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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Антропоцентричне спрямування лінгвістичних студій останніх десятиліть 

зумовлює основоположний розгляд людини як носія мови та мови як 

репрезентативної форми людської свідомості. Мова вивчається не як стала 

система, а як засіб вираження людських намірів та бажань у світлі 

функціонування різних типів дискурсу.  

Попри те, що багатогранність та безмежність палітри людських бажань 

ставала об’єктом досліджень у різних галузях науки, роль бажань, їх омовлення 

у формуванні внутрішнього світу особистості, у визначенні ролі людини в 

соціумі не втрачає актуальності.  

Проблематика цього дослідження звернена до комплексного аналізу 

категорії оптативності. Питання мовного представлення семантики бажальності 

неодноразово ставало предметом дослідження багатьох лінгвістів у структурно-

семантичному підході (І. Адамсон, О.В. Алтабаєва, О.В. Бондарко, 

М.К. Гусаренко, Н.Р. Добрушина, О.А. Жук, О.В. Кокова, М.В. Колосова, 

О.Є. Корді, С.В. Мастерських, О.О. Пелих, Т.І. Распопова, С.В. Скомаровська, 

Л.В. Умрихіна, О.В. Ханіна, О.Б. Шестакова, P. Grosz), проте наукових розвідок 

стосовно семантико-прагматичних параметрів оптатива ані в закордонному, ані 

у вітчизняному мовознавстві ще не було. 

З’ясування категорійного статусу оптативності, висвітлення оптативних 

відношень в українському та англійському художніх дискурсах і засобів їх 

вираження з опертям на теоретико-методологічні засади лінгвопрагматики й 

дискурсології визначають актуальність роботи. Зіставно-типологічний та 

порівняльний аналіз мовного втілення оптатива в неблизькоспоріднених мовах, 

а саме українській та англійській мовах, сприяє виявленню особливостей його 

семантичної організації та прагматичної поведінки, а також встановленню 

характеристик дискурсивної реалізації. Окрім того, пропоноване зіставно-

порівняльне дослідження дасть змогу виявити, крім універсальних і 

типологічних рис, специфічні особливості обох мов. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Проблематика 

дисертації входить до кола питань, які досліджують на кафедрі загального та 

германського мовознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» в межах наукової теми Міністерства освіти і науки 

України «Лінгвістика тексту» (0115U006807). Тему затверджено вченою радою 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(протокол № 11 від 30 листопада 2010 року) та Науковою радою «Закономірності 

розвитку мов і практика мовної діяльності» Інституту мовонавства 

ім. О.О. Потебні НАН України (протокол № 3 від 26 червня 2012 року).  

Мета роботи полягає у виявленні та зіставно-порівняльному аналізі 

особливостей семантико-прагматичних параметрів оптатива в сучасних 

українській та англійській мовах.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

 уточнити термінологічний апарат дослідження та розробити комплексну 
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методику аналізу оптативності в українській та англійській мовах;  

 інвентаризувати й описати засоби мовного втілення оптативності в 

українській та англійській мовах;  

 виділити типи оптативних висловлювань та провести семантико-

прагматичний аналіз їх функціонування в українському та англійському 

художніх дискурсах;  

 виявити й охарактеризувати оптативні ситуації, їх ієрархічність, складові 

та з’ясувати їх роль у вербалізації бажання в українському та англійському 

художньому мовленні;  

 встановити й описати дискурсотвірність оптативності в досліджуваних 

дискурсах;  

 виявити способи представлення компонентів оптативних ситуацій та 

схарактеризувати їх параметри. 

Об’єктом дослідження є оптативні висловлювання в сучасних українській 

та англійській мовах.  

Предметом дослідження є семантичні, лінгвопрагматичні та дискурсивні 

властивості оптативних висловлювань в українській та англійській мовах.  

Матеріалом дослідження слугували 1200 фрагментів з англомовної та 

української художньої літератури з оптативними висловлюваннями. Матеріал 

дослідження добирався методом суцільної вибірки із сучасних українських та 

англійських творів загальним обсягом понад 20000 сторінок. Усі твори датовані 

ХХІ ст., тобто представляють сучасний зріз художньої літератури.  

Загальнонауковим та методологічним підґрунтям роботи є 

антропоцентризм, що акцентує увагу на ролі людського чинника в когнітивних 

та комунікативних процесах (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, С.А. Жаботинська, 

О.С. Кубрякова, М.В. Нікітін, А.М. Приходько та ін.). Конкретно-науковою 

методологією є дискурсивна лінгвопрагматика, яка інтегрує досягнення 

лінгвопрагматики (Л.Р. Безугла, І.П. Сусов, І.С. Шевченко, W. Croft) та 

дискурсології (А.Д. Бєлова, А.П. Мартинюк, R. Wodak, T. van Dijk). 

Мета й завдання дисертації, а також специфіка досліджуваного об’єкта 

зумовили необхідність комплексного використання низки методів. Описово-

аналітичний метод застосовано під час аналізу емпіричного матеріалу з 

подальшим описом й узагальненням результатів. Методи аналізу і 

синтезу використано в аналітичних оглядах підходів до вивчення категорії 

оптативності; гіпотетико-дедуктивний метод – для аналізу мовних засобів 

вираження оптативності на лексичному та граматичному рівнях; метод 

моделювання – для побудови моделі оптативної ситуації, що дало змогу 

відтворити компонентну структуру реалізації оптативності; методика дискурс-

аналізу була застосована для аналізу загальної референтної спрямованості 

фрагмента зі змістом оптативного висловлювання; методика прагматичної 

інтерпретації дала змогу визначити прагматичні пресупозиції оптативних 

висловлювань з метою коректного трактування їх значення. Зіставний та 

типологічний методи використовувалися для виявлення спільних та відмінних 

рис вираження категорії оптативності в досліджуваних мовах.  
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Наукова новизна результатів дослідження, отриманих особисто 

здобувачкою наукового ступеня і поданих на захист, полягає в тому, що в 

дисертації вперше здійснене комплексне дослідження оптативності в 

українському та англійському художніх дискурсах. Уперше системно 

представлено опис категорії оптативності через її предикативний та 

предикатний види, які об’єктивуються в українському та англійському художніх 

дискурсах. Основний результат дослідження полягає в обґрунтуванні 

дискурсотвірності категорії оптативності, визначенні типів адресованості в 

оптативних висловлюваннях, виокремленні семантичної типології 

предикативних та предикатних висловлювань. У роботі виявлено й лінгвістично 

реконструйовано архітектуру оптативних ситуацій, з’ясовано способи 

представлення їх структурних компонентів, охарактеризовано ієрархію цих 

ситуацій. 

Наукова новизна результатів дослідження може бути узагальнена в таких 

положеннях, що виносяться на захист:  

1. Із позицій дискурсивної лінгвопрагматики оптативність постає як 

бінарна об’єктивно-суб’єктивна категорія, як особлива форма пізнання світу, що 

отримує своє втілення в різнорівневих мовних засобах, які організовані за 

ядерно-периферійним принципом.  

2. Репрезентативну основу категорії оптативності становлять граматичні та 

лексико-синтаксичні засоби. Їх системна організація та дискурсивне 

функціонування уможливлює виявлення особливостей вираження семантики 

оптативності через субкатегорійні предикативні та предикатні значення. 

Основними типологічними видами предикативної оптативності в українській та 

англійській мовах, яка реалізує відношення між мовцем і бажаною семантичною 

ситуацією, є висловлювання зі значенням власне бажання, поради/спонукання, 

побоювання, осуду, нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого та 

побажання. Предикатна оптативність, яка віддзеркалює відношення між мовцем 

і предикатною ознакою, що приписується мовцем суб’єкту виконання бажання, 

представлена в українському та англійському художніх дискурсах 

висловлюваннями зі значенням фізичних дій, психоментальних дій, 

аудіовізуального сприйняття, нездійсненного бажання-шкодування стосовно 

минулого, поради/спонукання/прохання, вербальних дій, намірів комплексної 

діяльності, фізичної дії, спрямованої на зміну структури об’єкта, та значенням 

побажання. 

3. Архітектура оптативних ситуацій є універсальною в обох досліджуваних 

мовах і в обох субкатегорійних видах оптативності та визначається низкою 

базових та факультативних компонентів. Універсальними складовими 

оптативних ситуацій в українському та англійському художніх дискурсах є автор 

висловлювання, адресат висловлювання, суб’єкт висловленого в оптативній 

ситуації бажання, предмет бажання, об’єкт бажання та інтенсифікатор бажання. 

Визначені компоненти мають імпліцитне або експліцитне представлення, 

вербалізуються дейктичними засобами, а також знаходять метафоричне 

втілення. Ієрархія оптативних ситуацій має бінарне представлення. 
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Мікроситуації перебувають в ієрархічно рівних відношеннях або ж відтворюють 

гіперо-гіпонімійний зв’язок. 

4. Дискурсивне функціонування оптативних висловлювань обох видів в 

українській та англійській мовах підтверджує дифузність типологічних значень 

та сумісність уживання предикативної та предикатної оптативності в дискурсі. В 

українському та англійському художніх дискурсах оптативність має 

дискурсотвірний потенціал, адже ця категорія структурує та зорганізовує 

інформаційно-змістову складову висловлювання, що передає значення бажання. 

Це дає підстави говорити про конструювання мовцем паралельного світобачення 

та його мовну об’єктивацію за допомогою оптативних висловлювань. 

Українському художньому дискурсу притаманна більша міра використання 

оптативів у їх дискурсотвірній реалізації. 

5. Поєднання вербального вираження бажаного та реального має фігуро-

фонове представлення в українській і в англійській мовах. Контрастивність 

зображення реальної та бажаної ситуації є засобом досягнення динамізму оповіді 

та відтворення емоційно-психологічного стану мовця. 

6. Категорія оптативності у своїй предикативній та предикатній реалізаціях 

має універсальний характер в обох досліджуваних мовах. Значення бажання 

передається різними граматичними та лексико-синтаксичними способами, однак 

актуалізується в межах типової оптативної ситуації. У межах антропоцентрично 

орієнтованого підходу параметри авторизованості, адресованості, 

бенефактивності показують полісуб’єктний потенціал категорії оптативності та 

мають прагматично-пресупозиційну основу в обох досліджуваних мовах.  

Теоретичне значення роботи визначається її внеском у формування 

наукових уявлень про категорію оптативності, що сприяє розбудові теоретичних 

підвалин теорії модальності. Виявлення дискурсотвірного потенціалу 

оптативності, визначення архітектури оптативних ситуацій, виділення та 

систематизація їх компонентів та ієрархічного представлення в українському та 

англійському художньому дискурсах удосконалюють наукове знання в галузі 

теорії оптативності, дискурсивної лінгвопрагматики, а також контрастивної 

лінгвістики. Встановлення значення параметрів авторизованості, адресованості 

та бенефактивності є внеском в утвердження антропоцентричної парадигми 

лінгвістичних студій. Розроблена методика аналізу оптативних висловлювань в 

українському та англійському художньому дискурсах поглиблює теорію 

оптативності в царині її дискурсивної спрямованості. 

Практична цінність дисертації полягає в тому, що її матеріали можуть 

бути використані в навчальному процесі вищих закладів освіти в лекційних 

курсах з теоретичної граматики (розділ «Дієслово»), лексикології (розділ 

«Семантична структура слова») та стилістики (розділ «Функціональні стилі») 

української та англійської мов, курсах за вибором із дискурсології, прагматики, 

а також у написанні курсових і магістерських робіт. Результати дослідження 

можна використати у створенні навчально-методичних розробок і посібників для 

студентів-філологів.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації були 

апробовані на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: 

ХІ Міжнародній науковій конференції «Семантика мови і тексту», м. Івано-

Франківськ, 26-28 вересня 2012 року; Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих науковців «Полілог культур: освітній і культурологічний 

аспекти», м. Чернігів, 26 березня 2013 року; Міжнародній науковій інтернет-

конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації (ELLIC 2013)», м. Івано-Франківськ, 13 березня 2013 

року; Українсько-російській школі-конференції молодих учених «Сучасні 

дослідження мови та літератури», м. Донецьк, 26-29 березня 2014 року; VI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Світ мов: ракурс і перспектива», 

м. Мінськ, 22 квітня 2015 року; VІI Міжнародній науково-практичній 

конференції «Світ мов: ракурс і перспектива», м. Мінськ, 22 квітня 2016 року, а 

також на щорічних звітних наукових конференціях професорсько-викладацького 

складу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (2010-2021 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 9 статтях 

(6 одноосібних та 3 у співавторстві), з яких 5 надруковано у фахових виданнях 

України, 1 – за кордоном, та у 4 тезах доповідей на конференціях.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна праця загальним обсягом 266 

сторінок (обсяг основного тексту – 228 сторінок) складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками, загальних висновків, списку використаної літератури 

(392 позиції) та списку джерел ілюстративного матеріалу (66 позицій). У 

дисертації подано 45 таблиць.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, визначено його завдання, об’єкт і предмет, розкрито наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів, описано методи дослідження, 

схарактеризовано фактичний матеріал, вказано апробацію і структуру роботи. 

Перший розділ «Теоретичні засади дослідження категорії 

оптативності» присвячено аналізу сучасних підходів до трактування 

оптативності, її логіко-філософським засадам та когнітивним параметрам, а 

також питанням категорійного статусу та місця оптативності в системі мови. 

Філософські передумови розгляду теорії оптативності передбачають аналіз 

структуротвірного поняття «бажання», що уможливлює розуміння природи 

бажання та сприяє різноаспектному, глибокому дослідженню лінгвального 

вираження цього феномена. Питання бажання ставало об’єктом дослідження 

відомих філософів Античності (Протагор, Аристотель та ін.), Середньовіччя 

(Августин, Фома Аквінський, П. Абеляр, Г. Гегель та ін.), Відродження та 

Нового Часу  і не втратило актуальності у ХХ та ХІ ст. (Ж. Лакан).  

Основою категорії оптативності є бажання. Ураховуючи те, що бажання є 

складним феноменом, у якому поєднуються власне лінгвальні, логічні, 

психологічні та екстралінгвальні складові, що дає йому змогу конструювати 
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сферу ірреальності (J. Marks), під час формування бажань між реальним та 

нереальним/віртуальним світом необхідно брати до уваги людину/мовця, його 

психологічні особливості, ієрархію двох світів у системі цінностей індивіда 

(D. Geeraerts, Н. Cuyckens).  

Пропонована антропоцентрична парадигма уможливлює широке 

трактування категорії оптативності, яку формують різнорівневі мовні засоби, що 

слугують вираженню інтенцій мовця. Процеси концептуалізації світу людських 

бажань мають суб’єктивний, індивідуальний характер, а проекцію бажань у 

мовну систему здійснює мовець, який у переважній більшості випадків є 

суб’єктом бажань. Тому концептуальну основу категорії оптативності становить 

авторське співвідношення зовнішнього світу із внутрішнім образом світу, із 

власними уявленнями про реалізацію певних ситуацій.  

 Під час аналізу категорії оптативності необхідно брати до уваги 

реальність/ірреальність бажання; суб’єкт бажання, його психологічні, статусні, 

вікові характеристики; часову належність бажаної ситуації; лексико-

семантичний зміст оптативного висловлювання, який корелює з граматичною 

формою; кореляцію з іншими модальними значеннями; інші екстралінгвальні 

фактори (прагматичні пресупозиції, інтенції мовця, контекст, характер об’єкта 

бажання). Тому в цій роботі ми трактуємо оптативність як функціонально-

семантичну категорію, яка об’єднує оптатив, тобто граматичне ядро, та всі 

функціональні аналоги оптатива в системі засобів вираження бажальності. 

Відмінності у вираженому значенні та специфіка засобів вираження цієї категорії 

дають підстави виділити два типи оптативності – предикативну та предикатну. 

Структурно категорію оптативності конституюють різнорівневі мовні 

засоби, призначені для вираження бажання суб’єкта (як мовця, так і не-мовця) у 

вигляді модальних відношень. Категорійна семантика бажальності має 

різноаспектний характер, однак виразно простежуються два модальні аспекти, у 

яких вона може бути представлена. Це модальне значення може бути 

предикативним, притаманним усьому висловлюванню, або ж предикатним, 

тобто пов’язаним з оцінкою мовцем відношення предиката до суб’єкта в 

модально-часовому плані. Висловлювання з предикативною оптативністю 

відповідають відношенням «мовець – семантична ситуація, яка є бажаною», 

тоді як у висловлюваннях із бажальністю предиката реалізуються відношення 

«мовець – предикативна ознака, приписана мовцем суб’єкту висловлювання як 

бажана для останнього». Ядром категорії оптативності є оптативні 

висловлювання з предикативною оптативністю, вираженою граматичними 

засобами, а периферією – висловлювання з предикатною оптативністю, 

представленою лексико-синтаксичними засобами.  

Оптативні ситуації є різновидом модальних ситуацій, які передбачають 

наявність суб’єкта волевиявлення, представлене у волевиявленні прагнення 

змінити певну ірреальну ситуацію в ситуацію реальну, необов’язковість 

адресованості волевиявлення і відсутність суб’єкта-виконавця як обов’язкового 

учасника ситуації. Тому аналіз оптативних ситуацій передбачає розгляд таких її 

складових: автор висловлювання, адресат висловлювання, суб’єкт висловленого 
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в оптативній ситуації бажання, модальний модифікатор, предмет бажання, 

об’єкт бажання, інтенсифікатор бажання, а також прийняття до уваги таких 

семантичних параметрів, як авторизованість, адресованість, бенефактивність, 

потенційність, ступінь необхідності виконання та ступінь інтенсивності бажання 

та ієрархічність. 

У другому розділі «Методологічні підвалини дослідження семантико-

прагматичних параметрів оптатива в українській та англійській мовах» 

визначено методологію аналізу оптативних висловлювань в українській та 

англійській мовах, яка базується на використанні методів, прийомів і процедур, 

релевантних для природи досліджуваних явищ. Обгрунтовано врахування 

лінгвопрагматичного та дискурсивного підходів до визначення феномена 

оптативності, які спрямовані на з’ясування характеру оптативних висловлювань 

і розкриття їх прагматичних функцій. 

Методологічну основу роботи становлять дослідження вітчизняних та 

закордонних учених у різних галузях лінгвістики, а саме: у сфері теорії 

модальності (О.В. Бондарко), зокрема теорії оптативності (О.В. Алтабаєва, 

Л.В. Умрихіна); лексичної семантики (І.В. Арнольд, Н.Д. Арутюнова, 

І.М. Кобозева, Й.А. Стернін); когнітивної лінгвістики (А. Вежбицька, 

О.С. Кубрякова); теорії мовленнєвих актів (З. Вендлер, Л.М. Медвєдєва, 

А.М. Приходько, І.С. Шевченко, Л.Р. Безугла). 

У роботі застосовано комплексну методику, що реалізується в п’ять 

основних етапів. На першому етапі дисертаційної роботи на основі гіпотетико-

дедуктивного методу та за допомогою методик структурного методу виділено 

та описано предмет дослідження, що передбачало виокремлення одиниць 

аналізу, їх членування, а також класифікацію та інтерпретацію виділених 

одиниць. На цьому етапі здійснено аналіз мовних засобів у вибірці для 

визначення лексем із семантичним значенням оптативності методом 

компонентного аналізу, який спрямований на експлікацію семантичної 

структури слова та уточнення денотативних і конотативних значень. Логіка 

застосування дистрибутивної методики виходить із розуміння того, що кожна 

мовна одиниця має своє особливе оточення, тобто в дистрибутивних 

відношеннях проявляється її функціональне призначення. Метод дистрибуції 

був застосований для визначення додаткових оцінних  характеристик, яких може 

набути оптатив у художній прозі. 

На другому етапі проведено вибірку фрагментів з оптативними 

висловлюваннями. Дискурсивні фрагменти добиралися методом суцільної 

вибірки та містили контекст, який дає змогу провести релевантний аналіз 

оптативної ситуації. Наприклад: Словом, увесь світ святкуватиме, весь світ 

радітиме. Помолились би за Вифлеєм, де народився Син Божий. Там на Різдво 

буде темно й безлюдно. Там не до свята. Там говорить війна (Записки 

українського самашедшого, Л. Костенко).  

На третьому етапі серед вибраних фрагментів відбувся розподіл за 

критерієм субкатегорійного оптативного значення – на висловлювання з 

предикативною та предикатною оптативністю. Предикативна оптативність 
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структурується передусім за допомогою ірреально-модальних форм дієслова в 

українській мові, наприклад: А зараз вина би. Вина немає також. Взагалі в цій 

квартирі нема нічого, окрім запаху колишнього господаря (Чотири пори життя, 

М. Матіос) та частки if only в англійській: Our little life is rounded with a sleep … 

If only it was somebody else’s story and not mine (Started early, Took My Dog, 

K. Atkinson). Предикатну оптативність вербалізують дієслова зі значенням 

бажання в реальному та ірреальному вимірах. Пор., наприклад, в українському 

художньому дискурсі: Не виключаю, що я розтягував час або навіть прагнув 

його зупинити, дошукуючись якихось особливих і особистих зв’язків з цим 

містом, котре так елегантно дає бачити себе з гори (Лексикон інтимних міст, 

Ю. Андрухович); Я хотів би цю дружбу засейвити – час летить, малому 

потрібен старший товариш (Записки українського самашедшого, Л. Костенко); 

та в англійській художній літературі: Most said yes; Debbie, though, was tired and 

hungry and just wanted to go home (The Innocent Man, J. Grisham); On this topic, 

no. But I would like your permission to contact Wayne Tedrow Senior, on Mr. 

Hughes’ behalf (The Cold Six Thousand, J. Ellroy). 

На четвертому етапі на основі виділених нами семантичних типів 

оптативних висловлювань (оптативні висловлювання зі значенням власне 

бажання, поради/спонукання, побоювання, осуду, нездійсненного бажання-

шкодування стосовно минулого та побажання, фізичних дій, психоментальних 

дій суб’єкта, аудіовізуального сприйняття, прохання, побоювання) здійснено 

диференціацію вибраних фрагментів за цієї ознакою. На цьому етапі також 

проводилась ідентифікація дискурсотвірної ролі оптативності, яка передається 

як кількаразовим використанням одного або обох видів оптативності. 

На п’ятому етапі здійснювався комплексний аналіз оптативних ситуацій, 

який складався з кількох етапів та базувався на низці методів. Для наочної 

демонстрації адресатно-референтних відношень у комунікативній ситуації 

реалізації оптативності використано метод моделювання – універсальний 

науковий метод, який дав змогу спрощено відтворити (змоделювати) 

компонентну структуру ситуації реалізації оптативності. Модель комунікативної 

ситуації, за розробленою І.Д. Карамишевою типологією, трактуємо як певне 

концептуальне утворення, що відображає використання мови мовцями. Оскільки 

загальна комунікативна ситуація має виразну організаційну структуру, що 

складається з таких елементів, як адресат, адресант, референт, зміст 

повідомлення, канал комунікації, контекст, а оптативна ситуація має ще 

компоненти предмета бажання, суб’єкта виконання бажання тощо, то її 

формальне представлення у вигляді моделі є досить дієвим методом у сучасних 

лінгвістичних дослідженнях. Модель комунікативної ситуації (дискурсу) «є 

системною кореляцією визначених складових, що опосередковують 

інформаційний обмін і комунікативні дії, а також співвідношення деяких 

операцій, результатом якого є передача інформації від джерела-адресанта через 

його текст до реципієнта-адресата» (О.О. Селіванова). 

На цьому ж етапі використовувався метод дискурс-аналізу, який услід за 

Ф.С. Бацевичем, трактуємо як дослідженням вияву суб’єктивних чинників 
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соціального характеру у спілкуванні особистостей, унаслідок чого утворюються 

дискурси. Метою цієї методики є виявити соціальні, психічні, духовні, культурні 

чинники, що впливають на бажання зміни реального стану речей. Методика 

дискурс-аналізу була застосована для дослідження оптатива в тісному зв’язку з 

учасниками комунікативних ситуацій, у яких вони були вжиті, при цьому 

брались до уваги такі чинники, як соціальний статус учасників спілкування, 

віковий аспект, враховувалися канонічність/неканонічність ситуації спілкування 

та використання дейктичних засобів як проявів авторизованості та адресованості 

бажання, аналізувалася комунікативна та психологічна дистанція між 

співрозмовниками, від якої безпосередньо залежала реалізація оптативних 

висловлювань у дискурсі, аналізувалися бенефактивність, потенційність, міра 

необхідності виконання та ступінь інтенсивності (градуйованість) бажання, 

визначалися бенефіціанти бажаної дії, досліджувався вплив симетричності/ 

асиметричності комунікативних статусів співрозмовників у ситуації реалізації 

оптативності.  

На цьому ж етапі виявлено прагматичні характеристики оптативних 

утворень за допомогою сукупності методів прагматичної інтерпретації, під 

якою розуміємо аналіз, що «встановлює засоби існування комунікативної 

співпраці і комунікативного конфлікту, типи впливу на адресата, правила 

оптимізації цього впливу» (О.О. Селіванова). У роботі за допомогою сукупності 

методів прагматичної інтерпретації визначалися особливості вживання 

оптативів у діалозі, ідентифікувалися прагматичні пресупозиції оптативних 

висловлювань із метою коректного трактування їх значення, проводився аналіз 

реалізації оптативів у художній прозі як засобів емоційного вираження, 

аналізувалась аксіологічна складова реалізації оптативних висловлювань та на 

основі цього визначалося позитивне/негативне ставлення мовця до слухача, 

вивчалася специфіка оптативів як засобів впливу на адресата. 

У третьому розділі «Вираження предикативної оптативності в 

українській та англійських мовах» здійснено розгляд семантико-прагматичних 

характеристик предикативних оптативних висловлювань, виділено їх 

типологічні види, а також проаналізовано основні складові оптативних ситуацій. 

Виокремлено продуктивні формули цих висловлювань. Визначено, що 

предикативна оптативність в українській мові найбільш продуктивно 

представлена конструкціями з часткою б (би), а в англійській – із часткою if only. 

В обох порівнюваних мовах основними типологічними видами 

предикативної оптативності є висловлювання зі значенням власне бажання (Х 

хоче, щоб здійснилося У), поради/спонукання (Х хоче, щоб Y здійснив Z), 

побоювання (Х не хоче, щоб здійснилося Y, Х боїться, що Y є/ буде), осуду (Х 

хоче, щоб здійснилося Y, однак думає, що Y не здійснилося), нездійсненного 

бажання-шкодування стосовно минулого (Х хоче, щоб здійснилося Y, однак Y не 

здійснилося). Значення побажання (Х бажає, щоб здійснилося Y) у 

висловлюваннях з предикативною оптативністю спостерігаються лише в 

українській мові і мають негативне спрямування. 
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Предикативні оптативні висловлювання зі значенням бажання є 

найпоширенішим видом оптативних висловлювань, оскільки передають власне 

бажання, без додаткових семантичних нашарувань. 

Наприклад, у цій оптативній ситуації присутні базові компоненти, а саме – 

суб’єкт-мовець, адресат та предмет бажання: “The locks are mechanical, easy to 

pick, if only I had the right tool,” Wiqi texted. “I had the same problem in the main 

library.” “I have a tool.” Luci reached into her Left Bank Book bag and came up with 

a slender lock pick. “Wow!” he said, then repeated the word spelled backwards, 

“woW, you come prepared. Are you a girl scout?” Wiqi texted. With his other hand he 

worked the thin, flexible metal into the lock (I love U, E. Herbert). Мовець (Wiqi) та 

адресат (Luci) перебувають в канонічній ситуації спілкування. У фрагменті 

мовець та адресат експліцитно представлені, як і предмет бажання (had the right 

tool), який має предметний характер та стає не стільки емоційним проявом мовця, 

як максимально конкретизованою вербалізацією не просто бажання, а способу 

вирішення певної проблеми. Очевидно, що бенефіціантами стануть обидва 

учасники цієї потенційної дії. 

Оптатив структурує та організовує інформаційно-змістову складову, що 

дає підстави говорити про конструювання мовцем паралельного світобачення та 

його мовну об’єктивацію оптативними конструкціями. Водночас, в обох 

досліджуваних мовах спостерігаємо переплетіння мовної об’єктивації бажаної 

ситуації та реального стану речей. Співвідношення реального та ірреального в 

аналізованих фрагментах художнього дискурсу з оптативними предикативними 

висловлюваннями має фігуро-фонове представлення, адже об’єктивація 

бажаного нереального стану справ відбувається в обрамленні реальної ситуації, 

або ж навпаки – реальність є тлом для бажаної дійсності.  

Оптативна ситуація може містити кілька предметів бажання, які, 

відповідно, конструюють оптативні мікроситуації з різними параметрами 

адресованості, бенефактивності й потенційності, наприклад: Вистачало, думав 

він, ще півгодини нікуди не рипатися, Бомчик саме брав утретє по п’ятдесят, 

вистачало не квапитися, вона сама казала, що лише на п’ять хвилин, що лише до 

знайомих, вистачало розминутися, хай би хтось інший ловив за лікоть, хай би 

комусь іншому так щастило, зате сьогодні я був би собою, а не кимось, я жив 

би власним життям, грав би кобіт наліво й направо, спокушав би юних мавп, 

таких як ця, трепетав би від весен, як двадцять років тому, і не 

перетворювався в потенційно патентованого імпотента. (Дванадцять 

обручів, Ю. Андрухович). Автор висловлювання виражає такі побажання, які 

можна навести у формі прагматичних пресупозицій, які є окремими бажаннями 

і мікрокомпонентами єдиної оптативної ситуації. Варто відзначити наявність 

спільного автора висловлювання, однак різну адресованість цих висловлювань. 

Адресатом перших двох є інший суб’єкт (хтось інший), решту висловлювань є 

автореферентними та виражають радше емоційний стан мовця, адже в них ми 

бачимо, що суб’єкт бажання збігається із суб’єктом-потенційним виконавцем, 

однак автор описує бажаний стан, а не констатує необхідність здійснення певних 

кроків задля його досягнення. Це і є власне висловлення «бажання заради самого 
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бажання». Варто також відзначити дискурсотвірну роль оптатива в наведеному 

фрагменті дискурсу, адже саме крізь призму оптатива формується картина 

бажання мовця, саме оптатив є засобом вираження цього бажання та його опису. 

Оптатив структурує та організовує інформаційно-змістову складову, що дає 

підстави говорити про конструювання мовцем паралельного світобачення та 

його мовну об’єктивацію за допомогою оптативних конструкцій. 

В обох мовах спостерігаємо дискурсотвірну роль оптативності з ієрархічно 

рівними мікроситуаціями та мікроситуаціями з гіперо-гіпонімійними 

відношеннями, динамічні та статичні, фізичні та психоментальні, предметні та 

метафоричні предмети бажання, що є свідченням дифузності значень категорії 

оптативності. Показано, що така різноплановість дій притаманна й українському, 

й англійському дискурсу та зумовлена характером людського спілкування. 

Аналіз мовного матеріалу виявив переважання дискурсотвірних оптативних 

фрагментів в українському художньому дискурсі, що свідчить про емоційність 

цього виду дискурсу. Суб’єктивність виконання бажання в оптативних 

висловлюваннях із предикативною оптативністю має полісуб’єктний характер і 

в обох корпусах залучає автора висловлювання, адресата та інших суб’єктів. 

В обох досліджуваних мовах оптативні висловлювання представлені 

оптативними ситуаціями, які містять як базові складові, так і інші компоненти. 

Релевантним виявився аналіз таких параметрів оптативності в українській та 

англійській мовах: авторизованості, що показало, що оптативні предикативні 

висловлювання стають засобами вираження суб’єктивної позиції мовця стосовно 

реальності; адресованості, що дало змогу простежити фактор адресата в 

ситуаціях канонічного спілкування та визначити особливості аутореферентного 

дискурсу в межах оптативних фрагментів, показавши його, відповідно, як форму 

стандартизованої діалектики обмірковування та уявного спілкування з вищими 

силами; бенефактивності, що дало змогу виявити бенефіціантів бажаної дії, 

представлених в обох досліджуваних дискурсах імпліцитно/експліцитно та 

полісуб’єктно. В українській та англійській мовах компоненти оптативних 

ситуацій мають універсальне представлення та аналогічне використання, що 

підтверджує універсальність значення бажання. 

У четвертому розділі «Предикатні оптативні висловлювання в 

українській та англійській мовах» встановлено, що репрезентацію 

концептуального змісту оптативності в сучасних українській та англійській 

мовах здійснюють не лише граматичні, а й лексичні та лексико-синтаксичні 

засоби. Оскільки в обох досліджуваних мовах оптативна модальність може 

належати не лише реченню загалом, але й бути властивістю предиката, вона 

може входити в систему значень предиката і доповнювати загальну семантику 

речення. Якщо і в українській, і в англійській мовах граматична репрезентація 

бажання опирається на форму оптатива, то лексико-синтаксична репрезентація 

пов’язана зі сферою комунікативних інтенцій мовця. Аналіз їх формування, 

вираження в різних мовленнєвих актах під час передання категорійної семантики 

оптативності дав змогу виділити представлені значення та різновиди, мовні та 

мовленнєві засоби.  
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У результаті поетапного аналізу було виділено семантичні диференційні 

ознаки, які є універсальною смисловою рисою оптативних предикатних та 

предикативних висловлювань: потенційність бажаної дії, інтенційність, 

авторизованість, адресованість, бенефактивність бажаної дії, часова 

спрямованість висловлювання. Основними типологічними видами предикатної 

оптативності є висловлювання зі значенням фізичних дій (бажати повернутися, 

хотіти би тримати; want to hear, want to leave), психоментальних дій (хотілося 

пожартувати, затримати пережите; want to restore value, want to help), 

аудіовізуального сприйняття (хотіти почути, побачити; want to see, hear), 

нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого (хотіла мати; wanted 

to go), поради/спонукання/прохання (хотіти, щоб Х зробив У; wanted X to do Y), 

вербальних дій (хотіти розповісти, поділитися; wanted to tell, to discuss), намірів 

комплексної діяльності (мати бажання вивчати, прагнути заволодіти; want to 

study, to participate), фізичної дії, спрямованої на зміну структури об’єкта та 

значенням побажання (хотіти збудувати; want to destroy), побажання (бажати 

щасливого життя, звершень; wish a long and prosperous life, a safe trip). 

В обох досліджуваних мовах за співвідношенням модусного та диктумного 

компонентів відносно суб’єкта виділено два види предикатної оптативності: Я-

бажання, де мовець за допомогою модусу виражає своє бажання, та Х-бажання, 

коли мовець приписує модальний стан бажання іншому суб’єкту. Така 

полісуб’єктність притаманна художньому дискурсу обох досліджуваних мов. 

Наступному фрагменті ілюструє комплексність оптативної ситуації: Він 

ласкаво – аж трохи чудуючись, скільки в ньому, виявляється, скритих запасів 

ніжности, – провів рукою їй по плечах – тепер її присутність поруч була 

приємна, хотілося до неї говорити, пестити, затримати пережите.  – Та ти 

таки направду помічна медсестра, дівчино! Хоч представляй тебе до вирізнення 

наказом штабу – за самовіддане зцілення раненого… По паузі вона відгукнулась, 

але зовсім не жартом – зміненим, сомнамбулічним голосом (сам звук якого знов 

наповнив його радісною свідомістю своєї моці): – Я б хотіла зараз умерти… за 

тебе. – Цур-пек, на пса уроки – що таке кажеш! – проте був мимоволі 

підлещений. (Музей покинутих секретів, О. Забужко). У наведеному уривку дві 

оптативні ситуації. Перша представлена суб’єктом-мовцем, який є автором 

твору, адресатом-читачем та суб’єктом виконання бажання, а також складається 

з трьох мікроситуацій, які перебувають на одному ієрархічному щаблі та 

актуалізують різні предмети бажання (говорити, пестити, затримати 

пережите). Характер цих предметів є психофізичним (пестити) і ментальним 

(говорити, затримати пережите). Дві перші бажані дії є предметними, однак 

останню ми кваліфікуємо як образно-метафоричну. Друга оптативна ситуація 

реалізується в канонічній ситуації спілкування, у діалозі, де автором оптативного 

висловлювання та суб’єктом висловленого бажання є персонаж, представлений 

займенником вона, а адресатом – персонаж, представлений займенником він. 

Предметом бажання є дія померти, яка має стати динамічною зміною стану 

мовця. Характерно, що бажана дія є не прямою номінацією бажання, а радше 

емоційно-психологічним вираженням стану мовця. Наведений контекст дає нам 
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змогу зрозуміти, що стан цей є позитивним, як і позитивною є реакція адресата 

на висловлене побажання (проте був мимоволі підлещений), однак не дає змоги 

дійти висновків стосовно бенефіціантів висловленого бажання. Адже предмет 

бажання не є позитивним, оскільки не є позитивною й оцінка результату. 

Аналогічні міркування стосуються й потенційності бажання, яке ми 

кваліфікуємо як бажання без вказівки на здійсненність. Отже, образність 

висловленого в оптативній ситуації бажання впливає на визначення його 

бенефактивності та потенційності. 

Зважаючи на загальновизнане співвідношення предикативної  та 

предикатної оптативності відповідно до принципу «ядро-периферія», метою 

цього розділу було показати доцільність залучення периферійних засобів 

вираження оптативності до аналізу спектру засобів вираження цієї категорії. 

Дослідження оптативних предикатних висловлювань показало типовість 

представлення оптативних ситуацій в українській та англійській мовах.  

 ВИСНОВКИ 

Оптативність – це самостійний тип ірреальної модальності, що виявляється 

у прагненні мовця до певного стану речей у світі, відмінного від дійсного.  

Розуміння природи бажання залежить від парадигми, в системі орієнтирів 

якої воно розглядається. В антропоцентричній парадигмі оптативність, попри 

очевидний зв’язок з об’єктивними обставинами, є максимально суб’єктивованою 

сутністю, при розгляді якої слід враховувати індивідуальні, позамовні чинники.  

Бажання, що належить до кола базових структуротвірних понять, набуває 

відмінних трактувань у світлі настанов антропопарадигми. Зміщення фокусу 

уваги дослідників на індивідуальне сприйняття та вираження бажання як основи 

категорії оптативності спричинилися до того, що лінгвістика набула здатності 

описати природу бажання та особливості його розуміння людиною. Для 

розв’язання цього завдання найбільший потенціал має лінгвопрагматика, що 

охоплює питання конструювання, використання та розуміння мовних знаків. 

Однак не всі напрямки цього актуального та сучасного напрямку 

досліджень мають однаковий потенціал для досягнення цієї мети. Найбільш 

продуктивним тут постає дискурсивний напрямок лінгвопрагматики, який 

фокусує увагу на використанні досліджуваних одиниць у дискурсі, на аналізі 

поведінки мовленнєвих явищ у багатовекторному позалінгвальному середовищі.  

Розуміючи оптативність як бінарну об’єктивно-суб’єктивну категорію, що 

знаходить своє втілення в оптативних висловлюваннях, які реалізуються у 

дихотомічній єдності реальної та бажаної дійсності та мають різнорівневе 

представлення в українській та англійській мовах, ми проаналізували її в 

комплексі ознак та проявів. Розроблений у роботі підхід до дослідження 

оптативності висвітлює специфіку формування й осмислення архітектури 

оптативних висловлювань в україномовній та англомовній картинах світу та 

допомагає відтворити механізми оптативного алгоритму через реконструкцію 

оптативних ситуацій, що визначаються семантикою їх складових та 

особливостями дискурсивної реалізації їх параметрів. 
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Бажання є свого роду концептуальним примітивом, елементарним базовим 

поняттям, спільним для представників різних національностей, для носіїв різних 

мов. Проекцію бажань, які є основою конструювання особистого світобачення, у 

мовну систему здійснює мовець, який у переважній більшості випадків виступає 

суб’єктом бажань. Основними функціями оптативних висловлювань є 

інформування про бажання, тобто його вербалізація та деталізація. 

Категорію оптативності конституюють різнорівневі засоби мови, які 

призначені для вираження бажання суб’єкта (як мовця, так і не-мовця) у вигляді 

модальних відносин. Розгляд мовних способів об’єктивації бажання, що 

проходив у тісній взаємодії з їх носієм в антропоцентричній парадигмі мовних 

студій, уможливив виокремлення двох видів оптативності – предикативної та 

предикатної. Висловлювання з предикативною оптативністю відповідають 

відносинам «мовець – семантична ситуація, яка є бажаною», тоді як у 

висловлюваннях з бажальністю предиката спостерігаємо реалізацію відносин 

«мовець – предикативна ознака, яка приписується мовцем суб’єкту 

висловлювання як бажана для останнього». 

Контрастивний аналіз мовних способів об’єктивації оптативності показав, 

що попри те, що в українській та англійській мовах ядро категорії оптативності 

складають оптативні висловлювання з предикативною оптативністю, яка 

виражається граматичними засобами, а периферією є висловлювання з 

предикатною оптативністю, яка представлена лексико-синтаксичними засобами, 

палітра засобів предикативної оптативності є відмінною у досліджуваних мовах. 

Якщо в українській мові основним засобом мовного вираження оптативності 

стає частка б в усіх виділених типологічних значеннях, то в англійській мові 

аналог if only переважає в оптативних висловлюваннях зі значенням бажання. 

Допоміжними мовними засобами вираження предикативної оптативності в 

англійській мові є конструкції would/should like to do, would better/sooner/rather, 

had better, lest smb do / should do, should have done, wish smb did / had done. Загалом 

спектр мовних засобів вираження предикативної оптативності в англійській мові 

є ширшим порівняно з українською мовою. Ядерними засобами вираження 

предикатної оптативності в українській мові є дієслово хотіти, а в англійській – 

to want. Додаткові засоби, які є синонімічними відповідниками ядерних, мають 

подібне представлення в обох мовах (укр. бажати, зичити, воліти, прагнути, 

пориватися, англ. to desire, to long, to covet, to lust, to intend, to implore). 

В руслі дискурсивної лінгвопрагматики оптативність постає як мовленнєва 

ситуація з низкою складових та параметрів. В результаті проведеного 

дослідження виявлено, що в обох мовах в предикативному та предикатному 

видах оптативності ситуації є типовими і містять такі компоненти: автор 

висловлювання, адресат висловлювання, суб’єкт висловленого в оптативній 

ситуації бажання, предмет бажання, об’єкт бажання та інтенсифікатор бажання.  

Аналіз семантичної типології оптативних ситуацій засвідчив їх переважну 

типовість в обох досліджуваних мовах, однак також показав, що не всі виділені 

компоненти цих ситуацій є рівномірно представленими. 
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Контрастивниий аналіз параметрів реалізації оптативних ситуацій 

засвідчив, що обидва досліджувані дискурси мають спільні та відмінні риси. Так, 

в українському дискурсі в оптативних предикативних висловлюваннях зі 

значенням бажання, нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого 

найчастіше виконавцем бажаної дії стає мовець. Це підтверджує рефлективний 

характер та автореферентну домінанту цього виду дискурсу, його тяжіння до 

самоаналізу та роздумів. Англійський дискурс таких ознак набуває лише в 

оптативних предикативних висловлюваннях зі значенням нездійсненного 

бажання-шкодування стосовно минулого. 

На відміну від українського мовця, який переважно не бачить себе 

виконавцем бажаної дії в предикативних висловлюваннях зі значенням осуду, а, 

відповідно, некритично до себе ставиться, англомовний мовець практично 

однаково апелює до себе, так і до інших осіб. Так само український мовець 

частіше апелює до інших осіб в предикатних висловлюваннях зі значенням 

фізичних дій, тоді як в англійському дискурсі саме мовець є переважним 

виконавцем бажаної дії. 

Попри виявлені відмінності проведене дослідження дає змогу дійти 

висновку про універсальний характер представлення певних параметрів 

вербалізації бажання в українському та англійському художніх дискурсах, 

зокрема в предикативних висловлюваннях зі значенням поради/спонукання, 

побоювання, нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого, в 

предикатних висловлюваннях зі значенням психоментальних дій, 

нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого, поради/спонукання/ 

прохання, намірів комплексної діяльності та побажання. 

Універсальний характер вербалізації бажань в оптативних 

висловлюваннях з різним значенням підтверджує і переважна однотипність 

представлення предметів бажання та канонічності ситуацій спілкування в 

українському та англійському художніх дискурсах. Таку схожість спостерігаємо 

в усіх виділених висловлюваннях обох мов, окрім оптативних предикативних 

висловлювань зі значенням побажання, предикатних висловлювань зі значенням 

психоментальних дій, аудіовізуального сприйняття та фізичної дії, спрямованої 

на зміну структури об’єкта. 

Однотипних рис виділені параметри оптативної ситуації набувають в обох 

досліджуваних мовах у предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням поради/спонукання, побоювання, осуду, а також предикатних 

оптативних висловлюваннях зі значенням психоментальних дій, нездійсненного 

бажання-шкодування стосовно минулого, поради/спонукання/прохання, намірів 

комплексної діяльності та побажання.  

Універсальність змісту та форму вербалізації бажань в досліджуваних 

мовах підтверджує й архітектура оптативних ситуацій, яка є складною та може 

бути представлена у гіперо-гіпонімійному вигляді або у вигляді ієрархічно 

рівних мікроситуацій. Двоступенева стратифікація цих ситуацій має предметно 

залежне значення та контекстуальну детермінацію. В обох мовах порядок 

розташування гіперо-гіпонімійних ситуацій є довільним.   
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У роботі ми системно показали, що автор не просто виражає бажання, а 

моделює бажану дійсність. Таке конструювання є універсальною рисою, а тому 

притаманне українській та англійській мовам. Аналіз мовного матеріалу показав, 

що виявлена у роботі дискурсотвірність більшою мірою реалізується саме в 

українському художньому дискурсі. Використання мовцем прийому 

«конструювання паралельного світобачення» стає стилістичною ознакою творів 

українських авторів, адже у них мовець занурюється в ірреальне та розлого й 

детально його описує, відповідно створюючи картину свого бажаного світу.  

Проведене дослідження показало, що кореляція реального та ірреального, 

бажаного у вибраних фрагментах має ознаки фігуро-фонового представлення в 

обох досліджуваних мовах. Реальність стає обрамленням, тлом для більш 

вагомої для мовця бажаної ситуації, а тому набуває другорядною значення. 

Структурування фігури, тобто бажаної ситуації, має організаційну 

спрямованість та визначається архітектурою оптативної ситуації. Такий перехід 

реальності у фонове тло та подальше повернення її у форму фігури забезпечує 

динамізм оповіді та є засобом розкриття емоційно-психологічного стану мовця. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що дифузність 

оптативності знаходить виявлення у поєднанні в одному фрагменті художнього 

твору як предикативного, так і предикатного видів оптативності, а також 

оптативних висловлювань з різними типологічними значеннями. Зокрема аналіз 

мовного матеріалу засвідчив типове поєднання оптативних висловлювань зі 

значенням фізичних, психоментальних дій та аудіовізуальної перцепції в обох 

мовах. Така дифузність є ознакою дискурсотвірного потенціалу оптативності.  

Отжe, антропоцентрична парадигма проведеного дослідження 

уможливила різноаспектний розгляд цієї категорії з урахуванням як фактору 

людини, виразника та виконавця бажання, так і низки інших лінгвальних та 

позалінгвальних параметрів, що впливають на мовну реалізацію оптативності.  

Перспективами подальшого дослідження є комплексний аналіз ролі 

оптативності в ідіостилі різножанрових авторів, порівняльна розвідка параметрів 

реалізації оптативності у різних типах дискурсу, зокрема публіцистичному, 

академічному та офіційно-діловому на матеріалі як однієї мови, так і 

різноструктурних мов.  
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АНОТАЦІЯ 

Шаповал І.А. Семантико-прагматичні параметри оптатива в 

українській та англійській мовах. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство. –

Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів. – 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню оптативності як самостійному типу 

ірреальної модальності,  сутність якого полягає у прагненні мовця до певного 

стану речей у світі, відмінного від дійсного. Розуміння природи бажання 

залежить від парадигми, в системі орієнтирів якої воно розглядається. У 

домінуючій антропоцентричній парадигмі оптативність, попри свій очевидний 

зв’язок з об’єктивними обставинами, постає як максимально суб’єктивована 

сутність, при розгляді якої необхідно брати до уваги індивідуальні, позамовні 

параметри. Такий підхід уможливив виокремлення двох видів оптативності – 

предикативної та предикатної. Висловлювання з предикативною оптативністю 

відповідають відносинам «мовець – семантична ситуація, яка є бажаною», тоді 

як у висловлюваннях з бажальністю предиката спостерігаємо реалізацію 

відносин «мовець – предикативна ознака, яка приписується мовцем суб’єкту 

висловлювання як бажана для останнього». 

В руслі дискурсивної лінгвопрагматики оптативність постає як мовленнєва 

ситуація з низкою складових та параметрів. В обох мовах в предикативному та 

предикатному видах оптативності ситуації є типовими і містять такі компоненти: 

автор висловлювання, адресат висловлювання, суб’єкт висловленого в 

оптативній ситуації бажання, предмет бажання, об’єкт бажання та 

інтенсифікатор бажання.  

Ключові слова: оптативність, бажальність, предикативність, 

предикатність, оптативна ситуація. 
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Диссертация посвящена исследованию оптативности как 

самостоятельному типу ирреальной модальности,  сущность которого 

заключается в стремлении говорящего к определенному положению вещей в 

мире, отличающемуся от действительного. Понимание природы желания 

зависит от парадигмы, в системе ориентиров которой оно рассматривается. В 

доминирующей антропоцентрической парадигме оптативность, невзирая на 

свою очевидную связь с объективными обстоятельствами, появляется как 

максимально субъективированная сущность, при рассмотрении которой 

необходимо принимать во внимание индивидуальные, внеязыковые параметры. 

Такой подход сделал возможным выделение двух видов оптативности – 

предикативной и предикатной. Высказывания с предикативной оптативностью 

коррелируют с отношениями «говорящий – семантическая ситуация, которая 

является желательной», тогда как в высказываниях из желательностью 

предиката наблюдаем реализацию отношений «говорящий – предикативный 

признак, который приписывается говорящим субъекту высказывания как 

желательный для последнего». 

В русле дискурсивной лингвопрагматики оптативность является речевой 

ситуацией с рядом составляющих и параметров. В обоих языках в 

предикативном и предикатном видах оптативности ситуации являются 

типичными и содержат такие компоненты: автор высказывания, адресат 

высказывания, субъект выраженного в оптативной ситуации желания, предмет 

желания, объект желания и интенсификатор желания. 

Ключевые слова: оптативность, желательность, предикативность, 

предикатность, оптативна ситуация.  

ABSTRACT 

Shapoval I.A. Semantic and Pragmatic Parameters of Optativity in the 

Ukrainian and English Languages. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Specialty 10.02.17 – Comparative, 

Historic and Typological Linguistics. – Ivan Franko National University of Lviv. – 

Lviv. – 2021. 

The thesis deals with optativity as an independent type of unreal modality, the 

essence of which is the desire of the speaker to get a certain state of things in the world 

other than real. Understanding the nature of desire depends on the paradigm. In the 

dominant anthropocentric paradigm optativity, despite its obvious link with objective 

circumstances, gets a maximum of subjective characteristics, the consideration of 

which demands taking into account individual extralinguistic parameters. 

Optativity is a binary objective and subjective category, embodied in optative 

statements that are implemented in the unity of the real and desired reality and have a 

multi-level representation in both the Ukrainian and English languages.  

The category of optativity constitutes of different levels of language tools that 

are designed to express the desire of the subject (as speaker, not-a-speaker) as modal 

relations. Consideration of linguistic methods of desire objectification was held in close 

collaboration with their carrier in the anthropocentric paradigm of linguistic studies, 

thus, making it, possible to separate two species of optativity – predicative and 
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predicate ones. The statements with predicative relations of optativity are framed by 

the situation “the speaker – semantic situation that is desirable”, while the statements 

of predicate relations are witnessing the realization of the relation “the speaker – a 

predicative sign that the speaker attributes to the subject of the expression as desired 

for the latter one”. 

Contrastive analysis of linguistic methods of objectification of optativity showed 

that in Ukrainian and English the core of the category of optativity consists of optative 

expression of predicative optativity, which are expressed by grammatical means and 

the periphery consists of expressions of predicate optativity, represented by lexical and 

syntactic means, the palette of the predicative optativity tools is different in the studied 

languages. If in the Ukrainian language primary means of linguistic expression is 

particle б, sharing all selected typological values, the English counterpart if only 

prevails in optative statements with the meaning of desire. Auxiliary linguistic means 

of expressing predicative optativity in English are the constructions would / should like 

to do, would better / sooner / rather, had better, lest smb do / should do, should have 

done, wish smb did / had done. The whole range of linguistic means of expressing 

predicative optativity in English is wider compared with the Ukrainian language. 

Nuclear means of optativity are predicative expression in the Ukrainian language are a 

verb хотіти, and in English the verb to want. Additional means that are synonymous 

nuclear counterparts have similar representation in both languages (Ukr. бажати, 

зичити, воліти, прагнути, пориватися, Eng. to desire, to long, to covet, to lust, to 

intend, to implore). 

Within the framework of linguopragmatics optativity is a speech situation 

presented by several components and options. The study found that in both languages 

in predicate and predicative optativity types the situations are typical and include the 

following: the author's statements, the recipient of expression, the expressed desire of 

optative situation, the subject of desire, the object of desire and the desire intensifiers.  

The study allows to conclude a universal character of representation of certain 

parameters of verbalization of desire in Ukrainian and English fiction discourses, 

particularly in predicative statements with the meaning of advice / motivation, fear, an 

impossible desire, regret regarding the past, predicative statements with the meaning 

of psychomental actions, intentions of complex activities and wishes. 

The study showed that the diffusion of optativity is revealed in one segment of 

the fiction work of both predicate and predicative types, and optative statements with 

different typological meanings. In particular, the linguistic analysis of the material 

showed a typical combination of optative statements with the meaning of physical, 

psycho-mental actions and audio-visual perception of both languages. This diffusion is 

also a sign of the discourse-generating potential of optativity. 

Thus, the anthropocentric paradigm of the research made it possible to consider 

different aspects of this category, taking into account both the factor of a human being, 

as the expresser and performer of desires, and other lingual and extra-lingual 

parameters that affect the implementation of the optativity in the language. 

Keywords: optativity, desirability, predicacy, predicativity, optative situation.  
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