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This paper deals with the identification o f  personality based on phonetic shaping o f  
speech. The aim o f  this work is to review the varieties o f  French pronunciation and demonstrate 
that they are form ed and changed under the influence o f  territorial, age and social indications as 
well as education. The authors describe the influence o f  a major part o f  human environment on 
the person's pronunciation notwithstanding the above-given indications.
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Нерозривний зв’язок сусшльства й мови е давно визнаним i зрозумшим 
явищем, але не зважаючи на це, тема особистоси мовця та п щентифмощп за 
фонетичним оформлениям мовлення залишаеться бага rorpai i пок> i
малодослщженою. Те, що може здаватися очевидною правдою, чаелутнуг, 
можливо, на бшыну увагу й повинно бути вивчено бшын досконало.

Андре Марине вважае, що серед мов i культур сучасното сипу, 
французька мова привертае увагу багатьох дослщниюв. Вона, без сумшву, 
мае систему фонем, що знаходяться шд загрозою зникнення за короткий чи 
довший термш [7, с. 9]. Мова випробовуе та вщдзеркалюе Bci культурш, 
сощальш, полтгичш та економ1чш змши, ям вщбуваються в суспшьствг За 
словами Фердинанда де Соссюра «мова школи не icHye поза суспшьством, 
тому що мова -  семюлопчне явище. Ii сощальна природа -  одна з 17 
внутршшх властивостей». Також в1н пояснюе, що «якби ми взяли мову в 
naci, але абстрагувалися ввд колективу (уяв!мо co6i людину, яка живе 
1зольовано протягом багатьох BixiB), то ми не виявили б у не'!, можливо, 
шяких змш: час не вплинув би на неТ» [1, с. 79-80]. Отже, можна зробити 
висновок, що юнування мови неможливе окремо вщ колективу, який, у свою 
черту, складаеться з особистостей. Згщно 3i словниковим визначенням, 
наука, яка вивчае носив мови i вплив, здшснюваний сусп1льством на мову, а 
також «функцдавання одше'! чи декшькох мов у конкретнш спшьнот1 людей, 
об’еднаних за нацюнальними, соц1альними чи територ(альними ознаками», 
називаеться соцюлшгвютикою. Соц1офонетика, у свою черту, як галузь 
сощол(нгв1стики займаеться вивченням «особливостей використання
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фонетичних одиниць р1зними прошарками суспшьства» [3, с. 182]. Було 
встановлено, що на фонетичне оформления мовлення шдивща впливають 
територ1альш, вшов1 i соц1альн1 чинники та р1вень освгги.

Характеризуючи територ1альн1 ознаки, слщ зазначити, у першу черту, 
що на формування вимови людини впливае мюце ГУ перебування. 1з- самого 
дитинства вона вбирае в себе особливост1 мовлення xieT чи шшо'У територБ'. 
Звичайно, a priori зрозумшо, що протягом тривалого часу проживания 
людини на територп кра'Уни, мову яко'У вона вивчае, досягти р1вня, який 
властивий ношям мови, вдаеться небагатьом, проте юнуе можливють набуття 
особливостей регюнально'У вимови. Наведемо декшька приклад1в фонетично'У 
специфжи деяких i3 них. Так, у le frangais alsacien спостершаеться 
вщсутнклъ палатал1защ'У [гЦ: vigne [ ’vi'n], 1снуе спрощення труп
приголосних, випадшня звука чи змша порядку в звукосполуках -tre, 
-fre, -ble: autre [ ’ot], metre [ ’metar], 1шщц зустр1чаеться слабка назальнють 

голосних в on, ап, in: se sont [sa’sd]. У le frangais breton вщм1чають 
деназал1защю en: on en faisait [onafeze], [и] зникае пщ впливом [RJ: pour moi 
[poR mwa], pourtant [  'poRta] [6].

Наступною неменш вагомою ознакою специфжи вимови е вшова 
ознака. У молодих людей рщко прослщковуеться використання традицшного 
BapiaHTy мови, вщчуваеться вплив англшськоУ, а також мови текстових 
повщомлень (/е langage texto). На приклад1 le frangais parisien populaire 
можна зарееструвати значну кшьюсть фонетичних змш. Так, типовим е 
випадшня приголосних, Е caducs та голосних: c ’etait ипе copine [steyqkopin]-, 
parce que je  crois [paskajkrwa] [6]. Молоде поколшня, як це вщомо, мае 
суттевий вплив на вимовну норму.

1снуе думка, що за манерою вимови людей можна подшити Ух на 
штелшенНв i робочих, а також фшолопв i не-фшолопв [2]. У процеш 
проведения нашого дослщження мовщв було згруповано лише за Ухньою 
належшстю до штелшенНв або робочих. До штелшенщ'У було вщнесено ycix 
роб1тник1в розумово'У пращ, що мають освггу або отримують ГУ в рУзних 
сферах, включаючи фшологпо. Вони дотримуються стандартно!' вимови, 
тобто, шшими словами, е консерваторами i збершають класичний, 
лНературний BapiaHT вимови. На приклад1 мовлення французьких диктор1в, 
професор1в i студенНв вуз1в, було встановлено, що Ухня вимова вщр1зняеться 
бшыною чИюстю i виразшстю артикулящ'У, правильним формуванням фонем 
та штонащУ, яш е стандартом французькоУ мови. Проте, не зважаючи на 
традищйш переваги, мовлення пред став ниюв французькоУ щтелшенщУ
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шддаеться впливу простонародно'! мови. I це, на нашу думку, е природи )м 
процесом. Людина може намагатися говорите правильно, але зберегти 
повнютю нормативне мовлення навряд чи зможе. Скорше за все, це 
пов’язано з там, що шдивщуум, знаходячись у певному колективц приймас 
особливост! вимови превалюючо! частини. Так, останшм часом, у le Jrangais 
parisien icHye тенденщя закпщсння фонеми [ё] на [а] [4]. Наприклад, слово 
copain [корё] може вимовлятися як copain [кора]. Також на пщтверджепня 
окресленого факту про вплив суспитьства на людину i як наслщок на його 
мовлення, хотшося б навести приклад i3 власного досвщу: при заглибленш в 
шшомовне середовище, спшкуючись з ноиями мови чи переглядаючи 
фшьми сучасного французького кинематографа, частково набуваеться саме /е 
frangais populaire, i це вщбуваеться, не зважаючи на те, що ми, фшологи, 
вивчаемо мову традиц^йну i знаемо правила нормативно'1 вимови та 
намагаемось дотримуватись 1х.

У поданш нижче таблиц! узагальнено 1нформац1ю про три сощальш 
групи Парижа [6].

Сощальна приналежн!сть Географ1чна зона Зовн1шня конотац1я
паризького акценту

простонародна (робоч1 i 
dpioni mopcieenbHUKU)

бщш квартали, 
iipiiMicbKi селища

«народно-розмовний»

аристократична i вища 
буржуаз1я (колшим багапй i 

дворяни)

Л1вий берег, захщн]* 
вишукан1 квартали

«снобютський»

середнш клас (nocadoei 
особи, кадри) погано визначена «нейтральний»

Безумовно, кшьюсть людей, яка належить до групи робочих i 
посадових oci6, буде перевищувати число, так звано'!, буржуазп. Це, 
вщповщно, доводить той факт, що бтьший вплив на вимову здюнюють саме 
так зваш «народно-розмовний» i «нейтральний» акцента, як! е менш 
складними при rhmobi, тому значно легше i швидше замшяють нормативну 
стандартну мову.
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