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1.3. СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ 

МОДУСУ 
 

У соціальних категоріях модусу найповніше виявляється 
прагматична функція. Вони мають значення для процесу спілкування, 
для вербального управління людською поведінкою, для регулювання 
й координації взаємин між людьми. Важливим чинником вираження 
категорій модусу є позиції суб’єктів комунікації – адресанта та 
адресата, які організують “інтерперсональний контекст” [43, c. 26]. 
Погляди, досвід, особисті якості адресанта і, перш за все, його 
конкретні цілі, мотиви комунікації безпосередньо реалізуються у 
висловленні як “здатність його репрезентувати для співрозмовників 
об’єктивні явища дійсності й відповідні факти свідомості та вказувати 
на певні стосунки між співрозмовниками і позначуваними явищами 
дійсності та свідомості” [230, c. 12]. Утворюючи висловлення, автор 
мовлення розраховує на конкретний тип адресата і свідомо 
використовує мовні засоби для досягнення певної мети, тобто йому 
доводиться обов’язково зважати на “фактор адресата” [11, c. 356]. 
Настанова на адресата є важливою в процесі писемної комунікації, 
вона ідентифікує адресата, показує, як адресант “приміряє” свою 
мовленнєву поведінку до параметрів адресата. У цьому значенні 
мовленнєві дії адресанта пов’язані з усім спектром соціальних 
модусів, визначаючи їх практичну сутність. Соціальний статус, 
соціальна роль адресата вимагає від адресанта дотримуватись 
соціально-етичних норм і приписів, які діють у певному соціумі. 
Спілкування відбувається з дотриманням відповідних правил 
ввічливості, принципів кооперації та співробітництва, з 
використанням певних стратегій і тактик у мовленнєвій взаємодії. 
Вибір соціальних модусних значень може залежати від будь-яких 
комунікативно-релевантних ознак адресата. 

Писемне спілкування, за визначенням М. Коцюбинської, – це 
своєрідний синтез ratio i emotio, явище, яке виявляє себе на зіткненні 
різних аспектів і “жанрів” людської поведінки, різних рівнів 
самоусвідомлення людини. Як особливий інтелектуальний продукт 
цей різновид спілкування виконує як суто житейські, так і 
“приземлені” комунікативні функції – аж до самооцінних виявів духу 
[130, c. 5]. Репрезентацією писемного спілкування є епістолярний 
текст, основною функцією якого є інформативність [137, c. 6], 
“повідомлення у процесі опосередкованого спілкування” [6, c. 5], 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру віддзеркалення ставлення адресанта до себе, адресата, “третіх” осіб, 
про яких згадує автор листа.  

Конкретна спрямованість писемного мовлення до адресата 
зумовлює вживання висловлень з нарощенням у їх змісті соціальних 
модусних значень. Дослідження мовних засобів вираження 
поважливого/зневажливого, субординативного/несубординативного, 
ввічливого, категоричного чи делікатного ставлення, волевиявлення 
адресанта, спонукання адресата до вчинення/невчинення певної дії, 
інших комунікативних намірів адресанта здійснюється за 
відповідними правилами, моделями, зафіксованими в епістолярії 
українських письменників. 

Як свідчить досліджуваний матеріал, для оформлення 
висловлення в писемному спілкуванні суттєвим є соціально важливий 

вибір засобів вираження соціальних категорій модусу, що 
зумовлюється не тільки мовними, а й позамовними чинниками [250, 
c. 158]. Основними чинниками є: а) соціально-культурний статус 
адресантів (соціальна належність, фах, рід заняття, рівень культури й 
освіти);         б) особистісні дані  (досвід, знання, цілі, мотиви та 
інтереси); в) ситуація спілкування: офіційна/неофіційна; г) ступінь 
знайомства; д) рівність/нерівність у соціальному статусі 
співрозмовників; е) суб’єктивне ставлення адресанта до адресата, 
“третіх” осіб (пошана, повага/зневага, категоричність/делікатність), 
вияв емотивно-експресивного ставлення (іронія, радість, гнів, докір, 
співчуття, образа) [45, c. 43].  

Виділяють різну кількість соціальних категорій модусу. З погляду 
семантичної лінгвістики в соціальних модусних категоріях 
розрізняють номінацію особи адресата (звертання), імператив, 
формули соціального етикету, перформатив [279, c. 21-24]; 
директиви, найменування адресатів і “третіх” осіб, формули 
соціального етикету, перформативи [44, c. 16-22] чи виділяють 

Соціальні категорії модусу 

Найменування 
осіб 

Директиви Категорія 
ввічливості 

Рис. 1.1. Структура соціальних категорій модусу 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук категорії директивності, категоричності, соціального етикету [275, c. 
94]. 

До соціальних категорій модусу можна віднести й категорію 
соціального статусу особи, оскільки вибір способу й засобів номінації 
осіб залежить від статусу адресантів і віддзеркалює соціальне й 
особистісне ставлення адресанта до адресата та до осіб, які не беруть 
участі в процесі комунікації. 

Виокремлюємо також категорію ввічливості як вияв статусної 
оцінки в мовленнєвій поведінці осіб – у вираженні категоричності чи 
делікатності, поваги чи зневаги до партнера спілкування та в дотриманні 
чи недотриманні ввічливості, певних правил етикету, узвичаєних 
суспільством. До складу семантики ввічливості включаємо категорію 
звертання, пошанності та різні формули соціального етикету. 

Ураховуючи семантико-синтаксичну організацію висловлень, що 
служать об’єктом дослідження, з-поміж соціальних категорій модусу 
виділяємо категорію найменування осіб, директиви та категорію 
ввічливості (див. рис. 1.1). Основним критерієм їх виділення є 
протиставлення позицій адресантів та їх інтенцій у процесі 
спілкування, спрямованих на адресата. Соціальні категорії модусу 
віддзеркалюють різні соціальні взаємини між учасниками 
спілкування та особами, які не беруть участі в комунікації. 
Розрізняємо два типи суб’єктивного ставлення: суб’єктивність “в 
інтересах мовця” і суб’єктивність “в інтересах адресата”. 

Для дослідження соціальних категорій модусу основними є такі 
аспекти: 1) роль адресантів у мовленнєвому акті: первинні (адресант, 
адресат, третя особа) і вторинні (джерело спонукання чи побажання, 
виконавець, особа, відповідальні за прийняття рішення здійснювати 
чи не здійснювати дію); 2) ставлення-намір адресанта до потенційної 
дії: зацікавленість/незацікавленість; 3) ставлення-намір адресата до 
потенційної дії: готовність/неготовність; 4) ієрархія соціальних ролей 
учасників комунікації, яку відбивають три типи взаємин: 
субординативні (старший/молодшому, молодший/старшому), 
несубординативні (рівний/рівному). Рольові стосунки адресантів 
будуються на соціальних взаєминах (нерівний/рівному – вектор 
нижче/вище – мовленнєвий акт з низхідним/висхідним статусним 
вектором адресанта, рівний/рівному – вектор нижче/нижче, вище/
вище; рівний/нерівному – вектор вище/нижче – мовленнєвий акт з 
висхідним/низхідним статусним вектором адресанта; відсутність 
взаємин); 5) ступінь психологічної близькості між партнерами або 
соціальна дистанція: близька/далека; 6) симетрична/несиметрична 
ситуація спілкування; 7) реєстр комунікації: офіційний/нейтральний/
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