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і сучасному мовознавстві велика увага приділяється пробле
мам прагматики, ирагмалінгвістичні дослідження ь рамках комуні
кативно-функціонального підходу до вивчення мови орієнтовані 
на аналіз функціонування мовних одиниць у процесі спілкування, 
в тому числі модусних категорій /далі кКу - суб'єктивних смислів, 
які відбивають ставлення суб'єкта висловлювання до диктума 
/об'єктивної інформації про сточуюче середовище/ і до адреса
та повідомлення.

Ідея моцуса к диктума була запропонована Д.к.Овсянико-Ку- 
ликовським й розвинена сучасними лінгвістами /див. роботи Аді- 
соьої Т.Б., Арутюноьої Н.Д., Баллі Ш., Богданова В.Ь., Виногра
дова , Ьольф о.м., Гака Ь.Г., шмельоьої Т.Ь. та ікш./, од
нак до цього часу кК вивчені недостатньо. Хоча відомостей про 
суб'єктивні елементи смислу висловлювання накопичено чимало, 

вони розрізнені й іноді суперечливі внаслідок складності обня
ту дослідження, розходжень в граматичних концепціях авторів, 
відмінностей мовного матеріалу. Крім того, аналізуючи суб’єк
тивні смисли висловлюєш ля, різні автори виділяють неоднакове 
число категорій модуса /ііор. концепції Гака ь.Г., Аомтєва Г.П., 
Іютьє Б., Руле Б., Сусоьа і.II./, тому питання про зміст №  у 
сучасному мовознавстві запишається відкритим й потребує продов
ження лінгвістичних пошуків.

кодус може бути репрезентований різними мовними засобами, 
кодо яких у російській мові до цього часу не визначене, фунда
ментальні наукові роботи, присвячені функціонуванню Ш£ у текс
тах епістолярного жанру, відсутні.

Актуальність дослідження полягає в необхідності визначен
ня ролі модусів у смисловій організації висловлювання, їх екда- 

й мовного оформлення на різних рівнях, виявлення співвідно-



щення диктумної й модусної частик синтаксичних одиниць і спосо
бу зв’язку між ними.

Головна мета дисертаційної ооооти полягає у виявленні й ди
ференціації МК в епістолярних текстах і визначенні осооливостей 
їх мовного оформлення на різних рівнях.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких 
завдань:

І/ з’ясувати лінгвістичну суть МК та їх місце в системі оди
ниць прагмалікгвістики;

2/ виявити МК в епістолярних текстах і повідувати їх класи
фікацію;

З/ дослідити й описати засоби експлікації та імплікації мо
дусів у висловлюванні на лексичному, граматичному й синтаксично
му рівнях;

4/ розглянути характер співвідношення модуса та диктума й 
випадки трансформації модуса в різноманітних висловлюваннях;

5/ визначити деякі особливості й закономірності функціону
вання МК в епістолярній, спадщині іа-фетаєвої та Б.ііастернака;

Ь/ виявити екстралінгвістичні фактори, які впливають на ви
бір і функціонування МК у текстах епістолярного жанру.

Основні методи й прийоми дослідження. У роботі над мате
ріалом використовувалися такі основні методи й прийоми: описо
вий /на базі логічної індукції й дедукції/, структурно-семан
тичний, елементи компонентного та статистичного аналізу.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній впер
ше досліджуються моду'сні категорії в епістолярних текстах, зроб
лена спроба по-новому подати класифікацію модусів, визначивши 
особливості їх лексичного, граматичного й семантико-синтаксично
го оформлення у висловлюванні, показати характер співвідношення
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його модусної й диктумної частин.

■Джерелом матеріалу для дослідження стали листи М.Двєтаевої 
та Б.Ііастернака, написані різним адресатам у період а 1907 до 
І9оіі року. Вибір матеріалу дослідження зумовлений такими причи
нами;

І/.Приватний лист як жанрова різновидність епістолярного 
стилю е найбільш оптимальною формою особистого спілкування, яка 
передоачае наявність конкретного адресанта й адресата. Звідси 
широке використання в епістолярних текстах модусів, орієнтова
них на учасників комунікації.

З/. Суб’єктивність, емоційність, інтимний характер приват
них листів поетів визначили часте вживання в них різноманітних 
М. М.Двєтаєву та Б.Ііастернака об’єднує духовна спорідненість, 
багаторічна дружба, схожість стилю Листів, що Дозволило аналі
зувати їх епістолярну спадщину в рамках одного дослідження..

З/, листи к.Двєтаєвої та Б.Ііастернака тісЬо пов'язані з 
їх поезією. У листах, як і у віршах, для авторів важливі не 
тільки смисл, а й звучання, ритміка, гармонія частин, що дає 
можливість аналізувати мовне вираження модусів на різних рів
нях: лексичному, граматичному, синтаксичному.

4/. Функціонування- МК у текстах епістолярного жанру не бу
ли об'єктом лінгвістичного аналізу.

Матеріалом дослідження стали речення з МК* відібрані мето
дом суцільної Й випадкової вибірки з листів М.Дветаєвої та 
Б.Ііастернака /біля 3000 прикладів/. У цитованих фрагментах лис
тів збережена авторська орфографія й пунктуація.

Теоретичне значення даної роботи полягає £ тому, що отрима
ні результати сприятимуть поглибленню знань про ІІК у складі вис
ловлювання; дозволять по-новому подати класифікацію модусів, бе
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ручи до’ уваги специфіку їх функціонування в текстах епістоляр
ного жанру, виявити особливості мовної реалізації даних кате
горій на лексичному, граматичному, синтаксичному рівнях. Ре
зультати дослідження зможуть стати фрагментом теорії прагматич
ного й семантичного синтаксису, а також функціональної стиліс
тики й соціолінгвістики.

практична цінність дисертації. Результати спостережень й 
аналізу можуть бути використані в навчальному процесі вузів і 
шкіл при висвітленні питань синтаксису й стилістики сучасної 
російської мови, проведенні спецкурсів і спецсемінарів з семан
тичного й прагматичного синтаксису, при викладанні російської 
мови як іноземної, написанні курсових і дипломних робіт, на
вчальних посібників з проблем синтаксису, при проведенні за
нять з культури мови в гуманітарних класах ліцеїв та гімназій.

Апробація роботи. Основні положення й результати дослід
ження повідомлялись у доповідях та виступах на звітних науко
вих конференціях викладачів та аспірантів кафедри російської 
мови Київського державного педагогічного інституту ім.М.П.Дра- 
гоманова /1991, 1992, 1993 р.р./, на регіональній науковій 
конференції "Вивчення творчої спадщини проф.Г.О.Ьинокура" /Ки
їв, 1991/, на республіканській міжвузівській науково-практич
ній конференції "Використання спадщини забутих і повернутих ді
ячів науки й культури в- учбовому процесі педагогічного вузу та 
школи" /Рівне, 1991/, на регіональній науковій конференції "про
фесор б.В.Кротевич та сучасне мовознавство" /Львів, 1991/. Ос
новні положення та результати дослідження висвітлені у п'яти 
публікаціях.

На захист виносяться такі положення:
І. При побудові класифікації модусних категорій необхідно
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враховувати специфіку досліджуваного матеріалу, що дає можли
вість на основі протиставлення позицій адресанта та адресата 
розмежувати кваліфікативні та соціальні Щ  і включити до їх 
складу такі категорії моцуса: аьторизаційні, модальні /пер-
суазивність, предметна модальність, комунікативна установка/, 
оцінні іаК; директиви, найменування учасників комунікації /ад
ресанта, адресата/ і "третіх" осіб, формули соціального етике
ту ; а також виділити в складі Ш  емоційні модуси, які служать 
для вираження емоцій адресанта.

<£. Кваліфікативні ь епістолярних текстах перебувають 
ь основному експліцитно і оформлюються за допомогою модуених 
дієслів, дієслівних еквівалентів і предикативів модальної та 
оцінної семантики, а також модальних слів у складі номінативно- 
підметових, означено-особових, безособових і безособово-преци- 
катиьних речень.

Соціальні Ші, на відміну від кваліфікатиьних, не мають 
власної регулярно діючої системи засобів вираження. Про їх на
явність в епістолярних текстах сигналізують аналітичні та син
тетичні форми імператива, лексико-семантична група слів на по
значення осіб, стереотипні етикетні формули, вибір яких серед 
ряду синонімічних стає -соціально значущим. Синтаксичне оформлен
ня даних ЬіК здійснюється за рахунок односкладних означено-осо
бових речень або лексикадізованих висловів - еквівалентів речен
ня, що не мають предикативного ядра. Специфіка епістолярних тек
стів сприяє поширенню модусів слоьами-інтенсифікаторами/та екс
пресивними засобами, спонукає до використання прийомів града
ції, емфази, окдичності речення.

о. іаіж модусом і диктумом у межах висловлювання домінує 
підрядний зв’язок, інші типи зв’язку зустрічаються рідше. В
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епістолярних текстах спостерігаються випадки трансформації /ім- 
персоналізації/ модуса у складі безособових конструкцій, а також 
взаємопроникнення модусної та дикТумної частин висловлювань із 
імпліцитно вираженими ЬйК.

4. ьибір засобів мовного оформлення №К в аналізованих тек
стах зумовлений головним чином їх змістом, ступенем знайомства 
кореспондентів, їх соціальним становищем та характером взаємин 
між особами.

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається з 
вступу, трьох розділів, висновку, бібліографії, списку джерел і 
їх умовних скорочень та додатку /списку кореспондентів М.Двєта- 
євої та Б.ііастернака, опису програмного забезпечення для пошу
ку й класифікації Щ  в епістолярних текстах/.

ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовується вибір теми дисертації,_ визначає

ться її актуальність, наукова новизна, предмет і об’єкт дослід
ження, формулюється мета, завдання й головні методи роботи, об
грунтовується вибір фактичного матеріалу, розкривається теоре
тична й практична значимість дослідження, основні положення, 
які виносяться на захист.

У першому, розділі - "Класифікація модусних категорій у рам
ках епістолярного жанру” - уточнюється зміст поняття модуса ви
словлювання, визначаються засоби його мовного вираження, запро
понована класифікація Щ  на матеріалі епістолярних текстів.

Аналіз існуючих У російському мовознавстві концепцій про 
семантичну організацію висловлювання й суб’єктивності в мові дає 
можливість розглядати категорію модуса як комплекс суб’єктив
них смислів, які виражає адресант у процесі комунікації стосов-
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но змісту висловлювання й адресата.

 ̂дисертаційній роботі зроблена спроба Побудувати класи
фікацію МС на основі текстів епістолярного жанру. іоловним кри
терієм для цього обрано протиставлення позицій комунікантів у 
процесі спілкування, що дозволило виділити кваліфікативні МК, 
орієнтовані на адресанта у вони кваліфікують Події та інформа
цію про них/, і орієнтовані на адресата соціальні ДоК, які ви
ражають рівні соціальні відношення між учасниками комунікації.

Модус може бути репрезентований .різноманітними мовними 
засобами, які у дисертації поділяються відповідно до .ярусів 
мовної структури на лексико-граматичні /модайьні слова й слово
сполучення, частки, предикативи, вигуки/, морфологічні /моцус- 
ні дієслова, способи дії, особа, час/, синтаксичні /конструкції 
різних типів/ та фонетико.-графічні /авторські розділові знаки/. 
Крім того, розрізняються в роботі експдіцитні Ш£ /ц.олл значен
ня мод̂ са виражене за допомогою лексичних засобів/ й імпліцит- 
ні, значення яких можливо визначити лише із пресупозиції й кон
тексту висловлювання. Наприклад: "Ах! Били би деньги - поехали 
би с Нами в Шартр." /Да.Цвєтаєва ( далі Щ  ; - А.Берг/ - імплі* 
цитна ДоК із значенням бахання визначена за допомогою поєднання 
дієслова бцди з часткою би в складі оптативного речення.

Ьисдовдювання, що містять експдіцитні МК, за синтаксичною 
будовою поділяються на структури сіє сіісіа, в яких модус та дик- 
тум виражаються самостійно, і структури сіє.ге, в яких модусна 
та диктумна частини не розрізняються.

У другому розділі - "Функціонування й засоби мовного вира
ження кваліфікативних модусних категорій в епістолярних текстах" 
- аналізуються кваліфікативні -МК, визначається специфіка їх про
яву в аналізованому матеріалі, описуються особливості вживання
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й мовного оформлення в епістолярних текстах.

Проведене дослідження показує, по в листах іа.ЦЕєтаєвої та 
Б.Дастеркаха широко використовуються всі типи кваліфікативних 
МК і особливо часто модуси із значенням достовірності, ймовір
ності, бажаності, емоційної оцінки.

Авторизація як різновид М£ характеризує диктумну інформа
цію відносно джерел або шляхів її отримання, утворює другий 
структурно-семантичний план висловлювання, шо вказує на субйкт 
сприйняття, констатації або оцінки явиш дійсності, б основі да
ної Мі лежить протиставлення "авторське" /"яке цитується" .
Для "авторської" інформації поети використовують авторизаційні 
показники, які вказують на спосіб отримання цієї інформації й 
виражені дієсловами сприйняття в'идеть. чувстьовать. сльшіать 
або дієсловами логічної й оцінної діяльності считать. думать. 
казаться. Наприклад: "& неустанно чувствую. что жизнь нации 
сейчас идет - помимо народа: против нароца, и зто почти везде 
на земном шареГ /Щ - А.Тесковій/.

При викладі чужої інформації МІ.авторизації вкааують на 
джерело цитування. В аналізованих листах зустрічаються як ін
формативно мінімальні / "гоьорят" 'Щ - А.Берг 1 /, так і 
більш інформативні показники авторизації / "как пишете Би са- 
ми ( Б. Пастернак /далі Біі/ - Б. Орлову) /, які у висло Блюванні 
мають вигляд вставної конструкції.

цікавим є факт самоцитування в листах В.Дьєтаєвої та Б.па- 
стернака, коли Мі авторизації вказують на джерело інформації й 
служать для підтримання контакту між адресантом і адресатом, 
то е типовим для жанр,* листа: "пачало, говорю я. еше может 
бить терпимим" /Біі - шір.

Значну групу модусів в аналізованих текстах складають мо
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дальні кК. не дивлячись на велику кількість досліджень з проб
лем модальності /див. роботи Алісової Т.Б., Адамця П..Бондар
ко а.ь., Беляєьої Є.Г., Золотоьої Г.О., Колшанського Г.Ь. та 
інш./, суть цієї категорії залишається неьизначеною. Спираю
чись на концепції кешанінова гі.Г,, Виноградова Ь.ь. й пред
ставників функціонально-семантичного підходу, модальність роз
глядаємо як семантичну категоію, яка об’єднує комплекс квалі
фікацій, цо виражають оцінку адресантом характеру зв’язку між 
об’єктом дійсності та його ознакою, інтегральним компонентом 
яких є ьіднесеність до плану реальність/ ірреальність. Та

ке розуміння модальності дозволило віднести останню до кй й ви
ділити в її складі такі типи модусів: персу азивність /вірогід
ність та ймовірність/; предметну модальність /можливість, необ
хідність, бажаність/; ксмунікатиьну установку /оповідання, пи
тання, спонукання, оптатив/лексико-граматичні засоби вира
ження даних кК в рсооті об’єднані в групу модальних модифікато
рів /термін іі.Адамця/ на основі спільності їх модальних значень.

нерсуазиьність - кгі, яка передає впевненість чи невпевне
ність автора висловлювання в вірогідності викладеної ним інфор
мації. У досліджуваному матеріалі зазначена МК подана модальни
ми модифікаторами, цо виражені: 1/ модальними дієсловами /не/ 
знать, /не/ьеокть та дієслоьними еквівалентами убежден. уве- 
іен; X/ модальними словами конечно, оазумеется. видимо, оче
видно. навеоное. похоже. может. может бьіть. ВЄРОЯТНО. ВЄРНО« 
які функціонують б якості вставних елементів висловлювання. 
пап̂ илЛад: "Ь. чоеждеьа. что если би я плохо работала‘и много 
зараоатаьала, люди меня бесконечно больше уважали? /кЦ - 
іі.л.ічиСі.ьи̂ /, "После ьенчаьия ми, наверьое, едем в Йспанию."
/ ІПЦ — іи.І̂ЛОШИЬ.,/ .
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Ьаодальні іноді вказують на перехід події від іреально-
го до реального стану. Цю сферу модуса в досліджуваних текстах
складають значення вірогідності, невірогідності, необхідності, 
належності, бажаності. Вони утворюють нечисленну групу моду
сів й оформлюються головним чином модальними дієсловами мочь, 
прихопиться та прецикативами можно, невозможно. нельзя, надо, 
нужно: "Возвращаться сейчас невозможно - домик снят и уплоче- 
но до середини октября." /Щ  - БИ/.

Оптативна модальність трактується в дослідженні як модус- 
на категорія, що об’єднує значення бажаності у складі предмет
ної модальності й значення оптатива у складі комунікативної 
установки. Бажаність виявляється при оцінці адресантом відно- 
шення суб’єкта до предикативної ознаки в модальному плані. Ав
тори листів часто використовують модуси з даним значенням. Най
більш поширеними засобами їх вираження є модусьі дієслова хо- 
теть/ся/желать, мечтать у формі першої особи теперішнього ча
су індикативу чи умовного способу: ітАочу. чтобн год прошел под 
знаком дружби с Вами." /№ц - А.С.Гончаровій/, Оптатив, на від
міну від бажаності, є модальністю всього висловлювання, яка 
виражає зовнішню оцінку мовцем зв’язків дійсності й, яка є зов
нішньою стосовно диктума. Враховуючи можливість здійснення ба
жаної діі Й умови її реалізації, в роботі виділені оптативні 
значення: власне бажання, бажання необхідної дії, спонукальне 
бажання. Внаслідок аналізу встановлено, що оптативні МИ при
сутні в текстах листів імпліцитно й передають оптативне зна- 

.. чення неспецифічними засобами: сполученням особової форми діє
слова а часткою би, аналітичними й синтетичними формами наказо
вого способу: "Если би Ви заехали сюда на пути в Вариеьбад!"
/ Ш  - &.Пастернак/.
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йайбільіи численну групу кваліфікативних Мі. складають оцін

ні модуси» які відзначаються великою різноманітністю значень і 
засобів вираження.

• Аналіз співвідношення понять оцінність, модальність, емо
ційність, експресивність дає нам можливість кваліфікувати оцін
ні сть як Ш, яка виражає авторське позитивне чи негативне став
лення до диктумного змісту в цілому або до якогось із його еле- . 
ментів. Класифікація оцінних Ш£, які зустрічаються в епістоляр
них текстах, включає загальнооцінні модуси (добре/погано) й 
частковооцінні модуси, сере'д яких розрізняються емоційна й спе
ціальна оцінки.

Аналіз листування дозьоляє-хтверцкувати, що серед модусів 
загальної аксіологічної оцінки автори використовують лише мало- 
чисельну групу МІ з позитивним значенням, оформлених предикати- 
ьом хорошо і його синонімами замечатедьно. чудно, блаженно. 
изумитедьно: "Замечатедьно. что в самой композицій бнли два мо- 
тиьа." /£іі - Му. Значне частіше автори передають оцінку з до
помогою емоційно-оцінних кК, то характеризують диктумний зміст 
висловлювання в світлі емоційного відношений адресанта до того, 
про що повідомляється.

Різниця в семантичній інтерпретації зазначених Ж  дозво
лила розподілити їх на три групиГ І/ Ж  оцінного відношення 
із узагальнюючим значенням схвалення/ несхвалення;, £/ МК емо
ційного відношення /радість, жалкування, ненависть тощо/; 3/МК 
емоційного стану /надія, щастя, туга, сум, нудьга тощо/. У тек
стах листів ці модуси виражені головним чином дієсловами оцін
ної й емоційної семантики ( /не/нравиться, /не/любить, нена- 
видеть, радоваться, удивляться, поражаться, жалеть, боятьея, 
страшиться, надеяться, страдать, гордиться, стидиться); преди-
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катиьам'иАіриятно.. уішвительно. стоанно. поразительно. жаль. 
жалко, скучно, грустно. стьщко. соьестно. оольно/. наприклад: 
"Мне так жалко, что ьсе зто только слова - любовь - я пак не 
когу, я бн хотела настоящего костра, на котором бн меня соасг- 
ли.“ /МЦ - Г.Ахматовій/; "Но я боюсь ваших обвиьений ьасчет 
прозаичности моих метафор, которьіе пахнут зоологическим садом." 
/Біі - ІІ.Д.Ьттінгеру/. До даних модусів автори часто вводять 
слова - інтенсифікатори емоцій, роль яких виконують прислів
ники очень. бескрнечно, страшно, сильно, безумно, ужасно:"Ьес- 
конечно, радуюсь Ьашему приезду /тьфу, тьфу, не сглазить/ - ес- 
ли будет" /МЦ - А.Берг/. Ьипадки використання модусів спеціаль
ної оцінки /психологічна, інтелектуальна, нормативна/ поодино
кі в листах М.Двєтаєвої й Б.ііастернака й подані за допомогою 
дредикативів легко, любогштно. неьеько. неправильно. оессмнс- 
ланно, в деяких випадках розширені інтенсифікатором очень:
"Мне очень легко писать вам." /БП - Ь.Іванову/.

Як показує аналіз листів, у епістолярних текстах, крім 
модусів емоційно-оцінного значення, функціонують ОД, які від
бивають емоційний стан адресанта. Емоційність завжди пов’язана 
з емоційною оцінкою, однак деякі слова не мають оцінки /емоцій
ні вигуки й частки/, а тільки виражають емоції й почуття мовця, 
що дає можливість розмежовувати категорії оціькості й емоційно
сті й, враховуючи специфіку епістолярного жанру, виділити окре
му категорію емоційних модусів. На відміну від емоційно-оцін
них ОД, дані катеї'орії не мають оцінки, при їх допомозі адре
сант лише передає свій психічний стан, який зумовлює його емо
ційне ставлення до предмета, об’єкта, адресата мови й ситуації 
спілкування. Особливості епістолярного тексту / інтимний харак
тер листа, фактор адресата/ визначили використання емоційних ОД



у текстах листів поетів.
У росоті засоои вираження даних модусів названі• емоційни

ми дескрипторами. де слова, сполучення слів або речення, семан
тика й структура яких допомагає встановити наявність загальної 
емоційності, а також назвати емоцію, яка виражається шК. У лис
тах поетів виявлені такі засоои:

і/ емоційні вигуки, які передають різноманітні почуття и 
емоції адресанта, але не називають їх - уви, ах, ох, боне, напри
клад: "ііиіии и на зтст раз оез уьерЄнности, :>вн. что дойдет'"
/шц - Ьі.хїодоюин̂ / - емоційна йш. із значенням жалкування ;

<с/ емоційно-підсилюючі частки, які використовуються для 
підсилення емоційної дії на адресата й які передають головним 
чином почуття захвату - до чего, вот, ведьі "До чего слово от— 
крьівает Е6»дЬ. " / іііД — оіі/ д

о/ частки у складі окличних речень /какой, как, скелько/ , 
які виступають інтенсифікаторами ознаки, що приписується об’єк
ту висловлювання й разом з окличністю надають йому експресивно
сті: "дсли би йн знали, какой зто пламенний, великодушний, глу- 
бокий юноіиа!" /шд - йі.йолошину/ ,

ч/ лайливі слова й слова з негативно-оцінним значенням, 
які використовуються поетами рідко й тільки в іронічному плані: 
"Дороюй доля! избака ти, конечно, что не написах мне до сих 
пор." /би - ш-лсеєву/ .

окреміїх випадках для вираження емоційного модуса вико— 
ристсеуеться декілька емоційних дескрипторів, наприклад; "Гос
поди, до чего я нерьсп! 1 /ви - батькам/ - емоційна іиіі із зна
ченням обурення виражена за допомогою вигука господи й підсилю
ючої частки до чего складі окличної о речення, л висловлюван
нях з емоційними ш. часто спостерігаємо повтори, наприклад,, 
гнафоря.
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у синтаксичному оформленні кваліфікативних кл беруть участь 

різноманітні конструкції структури сіє сіісіоі сіє ге : 
двоскладні називно-підметовій

•о сРрод-Уі "Борис, я не знаю, что такое коїцунсто." /кД - А.Тес- 
ковій/ - структура сіє сії сіп;

"її смерти я страшусь только оттого, что умру я, не 
успев побивать всеми другими." /БІі - кД/ - структура сіє ге ; 
Рмп-иор) Агі'̂р "Бак я рад, что пишу тебе." /Ба - кД/ - струк
тура Де оіісіо;

"Я зтой рецензией недоводен" /БІі - Батькам/ - струк
тура СІЄ ге;

односкладні -означено-особові:
"Боюсь, что в ііарике у мєня уже досуга не будет."

/кД - А.Берг/ - структура Де сіісіо;
"кечтаю о встрече на куриной родине, которая мне род- 

ней своей." /Щ - А.Тесковій/ - структура с/е рє; 
безособово-предикативні;

Гсор) Ргаєсі "Аорошо. что Ви написали зту позму." /БД - С.Д.Спа- 
ському/ — структура сіє сі ісіо;
ССОР) Рга^оІ ІП-? "Нам надо любить друг друга по твоим правилам." 
/БИ — Щ/ - структура оіе сіісіо; 

безособові;
У-Г-,тр "Мне вєрится. чтіГвоелу тебя обройдется." /БІі - ЬД/ - 
структура оіе сіісіо; -

номінативні:
ІпІЄітМ^ "Весь день я думала о1 Вас. Каное счастье!" /кД - 
В.В.Розанову/ - структура Ае оіісіо,

У деяких листах використовуються вставні конструкції, не
повні речення, кодус з#єднується з диктумом головним чином під
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рядним зв'язком за допомогою сполучників чтобьи как та сполуч
них слів как, куда. сколько. что, кто. почему. можливі також 
безсполучниковий і сурядний зв'язки.

У висловлюваннях із кваліфікативними Ж  автори викорис
товують експресивні засоби градації, емфази, окдичності, що 
підсилює вплив на адресата повідомлення.

У третьому розділі - "Соціальні модусні категорії та їх 
мовне оформлення у листуванні" - з'ясовується склад, суть і 
специфіка функціонування соціальних Ж, виявляються екстралін
гвістичні фактори, які впливають на їх вибір у епістолярному 
жанрі.

На відміну від кваліфікативних, соціальні Ж  використову
ються для передачі соціальних і особистих стосунків між учас
никами комунікації. Формулюючи висловлювання, адресант розра
ховує на певного адресата й свідомо використовує мовні засо
би, спираючись на їх впливовий потенціал. Фактор адресата, є 
Найважливішим при виборі соціальних Ж. Ьін може визначатися 
будь-яким складом комунікативно-релевантних ознак адресата, 
серед яких соціальна належність, рівень освіти, вік, ступінь 
знайомства комунікантів й інш. Аналіз існуючих у науковій, лі
тературі класифікацій Ж  і текстів листів дозволяє приєднати 
до соціальних Ж  директиви, найменування осіб - учасників ко
мунікації’ й "третіх" осіб, формули соціального етикету.

Директивні Ж  є найбільш орієнтованими на адресата Й ха
рактеризуються спонуканням /волевиявленням/ адресанта до здій
снення вказаної ним дії. Директиви в листах М.Дветаевої та 
Б.Пастернака представлені модусами із значенням поради, реко
мендації, застереження, заборони, прохання, благання, вимоги*, 
'■‘запрошення й пропозиції. Найбільш вживаними в матеріалі,.
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англізується, є модуси із значенням прохання & поради, иіо ча
сто мають схожі форми вираження. У таких випадках розмежування 
модусів відбувається із урахуванням кокситуації та ̂ часниківг> "комунікації. Дослідження листування показало, «о директивні шД 
утворюються мовними засобами різних ріьніь, в залежності від 
чого висловлювання поділяються на експліцитні та імпліцитні.  ̂
першому випадку імперативна семантика виступає як категоріальне 
значення мовних форм, до яких належать перформатиьні дієслова 
у формі першої особи однини теперішнього Ч&С.у індикативу про
сить. умолять, предлагать та їх трансформи - іменники просьба, 
поедложенив.гіапвиклад: "целую тебя и прошу хспокоиться. я ььі- 
зову тебя, когда Судет-можно." /БИ - (лівійській/, "Другеє 
преддожение: нельзя ли било оьі к сам - с ночєькой?" /Мд - 
А.Берг/. У другому випадку директивні кЬ. присутні в висловлю
ваннях імпліцитно й оформлюються імперативами у формі наказо
вого способу /ШС/ дієслів другої особи однини, рідко - сполу
ченням дієслова в особовій формі з часткою пусть, сполученням 
інфінітиву з часткою давай, наприклад• пйе сердитесь, опозда- 
нье моє только нецельноє." /Би - С.д.Спнському/.

.Модуси—директиви часто поширюються слоьами-інтєкспфікато- 
рами каузуючої ДІЇ, серед ЯКИХ прикметники бОЛЬШОЙ, СТРаСТНЬІЙ. 
прислівник очень. фразеологізми ради бога, ради всего сьятого:

Як показує аналіз, у синтаксичному оформленні директив
них іаК беруть участь односкладні означено-особові, називні кон
струкції, представлені такими структурними схемами:

М;|5 "логда будешь писать, не забудь у потнуть о 
посвященьи, прошу тебя," /Вії - іад/;
N N1 > ^£5 меня к тебе просьба: не разочароьшвайся
во мне раньше времени." /Би - шД/;



- 17 -

У ̂2.91 "Работайте - ходите - живите - а ьремя сцелает своє." 
/кц - А.Берг/.

соціальна природа директивних кК проявляється у виборі тих 
чи інших форм вираження, які характеризуються різними проявами 
категоричності. У листах М.ідвєтаєьої та Б.ііастернака зустріча
ються випадки вживання директивів, цо виражаються за-допомогою- 
частки пожалуйста та різноманітних етикетних формул /будь дру
гом „ будь ангелом, сделай милость/: "Будь ангелом, сдедай ми
ло сть. не пиши о ьешах, пока я подробно о Крнсолове не отчита- 
юсь. Будь другом, все равьо, понраьится, кет ли, пскамолчи."
/ Би - кц/.

о погляду формально-синтаксичних критеріїв директивні мК 
виражаються спонукальними реченнями, щр ооумоьлює зв’язок да
ного типу соціальних шк з модальною Ш. комунікативної уста
новки.

Соціальний аспект висловлювання проявляється також у ви
борі номінацій учасників комунікації й "третіх" осіб. Жанр 
листа потребує обов’язкового використання найменування адре
санта, адресата й "третіх" осіб, вибір яких у досліджуваних 
текстах стає соціально значимим, оскільки дозволяє визначити 
соціальне становите комунікантів й осіб, які ке беруть участі 
ь процесі комунікації. Крім того, даний тип модусів служить 
■для оформлення композиційної рамки листа: вступу /найменування 
адресата/, висновку /найменування адресанта/.

5 листах М.Цвєтаєвої та Б.ііастернака назви осіб представ
лені словами різних дексико-семантичних категорій, до яких на
лежать: і/ імена /нина, ядя, Жоничка, одюша, кома/, імена по— 
оатьлові /Борис Сеогеевич̂  прізвища / пастернаку прізвиська 
//іисрсина, мартьішенька/ ; Ц/ слова, які означають родинні й
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двійні стосунки /милая мамочка. друг мой/: З/ емоцїйно-оці«ні 
слова удорогой. нежно любимая моя, кой родьой. мидьій кой кучв- 
тедь. золотая моя девочка/; абстрактні іменники р -емоційно-~~~~~~ з
оцінному значенні /душа и радость коя. милая моя жизнь. милие 
мои плаза/.; Ь/ слова, які означають соціальні відношення в сус
пільстві /товарш. господин/.

-У більшості випадків вживання модусів даної групи відпо
відає правилам мовного етикету й створює дружню, інтимну., рід
ше офіційну тональність листа: "Бногоуважаемьій товариш Павлен
ко* " /АіД - іі.а.Павленку/, "Лооогая. золотая моя олюшка." /Би - 
ОЗБрейденберг/, “"Бесь Раді Боря” /Би - Батькам/ , "Завтра день 
раждения моего дорогого Беог-ея Михайловича Ьолконского." / шц - 
А-Верг/.

-Деякі найменування виходять за рамки етикетних стереоти
пів і є оказіональними утвореннями: "ьшлое аттическое беспо- ■ 
добие моє." /Би - Б.ь. ііастернак/.

•Завдяки емоційно-оцінним словам, які входять до складу 
найменувань осіб, розглянуті іиК виконують, крім називної, й 
оцінно-характеризуючу функцію. У синтаксичному плані модуси- . 
найменування адресата вживаються у ролі звертання.

У дисертаційному дослідженні окремо розглядаються як тип 
соціальних іаК формули соціального етикету/ФСЬ/, які служать -
для передачі соціальних взаємин адресанта й адресата. У листах 
-М-Двєтаевої та Б.Бастернака вони відображають різноманітні ети
кетні дії: привітання, вибачення, вдячність, поздоровлення, по
бажання* прощання. Дані модуси є стереотипними формулами, які 
характеризуються, по-перше, категоріальною постійністю й стєре- 
-отипним лексичним вираженням /форми першої особи однини іидика-

а и ..тицу дієслів бдагодарить. поздравлять. желеть, форми другої
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особи однини імперативу дієслів извинить, простить та інш./̂  
по-друге, постійністю синтаксичної структури /висловлювання з

Є ^І3НОЬИДОМ еквівалентів речення/ .
У багатьох випадках до складу ФСЬ входять формальні еле

менти експресивності, які свідчать про характер взаємовідношень 
осіб, що спілкуються, оисдсшлювання з такими елементами поси
люють тональність спілкування: "Иіе и еше оаз тисяча благояар- 
ностейГ" /Біі —  іл.Самойлову/. Цьому сприяють також оказіональ
ні інтерпретації ФСЕ, то виходять за рамки стереотипних фор
мул: "ми с деревцем Ьас обнимаем: я - руками, оно — ветвями, 
а голови у нас одинакоьо - двухцветние - с двойним светом.п 
/НІ - А.Берг/.

У висновках коротко формулюються наслідки дисертаційного 
досліднення.

Специфіка жанру листа, Його композиційні й смислові 
особливості зумовили широке використання, в епістолярних тек
стах м.цветаевої та В.Пастернака різноманітних Ж. Обов’язко
ва присутність у них адресанта й адресата дає можливість по
будувати класифікацію модусів із врахуванням позицій адресан
та /модальні, авторизаційні, оцінні модуси/ й адресата /дирек
тиви г найменування осіб, ФСЕ/. Підвищений емоційний тон, 
суб’єктивність й інтимний характер листування дозволили виді
лити окрему категорію емоційних Ж.

У мовному оформленні визначених у роботі модусів викорис
товується лексико-граматичний комплекс, в якому найбільш вжи
ваними є модусні дієслова модальної й оцінної семантики 
/знать, хотеть, любить, яелать тощо/.модальні й оцінні преди- 
кативи /можно, хорошо, скучно, цадостно тоцо/, моцальнг слова 
/конечно, вероятко, к содалеьиш тощо/.



Для СИНТНКСИЧНОГО ОфОрМЛвКНЯ МОДУСІВ структури сіє СІІІЇО

найчастіше ьикористов̂  ються двоє?, лади і називно-підметові 
/Ргоп-Уі ; Ргвп,-(еор) АсІ]КР / й односкладні означено-осоооьі

. с
і $̂45 / та безособо-предикативні / {соР) Ргаєй' ; ісор) Рі*аес{ Іпї

/: речення. Модусна й диктумна частини в межах висловлю
вань структури сіє оіісіо з’єднуються головним чином підряд
ним зв’язком /підрядні з’ясувальні/. Зустрічаються також склад
но-сурядні, безсполучникові і складні синтаксичні цілі. Для 
розмежування модуса й диктума у них широко використовуються ав
торські розділові знаки, іаодуси оіе ге оформлюються голов
ним чином двоскладними називно-підметовими реченнями за струк
турними схемами 1^- , РгОП~Уі ; N "(СОР) КсІІ ,
Н“(С0Р) АсІІ̂ р , РгОЛг (СОР)А(ІІкр * односкладними-означено- 

. особовими / У ’Г*} $ / реченнями.
Трансформація модуса виражається в односкладних безособо

вих і безособово-предикативних реченнях / У̂ігор', \Я|тРІп$; 
(соР)РгаЄОІ; ІСОР) РгаесІ 1п£ / , до свідчить про його ікпер-
сокадізацію.

ІАшдіцитне вираження модусів, властиве директивним, опта- 
тивним і модальним ійК, здійснюється за допомогою граматичних 
аасобів — синтетичних та аналітичних ФпС, поєднання форми діє
слова минулого часу із часткою бн, дієслова доконаного виду у. 
формі простого майбутнього часу - у складі різних речень: одно
складних означено-особових / /* узагаль—
нено-особових / У^25 / та двоскладних називно-підметових
/ N - М  , .Ргоіг-УГ /.

Емоційні МК, наявні у висловлюванні іьшліцитно, оформлю
ються -за допомогою емоційних дескрипторів /емоційних .вигуків, 
часток, лайливих слів/.



ФСЬ й найменування адресата / звертання/ функціонують у 
висловлюваннях як еквіваленти речення.

Листи М.Дветаєвої та Б. Дастернака характеризуються пі най
деною тональністю почуттів, цо зумовлене широким використанням 
у них модальних, директивних і оцінних іаК, а такса поширенням 
модусів еловами-інтенсифікаторами /очень. страшно, безумно та~ 
ікш./, експресивними засооами /модальні частки как» какой, 
сколько; емоційні вигуки о, уьн, ах, боже; окличні речення/, 
багатьма засобами експресивного синтаксису: повтором /емфазою/, 
синтаксичним паралелізмом, градацією, антитезою, риторичними 
запитаннями.
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