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Е ПІСТОЛЯРНА мовленнєва діяльність – особливий вид 
комунікації, основною функцією якої є спілкування за 

допомогою листування. Писемна форма міжособистісної мовленнєвої 
взаємодії – вид комунікативних стосунків, у яких широко 
використовуються директивні висловлення, оскільки писемне 
спілкування обов’язково передбачає “автора повідомлення про 
ситуацію спонукання, безпосереднього суб’єкта (адресанта) 
спонукальної дії та адресата спонукання” [31, с. 1]. 

Директивні категорії модусу в сучасній українській мові найбільш 
орієнтовані на адресата і виражають волюнтативні взаємини між 
адресантом та адресатом мовлення. Специфіка директивних 
висловлень полягає в тому, що вони “є способом… з боку мовця 
домогтися того, щоб слухач дещо вчинив” [314], і вказують на 
психологічний стан, потреби, прагнення автора мовлення. 

У кожному конкретному висловленні директивний тип 
волевиявлення оцінюється і адресантом, і адресатом або як наказ, або 
як прохання, порада, застереження, вимога тощо. Директиви є власне 
“ініціативними”, оскільки запроваджують нові умови акту взаємодії 
між адресантом і адресатом та започатковують ряд послідовних дій 
[315]. Іншими словами, вони володіють “посткомунікативною 
силою”: виконавши свою функцію на етапі комунікативного акту, 
функціонують на посткомунікативному етапі [190, с. 17]. 

Мотиви й цілі мовленнєвих дій, погляди адресанта на певні 
проблеми спонукають його відбирати і комбінувати мовні засоби 
вираження категорій модусу відповідно до ситуації спілкування [202, 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук с. 115]. На зміст ситуації можуть упливати: час і місце мовленнєвого 
акту, настанова на адресата, комунікативне завдання, ступінь 
знайомства учасників спілкування, їхні індивідуальні особливості та 
взаємовплив, зацікавленість і готовність до спілкування. Прикладами 
мовленнєвого впливу є значення власне спонукання, що полягає у 
вираженні спрямованої на адресата вимоги виконати дію та значення 
бажальної спонукальності, в якому адресована адресатові вимога 
певної дії виявляється некатегорично [230, с. 134]. 

Директивна ситуація допускає наявність таких компонентів: стан 
речей до моменту мовлення, стан речей, що передбачається після 
моменту мовлення, суб’єкта волевиявлення; суб’єкта виконавця, 
предиката, який розкриває зміст волевиявлення адресанта. Директиви 
як мовленнєві форми соціального впливу адресанта на адресата в 
процесі спілкування (у тому числі й епістолярного (дистантного) 
спілкування), можна віднести до соціальних категорій модусу. Вони 
містять спонукання адресата з боку адресанта до виконання певних 
дій або зміни стану речей і/або “в інтересах адресанта,” і/або “в 
інтересах адресата”. 

Учені виділяють різну кількість директивних значень, які 
відрізняються якісно [112; 72; 165; 128; 167; 109; 256; 115; 31; 268; 
162; 253]. У класифікації модусів-директив нами враховується: 
суб’єктивне ставлення адресанта до адресата мовлення та  “третіх” 
осіб, взаємини між учасниками комунікації та їх ставлення до 
каузованої дії, зокрема напрямок очікуваної дії з боку адресата. 

Аналіз модусів-директив здійснюємо з урахуванням соціальних 
позицій учасників спілкування, ситуації спілкування, зокрема її 
пресупозиційного чинника, хоча допустима деяка умовність при 
визначенні типу директивних модусів. 

Кожен мовленнєвий акт визначається цілим комплексом чинників. 
Залежно від стосунків між адресантами, ступеня інтенсивності 
волевиявлення, авторитетності джерела спонукання, ступеня 
зацікавленості адресантів у вчиненні дії, темпераменту, джерела 
спонукання і залучення адресанта й адресата до вчинення/невчинення 
певної дії виділяємо два типи модусів-директив.  

До першої групи зараховуємо директиви-спонукання каузованих 
дій в інтересах адресанта; до другої групи – директиви-спонукання 
каузованих дій в інтересах адресата (рис. 3.1): 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру 

У директивах каузована дія пов’язана з впливом суб’єкта на об’єкт 
[87, с. 123] і може також виконуватися або в інтересах адресата, або в 
інтересах сукупного виконавця, зокрема й самого адресанта. При 
виборі модусів-директив учасник спілкування визначає мовленнєву 
ситуацію відповідно до комунікативних і соціальних ознак адресата. 
Мовленнєва ситуація створюється щоразу, коли вимовляється 
висловлення, і щоразу вона потребує нових способів передачі 
ставлення адресанта до зображуваного у висловленні фрагмента 
дійсності. Для директивних модусів характерна структурно-
семантична спільність і відмінність типів спонукання. Л.В. Бережан 
розрізняє три типи спонукання з погляду інтенсивності 
волевиявлення: категоричне, пом’якшене, нейтральне [31, с. 8]. 
Термін “нейтральне”, на нашу думку, не зовсім точно передає 
сутність цього типу спонукання. Адже акт спонукання нейтральним 
не буває: він завжди пов’язаний із дією адресанта, в якій передбачено 
певну мету, певний намір, інтенцію адресанта щодо впливу на 
адресата мовлення. Тому нам видається доцільним послуговуватись 

Рис. 3.1. Структура модусів-директив 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук терміном “інтенційне спонукання”, тобто спонукання з наміром 
впливу. 

До категоричного спонукання відносимо мовленнєві акти з 
модусними значеннями наказу, вимоги, вказівки, заборони; до 
пом’якшеного (послабленого волевиявлення й апелятивності) – зі 
значенням прохання, благання, моління; до інтенційного спонукання 
– зі значенням поради, рекомендації, пропозиції, попередження, 
застереження, дозволу, запрошення. Аналіз фактичного матеріалу 
свідчить, що між типами спонукання є зони перетину: категоричне – 
інтенційне, пом’якшене – інтенційне. 

У комунікативно-функціональному плані висловлення є 
перформативними. “Перформативна функція висловлень виявляється 
як результат конкретної комунікативної дії, спрямованої на зміну 
взаємин, які склалися між мовцем і тим, хто його слухає, до моменту 
мовлення (здійснення комунікативної дії)” [42, с. 89]. 

Перформатив як акт соціальної дії “найбільшою мірою 
орієнтований на співрозмовника” [191, с. 20]. Суть перформативних 
висловлень полягає в тому, що вони є не тільки повідомленнями і 
передачею думки, але зумовлюють або викликають (негайні) дії тих, 
кому вони адресовані [30; 304; 41; 7; 171]. Перформативні 
висловлення вимагають граматичного оформлення (дієсловом 1-ї 
особи однини теперішнього часу дійсного способу і його 
трансформи). Водночас перформативним може бути будь-яке 
соціально забарвлене висловлення (подяка, прохання, протест тощо), 
оскільки воно є одночасно й актом мовленнєвої, і актом соціальної 
дії. Ці факти дають право розглядати перформатив і як спосіб 
мовного оформлення, і як соціальний зміст висловлення. 

Зміст соціального висловлення передбачає врахування не тільки 
експліцитної інформації, але й інформації імпліцитної, яка 
безпосередньо співвідноситься з подією, фактором адресата, 
ситуацією. 

Якщо в першому випадку директивна семантика виступає як 
категорійне значення мовних форм наказового способу, то в другому 
вона виявляється лише в особливих випадках функціонування цих 
форм. Центральне місце серед спеціалізованих засобів спонукання 
належить формам наказового способу дієслова [271, с. 8]. У реченнях 
з імперативною формою дієслова волевиявлення передається 
узагальнено, що становить специфічну рису цих граматичних форм. 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Серед імперативів відзначають волевиявлення, спрямоване на 
невчинення будь-якої дії. Такі волевиявлення поділяють на  
прохібітиви  і  превентиви [31; 72; 44; 256]. 

Прохібітивами називають форми наказового способу дієслів 
недоконаного виду з негативною часткою не, за допомогою яких 
висловлюється спрямоване адресатові волевиявлення адресанта щодо 
невиконання певної дії. 

Форми наказового способу дієслів доконаного виду з часткою не 
відносять до превентивів. Імперативні форми виражають загальне 
значення застереження. 

Директиви як різновиди соціальних категорій модусу в епістолярії 
функціонують у двох основних виявах: 1) у формі 
прямоспонукальних конструкцій (перформативи і їх трансформи – 
дієслівні та іменні перформативи), тобто експліцитно передбачають 
автора спонукання – адресанта, виконавця спонукання – адресата; 2) у 
формі опосередкованих спонукальних конструкцій, тобто імпліцитно, 
коли у спілкуванні беруть участь автор спонукання – адресант, особа-
інформатор повідомлення про предмет спонукання стосовно 3-ї 
особи, адресат – потенційний виконавець волюнтативної дії. 

До імпліцитних засобів репрезентації директивних модусів можна 
віднести різні неспецифічні синтаксичні конструкції, для яких 
характерним є вираження імпліцитності не тільки у формі 
категоричного спонукання, але й віддзеркалення волевиявлення у 
змісті висловлення. Здебільшого значення спонукання в спілкуванні 
виразно зумовлюється контекстом і маркується необхідною 
спонукальною чи імперативною інтонацією (розділовими знаками). 
Крім того, адресуючи мовлення, адресант часто вводить до його 
складу граматичні форми, що відзначаються високим ступенем 
апелятивності, категоричності спонукання, наприклад дієслово у 
формі наказового способу 2-ї особи множини, займенниковий 
іменник у формі 2-ї особи множини: А чому це, скажіть мені,  

Рис. 3.2. Засоби вираження модусів-директив  
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