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в щоденникових текстах Л.М Толстого, їхній взаємозв 'язок і 
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Pryyтak A.N. Eтotionality and appraisal іп а diary text (based оп 
the L.М. Tolstoy's dairies). The article looks іпtо sоте expressive апd 
emotioпal-appreheпded liпqиistic теапs preseпt іп L. М Tolstoy's dairies, 
their іпtеrсоттипісаtіоп апd coтplexity of deliпeatioп, efficient иsе іп the 
aиthor's pragтatic pиrposes. 
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МОДУСНІ ВАРІАЦІЇ ФАТИЧНИХ ЖАНРІВ 

У статті розглядаються модусні варіації мовної особистості, 
що виникають під впливом комунікативної ситуації або незалежно 
від неі: Аналізується іх значення у формуванні та функціонуванні 
мовленнєвих жанрів, у типових та індивідуальних мовленнєвих 

стратегіях та тактиках. 

Ключові слова: модусні варіації; мовна особистість, фатичні 

мовленнєві жанри. 
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Caxapooa 0. B. Mooyc1tb1e oapuau,uu tftamu11ec«ux J1Ca1tpoo. B 
cmambe paccMampuemomcR MooycHble eapuatJuu Jl3blK060U .nuimocmu, 
6031lUKaJOU{Ue noo 6JlWlllUeM KOMMYHUKamU61lOU cumyatJUU WlU 
He3aeucUMo om nee. Ana.nU3upyemcR · ux 3Hallenue e popMupoeanuu u 
PYHKtJUonupoeanuu pel!eBblX ;JfCanpoe, e munul/HblX wiu unoueuoya.nbHblX 
pel!eBblX cmpame2WlX u maKmuKax. 

Kn1011e6ble CJZooa: Mooycnbie eapuatJUU, R3blK06aR .nUtmocmb, 
pamul!ecKue pel!e6ble ;JfCaHpbl. 

Sakharova 0. V. Modus variations in the phatic genres. Modus 
variations in the language of personality are considered in the article, 
occurring under the influence of the communicative situation or apart 
from it. It is analyzed the role in the formation and functioning of speech 
genres, in a typical speech and individual strategies and tactics. 

Keywords: Modus variations, linguistic identity, phatic speech 
genres. 




