основною стратегією пранкера у дзвінках до відомих особистостей 

визначено стратегію отримання інформації. Тактичний інструментарій 

актуалізації цієї стратегії частково збігається з вищезазначеним. Так, 

виокремлено тактику перевтілення, яка в такому комунікативному контексті є 

визначальною, оскільки пранкери змушені себе видавати за відомих людей для 

того, щоб отримати доступ до запланованого адресата пранку; тактику 

демонстрації поінформованості й тактику комунікативної провокації, яка 

реалізується лише за умови, якщо адресант не ставить собі за мету приховати 

реальний фрейм розмови – пранк. З метою встановлення довірливих стосунків 

задля досягнення своєї стратегічної мети – отримання інформації – пранкер 

може застосовувати тактику надмірної ввічливості, яка виявляється у 

використанні ввічливих реквестивних МА, численних експресивних МА із 
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семантичним значенням вдячності, ввічливих форм звертання та тактику 

улещування співрозмовника, яка вербалізована репрезентативними і 

експресивними МА на підтвердження своєї прихильності до адресата. 

В іституційних інтеракціях, до яких належать телефонні розмови на 

«гарячих» консультативних телефонних лініях, комуніканти усвідомлюють 

відповідну загальну мету, пов’язану з діяльністю організації, і прагнуть до її 

реалізації. Пранкери задля розваги роблять спроби порушити ці правила. Вони 

застосовують стратегію порушення фрейму інституційної розмови, яку 

реалізують через застосування тактики комунікативної провокації, що в цьому 

комунікативному контексті виявляється у створенні пранкерами провокаційних 

пасток, щоб спонукати адресата до використання сексуальної або скатологічної 

лексики, при цьому пранкери самі рясно вживають таку забарвлену лексику; 

тактики залучення адресата, яку вербалізують квеситивними мовленнєвими 

актами, значення яких – дізнатися думку співрозмовника і метакомунікативів, 

що слугують для підтримання інтеракції; тактики неправильної інтерпретації 

реплік адресата; тактики перевтілення, яка в таких телефонних розмовах 

реалізована через надання неправдивої інформації стосовно віку адресанта, 

наприклад, коли підліток бажає, щоб його сприймали як дорослу людину; 

тактики демонстрації невпевненості, що вербалізована прислівником maybe, 

модальними дієсловами та заперечними конструкціями  на позначення 

невпевненості, уживанням таких стилістичних фігур мови як парцеляція та 

апосіопеза. 

Водночас головною комунікативною метою консультанта «гарячої» 

телефонної лінії є надання екстреної психологічної підтримки для адресанта – 

особи, що перебуває у кризовому стані. Основною стратегією його 

комунікативної поведінки визначено кооперативну стратегію підтримання 

розмови в інституційно-консультативному фреймі, яку реалізовано тактикою 

спонукання адресанта до відвертої розмови, що схиляє адресанта-пранкера 

розказати про свій стан, свої почуття і виявляється через уживання 

 
 



198 
 

директивних МА, квеситивних МА, виражених  спеціальними, загальними та 

непрямими питальними реченнями, а також репрезентативів із квеситивним 

ілокутивним значенням; тактикою пояснення, щоб заспокоїти співрозмовника, 

уживаючи репрезентативні МА; тактикою ігнорування, коли адресат реагує на 

мовленнєві дії співрозмовника мовчанням або намагається повернути розмову 

до інституційно-консультативного фрейму за допомогою релевантних питань 

чи коментарів, та тактикою переадресації питання як реакцію на комунікативну 

провокацію з боку адресанта.   

Перспективою подальшої розробки теми може бути дослідження 

кореляційного зв’язку між гендерними, соціальними, віковими факторами в 

межах телефонного дискурсу; компаративний аналіз особливостей 

відеотелефонних розмов з канонічними ТР та розмовами віч-на-віч. 

Дослідження можуть стосуватися аналізу телефонного дискурсу на матеріалі 

інших мов, української зокрема. 
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ДОДАТОК Б 

Структурна організація телефонної розмови 

Фази ТР Комунікативні обміни 
 

Ініціальна 
 
«виклик – відповідь» 
«ідентифікація – впізнання» 
«привітання – привітання» 
«запит бажаного адресата – респонсивна відповідь» 
«поздоровлення – подяка / поздоровлення у відповідь» 
«подяка – відповідь на подяку» 
«запит локації – повідомлення локації» 
«з’ясування доступності – підтвердження / заперечення доступності» 
«попереднє розпитування – відповідь-уведення теми розмови» 
 

Основна інформативні «інформування – уточнення, з’ясування додаткових 
фактів» 
«інформування – емоційна реакція» 
«інформування – підсумовування» 
«інформування – доповнення» 
«інформування – запит інструкцій, пропозицій» 
«інформування – оцінне судження» 
«інформування – подяка» 
«інформування – підтвердження розуміння, 
обізнаності / нерозуміння» 
«інформування – заперечення» 
«інформування – стимулювання подальшої 
мовленнєвої дії» 
«інформування – каузація припинення мовленнєвої 
дії» 
«інформування – обіцянка» 
«інформування – перепитування» 
 

іліситативні «запит інформації  – інформування» 
«запит інформації – уточнення» 
«запит інформації – ухиляння від відповіді» 
«запит-уточнення –  підтвердження / заперечення» 
«запит інструкцій, пропозицій – надання інструкцій, 
поради» 
«запит думки / оцінки – висловлення думки / оцінка» 
 

директивні «прохання – каузація дії, згода, обіцянка, дозвіл або 
відмова» 
«вимога – каузація дії, згода, обіцянка або відмова» 
«дозвіл – згода,  вираження вдячності» 
«пропозиція – згода / відмова, обіцянка, схвалення 
або заперечення» 
«порада – каузація дії, згода, обіцянка або 
заперечення» 
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метакомуніка-

тивні 
«перевірка присутності – підтвердження 
присутності» 
«побажання – вираження вдячності» 
«подяка – подяка у відповідь, респонсивна реакція» 
«привітання – вираження вдячності» 
«компліментування – подяка, компліментування у 
відповідь» 
«привертання уваги – респонсивна реакція» 
«виявлення зацікавленості – респонсивна реакція» 
«cтвердження очевидного – респонсивна реакція» 
 

Завершальна: 
Перед-

завершальний 
етап 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фінальний етап 

 
«ініціація переривання контакту – підтримання» 
«домовленості про подальші комунікативні контакти, запрошення – згода 
/ відмова, обіцянка, схвалення або заперечення» 
«підбиття підсумків інтеракції – підтвердження, заперечення» 
«подяка – подяка у відповідь, респонсивна реакція»  
«побажання, благословення співрозмовнику та членам його родини – 
подяка / побажання у відповідь» 
«вибачення – заспокоєння, респонсивна реакція» 
«висловлення задоволення від розмови – висловлення задоволення у 
відповідь» 
«компліментування – подяка, компліментування у відповідь» 
«пропозиції, поради, повчання – згода / відмова, обіцянка, схвалення або 
заперечення» 
«прохання, накази – каузація дії, згода, обіцянка, дозвіл або відмова» 
«застереження – обіцянка, заспокоєння» 
 
«прощання – прощання»  
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ДОДАТОК В 

Тематична організація основної фази ТР  

на прикладі ТР між президентом США Дональдом Трампом і  

прем'єр-міністром Австралії Малькольмом Тернбуллом [360]. 

1 Turnbull: Good evening. 

2 Trump: Mr Prime Minister, how are you? 

3 Turnbull: I am doing very well. 

4 Trump: And I guess our friend Greg Norman, he is doing very well? 

5 Turnbull: He is a great mutual friend yes. 

6 Trump: Well you say hello to him. He is a very good friend. By the way thank 

you very much for taking the call. I really appreciate it. It is really nice. 

7 Turnbull: Thank you very much. Everything is going very well. (Тема 1 – 

привітання президента Дональда Трампа та віце-президента Майка Пенса зі 

вступом на посаду) I want to congratulate you and Mike Pence on being sworn in 

now. I have spoken to you both now as you know. (Тема 2 – підтвердження 

спільних інтересів та взаємної підтримки) I know we are both looking to make our 

relationship which is very strong and intimate, stronger than ever — which I believe 

we can do. 

8 Trump: Good. 

9 Turnbull: I believe you and I have similar backgrounds, unusual for 

politicians, more businessman [sic] but I look forward to working together. 

10 Trump: That is exactly right. We do have similar backgrounds and it seems 

to be working in this climate — it is a crazy climate. (Тема 3 – зазначення 

труднощів, що виникають через екстремістську організацію ІДІЛ) Let me tell 

you this, it is an evil time but it is a complex time because we do not have uniforms 

standing in front of us. Instead, we have people in disguise. It is brutal. This ISIS 

thing — it is something we are going to devote a lot of energy to it. I think we are 

going to be very successful. 
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11 Turnbull: Absolutely. (Тема 4 – підтвердження спільності поглядів 

керівництва США та Австралії на імміграційну ситуацію) We have, as you know, 

taken a very strong line on national security and border protection here and when I 

was speaking with Jared Kushner just the other day and one of your immigration 

advisers in the White House we reflected on how our policies have helped to inform 

your approach. We are very much of the same mind. It is very interesting to know 

how you prioritise the minorities in your executive order. (Тема 5 – коментування 

ситуації з біженцями із Сирії) This is exactly what we have done with the program 

to bring in 12,000 Syrian refugees, 90 per cent of which will be Christians. It will be 

quite deliberate and the position I have taken — I have been very open about it — is 

that it is a tragic fact of life that when the situation in the Middle East settles down — 

the people that are going to be most unlikely to have a continuing home are those 

Christian minorities. We have seen that in Iraq and so from our point of view, as a 

final destination for refugees, that is why we prioritise. It is not a sectarian thing. It is 

recognition of the practical political realities. We have a similar perspective in that 

respect. 

12 Trump: Do you know four years ago Malcolm, I was with a man who does 

this for a living. He was telling me, before the migration, that if you were a Christian 

from Syria, you had no chance of coming to the United States. Zero. They were the 

ones being persecuted. When I say persecuted, I mean their heads were being 

chopped off. If you were a Muslim we have nothing against Muslims, but if you were 

a Muslim you were not persecuted at least to the extent — but if you were a Muslim 

from Syria that was the number one place to get into the United States from. That was 

the easiest thing. But if you were a Christian from Syria you have no chance of 

getting into the United States. I just thought it was an incredible statistics. Totally 

true — and you have seen the same thing. It is incredible. 

13 Turnbull: Well, yes. (Головна тема  – прийняття США біженців з 

австралійських резервацій – угода, яка була підписана урядом Б. Обами) Mr 

President, can I return to the issue of the resettlement agreement that we had with the 
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Obama administration with respect to some people on Nauru and Manus Island. I 

have written to you about this and Mike Pence and General Flynn spoke with Julie 

Bishop and my National Security Adviser yesterday. This is a very big issue for us, 

particularly domestically, and I do understand you are inclined to a different point of 

view than the Vice-President. 

14 Trump: Well, (Тема 6 – заборона імміграції урядом Трампа) actually I 

just called for a total ban on Syria and from many different countries from where 

there is terror, and extreme vetting for everyone else — and somebody told me 

yesterday that close to 2,000 people are coming who are really probably 

troublesome. Really it looks like 2,000 people that Australia does not want and I do 

not blame you by the way, (Тема 7 – ситуація, в якій перебуває Америка через 

імміграційні процеси) but the United States has become like a dumping ground. You 

know Malcolm, anybody that has a problem – (Тема 8 – імміграція з Куби до США 

під час керівництва країною Джиммі Картера)  you remember the Mariel boat lift, 

where Castro let everyone out of prison and Jimmy Carter accepted them with open 

arms. These were brutal people. Nobody said Castro was stupid, but now what are 

we talking about is 2,000 people that are actually imprisoned and that would actually 

come into the United States. I heard about this — I have to say I love Australia; I love 

the people of Australia. I have so many friends from Australia, but I said — geez that 

is a big ask, (продовження Теми 6 – заборона імміграції урядом Трампа) 

especially in light of the fact that we are so heavily in favour, not in favour, but we 

have no choice but to stop things. We have to stop. (продовження Теми 7 – 

ситуація, в якій перебуває Америка через імміграційні процеси) We have 

allowed so many people into our country that should not be here. We have our San 

Bernardinos, we have had the World Trade Centre come down because of people that 

should not have been in our country, and now we are supposed to take 2,000. It sends 

such a bad signal. You have no idea. It is such a bad thing. 

15 Turnbull: Can you hear me out Mr President? 

16 Trump: Yeah, go ahead. 

 
 



247 
 

17 Turnbull: Yes, the agreement, which the Vice-President just called the 

Foreign Minister about less than 24 hours ago and said your administration would 

be continuing, does not require you to take 2,000 people. It does not require you to 

take any. It requires, in return, for us to do a number of things for the United States 

— this is a big deal, I think we should respect deals. 

18 Trump: Who made the deal? Obama? 

19 Turnbull: Yes, but let me describe what it is. I think it is quite consistent. I 

think you can comply with it. It is absolutely consistent with your executive order so 

please just hear me out. The obligation is for the United States to look and examine 

and take up to and only if they so choose — 1,250 to 2,000. Every individual is 

subject to your vetting. You can decide to take them or to not take them after vetting. 

You can decide to take 1,000 or 100. It is entirely up to you. The obligation is to only 

go through the process. So that is the first thing. Secondly, the people — none of 

these people are from the conflict zone. They are basically economic refugees from 

Iran, Pakistan, and Afghanistan. That is the vast bulk of them. They have been under 

our supervision for over three years now and we know exactly everything about them. 

20 Trump: Why haven't you let them out? Why have you not let them into your 

society? 

21 Turnbull: Okay, I will explain why. (Тема 9 – заборона на імміграцію до 

Австралії морем) So we said if you try to come to Australia by boat, even if we think 

you are the best person in the world, even if you are a Nobel Prize-winning genius, 

we will not let you in. Because the problem with the people  

22 Trump: That is a good idea. We should do that too. You are worse than I 

am. 

23 Turnbull: This is our experience. 

24 Trump: Because you do not want to destroy your country. (Тема 10 – 

ситуація в Німеччині) Look at what has happened in Germany. Look at what is 

happening in these countries. These people are crazy to let this happen. I spoke to 
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Merkel today, and believe me, she wishes she did not do it. Germany is a mess 

because of what happened. 

25 Turnbull: I agree with you, letting 1 million Syrians walk into their country. 

It was one of the big factors in the Brexit vote, frankly. 

26 Trump: Well, there could be 2 million people coming in Germany. Two 

million people. Can you believe it? It will never be the same. 

27 Turnbull: (Тема 11 – згадка прем’єр-міністра про свій виступ на 

засіданні Організації Об’єднаних Націй стосовно імміграційної політики) I 

stood up at the UN in September and set up what our immigration policy was. I said 

that you cannot maintain popular support for immigration policy, multiculturalism, 

unless you can control your borders. The bottom line is that we got here. I am asking 

you as a very good friend. This is a big deal. It is really, really important to us that 

we maintain it. It does not oblige you to take one person that you do not want. As I 

have said, your homeland officials have visited and they have already interviewed 

these people. You can decide. It is at your discretion. So you have the wording in the 

executive order that enables the Secretary of Homeland Security and the Secretary of 

State to admit people on a case by case basis in order to conform with an existing 

agreement. I do believe that you will never find a better friend to the United States 

than Australia. I say this to you sincerely that it is in the mutual interest of the United 

States to say, 'yes, we can conform with that deal — we are not obliged to take 

anybody we do not want, we will go through extreme vetting' and that way you are 

seen to show the respect that a trusted ally wants and deserves. We will then hold up 

our end of the bargain by taking in our country 31 [inaudible] that you need to move 

on from. 

28 Trump: Malcolm, why is this so important? I do not understand. 

29 Turnbull: With great respect, that is not right — it is not 2,000. 

30 Trump: Well, it is close. I have also heard like 5,000 as well. 
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31 Turnbull: The given number in the agreement is 1,250 and it is entirely a 

matter of your vetting. I think that what you could say is that the Australian 

Government is consistent with the principles set out in the executive order. 

32 Trump: No, I do not want to say that. I will just have to say that 

unfortunately I will have to live with what was said by Obama. I will say I hate it. 

(Тема 12 – вираження незадоволення стосовно цієї розмови) Look, I spoke to 

Putin, Merkel, Abe of Japan, to France today, and this was my most unpleasant call 

because I will be honest with you. 

33 Turnbull: I would not be so sure about that. They are basically…. 

34 Trump: Well, maybe you should let them out of prison. I am doing this 

because Obama made a bad deal. I am not doing this because it fits into my executive 

order. I am taking 2,000 people from Australia who are in prison and (продовження 

Теми 6 – заборона імміграції урядом Трампа) the day before I signed an executive 

order saying that we are not taking anybody in. We are not taking anybody in, those 

days are over. 

35 Turnbull: (Тема 13 – зауваження про важливість домовленостей) But 

can I say to you, there is nothing more important in business or politics than a deal is 

a deal. Look, you and I have a lot of mutual friends. 

36 Trump: Look, I do not know how you got them to sign a deal like this, but 

that is how they lost the election. (Тема 14 – критика попереднього уряду) They 

said I had no way to 270 and I got 306. That is why they lost the election, because of 

stupid deals like this. You have brokered many a stupid deal in business and I respect 

you, but I guarantee that you broke many a stupid deal. This is a stupid deal. This 

deal will make me look terrible. 

37 Turnbull: Mr President, I think this will make you look like a man who 

stands by the commitments of the United States. It shows that you are a committed…. 

38 Trump: Okay, this shows me to be a dope. I am not like this but, if I have to 

do it, I will do it but I do not like this at all. I will be honest with you. Not even a little 

bit. I think it is ridiculous and Obama should have never signed it. The only reason I 
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will take them is because I have to honour a deal signed by my predecessor and it 

was a rotten deal. I say that it was a stupid deal (продовження Теми 14 – критика 

попереднього уряду) like  all the other deals that this country signed. You have to 

see what I am doing. I am unlocking deals that were made by people, these people 

were incompetent. I am not going to say that it fits within the realm of my executive 

order. We are going to allow 2,000 prisoners to come into our country and it is 

within the realm of my executive order? If that is the case my executive order does 

not mean anything Malcolm. I look like a dope. The only way that I can do this is to 

say that my predecessor made a deal and I have no option then to honour the deal. I 

hate having to do it, but I am still going to vet them very closely. Suppose I vet them 

closely and I do not take any? 

39 Turnbull: That is the point I have been trying to make. 

40 Trump: How does that help you? 

41 Turnbull: Well, we assume that we will act in good faith. 

42 Trump: Does anybody know who these people are? Who are they? Where 

do they come from? Are they going to become the Boston bomber in five years? Or 

two years? Who are these people? 

43 Turnbull: Let me explain. We know exactly who they are. They have been 

on Nauru or Manus for over three years and the only reason we cannot let them into 

Australia is because of our commitment to not allow people to come by boat. 

Otherwise we would have let them in. If they had arrived by airplane and with a 

tourist visa then they would be here. 

44Trump: Malcolm, but they are arrived on a boat? 

45 Turnbull: Correct, we have stopped the boats. 

46 Trump: Give them to the United States. (продовження Теми 7 – ситуація, 

в якій перебуває Америка через імміграційні процеси) We are like a dumping 

ground for the rest of the world. I have been here for a period of time, I just want this 

to stop. I look so foolish doing this. It [sic] know it is good for you but it is bad for 

me. It is horrible for me. This is what I am trying to stop. I do not want to have more 
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San Bernardino's or World Trade Centres. I could name 30 others, but I do not have 

enough time. 

47 Turnbull: These guys are not in that league. They are economic refugees. 

48 Trump: Okay, good. Can Australia give me a guarantee that if we have any 

problems – (Тема 15 – обговорення тих, хто бомбував Бостон) you know that is 

what they said about the Boston bombers. They said they were wonderful young men. 

49 Turnbull: They were Russians. They were not from any of these countries. 

50 Trump: They were from wherever they were. 

51 Turnbull: Please, if we can agree to stick to the deal, you have complete 

discretion in terms of a security assessment. The numbers are not 2,000 but 1,250 to 

start. Basically, we are taking people from the previous administration that they were 

very keen on getting out of the United States. We will take more. We will take anyone 

that you want us to take. (продовження Теми 9 – заборона на імміграцію до 

Австралії морем) The only people that we do not take are people who come by boat. 

So we would rather take a not very attractive guy that help you out then to take a 

Nobel Peace Prize winner that comes by boat. That is the point. 

52 Trump: What is the thing with boats? Why do you discriminate against 

boats? No, I know, they come from certain regions. I get it. 

53 Turnbull: No, let me explain why. The problem with the boats it that you 

are basically outsourcing your immigration program to people smugglers and also 

you get thousands of people drowning at sea. So what we say is, we will decide which 

people get to come to Australia who are refugees, economic migrants, businessmen, 

whatever. We decide. That is our decision. We are a generous multicultural 

immigration nation like the United States but the Government decides, the people's 

representatives decides. So that is the point. I am a highly transactional businessman 

like you and I know the deal has to work for both sides. (Тема 16 – відношення Б. 

Обами, який підписував домовленість, до ситуації) Now Obama thought this deal 

worked for him and he drove a hard bargain with us — that it was agreed with 
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Obama more than a year ago in the Oval Office, long before the election. The 

principles of the deal were agreed to. 

54 Trump: I do not know what he got out of it. We never get anything out of it 

— START Treaty, the Iran deal. I do not know where they find these people to make 

these stupid deals. (Тема 17 – вплив цієї ситуації на імідж Д. Трампа) I am going 

to get killed on this thing. 

55 Turnbull: You will not. 

56 Trump: Yes, I will be seen as a weak and ineffective leader in my first week 

by these people. This is a killer. 

57 Turnbull: You can certainly say that it was not a deal that you would have 

done, but you are going to stick with it. 

58 Trump: I have no choice to say that about it. Malcolm, I am going to say 

that I have no choice but to honour my predecessor's deal. I will say it just that way. 

(продовження Теми 12 – вираження незадоволення стосовно цієї розмови)  As 

far as I am concerned that is enough Malcolm. I have had it. I have been making 

these calls all day and this is the most unpleasant call all day. Putin was a pleasant 

call. This is ridiculous. 

59 Turnbull: (ініціація Теми 18) Do you want to talk about Syria and DPRK? 

60 Trump: [Inaudible] this is crazy. 

61 Turnbull: Thank you for your commitment. It is very important to us. 

62 Trump: It is important to you and it is embarrassing to me. It is an 

embarrassment to me, but at least I got you off the hook. So you put me back on the 

hook. 

63 Turnbull: You can count on me. I will be there again and again. 

64 Trump: I hope so. Okay, thank you Malcolm. 

65 Turnbull: Okay, thank you. 
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ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Д 

Діаграми тактичної реалізації стратегій пранкера 

Діаграма 1 
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Діаграма 3 
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ДОДАТОК Е 

Повний транскрипт ТР між С. Пейлін, яка на момент розмови була 

губернатором штату Аляска і кандидатом на пост віце-президента США 

від Республіканської партії в тандемі з Дж. Маккейном, та пранкерами, 

знаними як Masked Avengers (Месники в масках), один з яких видавав себе 

за тодішнього президента Франції Ніколя Саркозі [413].  

Masked Avengers: Ah, yeah, Gov. Palin. 

Palin: Hello. 

Avengers: Just hold on for President Sarkozy, one moment. 

Palin: Oh, it's not him yet, they're saying. I always do that. 

1 CL: Yes, hello, Gov. Palin. 

2 CT: Hello, this is Sarah, how are you? 

3 CL: Fine, and you? This is Nicolas Sarkozy speaking, how are you? 

4 CT: Oh, it's so good to hear you. Thank you for calling us. 

5 CL: Oh, it's a pleasure. 

6 CT: Thank you sir, we have such great respect for you, John McCain and I. 

We love you and thank you for taking a few minutes to talk to me. 

7 CL: I follow your campaigns closely with my special American adviser 

Johnny Hallyday, you know? 

8 CT: Yes, good. 

9 CL: Excellent. Are you confident? 

10 CT: Very confident and we're thankful that polls are showing that the race 

is tightening and... 

11 CL: Well I know very well that the campaign can be exhausting. How do 

you feel right now, my dear? 

12 CT: I feel so good. I feel like we're in a marathon and at the very end of the 

marathon you get your second wind and you plow to the finish. 

13 CL: You see, I got elected in France because I'm real and you seem to be 

someone who's real, as well. 
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14 CT: Yes, yeah. Nico, we so appreciate this opportunity. 

15 CL: You know I see you as a president one day, too. 

16 CT: Maybe in eight years. 

17 CL: Well, I hope for you. You know, we have a lot in common because 

personally one of my favourite activities is to hunt, too. 

18 CT: Oh, very good. We should go hunting together. 

19 CL: Exactly, we could try go hunting by helicopter like you did. I never did 

that. Like we say in French, on pourrait tuer des bebe phoques, aussi. 

20 CT: Well, I think we could have a lot of fun together while we're getting 

work done. We can kill two birds with one stone that way. 

21 CL: I just love killing those animals. Mmm, mmm, take away life, that is so 

fun. I'd really love to go, so long as we don't bring along Vice-President Cheney. 

22 CT: No, I'll be a careful shot, yes. 

23 CL: Yes, you know we have a lot in common also, because except from my 

house I can see Belgium. That's kind of less interesting than you. 

24 CT: Well, see, we're right next door to different countries that we all need to 

be working with, yes. 

25 CL: Some people said in the last days and I thought that was mean that you 

weren't experienced enough in foreign relations and you know that's completely false. 

That's the thing that I said to my great friend, the prime minister of Canada Stef 

Carse. 

26 CT: Well, he's doing fine, too, and yeah, when you come into a position 

underestimated it gives you an opportunity to prove the pundits and the critics wrong. 

You work that much harder. 

27 CL: I was wondering because you are so next to him, one of my good 

friends, the prime minister of Quebec, Mr. Richard Z. Sirois, have you met him 

recently? Did he come to one of your rallies? 

28 CT: I haven't seen him at one of the rallies but it's been great working with 

the Canadian officials. I know as governor we have a great co-operative effort there 
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as we work on all of our resource-development projects. You know, I look forward to 

working with you and getting to meet you personally and your beautiful wife. Oh my 

goodness, you've added a lot of energy to your country with that beautiful family of 

yours. 

29 CL: Thank you very much. You know my wife Carla would love to meet you, 

even though you know she was a bit jealous that I was supposed to speak to you 

today. 

30 CT: Well, give her a big hug for me. 

31 CL: You know my wife is a popular singer and a former top model and she's 

so hot in bed. She even wrote a song for you. 

32 CT: Oh my goodness, I didn't know that. 

33 CL: Yes, in French it's called de rouge a levre sur un cochon, or if you 

prefer in English, Joe the Plumber...it's his life, Joe the Plumber. 

34 CT: Maybe she understands some of the unfair criticism but I bet you she is 

such a hard worker, too, and she realizes you just plow through that criticism. 

35 CL: I just want to be sure. That phenomenon Joe the Plumber. That's not 

your husband, right? 

36 CT: That's not my husband but he's a normal American who just works hard 

and doesn't want government to take his money. 

37 CL: Yes, yes, I understand we have the equivalent of Joe the Plumber in 

France. It's called Marcel, the guy with bread under his armpit. 

38 CT: Right, that's what it's all about, the middle class and government 

needing to work for them. You're a very good example for us here. 

39 CL: I see a bit about NBC, even Fox News wasn't an ally as much as usual. 

40 CT: Yeah, that's what we're up against. 

41 CL: Gov. Palin, I love the documentary they made on your life. You know 

Hustler's Nailin' Paylin? 

42 CT: Ohh, good, thank you, yes. 

43 CL: That was really edgy. 
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44 CT: Well, good. 

45 CL: I really loved you and I must say something also, governor, you've been 

pranked by the Masked Avengers. We are two comedians from Montreal. 

46 CT: Ohhh, have we been pranked? And what radio station is this? 

47 CL: CKOI in Montreal. 
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ДОДАТОК Є 

 Повний транскрипт ТР між президентом США Д. Трампом і  

пранкером Дж. Мелендесом, знаним як Заїка Джон (The Stuttering John), 

який видавав себе за Роберта Менендеса (можливо через суголосся 

прізвищ), члена Демократичної партіі США, сенатора від штату Нью-

Джерсі [357]. 

1 TRUMP: Hi Bob. 

2 MELENDEZ: Hey, how are you? 

3 TRUMP: How are you? Congratulations on everything, we're proud of you. 

Congratulations, great job. You went through a tough, tough situation and I don't 

think a very fair situation, but congratulations. 

4 MELENDEZ: Thank you so much, and, you know, I'm sorry to bother you 

Mr. President, but obviously my constituents are giving me a lot of beans about this 

immigration thing. I know that you did something very noble, by trying to change 

back with their families, but I have to answer to them. What can I tell them you're 

going to do in moving forward? 

5 TRUMP: Bob, let me just tell you, I want to be able to take care of this 

situation every bit as much as anybody else . It's at top level. I'd like to do the larger 

solution rather than the smaller solution. You know, they're doing them step-by-step. 

I think we can do the whole thing. You know, I have a good relationship with the 

party, you have a good relationship with the party. And I think we can do a real 

immigration bill. We have to have security at the border, we have to have it. I mean, 

look, you got 60% of the country [saying] you got to have security at the border. And 

that's a good issue for the Democrats too, Bob. It's not like it's good for you or good 

for me. It's good for both of us. 

6 MELENDEZ: No, I understand that. No, but I am Hispanic, so I have to ... 

I'm sure you understand. 

7 TRUMP: Oh I understand. 
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8 MELENDEZ: You know, I have to look into my people as well. You 

understand. 

9 TRUMP: I agree, I agree. So Bob, let me do this. I'm on Air Force One. I'm 

just coming back, we're at an amazing rally in North Dakota, actually. 

10 MELENDEZ: Yeah, I saw the speech. I saw the speech. 

11 TRUMP: ... You know, it's a tough break. 

12 MELENDEZ: No, I saw the speech. And I thought it was a great speech, but 

if I can just ask you one more thing. You know, Mr. President, as far as the new 

Justice, I'm sure you've heard, I'm sure you know that Justice Kennedy is retiring. 

And you know, Justice Kennedy was a Reagan appointee. I'm begging you, are you 

going to go more moderate, or are thinking you're going to go more conservative? 

13 TRUMP: Well, I haven't looked, I mean I have a list of people. I have a big 

list of people, Bob, and we'll take a look at it. And we're going to make a decision. I'll 

probably make it over the next couple of weeks. 

14 MELENDEZ: Because I promise you, you will have my vote. I will help you 

if you don't go too, too conservative. You know what I'm saying? 

15 TRUMP: Yeah. Well, we will talk to you about it. We're going to probably 

make a decision, Bob, over the next two weeks. We have some great choices. And be 

done over the next 12 to 14 days. 

16 MELENDEZ: Alright. Well, please, you know, keep me informed. And good 

luck on your trip. And thank you so much for taking my call. 

17 TRUMP: You take care, I will speak to you soon, Bob. Take care of 

yourself. 

18 MELENDEZ: Alright thanks. Thanks, Mr. President. 

19 TRUMP: Thank you, Bob. I'll talk to you soon. Bye. 

20 MELENDEZ: Alright, baba-booey to you. 
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ДОДАТОК Ж 

Повний транскрипт пранк-дзвінка на «гарячу» телефонну лінію 

запобігання самогубствам [398]. 

1 CT: Real crisis. This is Caren. 

2 CL: Hello. 

3 CT: Hello? 

4 CL: (Murmur) Is this the suicide hotline? 

5 CT: It is. 

6 CL: (Murmur) how can you help me? 

7 CT: Tell me what’s going on and I’ll think what I can do. 

8 CL: (Murmur) I had my wife and so you know she’s just left me… a couple of 

days ago you know. And now she’s off to Los Angeles. 

9 CT: Now she’s at the airport (unintelligible)  

10 CL: She’s at Los Angeles you know. And she left me with the kids you know. 

And I’m wanting to end my life right now.  

11 CT: How old are you? 

12 CL: Yeah…  23 you know… I have… 

13 CT: You are 23? 

14 CL: Na ya… 

15 (Silence0.7) 

16 CT: And you want to end your life because your wife left? 

17 CL: Yeah… (unintelligible) And then she just left me and cheated with 

another man. 

18 (Silence0.7) 

19 CT: Have you talked to her since she left? 

20 CL: No, I’ve been (unintelligible) up to her but you know she doesn’t speak 

up. 

21 CT: Ah… Do you have a weapon? Do you have a plan to kill yourself?    

22 CL: Oh, yeah. I have my gun right now… right… 
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23 CT: Is it loaded? 

24 CL: Not yet, but I can do it quick enough if you want… 

25 CT: No, I don’t want you to do that. Ah…  What I can do is if you need some 

help I can call the police to get over there to you. 

26 CL: No, no, no… just wait… I think… I was wondering if you could give a 

talk to me on the phone and maybe it could be better… 

27 CT: Well, I’ll be glad to. I’d like you to put your gun and another 

(unintelligible) from where that gun is. 

28 CL: Ok, I will do that. 

29 CT: Alright 

30 (Some movements 0.9) 

31 CL: Is this better? 

32 CT: M’kay. 

33 CL: You know I do not know what to do… I know… You know…  And in my 

life that would solve my problems right away. There’s nobody to love me! I’m a very 

sad boy! 

34 (Silence 0.4) 

35 CT: Well, that would solve your problem only that you wouldn’t have a 

life… So it doesn’t solve your prob. 

36 CL: Maybe you are right but… Er… 

(Silence 0.4) 

37 CL: Na ya… Last time… Er… 

38 CT: I’m sorry I can’t understand you… 

39 СL: (unintelligible)… You know… everything… I go there… to work at 

the… My… Do you (unintelligible)… I lost my wife? 

40 CT: Okey, I can hear you now 

41 CL: But three month ago… er…  we were you know together… we got 

together… like three years ago… and when I asked her to marry me she said ‘yes’. 

We did the wedding and everything… and then she said she wants the kid. And then I 
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said ‘okey’. And then you know we got the… we did the… I can’t… we tried to do the 

baby you know… 

42 CT: Uhu 

43 CL: Na ya. But then she said, “Open your boosack” and then she said it’s 

too small. 

44 (Silence 0.4) 

45 CT: Okаy. 

46 CT: (after trying to say something) Go ahead. Go ahead.  I’m sorry. 

47 CL: Na ya. And then after she told me my boosack was very small she just 

you know (unintelligible)… the door and I said ‘What is wrong?’ and she said that I 

used to say that it was very big, she likes the big one. And then two years we had a 

normal time and then you know she just cheated on me and when I asked ‘Why did 

you do this to me? Tell me the truth.’ And then she told me that you have a very small 

boosack. And she said, ‘He has a very big boosack’.    

48 (Silence 0.8)  

49 CL: Hello? 

50 CT: I’m here… I’m here… Er… 

51 (Silence 0.4) 

52 CT: Are you working? 

53 CL: Right now? 

54 CT: Yes, I mean do you have…  накладається наступна репліка 

55 CL: No, I’m not working. 

56 (Silence 0.6) 

57 CT: Okay 

58 CL: So what do you think I should do? 

59 CT: So do you go to school? What do you do? 

60 CL: No, I don’t. I work at the restaurant.  

61 CT: You work at a restaurant? 

62 CL: Na ya…  
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63 CT: Uhu… 

64 CL: At Mcdonalds. 

65 (Silence 0.2) 

66 CT: Okаy. 

67 CL: Na ya… She left me… What do you think …What do you think I should 

do to get her back? Do you think maybe I should make my boosack bigger? 

68 (Silence 0.4) 

69 CT: May I ask you to find something else to (unintelligible) Okay? You call 

us back when you need to. 
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ДОДАТОК З 
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