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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук 
КАУЗОВАНИХ ДІЙ В ІНТЕРЕСАХ 

АДРЕСАНТА 
 

3.1.1. Модуси-директиви зі значенням наказу  
Наказ виражає категоричну вимогу щодо вчинення/невчинення 

реальної чи потенційної дії. Джерелом спонукання є адресант, 
соціальний статус якого є вищим від статусу адресата й дає йому 
право на спонукання. Воно адресоване безпосередньо 
співрозмовникові. Адресат є відповідальним за прийняття рішень в 
силу свого становища. Рішення може бути виконаним або 
невиконаним. У разі контролю невиконання наказу може каратися. 
Стосунки між адресантами мають характер офіційний, 
субординативний [28, с. 75], реєстр спілкування офіційний. Позиції 
партнерів спілкування визначаються і рольовим статусом – рівний/
нерівному, і за віковим цензом – старший/молодшому. Заохоченням 
для використання наказу адресантом є аргументоване доведення 
певної інформації до відома адресата для подальшої зміни чинного 
стану речей або запобігання небажаного ходу подій. 

Соціальна дистанція, яка існує між адресантами, диктує 
адресоване волевиявлення адресатові через призму знань щодо 
певного фрагмента навколишнього світу, досвіду, рівня освіти, 
ступеня знайомства, близьких чи неблизьких стосунків, соціальних та 
міжособистісних взаємин один з одним. Що чіткіше визначений 
виконавець, тим категоричнішим є наказ, що узагальненіше окреслені 
дійові особи, тим слабший наказ. 

Спонукання до виконання волевиявлення адресанта має широкий 
спектр відтінків [272, с. 308; 115, с. 24] – від безапеляційного наказу з 
метою підкорення собі або, навпаки, значення опору підкорення себе 
адресатом: наказу з порадою, наказу з проханням, наказу з 
розпорядженням, наказу-заохочення, аж до адресування наказу третій 
особі, яка не бере участі у спілкуванні [68, с. 259]. 

Модуси-директиви можуть виражати семантику директивності за 
різним ступенем її вияву. Вони поділяються на три основні типи: 
категоричний, пом’якшений, інтенційний. 

Наказ у категоричній формі супроводжується категоричною 
інтонацією і може виражатись експліцитно та імпліцитно:  

− перформативом наказую у першій частині безсполучникового 
речення +  формою наказового способу дієслова у другій його 
частині, напр.: Ще тобі наказую: Шашкевича та Томачкевича 
загули до себе та поприсилюй на ниточки до столика, аж доки 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру дещо не напишуть…(Ю. Федькович до К. Горбаля, лист № 8, 
т. 2, с. 359); 

− дієсловом-апелятивом у формі наказового способу 2-ї особи 
однини та множини [101, с. 246-247], напр.: Шануйся, сину. Не 
залишай маму саму, частіше бувай з нею, не пускай маму саму 
нікуди… (В. Стус до сина, 9 лютого 1981 р., с. 172-173); Зайві 
гроші верніть мені! (М. Кропивницький до М.Ф. Комарова, 13 
червня 1882 р., т. 6, с. 334). Нерідко категоричність наказу 
містить сему вимоги обов’язкового виконання дії й підсилюється 
апроксиматорами зараз, хутко, зараз-таки, напр.: Зараз, зараз-
таки і присилай. Присилай хутко (Марко Вовчок до О.В. 
Марковича, березень 1861 р., т. 2, с. 75); 

− еліптичними імперативними реченнями із загальною 
семантикою надання, подання чогось [33, с. 15], напр.: 
Конвертів! Паперу! (Остап Вишня до В.О. Маслюченко, 11 
травня 1936 р., т. 4, с. 406). Емоційний характер речення 
підкреслюється адресантом графічно знаком оклику, який 
ставиться в кінці, відмежовуючи одне речення від іншого [280, с. 
381]; 

− вигуковими імперативними реченнями. Імперативність цих 
речень виражається відповідною інтонацією. Семантика 
наказового предикатива годі вживається переважно в одному 
імперативному значенні, а саме: “досить,” “вистачить”, напр.: 
Тепер – годі! Бувай здоров! (Леся Українка до М.П. Косача, 8-10 
грудня 1889 р., т. 10, с. 43); Годі, Жане! Дайош літературу (М. 
Куліш до І. Дніпровського, 26 березня 1925 р., т. 2, с. 527);  

− інфінітивом: дія, яку означає інфінітив імперативного речення, 
уявляється не як реальна, потенційна, а лише можлива або 
необхідна в момент волевиявлення [234, с. 267]. Ядром таких 
речень є інфінітив, доповнений поширювачами, напр.: 
Виконати ще один обов’язок перед революцією, а тоді і вмерти 
( М .  К у л і ш  д о  
І. Дніпровського, 10 грудня 1924 р., т. 2, с. 515); 

− безособово-інфінітивними багатокомпонентними складними 
реченнями з предикативами треба, не повинно, напр.: Треба, 
крім науки, посвячувать свої досуги на знайомство з 
літературою всіх напрямків, іскуством чоловічої душі, все, що 
існує на світі, не повинно буть чужим (Іван Карпенко-Карий до 
Н. Тобілевича, вересень 1897 року, т. 3, с. 237). 

Пом’якшений тип наказу спонукання до дії реалізується: 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук 
− формами умовного способу дієслова з формотвірними частками 

нехай, би. “Нейтралізуючи вихідну семантику гіпотетичності, 
дієслівні форми умовного способу набувають функції 
наказового” і співвідносні за значенням з теперішнім часом [65, 
с. 98],  напр.: Та нехай зараз би виїхала і нехай би зараз 
написала, що і як, і коли буде (Марко Вовчок до О.В. Марковича, 
грудень 1863 р., т. 2, с. 109);  

− прохібітивно-імпліцитними реченнями, напр.: Будьте ласкаві не 
забути про бракуючі до комплекту нариси (О. Кобилянська до 
Осипа Маковея, 18 січня 1899 р., с. 393). Спонукання 
супроводжується ввічливою інтонацією. 

До засобів інтенційного спонукання належать: 
− непрямоспонукальні імперативні речення, які звернені до 3-ї, 

відомої обом адресантам, особи, напр.: Подякуй за мене 
Бартенєва і попроси його, чи не достане він де-небудь другу 
половину, а то я без неї нічого не вдію (Т. Шевченко до М.О. 
Максимовича, 5 квітня 1858 р., т. 5, с. 422). Я[ків] М[ойсейович] 
дістав орден Червоного Прапора… Поздоров його та напиши, 
щоб дозволив побачення (Остап Вишня до В.О. Маслюченка, 24 
квітня 1936 р., т. 4, с. 402). 

 
Модуси-директиви зі значенням вказівки 
Вказівка – непряма форма спонукання, метою якої є бажання 

спорядити адресата директивами про вчинення/невчинення дії. 
Ініціатором спонукання виступає адресант, виконавцем – адресат. 
Модуси-директиви зі значенням вказівки цікаві тим, що у 
висловленні для настанови, рекомендації, як слід правильно робити в 
тих чи тих випадках, адресант використовує такі засоби  спонукання: 
граматичні форми апелятива [212, с. 63-69], прохібітиви, імператив, 
еліптичні імперативні речення, форми інфінітива, напр.: Картуза не 
присилай – перелицював старий. Грошей пришли, як можеш. Продай 
щось моє. Тепер з навігацією у нас, здається, можна буде дещо 
купувати. Ти мені крб. 50 телеграфом. Зубного порошку і їсти! 
( О с т а п  В и ш н я  д о  
В.О. Маслюченко, 11 травня 1936 р., т. 4, с. 406); 1) Придбати в 
книгарні роман “Голод” Вас[иля] Степ[ановича] Кучера і передати  
через  пропускну  будочку  в  санаторії  Конча-Заспа.  2) Надіслати  в  
с. Піски свої книги… (П. Тичина до Л.П. Тичини, 1961 р., т. 12, с. 402). 

Вказівка може уточнюватись і підсилюватися спонукальною 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру інтонацією у питальних реченнях, напр.: Ще ось що: напиши мені, чи 
багато там землі у тій Забарі? Яка вона? Чи можна буде садочок 
розвести, та ще щоб справді сердитий Дніпро не пошкодив? 
Розпитайся гарненько (Т. Шевченко до В.Г. Шевченка, 7 грудня 
1859 р., т. 5, с. 448). 

Адресант, послуговуючись вказівкою, встановлює правила, 
порядок, спосіб дії виконання настанови для адресата. Вибір засобів 
вираження вказівки широкий – від наказового способу дієслова, 
сполучення модального предиката слід з інфінітивом до 
складнопідрядних речень. Важливість певної вказівної дії 
наголошується авторськими знаками пунктуації, апроксиматором 
неодмінно, теж, напр.: В договорі впишіть адреси авторів (М. 
Рильський до С.В. Майстренка, липень 1903 р., т. 20, с. 436); … та 
зараз передумав і  п е р е д а ю “ п р о з у ” т о б і – і власне для 
того, а) щоб ти зняла собі із неї копію… б ) Скажеш Потапову, що і 
проза вже є. Бо інакше вона пропаде і ніде в Москві не появиться. 
Знаки пунктуації ж виправ неодмінно (в передруку)… г) т. 
Бортникові – теж би слід було передати прозу про Київ по-
рос[ійсько]му (П. Тичина до Л.П. Паперук, 12 жовтня 1943 р., т. 12, 
с. 237-238). 

 
 Модуси-директиви зі значенням прохання 
Синтаксична структура модусів-директив зі значенням прохання 

досить складна, оскільки адресант каузує дії адресата, причому 
адресант зацікавлений у вчиненні дії. Спонукає адресанта звертатися 
з проханням особистий внутрішній мотив. У компетенцію адресанта 
входить уявлення про те, що попросити треба ввічливо [248, с. 68], 
інакше прохання не матиме ілокутивної сили і невчинення дії з боку 
адресата не відбудеться [277, с. 62]. 

Статусно-фіксований мовленнєвий акт прохання містить п’ять 
типових компонентів: 1) початок розмови, 2) звертання, 3) прохання 
про прохання, 4) мотивація прохання, 5) власне прохання [311, с. 19]. 
Додаткові компоненти реалізуються в умовах, які ускладнюють 
ситуацію спілкування (розмежування статусів адресантів, ситуація 
спілкування (офіційна/неофіційна), соціальна позиція, реєстр 
спілкування (субординативний/несубординативний), ступінь 
знайомства, особистісне ставлення тощо). 

Прохання до осіб з індексом в аспекті представництва за 
соціальним статусом у взаєминах нижчий/вищому та представництва 
за віком у взаєминах молодший/старшому, а також у взаєминах на 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук лінії рівний/рівному зазвичай включає розгорнуте обґрунтування 
прохання, пошанну формулу звертання, часто супроводжується 
прохальною інтонацією [99, с. 351], напр.: Маю до Вас, ласкавий 
добродію, велике прохання: мені дуже б хотіло б ся мати Вашу 
фотографію, і хоч таким способом побачити чоловіка, якого я так 
шаную, якому я стільки винен і такий вдячний (М. Коцюбинський до 
В. Павлюка, 23 лютого 1901 р., т. 3, с. 294-295). Прохання адресанта з 
рівним або висхідним статусним вектором містить мінімум 
додаткових компонентів прохання, напр.: Скажіть тільки одне: чи 
пишете тепер що-небудь? Страшенно залежить мені, щоб знати 
правду (Ірина Вільде до М. Яцківа, жовтня 1931 року, с. 247); 
Посилаю тобі мою обіцянку і прошу тебе, мій голубе сизий, не 
забувай щирого земляка свого Т. Шевченка (Т. Шевченко до М.О. 
Максимовича, 5 квітня 1858 року, т. 5, с. 422). Прохання передається 
розповідним, питальним або спонукальним, бажальним типами 
речень. 

Найбільш диференційовано й експліцитно виражають значення 
прохання дієслівні перформативні речення, в яких модуси зі 
значенням прохання виражаються перформативним дієсловом прошу. 
Оскільки саме дієслово не вказує на дію, яку повинен зробити 
адресат, воно потребує обов’язкового застосування при собі 
конструкцій, які називають цю дію, тобто включають диктум, напр.: 

− сполучення перформатива прошу з інфінітивом у складі простого 
та складносурядного речення [83, с. 39], напр.: Прошу передати 
гаряче вітання Максиму Тадейовичу (О. Корнійчук до П. 
Тичини, 24 вересня 1941 р., т. 5, с. 445). Інтенсифікатор щиро (1) 
та вставні одиниці дуже прошу (2), прохальна спонукальна 
інтонація підкреслюють важливість спонукання адресантом 
адресата до дії. Вибір форми прохання мотивований правилами 
мовленнєвого етикету, напр.: 1) Щиро прошу вельможного 
пана-добродія, як і всіх любителів польської мови, допомогти 
нам дістати польські книжки, і всі поради вельможного пана 
відносно цього будуть для нас дуже цінними (Г. Гулак-
Артемовський до З. Доленга-Ходаковського, 22 грудня 1819 р., 
с. 213); 2) Поздоровте і пані Емму Озаркевич від мене і, дуже 
прошу, пишіть! (О. Кобилянська до Осипа Маковея, 11 січня 
1899 р., с. 383);  

− сполучення перформатива з прохібітивом, напр.: Дуже прошу 
тебе, не міняй (М. Вовчок до О.В. Марковича, липень 1862 р., 
с. 103); Не сердьтеся, прошу, що на Ваші руки посилаю свій 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру рукописний “образок з гуцульського життя”… (Марко 
Черемшина до Осипа Маковея, 19 березня 1899 р., с. 219);  

− сполучення перформатива з превентивом, напр.: Прошу 
розглянути зазначений матеріал і потім не одмовити 
сповістить мене, чи не згодилось би кіноуправління потрібним 
чином використать його? (С. Васильченко до дирекції 
кінофабрики, 1927 р., с. 370); 

− сполучення дієслівної форми просив би, прохав би (умовний 
спосіб), співвіднесеної з давноминулим часом був би просив, був  
би  прохав  +  інфінітив [197, с. 273], напр.: Я просив би Вас 
видати усі оці переклади окремим тиском як книжечку “Л[іте-
ратурно]-наук[ової] бібліотеки” (П. Грабовський до І. Франка, 
серпень-жовтень 1891 р., т. 2, с. 171); Я прохав би Вас дуже 
відкриткою звістити мене, чи дійшов до Вас оцей лист і чи не 
спізнився я (М. Коцюбинський до В. Гнатюка, 1903 р., с. 296);  

− складні безсполучникові речення зі з’ясувальним значенням, 
уточненням, які виражають додаткове зауваження, мету [91, 
с. 21], напр.: Ще раз прошу тебе: спитай у Харити, що вона 
скаже, і напиши мені швиденько (Т. Шевченко до В.Г. 
Шевченка, 18 лютого 1860 р., т. 5, с. 454); Одного тільки 
попрошу у Вас: псевдонім (Мирний), виставлений в роботі, хай 
зостанеться і в печаті (Панас Мирний до М. Старицького, 
27.11.-15.12. 1811 р., с. 359); 

− через спонукальні форми дієслів з використанням форм 
наказового способу дієслова просити, напр.: Як перепишуть 
“Матроса”, то передай його Кулішеві та попроси од мене, 
нехай він його прочитає гарненько та де що побачить, нехай і 
поправить, а за “Записки о Южной Руси” подякуй його ще раз 
од мене (Т. Шевченко до М.М. Лазаревського, 20 травня 1857 р., 
т. 5, с. 372);  

− за допомогою іменних перформативів просьба, прохання з 
поширювачами або без них у складі означено-особової 
синтаксичної конструкції (1, 2), напр.: 1) Пиши. Просьба до 
тебе. Якщо вийшло з друку що-небудь журнал, роман, поезії, то 
пришли або сповісти, бо я через мій Соцвих сліпну (М. Куліш до 
І. Дніпровського, 27 січня 1925 р., т. 2, с. 522); 2) Скоро надішлю 
її Вам з проханням привести її до ладу, за що наперед 
висловлюю свою глибоку подяку й пошану (О. Довженко до О.С. 
Д я ч е н к а ,  
24 березня 1956 року, т. 5, с. 381). 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук У листах імпліцитні модуси-директиви зі значенням прохання 
передаються: 

− дієсловами у формі наказового способу 2-ї особи множини,        
напр.: Будьте ласкаві, пришліть мені все те, що вийшло вже, і 
присилайте далі (А. Кримський до І. Франка, 22 березня 1897 р., 
т. 5, с. 277);  

− дієсловами у формі наказового способу 2-ї особи однини з 
інфінітивом або без нього, напр.: Якщо подається, то дай 
доброму писареві переписать і “Криницю”, і “Ченця”, і 
“Вечір”. Та пошли Щепкіну (Т. Шевченко до Я.Г. Кухаренка, 5 
червня 1857 року, т. 5, с. 85). 

Пом’якшення імпліцитного прохання через спонукання у формі 
наказового способу до виконання бажаної для адресанта дії 
відбувається через введення у висловлення: 

− звертання. Тоді на перший план виступає спонукальна 
модальність, бажання закликати до дій, зацікавити адресата. 
Кличною формою адресант передає експресивну оцінку [182, 
с.  41], напр.: Добрий мій друже! Голубе сизий! Пришліть 
ящичок ваш, де є вся справа, альбом чистий і хоч один пензель 
Шаріона (Т. Шевченко до А.І. Лизогуба, 11 грудня 1847 р., т. 5, 
с. 256); 

− звертання-фразеологізму Боже милий, боже для підсилення 
емотивного значення, значення прохання [64, с. 145], напр.: 
Боже милий, Боже, рятував ти мене вже не в однім припадку, 
порятуй мене ще й тепер, а відтак уже – та буде воля твоя (Ю. 
Федькович до Д. Танячкевича, 3 квітня 1863 р., т. 2, с. 366);  

− вокатива, напр.: Через це тепер і поклик до всіх, хто любить свій 
край і спочуває громадському ділу: пробі, дайте допомоги! 
(Панас Мирний до М. Тульчинова, початок 1908 р., т. 7, с. 525). 

Модуси-директиви зі значенням прохання оформлюються: 
− односкладними означено-особовими реченнями [280, с. 116], 

напр.: Ну та не падай духом. Не теряй горизонту (О. 
Довженко до І. Соколянського, 8 грудня 1939 р., т. 5, с. 341);  

− аналітичною формою наказового способу з часткою хай, напр.: 
Отже – не гнівайтесь на мене, хай не гнівається дорога Любов 
Василівна, і друзі хай не сердяться (М. Рильський до А.С. 
Малишка, листопад 1962 р., т. 20, с. 356); 

− формами наказового способу превентива, напр.: Не здивуйтесь, 
що погано написано! Така моя вдача: не вивчили добрі люди 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру краще писати (Є. Гребінка до Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, 12 
жовтня 1838 р., т. 3, с. 594); 

− питальними реченнями для запиту-спонукання до дії та 
вираження бажання [264, с. 7], напр.: Чи не візьмете Ви, 
добродію, мою казку про правду і кривду? (Панас Мирний до М. 
Коцюбинського, 12 серпня 1898 р., с. 440); Як напишете мені 
що, то передасте, може, через брата? (О. Кобилянська до 
Осипа Маковея, 18 жовтня 1895 р., с. 288). 

У структурах висловлень виділяємо різновиди модусів-директив зі 
значенням прохання, а саме: 

− прохання з вказівкою, напр.: Високоповажний добродію! 
Починаючи од 138 стор., будьте ласкаві, зробіть ось які 
переправки, чи поправки: 139 за ст. ст. той красавець – треба 
печатати: той красень, прозорчатого скла – прозорчастого 
(Іван Нечуй-Левицький до І. Белея, 12 березня 1890 р., т. 10, 
с. 318); 

− прохання з подякою, напр.: Тому уклінно прошу, якщо ласка, 
надіслати мені вироблений Вами переклад Гетевого “Фауста”, 
за віщо буду щиро вдячний, об перекладі “Фауста” прошу на 
той раз, коли почнете містить в часописі вірші 
(П. Грабовський до І. Франка, квітень 1891 р., т. 2, с. 169); 

− прохання з вибаченням, напр.: Вибачайте –  ще одна просьба: 
прошу відповіді, коли ласка Ваша; відпишіть чи здатні мої 
вірші загалом, чи Ви міститимете їх, чого хибує (П. 
Грабовський до І. Франка, липень 1891 р., с. 171);  

− прохання з обіцянкою, напр.: Коректуру прошу вислати, 
обіцяю не затримувати її (М. Коцюбинський до В. Гнатюка, 2 
за ст.ст. травня 1900 р., с. 270); 

− прохання із запрошенням, напр.: Приїздіть, будь-ласка! (Панас 
Мирний до Марії Заньковецької, липень-серпень 1903 р., т. 7, 
с. 502). 

Імперативний імпліцитний вираз прохання в листах здійснюється 
за допомогою дієслів у формі наказового способу 2-ї особи однини 
або множини (у тому числі й прохібітивів), які віддзеркалюють 
соціальні взаємини адресантів (субординативні/несубординативні), 
вік (молодший/старший), дистанцію (свій/чужий), реєстр спілкування 
(офіційний/неофіційний). 

У багатьох випадках використання адресантом дієслів у формі 
наказового способу 2-ї особи множини демонструє ввічливе, 
поважливе ставлення до адресата. Форми наказового способу 
підсилюються інтенсифікаторами прохання (фразеологізмами Боже 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук милий, Боже), пом’якшуються показниками ввічливості (частками 
будь, нехай, модальними  словами  може,  вставними 
словосполученнями ввічливості коли ласка Ваша, будь ласкав). 

Синтаксичні модусні форми наказового способу оформляються в 
епістолярії за допомогою речень різних типів і видів: розповідних, 
спонукальних, питальних, бажальних, односкладних означено-
особових, безсполучникових. 

 
Модуси-директиви зі значенням вимоги 
Вимога – різновид категоричного прохання, в якому причини 

спонукання адресата до дії мотивуються адресантом. Виконання 
спонукання здійснюється “в інтересах адресанта”. Завдання адресанта 
– вплинути на адресата з метою досягнення результативності 
спілкування. Для вимоги властиві такі експліцитні форми вираження: 

− перформатив вимагаю + наказовий спосіб дієслова, напр.: Тепер 
же вас прошу, – не прошу, але від вас вимагаю: пришліть мені 
мій Буквар назад, і то  я к н а й б о р ш е, а та ціла Галичина най 
від мене раз навсігди щезає (Ю. Федькович до Ом. Партицького, 
лист №  29, 30 серпня 1868 р., т. 2, с. 390).  

Категоричність вимоги передають імпліцитно такі конструкції:  
− модальне дієслово змушування + інфінітив [241, с. 258], напр.: 

Мусите конче прислати нам свої коломийки і етнографічні 
збірники, бо се незвичайно цінний матеріал, якого ніде у нас, на 
жаль, не можна дістати (М. Коцюбинський до В. Гнатюка, 
1907 р., с. 305); 

− проста форма наказового способу дієслова, напр.: Коли ще не 
вислали, то вишліть зараз же, гроші візьмете у Євгенія 
Барвінського (Л. Глібов до редакції журналу “Дзвінок”, 15 
березня 1893 р., т. 2, с. 378);  

− аналітична форма наказового способу дієслова в імперативному 
реченні [104, с. 53], напр.: П’єсу окремою книжечкою, а в 
альманасі хай друкують. Гроші якнайскоріш, бо пече (М. 
Куліш до І. Дніпровського, 14 (22 жовтня) 1924 р., т. 2, с. 512); 

− конструкція з вокативом [114, с. 27], напр.: На хліб немає. Ще 
ніколи не було так тяжко. Гроші, Жане, гроші! (М. Куліш до 
І. Дніпровського, 10 червня 1924 р., т. 2, с. 512). 

Інтенсивність вимоги підсилюється апроксиматорами конче, зараз 
же, якнайскоріш. 

Модуси-директиви зі значенням благання 
У листах привертають на себе увагу випадки, коли наполегливе 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру прохання переходить у благання. У цьому типі модусів-директив 
адресант найбільше зацікавлений у виконанні каузованої дії. Модуси-
директиви зі значенням благання оформляються: 

− сполученням перформатива благаю + інфінітив, напр.: Благаю 
Вас вірити в найщиріше моє поважання і пошану (М. 
Кропивницький до І.Ю. Рєпіна, 12 листопада 1896 р., т. 6, 
с. 455);  

− конструкціями: перформатив благаю + дієслова у формі 
наказового способу 2-ї особи множини, наказовий спосіб 
прохібітива + перформатив благаю, напр.: Отож благаю Вас, 
нашого заступника, ударте в дзвони правди і передзвоніть 
“києвлянські брехні” і… другі переспіви з них (М. Старицький до 
Д.Я. Мордовцева, листопад 1901 р., с. 625); Не давайте їй більш 
таких робіт, благаю Вас (О. Довженко до О.С. Дяченка, 4 
вересня 1956 р., т. 5, с. 382); 

− вставною конструкцією з перформативом благаю, яка надає 
додаткового відтінку основній думці автора висловлення, напр.: 
Пишіть же, благаю, і надалі, коли б спробували ще не чисто 
ліричні теми, а ліричні картинки з народного життя, та щоб 
бриніла і соціальна нота, а la Некрасов (М. Старицький до 
Б. Грінченка, 1 лютого 1882 р., с. 563). Застосовуючи 
перформатив благаю як вставне слово, адресант спонукає 
адресата змінити своє ставлення до певних подій, напр.: 
Розбуркайся ж, мій любий, благаю, плюнь на тих калік, кажу 
тобі, плюнь, бо будеш каяться (М. Кропивницький до Є.Є. 
Мячикова, 10 липня 1867 р., т. 6., с. 242). У висловленнях 
поєднаний модус зі значенням благання та модус зі значенням 
рекомендації. 

Близька соціальна дистанція у взаєминах на лінії рівний/рівному 
між учасниками спілкування дозволяє адресантові у формі благання 
спонукати адресата до невиконання небажаної для нього дії, напр.: 
Іще раз пробі благаю: залишіть заходи! (Панас Мирний до А. 
Левицького, 13 січня 1919 р., т. 7, с. 562). Вокатив пробі інтенсифікує 
спонукання адресанта до дії. Модус благання підсилений 
поширювачами іще раз та виражений окличним реченням і 
прохальною інтонацією. 

Для вираження мотивації прохання-благання адресант 
послуговується:  

− безсполучниковим реченням, друга частина якого уточнює та 
пояснює зміст першої [213, с. 655], напр.: Також благаю Вас: не 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук робіть мені прикрості і не малюйте ніяких картинок до 
видання, а і моєї пики, єй-богу, я того не хочу! (М. 
Кропивницький до М. Комарова, 13 червня 1882 р., т. 6, с. 333); 

− іменним перформативом благання, напр.: Музики до Титарівни я 
не маю, прийдеться обернутись з благанням до кого-небудь з 
композиторів (М. Кропивницький до В.Лукича-Левицького, 27 
червня 1892 р., т. 6, с. 412). 

Модуси-директиви зі значенням благання можуть перетинатися з 
іншими модусними значеннями. Для підсилення значення прохання в 
одному реченні використовуються модуси-директиви зі значенням 
прохання та благання [109, с. 388], оформлені за допомогою 
перформативів прошу, благаю, напр.: Прошу й благаю: дозвольте 
нам бачити Вас дорогим гостем у нашому альманахові (М. 
Коцюбинський до В. Стефаника, 15 жовтня 1904 р., с. 257). 

Імпліцитність модусів-директив зі значення благання 
спостерігаємо у висловленнях із використанням фразеологізму Бога 
ради, напр.: Вірш Ваш, музично видержаний у мірі, хибить іноді отими 
глагольними рифмами: бога ради, уживайте їх якнайменше! (М. 
Старицький до Б.Д. Грінченка, 2 листопада 1891 р., с. 447). 

Перформатив благаю в ситуації ввічливого спілкування 
підкреслює взаємини на лінії нерівний/рівному та низхідний 
статусний вектор адресанта, напр.: Благаю Вас, вельмишановний 
пане, пробачити мені те, що так детально про це пишу: я зовсім 
цього не згадував би, коли б не був певний у Вашій прихильності до 
рідної літератури, яка відзначається такими значними талантами 
(П. Гулак-Артемовський до З. Доленга-Ходаковського, 22 грудня 
1819 р., с. 212-213). 

Модуси-директиви зі значенням моління 
Для оформлення значення багаторазового прохання, вираження 

емоційного стану адресанта вживається перформатив молю, яке 
вказує на первинний намір адресанта вплинути емотивно на адресата 
й забезпечити спосіб реалізації спонукання. Найбільш очевидною 
причиною моління є переконання або надія, що спосіб 
повторюваності дії у модусах-директивах зі значенням моління 
“забезпечить здійснення первинного наміру” адресанта [222, c. 144-
145], напр.: Молю тільки милосердного бога, щоб поміг мені весни 
діждати, щоб хоч умерти на Україні (Т. Шевченко до П.М. 
Корольова, 18 листопада 1842 р., т. 5, с. 239). 

Модуси-директиви зі значенням моління вживаються адресантами 
з низхідним вектором, соціальний статус яких зазвичай є нижчим від 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру статусу адресата (1). Актуалізація висловлення з перформативом 
молю може утворюватись порушенням нейтрального порядку 
синтаксичної групи (2) [213, c. 90] й підкреслюватися лексемою, напр. 
на колінках та апроксиматором якнайскорше (ще додатково виділених 
автором мовлення пунктуаційно (2)), що надає експресивності, 
насиченості значенню моління, напр.: 1) Для того і молю-благаю Вас 
на колінках: пишіть я к н а й с к о р ш е  до Вашого друга в Одесу, чи 
в припадку можу до него поїхати і притулок дістати?  
2) ...Молить Вас нещасний Федькович (Ю. Федькович до М. 
Драгоманова, 27 лютого 1876 р., т. 2, с. 399). 

 
Модуси-директиви зі значенням заборони 
Заборона – це вимога припинити дію. Відмінність заборони від 

вимоги  полягає в тому, що у вимозі не враховується психологічний 
стан, емоційність адресанта й адресата, тоді як заборона має на меті 
вплинути на отримувача повідомлення щодо невчинення ним певної 
дії, забороненої адресантом. 

Модуси-директиви зі значенням заборони оформляються 
імпліцитно прохібітивними реченнями з: 

− дієсловом дійсного способу однини майбутнього часу у формі       
2-ї особи однини чи множини, напр.: Ти єдина людина, якій я 
пишу. Не говори про мій стан Колі. Просто поклонись йому (О. 
Довженко до І.О. Соколянського, грудень 1932 р., с. 302); Такі не 
друкуйте (О. Кобилянська до Осипа Маковея, 7 грудня 1898 р., 
с. 380);   

− дієсловом дійсного способу теперішнього часу у формі 2-ї особи 
множини у складі словосполучення не маєте права, напр.: Ви не 
маєте права божий голос в собі зацитькувати тому, що Ви 
інтелігенцію не любите (О. Кобилянська до В. Стефаника, 23 
листопада 1898 р., с. 372); 

− фразеологізмом борони Боже, напр.: Борони боже, аби комісія 
мала чим-небудь в’язати шановну Вашу волю, але про се після… 
а тепер я коротенько тільки напишу про мої власні справи 
(М. Старицький до В. Лукича, 20-22 січня 1894 р., с. 530). 

Передача модусів-директив зі значенням заборони в епістолярії 
передається через:  

− вживання іменника veto, напр.: “Бабу Параску” подав до цензури 
не я, а один добродій – для популярного видання, як-от, приміром 
“Кайдашева сім’я” харківська. Якщо це видання, то я накладу 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук на його своє veto (Іван Нечуй-Левицький до П. Стебницького, 21 
лютого 1899 р., с. 356); А після тієї слави Карий і наклав veto 
(М. Кропивницький до Б.Д. Грінченка, 17 січня 1897 р., с. 457); 

− інфінітив заборонити або його особову форму, напр.: Лікарі 
знайшли, окрім інфлуенції, нервне переутомленіє і заборонили на 
який час умственне напряженіє. Сміховисько! Заборонити 
умственне напряженіє – чи можлива ж річ? Мені цензура 
почала заборонять твору за творою: “Глитая”, “Доки сонце 
зійде”, “Титарівну”, “Замуляні джерела” (М. Кропивницький 
до Б.Д. Грінченка, 17 січня 1897 р., с. 456);  

− модальний предикатив можна або безособову предикативну 
форму на -но [235, с. 293] дієслова заборонити, напр.: 
“Розгардіяш” та “Скрутну добу” заборонено, “Старі сучки і 
молоді паростки” почіркано (М. Кропивницький до В.О. 
Нікітіна, 30 січня 1910 р., с. 570). На внутрішнє спонукання не 
виконувати дії накладається заборона безособового мовця, напр.: 
Ви питаєте, чи покину я малювання. Рад я покинуть, так не 
можна. Я страшно мучуся, бо мені запрещено писать и 
рисовать (Т. Шевченко до А.І. Лизогуба,  22 жовтня 1847 р., т. 5, 
с. 253). 

При поєднанні імпліцитного вираження заборони з експліцитним 
посилюється вираження заборони, напр.: У відповідь рація: 
“Объявите П.М. Г[убенко], что он должен находиться там, где он 
есть”. Отже, це “дипломатична” заборона писати (Остап Вишня 
до В.О. Маслюченко, 31 грудня 1935 р., с. 395). 

Модусами-директивами зі значенням заборони адресанти в 
писемному спілкуванні послуговуються зазвичай тоді, коли хочуть 
передати оцінно-експресивне ставлення до подій, фактів. Для 
передачі емотивного ставлення використовують розповідні, 
спонукальні, питальні речення, підсилені окличною інтонацією. 

 
 Модуси-директиви зі значенням протесту 
Основою для модусів-директив зі значенням протесту служить 

рішуче заперечення адресанта проти певних дій, рішень адресата. 
Ілокутивна сила, спрямована на адресата, полягає у втіленні 
комунікативної інтенції адресанта: заперечити обвинувачення на 
адресу відправника мовлення про чинний стан речей, певні дії, які 
шкодять інтересам адресанта, скасувати певні ухвали, переконати 
адресата змінити думку, ставлення до адресанта. 

Модуси-директиви зі значенням протесту в листах виражає 
експліцитно: 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру 
− перформатив дієслова протестую, скаржусь (у значенні 

протестую), напр.: Я протестую, бо у нас немає такого закону, 
щоб пошта мала права одкривати листи. Проте пош[т]
мейстер роздер коверту і конфіскував ті нещасні і невинні 
вирізки, немов щось страшне. Звісно, я зажадав протоколу і 
буду скаржитися аж до найвищого уряду, звичайно в потребі, 
та що з того: вирізки пропали (М. Коцюбинський до В. 
Гнатюка, 31 жовтня 1903 р., с. 296);  

− іменник апеляція, що залежить від інфінітива з модальним 
предикативом  треба, напр.: Мене таки виключено. З дуже 
жорстоким формулюванням. Треба подавати апеляцію. Це 
затримає мене ще кілька день у Харкові (М. Куліш до  
О.К. Корнєєвої-Маслової, 1 липня 1934 р., т. 2, с. 655). 

Інтенсивність протесту може зберігатись у висловленнях-реченнях 
приховано, імпліцитно й супроводжуватись дієслівними формами із 
заперечними частками не, ані, прислівником ніколи, напр.: Я, 
добродію, артист, перш усього артист, і не схибив я перед 
українським театром ані на півмізинця; я не запродався, як мене 
кликали у 1887  р. на імператорську сцену і давали великі гроші (М. 
Кропивницький до Б. Грінченка, 19 грудня 1900 р., т. 6, с. 487). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2510405
Rectangle

2510405
Rectangle


