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2.2. КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ 
ОСОБИ 

 
Одна з головних функцій мови – комунікативна, що “має виразний 

соціальний характер” [131, с. 22 ] і водночас є складним інтегрованим 
явищем, “в якому інтегровані всі властивості мови, що виявляються в 
процесі обслуговування нею життя людського суспільства на всіх 
етапах його розвитку” [121, с. 3]. Важливою ознакою соціальної 
диференціації, соціальної статусної віднесеності учасників 
спілкування є характеристика соціального статусу особи. 

До ознак соціального статусу зараховують субстанційні й 
релевантні характеристики осіб. До перших належать стать, вік, 
національність, соціальний стан; до других – освіта, професія, досвід, 
рівень володіння мовою. Для виміру статусу властиве зіставлювальне 
становище осіб у певних соціальних структурах, що виявляються в 
соціальній і ситуативній нерівності, у взаєминах від вищого до 
нижчого і від нижчого до вищого.  

Дослідження категорії соціального статусу передбачає: 1) визна-
чення соціального статусу особи як соціальної категорії, виявлення 
специфіки та способів виокремлення категорійної ознаки соціального 
статусу особи; 2) обґрунтування основних способів вираження ознаки 
соціального статусу особи в лексичній семантиці; 3) вивчення 
комбінаторики ознаки соціального статусу в значенні слова й вислов-
лення з ознаками модальності, особовості, опису стилістичного 
реєстру. 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру  
Ознака – це показник, знак. Завданням знака – семантичної, 

структурної одиниці мови – є виконання функцій репрезентації 
певного явища об’єктивної дійсності, а також того, щоб у процесі 
спілкування виступати представником певної властивості, 
відношення. Він використовується для одержання, зберігання, 
перетворення передачі інформації, знання. Отже, знак має властивість 
заміщати, тобто                 протиставлятись наявності – і ширше – 
означуваному явищу, поняттю. Вираженням знака є передача смислу, 
змісту, який вкладається в той чи той знак [23, с. 347]. До таких 
понять, що належать до кількох гуманітарних наук, а також і до 
лінгвістики, відносять соціальний статус особи. Терміном 
“соціальний статус” у лінгвосемантиці позначають зіставлювальну 
позицію особи в соціальній системі, що включає виконання нею 
обов’язків і прав, певний спосіб поведінки, очікуваний від особи та 
віддзеркалений у мовних одиницях. 

Під категорійною ознакою соціального статусу розуміють 
семантичну ознаку особливого типу – ознаку категорійного 
заміщення дійсності, в основі якого знаходиться сукупність мовних 
одиниць, які виражають спільне значення – ознаки соціального 
статусу особи. Семантична ознака категорії соціального статусу 
тлумачиться як поняттєва категорійна ознака й визначається в різних 
варіантах комунікативної моделі знакових категорій і співвідносна з 
граматичною категорією особи. Зміст категорії соціального статусу 
особи розкривається через зовнішню і внутрішню побудову ознак. 

Позначення статусних, рольових, особистісних взаємин виражається 
в мові опосередковано. Специфіка вияву семантики категорії соціального 
статусу особи полягає в тому, що носіями імпліцитного виявлення 
категорійної ознаки соціального статусу є мовні одиниці експліцитних 
категорій (напр. категорії способу, числа, відмінка тощо). 

Для позначення соціального статусу особи використовуються 
способи протиставлення вираження й опису статусу. Вираження 
визначається як спосіб індикації належності особи до певної 
соціальної групи, соціуму, використання особою прав і виконання 
нею обов’язків, приписів, які існують у цій групі. Опис соціального 
статусу здійснюється через вельмишановних рецензентів висвітлення 
зовнішніх і внутрішніх обставин, що сигналізують про ознаки 
зіставляння статусу учасників, їх соціальної позиції, спілкування 
відповідно до типової поведінки, прийнятої у певному суспільстві. 

Вираження соціального статусу особи може бути мимовільним 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук [184, с. 23], вимушеним або обдуманим, навмисним [118, с. 7]. 
Спілкуючись, адресант позасвідомо або навмисно виказує в мовних 
одиницях (вимові) своє або адресатове соціальне походження, стать, 
вік, рівень освіти й культури, вид занять, тобто належність до певної 
соціальної групи, соціального прошарку суспільства, напр.: Я прошу 
всіх своїх літературних однодумців рішуче відмовитись від тих форм 
боротьби на літературному фронті проти вульгаризаторів, що в них 
до цього часу велася боротьба, бо таку боротьбу (я вже в цьому 
переконався) неминуче використовує українська контрреволюція в 
своїх класових інтересах (Микола Хвильовий до редакції газети 
“Комуніст”, 22 листопада 1928 р., т. 2, с. 887). Належність до певної 
соціальної групи віддзеркалюється у лексико-семантичних одиницях 
літературні однодумці.  

Вираження соціального статусу може бути безпосереднім або 
опосередкованим. При безпосередньому адресантом надається 
перевага спеціальним жестам, словам – звертанням-гоноративам, 
спеціальним звертанням, формулам соціального етикету, які стають 
знаковим віддзеркаленням соціального статусу адресата, напр.: Не 
менш приємною була для нас звістка про те, що Ви, 
вельмишановний пане, зволили зробити своїм ім’ям честь 
Петербурзькому вченому товариству, коли погодилися прийняти 
звання його члена (П. Гулак-Артемовський до З. Доленга-
Ходаковського, 22 грудня 1891 року, с. 212). Метою адресанта є 
підкреслення високого статусу адресата, важливості його участі в 
певній дії. Реєстр комунікації офіційний, взаємини на лінії нерівний/
рівному. 

Інформація про статус може передаватися й опосередковано через 
інтерпретацію характеристик соціального статусу особи, що належать 
до статусно-релевантних сфер життя (робота, професія, досвід, освіта, 
взаємини, матеріальний стан тощо), напр.: Ви не радите віддавати 
видання моїх творів другому видавництву і раєте завжди, коли 
скінчиться теперішня видавницька криза (Панас Мирний до  
Н. Романович-Ткаченко, 9 травня 1919 р., т. 7, с. 578). Вживання 
адресантом слів видання, твори, видавництво, видавницький 
опосередковано передає його належність до професійного кола 
письменників. 

Соціальний статус особи ґрунтується на основних і додаткових 
способах вираження, а саме: на варіативності засобів вираження 
категорії статусу та підключенні до вираження статусу інших 
значень, напр.: Всі автори без ніякого примусу, без ніякої користи для 
себе висловлюють високу оцінку моєї громадської, політичної та 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру літературної діяльности, називаючи мене першим головою першого 
уряду відродженої української Держави, незламним борцем за 
всебічне визволення українського народу, славним сином України, 
великим учителем, найбільшим, найкращим письменником 
сучасної України та десятками подібних назв (Я з великим зусиллям і 
ніяковістю переказую вислови про мене, але мушу робити це в 
інтересах істини) (В. Винниченко до Д. Нитченка, червень 1948 р., 
5 2 ) .  ( П і д к р е с л е н н я  
В. Винниченка). Автор послуговується засобами номінації та формою 
заміщення займенникового іменника я (“я”-номінації), яка служить 
йому стилістичним засобом для додаткового віддзеркалення свого 
основного соціального статусу – громадського й політичного діяча, 
соціальної позиції, яку він займає в суспільстві.  

Вираження соціального статусу особи демонструється 
паралінгвальними (погляд, постава, вираз обличчя, жести, хода) 
засобами, які в писемному спілкуванні віддзеркалюються 
віддієслівними іменниками та перформативними дієслівними 
структурами – наприклад, у ситуації прощання: Кінчу низьким 
поклоном вельмишановній пані товаришці і зоряній панночці Одарці 
та пишусь з правдивим поважанням вчитаний у Вас товариш Марко 
Черемшина (лист до Катрі Гриневичевої, 12 грудня 1925 р., т. 2, 
с. 230), а також іншими лінгвальними засобами.  

Категорія соціального статусу у теорії лінгвосемантики 
представлена мовною формулою в термінах модусу й диктуму 
російським мовознавцем В.І. Карасиком. Вона є семантичною 
категорією, яка розмежовується на зовнішню і внутрішню категорії. 
Зовнішня категорійна формула статусу схематично виглядає так: модус 
(диктум), де модус = соціальний статус + модальність + оцінка + 
стилістичний реєстр + емотивність + експресивність + акцентування + 
дейксис + ...(диктум = дія/процес/стан/подія + актанти: Агенс + Пацієнс 
+ Інструмент +...). 

Внутрішня формула статусу, на думку дослідника, передається 
так: Статус = Індекс (Вектор (Репрезентація)), де статусний індекс – 
це взаємини “мовець – адресат/третя особа”, статусний вектор – 
взаємини “від вищого до нижчого” і “від нижчого до 
вищого” (низхідний і висхідний вектори), статусна репрезентація – 
взаємини з висхідним вектором на лінії возвеличення адресата й 
самоприниження мовця (гоноратив і гуміалітив) [118, c. 176-177]. У 
дослідженні взято до уваги формулу соціального статусу 
В.І. Карасика (зовнішня та внутрішня категорійна формула) й 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук частково аналізуються зовнішні та внутрішні аспекти соціального 
статусу особи.  

Лінгвальне вираження нерівності виявляється через інтонацію, яка 
служить засобом передачі комунікативно важливих відтінків 
значення, “об’єктивно-суб’єктивних відношень у мовленні” [53, 
с. 71]. “Інтонація, підкреслюючи семантичний бік, центральне 
значення фрази, переходить із плану вираження в план змісту, стає 
одним з елементів семантики речення” [18, с. 5]. Для вираження 
змісту семантика речення широко використовує такі інтонаційні риси, 
як маркованість інтонаційних форм, за допомогою яких передаються 
“позалінгвальні ознаки мовця” [243, с. 210].  

Залежно від соціального статусу, ролі адресанта, адресата мовлення  
синтаксична конструкція оформляється наказовою або спонукальною, 
категоричною або ввічливою, прохальною інтонацією. Спонукальна 
або наказова інтонація із спадно-висхідним тоном використовується 
адресантом, соціальне становище якого є вищим від того, кому 
адресується мовлення в офіційних та в неофіційних обставинах. Так, 
статус віце-президента надає право адресатові наказувати, спонукати 
до дії. Такими є зовнішні ознаки статусу віце-президента, напр.: І 
всюди треба плекати мову й культуру свого народу (поряд з 
культурою й мовою другої батьківщини), в цім дусі виховувати 
молодших, щоб тяглість не переривалась, хай і в умовах чужини, щоб 
козацькому роду не було переводу. ... Тоді нехай молодь наша 
тутешня зуміє знайти належний контакт з усим молодим 
поколінням українського народу там, у спільній боротьбі за вільну, ні 
від кого незалежну українську демократичну державу – Українську 
Народну Республіку (Іван Багряний, віце-президент УНР в екзилі до 
членства ОДУМу США, серпня 1962 р., т. 2, с. 474-475). Спонукальна 
інтонація передається за допомогою спонукальних дієслівних 
конструкцій. Водночас передбачається, що віце-президент володіє 
потрібними рисами керівника, тому від нього очікується відповідна 
мовленнєва поведінка – право на поради, вказівки, спонукання 
адресатів до вчинення певних дій. Такими є внутрішні аспекти 
соціального статусу особи.  

Категоричність інтонаційної конструкції речення базується на 
статусних оцінках адресантів. Прагматична мета оцінки адресанта як 
власника вищої статусно-рольової позиції від адресата полягає в 
спонуканні адресата до вчинення або невчинення певної дії. Адресант 
має намір попередити чи застерегти його. Категоричність у 
ствердженні, “виступаючи у сукупності з лексичними, 
синтаксичними та експресивними значеннями”, є засобом передачі 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру семантики висловлення й робить мовлення не лише інформативним, 
виразним, а й психологічно дієвим [19, с. 20-21]. Комунікативна 
стратегія адресанта спрямована на здійснення прямого впливу на 
адресата, до сприйняття ним такої поради, яка є корисною для 
адресата, напр.: 1) І не забудьте, що вірші свої нікому не треба 
показувати в негативному вигляді. Давайте їм якомога більше 
можливості відлежуватись після їхнього написання, а тоді їх ще раз 
провіряйте, і неодмінно провіряйте на слух і голос, а не очима 
т і л ь к и  ( П .  Т и ч и н а  д о  П . Г .  Т и т а р е н к а ,  
25 березня 1955 р., т. 12, с. 324); 2) Сиди краще, Жане, біля моря. Біля 
моря сиди (М. Куліш до І. Дніпровського, 16 травня 1934 р., т. 2, 
с. 563). Несубординативність стосунків між адресантами підкреслена 
апелятивом дієслова у формі 2-ї особи однини (2). Інтенсифікація 
категоричності підсилюється прислівниками якомога, неодмінно, ще 
раз (1),  краще (2). 

Інтонаційна ввічливість, прохальна інтонація визначається 
семантикою висловлення й зумовлюється реквестивними, 
ін’юнктивними актами, різними намірами адресанта – одержати нову 
інформацію, перепитати, виказати повагу, дещо попросити. 
Ввічливість може реалізуватись у різних комунікативних типах і 
видах речень, якими особа інтонаційно виражає ствердження, 
запитання, прохання, спонукання до чогось тощо [111, с. 66]. 
Прагматичні пресупозиції адресата змушують адресанта 
дотримуватись правил мовленнєвої поведінки для мовця, 
використовувати відповідні формули етикету: дорогий добродію, 
дорогий докторе, пане Кобилянський, поете мій коханий, звертання 
на “Ви,” відповідні реченнєві конструкції, напр.: 1) За місяць із нею я 
поготів до услуг Вам, дорогий добродію (Марко Черемшина до Осипа 
Маковея, 1 квітня 1896 р., с. 292); 2) Звістіть також, як Ви себе 
почуваєте тепер – чи хоч трохи краще? Може, що пишете тепер 
цікавого? Як там дорогий д-р Франко? Перекажіть йому мій 
сердечний привіт (М. Коцюбинський до В. Гнатюка, 1906 р., т. 3, 
с. 304); Шановний пане докторе! Сердечно  дякую  за  листа (Я. 
Галан  до  М. І. Рудницького, 25 травня 1928 р., т. 4, с. 659); 3) 
Радьте, пане Кобилянський, ангеле мій благий, бо мені горе: нема 
жодного способу, аби межи гуцулами прожити можна! (Юрій 
Федькович до А. Кобилянського, 6 квітня 1861 р., т. 2, с. 344); 4) 
Тепер – малесенька просьба (це нещиро, бо сповнення цієї просьби – 
це дуже велике, може, найбільше у житті, для мене): напишіть до 
мене кілька слів власноручно. Ну, підпишіться тільки. Зробіть, о, 
зробіть це для мене, поете мій коханий (Ірина Вільде до М. Яцківа, 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук жовтня 1931 р., с. 245). Ввічлива інтонація є характерною для 
адресанта, що має статус нижчий від статусу адресата (3, 4) або ж 
рівний адресатові (1, 2). Для вираження люб’язності, ввічливості мовець 
використовує звертання в кінці речення (3, 4) [111, с. 122]. Повага до 
адресата підкреслюється додаванням до найменування адресата 
соціального гоноративу пане (3) й пошанної прономінативної та 
дієслівної форми 2-ї особи множини (2, 3, 4). Поєднання ввічливої 
інтонації з прохальною (3, 4) ідентифікує адресанта як особу з 
низхідним/висхідним вектором у ситуативних взаєминах 
нижчий/вищому. Емоційний стан адресанта інтонаційно виявляється у 
використанні кличного відмінка ангеле мій благий, поете мій коханий         

(3, 4), вигука о (4) і передається на письмі окличним знаком (3), тими чи 
тими пунктуаційними знаками (1- 4) [51, с. 3]. 

Вираження соціального статусу реалізується і на граматичному 
рівні й базується на категорії спонукальної модальності, категорії 
модальності, складовою частиною яких є зокрема категорія способу 
дієслова.  

Семантичні моделі категорії спонукальної модальності 
ґрунтуються на вираженні волюнтативних взаємин “між суб’єктом і 
об’єктом спонукання, позначених різним ступенем інтенсивності в 
умовах відповідної конситуації” [31, с. 5]. Спонукальна модальність 
пов’язана з комунікативно-прагматичними намірами адресанта і 
репрезентована різноманітними засобами. Пряма спонукальність 
оформляється морфологічною категорією способу й має зв’язок з 
предикативним ядром речення.  

У сучасній українській літературній мові категорія способу 
представлена значеннями умовного, спонукального, бажального, 
наказового (імператива) способів [196, с. 387; 200, с. 232]. 
Семантична сутність категорії способу полягає в протиставленні 
реальних дій (дійсний С.) ірреальним модальним діям (недійсний С.) 
[243, с. 588]. 

Умовний спосіб уживається для вираження дії, яка могла б 
відбутися за певних умов, та дієслівного змісту як факту нереального, 
тобто потенційного, бажаного, що зумовлює типову для дієслів 
умовного способу синтаксичну конструкцію – складнопідрядне 
речення з підрядною умовною частиною. Використовуючи умовний 
спосіб, адресант намагається послабити апелятивність, спонукати 
адресата до виконання потенційної або бажаної для себе дії. Умовний 
спосіб у висловленні стає засобом пом’якшення впливу на адресата й 
віддзеркалює статусне значення адресанта з низхідним вектором у 
взаєминах на лінії нерівний/рівному або у взаєминах на лінії 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру рівний/рівному, напр.: Коли б так і коли б Ви її помітили у своїй 
часописі, то я забрав би ся до перекладування (Марко Черемшина до 
Осипа Маковея, 5 січня 1897 р., т. 2, с. 218).  

Спонукальний спосіб є контамінацією наказового та умовного 
способів: бажана для адресанта дія може відбуватися за умов, якщо 
цього бажає адресат, напр.: Та й самій Вам уже б час завітати на 
Україну (А. Головко до М.Д. Панової, 17 травня 1969 р., т. 5, с. 292); 
Мене дуже цікавить, що Ви тепер пишете. Чи не подарували б Ви 
нам великої повісті або роману? (М. Коцюбинський до Н. 
Кобринської, 6 січня 1900 р., т. 3, с. 286). Форма розповідного та 
питального речень є більш прийнятною для вираження волевиявлення 
адресанта. Для отримання результативності й досягнення узгодженості в 
спілкуванні адресант, обдумано уникаючи наказової інтонації, 
категоричності, послуговується спонукальним способом. Семантична 
самостійність надає висловленню характеру імпліцитного запрошення, 
прохання.  

Ураховуючи пресупозиції отримувача повідомлення, тобто його 
статус, досвід, вид суспільної діяльності, адресант послуговується у 
висловленні пом’якшеним засобом спонукання адресата до вчинення 
певної дії – бажальним способом дієслова. Виражаючи 
опосередковано адресатові пропозицію, натяк, “мовець не спонукає 
когось виконати бажану для нього дію, а лише повідомляє про неї 
собі або іншим особам” [68, с. 262]. Бажання адресанта, непряме 
спонукання до дії адресата оформляється оптативним реченням – 
“формою парадигми” спонукального речення [213, с. 92], напр.: Чи Ви 
читали “Безвиглядність соціальної демократії в “Правді”? Лихий 
приклад. А що, коли б хто випустив щось на сю тему, тільки не 
негативне, а позитивне, от на кшталт Erfurter Programm? Слід би 
поглянути на сю справу з іншого боку (Леся Українка до М.П. 
Драгоманова, 5 липня 1893 р., т. 10, с. 161). 

Імперативні форми характерні для статусно-маркованих 
мовленнєвих актів і позначають у висловленнях адресантів, які мають 
вищу ситуативно-статусну позицію в певній соціальній групі, у 
суспільстві. Грамема наказового способу означає імперативну дію, 
яка виражає волевиявлення адресанта, спонукання у формі наказу, 
прохання, побажання, поради, вимоги, напр.: На хату купи тільки 
соснового дерева, на двері і одвірки дубового або ясенового! Хата 
щоб була 10 аршин вперек і 20 вздовж (Т. Шевченко до В.Г. 
Шевченка, 20 липня 1860 р., т. 5, с. 465); Дайте “Савчуку”. Я її ще 
раз перегляну, пригладжу пєнко до друку і пішлю Вам (О. 
Кобилянська до Осипа Маковея, 22 квітня 1899 р., с. 401). 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук Соціальний статус особи репрезентують спеціальні семантичні 
словоформи, що позначають статусну нерівність осіб, – займенникові 
іменники ти/Ви, ввічливі звертання, лексеми з конотаціями 
соціального статусу.  

Займенникові слова є одним зі способів вираження категорії 
особи, що визначає адресанта, адресата і того, хто в спілкуванні 
участі не бере. Категорія числа яскраво висвітлює соціальну та 
персональну дистанції. Уживання адресантом займенникових слів у 
формі 2-ї особи множини замість 2-ї особи однини означає 
збільшення соціальної та персональної дистанції, зміну соціальних і 
ситуативних ролей у взаєминах від вищий/нижчому до нижчий/
вищому. 

Займенниковий іменник вони (форма 3-ї особи множини) може 
семантично нейтралізуватися й набувати значення однини [170, с. 97]. 
У спілкуванні вживається для підкреслення статусних відмінностей 
між адресантами і виражає більший ступінь поваги до адресатів, ніж 
займенниковий іменник  Ви у формі 2-ї особи множини. Так, в 
Україні в окремих сім’ях діти для поштивого найменування матері чи 
батька вживають займенниковий іменник вони, особові дієслова у 
формі 3-й особи множини, напр.: “Мамця, бачу, вдоволено 
усміхаються. Ще б пак: такої похвали їм, здається, ніхто не 
висловлював. Тато хоч і вдають, що їх ця тема не стосується, але 
по всьому видно, ревнощів не позбавлені” (В. Скуратівський, 1992 р., 
с. 113).  

Ввічливі звертання, характерні для української мови [100, с. 111-
112], є особливо важливими у використанні адресантами на 
соціальній і персональній дистанції. Нормативне спілкування 
передбачає вживання звертань-гоноративів (переважно у формі 
кличного відмінка) у взаєминах на лінії рівний/нерівному, нерівний/
рівному, рівний/рівному [159, с. 13-17].  

Найбільш повні статусні характеристики особи виявляються в 
значенні спеціальних звертань, що виражають зіставлення позицій 
адресантів у соціальній ієрархії. Спеціальні звертання 
використовуються в статусно-маркованих мовленнєвих актах для 
позначення статусу осіб, які посідають високе становище в державі та 
у суспільстві: в державних установах, освіті, медицині, церкві тощо. 
Варіативність уживання спеціальних звертань залежить від ситуації 
офіційного/неофіційного спілкування. В офіційному мовленні до назв 
посад додають соціальний гоноратив пане, напр.: Високоповажний 
Пане Голово! Важко турбують мене події, які в останньому часі 
збулися  у  Виконавчому  органі і Президії  УНРади (С. Витвицький до 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Івана Багряного, 21 жовтня 1959 р., т. 1, с. 187). Відповідно до 
приписів етикету до осіб, які мають учений ступінь і займають високу 
соціально-статусну позицію в суспільстві, адресант звертається на 
прізвище з використанням спеціального звертання докторе, напр.: 
Вельмишановний докторе Кірхнер! Я одержав Ваш лист з проханням 
допомогти документами і спогадами у дослідженні німецько-
українських літературних відносин… (П. Панч до П. Кірхнера, 31 
березня 1966 р., т. 6, с. 542). У неофіційному мовленні адресант для 
найменування адресата використовує тільки соціальний гоноратив пане з 
оцінним прикметником високоповажний, напр.: Високоповажний Пане! 
Дуже прошу вибачити мені, що відповідаю на Вашого листа з великим 
запізненням… (Розалія Винниченко до Івана Багряного, 12 лютого 1955 
р., т. 1, с. 177).  

Деякі спеціальні звертання мають подвійні форми – пряму й 
опосередковану: пане редакторе – Ваша милість. Подвійну 
апелятивну систему адресант використовує в офіційному мовленні 
для підкреслення високої соціально-статусної позиції адресата й для 
віддзеркалення взаємин на лінії нерівний/рівному, напр.: 
Високоблагородний пане редакторе! У 18-му номері прекрасно 
редагованої Вами газети “Слово” від 5 квітня ц.р. Ви зволили 
висловитися ласкаво про мій мізерний поетичний талант, за що 
складаю Вам якнайсердечнішу подяку. ... Дозвольте, Ваша милість, 
ще раз висловити мою подяку й    пошану і назавжди залишитися 
Вашої милості відданим слугою. Федькович, лейтенант (Юрій 
Федькович до Б. Дідицького, 6 липня 1861 р., т. 2, с. 345-346). Для 
звеличення адресата адресантом вживається оцінна лексема 
високоблагородний, для самоприниження – прикметник мізерний, 
іменник слуга. Субординативність спілкування досягається через 
вживання прямих і непрямих форм відмінка, прикметникового 
займенника Ваш [212, с. 75].  

Отже, категорія соціального статусу є семантичною категорією, 
планом змісту якої є відношення нерівності між учасниками 
спілкування, планом вираження – система лінгвальних і 
паралінгвальних засобів. 

Категорія соціального статусу особи є різновидом соціальних 
категорій модусу, яка ґрунтується на способах маніфестації свого 
соціального статусу й статусу адресата мовлення або осіб, які не 
беруть участі в спілкуванні, на способах підкреслення відмінностей і 
висловлення ставлення до відмінностей між своїм соціальним 
статусом і статусом партнера спілкування. Зовнішня побудова ознак 
соціального статусу пояснює його модусну сутність: сукупність ознак 
соціального статусу як цілісне утворення співвідноситься з 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук ознаковими комплексами модальності, оцінки, стилістичного реєстру, 
дейксиса, а також іншими модусними ознаковими комплексами. 
Внутрішня побудова ознак соціального статусу особи виявляється у 
взаєминах на лінії рівний/нерівному або нерівний/рівному, у 
віддзеркаленні ставлення нижчого до вищого через його звеличення 
та приниження нижчого. Системоутворювальною ознакою категорії 
соціального статусу особи є ознака статусного вектора. 

Особово-статусне значення тісно пов’язане з оцінним значенням. 
Спеціалізованим вираженням ознаки соціального статусу є 

займенникові слова, соціальні гоноративи та спеціальні звертання. 
Специфіка соціальних гоноративів, спеціальних звертань 
віддзеркалена у формі кличного відмінка. 
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