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АНОТАЦІЯ 

 

Шаповал І.А. Семантико-прагматичні параметри оптатива в 

українській та англійській мовах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне 

мовознавство. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника»; Львівський національний університет імені Івана Франка. 

– Івано-Франківськ; Львів, 2021. 

Реферована праця 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. 

Питання мовного представлення семантики оптативності/ бажальності 

неодноразово ставало предметом дослідження багатьох лінгвістів (І. Адамсон, 

О.В. Алтабаєва, О.В. Бондарко, Е.П. Васильєва, 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, П. Грош), проте наукових 

розвідок стосовно семантико-прагматичних параметрів оптатива ані в 

закордонному, ані у вітчизняному мовознавстві ще не було. 

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 
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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.  

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 висловлень 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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Відштовхуючись від того, що оптативність – це бінарна об‟єктивно-

суб‟єктивна категорія, що знаходить своє втілення в оптативних 

висловлюваннях, які реалізуються у дихотомічній єдності реальної та бажаної 

дійсності та мають різнорівневе представлення як в українській, так і 

англійській мовах, ми проаналізували цю категорію в комплексі ознак та 

проявів. Розроблений у роботі підхід до дослідження оптативності висвітлює 

шляхи та способи формування й осмислення архітектури оптативних 

висловлювань в україномовній та англомовній картинах світу, а також 

допомагає відтворити механізми оптативного алгоритму через реконструкцію 

оптативних ситуацій, що визначаються семантикою їх складових та 

особливостями дискурсивної реалізації їх параметрів. 

Бажання є свого роду концептуальним примітивом, елементарним 

базовим поняттям, яке є 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. Категорію оптативності 

конституюють різнорівневі засобами 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 
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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. 

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 
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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 
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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. Як в 

українській, так і в англійській мовах порядок розташування гіперо-

гіпонімійних ситуацій є довільним. 

У роботі ми системно показали, що автор не просто виражає бажання, а 

моделює бажану дійсність. Таке конструювання є універсальною рисою, а 

тому притаманне й українській, й 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 
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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 також 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. 

Ключові слова: оптативність, бажальність, предикативний, 

предикатний, прагматично-семантичні, оптативна ситуація. 

 

ABSTRACT 

 

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

Ukrainian and English Languages. – Qualification Research Paper. Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Specialty 10.02.17 – 

Comparative, Historic and Typological Linguistics. – Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University; Ivan Franko National University of Lviv. – Ivano-Frankivsk; 

Lviv, 2021 

The thesis focuses on the research of 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 focus. 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. 

The issue of the language  representation of the semantics of optativity/ 

desirability has been repeatedly the subject of research of many linguists 
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(I. Adamson, O.V. Altabayeva, O.V. Bondarko, E.P. Vasilyeva, N.K. Gusarenko, 

N.R. Dobrushin, O.A. Zhuk, M. Kolosov, E.E. Kordi, S.V. Masterskyh, A.A. Paliy, 

T.I. Raspopov, S.V. Skomarovsky, L.V. Umryhina, A.V. Hanina, O.B. Shestakova, 

P. Grosz), but scientific studies concerning the semantic and pragmatic parameters 

of optatives either in foreign or in domestic linguistics have not been carried out. 

The novelty of the research results obtained personally by the seeker of the 

scientific degree lies in the following: the dissertation is the first complex research 

of the optativity in Ukrainian and English fiction discourses. For the first time the 

research systematically describes the category of optativity through its predicate and 

predicative species objectified in Ukrainian and English fiction discourse. The main 

results of the study lie in substantiating the dicourse-generating role of the category 

of optativity, identifying types of addresses in optative statements, identifying the 

semantic typology of predicate and predicate statements. The paper identified and 

linguistically reconstructed the architecture of optative situations, the ways of 

presenting their structural components, described the hierarchy of these situations. 

The theoretical significance of the work is determined by its contribution to 

the formation of scientific ideas about the category of optativity, which contributes 

to the development of the theoretical foundations of the theory of modality. 

Identifying the discourse-creating potential of optativity, defining the structure of 

optative situations, the selection and systematization of their components and 

hierarchical representation in the Ukrainian and English fiction discourses improve 

the scientific knowledge in the field of optativity theory, discursive linguistic 

pragmatics and contrastive linguistics. Establishing the value of the parameters of 

authorization, addressability and benefit is a contribution to the establishment of the 

anthropocentric paradigm of linguistic studies. The developed method of the 

analysis of optative expressions in the Ukrainian and English fiction discourses 

deepens the theory of optativity in the field of its discursive implementation. 

The practical value of the thesis is that its materials can be used in the 

educational process of higher education institutions in lectures on Theoretical 

Grammar (the “Verb” chapter), Lexicology (the “Semantic Structure of the Word” 
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chapter) and Stylistics (the “Functional Style” chapter) of the Ukrainian and English 

languages, elective courses of Discourse Studies, Pragmatics, and term papers and 

master's thesis. Results of the study can be used for creating educational and 

teaching materials and manuals for students majoring in linguistics. 

Optativity is a binary objective-subjective category that is embodied in 

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

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

analysed this category in the complex of its the properties and characteristics. The 

worked out approach to the optatitivity study highlights ways and means of 

formation and understanding of the architecture of optative statements in Ukrainian 

or English worldviews, and helps reproduce optative mechanisms through 

reconstruction of algorithm of optative situations, defines semantics of their 

components and characteristics of their discourse realization. 

Desire is a kind of conceptual primitive, an elementary basic concept, which 

is common for members of different nationalities, for speakers of different 

languages. Projection of desires, which are the basis of designing personal 

worldview, the language system provides the speaker, who in most cases is the 

subjects of the desire. 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 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 “speaker – a predicative sign that the speaker 

attributes to the subject of the expression as desired for the latter one” situations. 

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 
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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 a number of components and options. The study found that in both 

languages in predicate and predicative optativities 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 analysis of semantic typology of optative situations showed their 

overwhelming typicality in both languages, but also showed that not all singled out 

components of these situations are equally represented. 

The contrastive analysis of the implementation of optative situations showed 

that both investigated discourses have common features. Thus, in the Ukrainian 

discourse in optative predicative statements with the meaning of desire, an 

impossible desire, regret concerning the past the doer of the desired action is the 

speaker. This confirms the reflective nature and autoreferent dominant form of this 

discourse, its attraction to introspection and reflection. The English discourse gets 
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these qualities only in optative predicative statements with the meaning of an 

impossible desire, regret regarding the past. 

In contrast to the Ukrainian speaker, which usually does not see himself as the 

executor of the desired action in the predicative statements with the meaning of 

condemnation, and, therefore, not a critical view of oneself, the English speaker 

almost equally appeals to themselves and to others. Likewise, Ukrainian speakers 

appeal more frequently to others in predicative statements with the meaning of 

physical action, whereas in the English speaking discourse the speaker is a major 

doer of the desired action. 

Despite the identified differences our 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 universal nature of verbalization of desires in optative statements with 

different meanings confirms the overwhelming uniformity of presentation of objects 

of desire and canonical communication situations in Ukrainian and English fiction 

discourses. This similarity is observed in all selected statements of both languages, 

except optative predicative statements with the meaning of the wish of predicative 

statements with the meaning of psychomental actions, audiovisual actions The 

optative situation obtain typical features in both studied languages in the predicate 

optative statements with the meaning of advice/ motivation, fear of condemnation 

and predicate optative statements with the meaning of psychomental actions, 

impossible desire, regret regarding past, advice/ motivation / requests, intentions of 

integrated activity and wishes. 

Universality of the content and form of verbalization of desires in studied 

languages confirms the architecture of optative situations as complex and presented 

in hyper-hyponymy form or in the form of hierarchical levels of micro-situations. 

Two-stage stratification of these situations is of object-dependent importance and 
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has a contextual determination. Both in the Ukrainian and English languages the 

order of hyper-hyponymy situations is arbitrary.  

In this paper, we have systematically shown that the author does not simply 

express a desire, and simulates the desired reality. This construction is a universal 

trait, and therefore inherent to Ukrainian and English. The analysis of linguistic 

material showed that the revealed discourse-generating features are more 

characteristic of the Ukrainian fiction discourse. The usage by the speaker of the 

technique of “constructing a parallel world view” is the stylistic feature of the works 

by Ukrainian authors, because in these works the speaker immerses in unreal and 

describes it in detail, creating a picture of the desired world accordingly. 

The study showed that the correlation of real and unreal in selected portions is 

of a figure-background representation in both languages under research. The reality 

is frame, a background for a more desired situation for the speaker, and therefore it 

is of secondary importance. Structuring the figure, that is a desired situation, has 

defined the organizational focus and architecture optative situation. This transition 

of the reality in the background picture and its subsequent return to the form of 

figure provides a dynamic and narrative disclosure and is a means of conveying the 

emotional and psychological state of the speaker. 

The study found 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 possible the 

consideration of 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. 
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ВСТУП 

 

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. 



21 
 

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 

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.  
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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 
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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. 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. 
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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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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові результати, висновки та положення наукової 

новизни, що містяться в дисертації, є особистим доробком здобувача. З 

наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистих досліджень здобувача.  

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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

КАТЕГОРІЇ ОПТАТИВНОСТІ 

 

1.1. Логіко-філософські основи категорії оптативності  

 

Філософські передумови розгляду теорії оптативності передбачають 

аналіз структуротвірних понять «бажання – воля», що уможливлює розуміння 

природи бажання особистості та сприяє різноаспектному, глибокому 

дослідженню лінгвального вираження цього феномена. 

Важливо усвідомлювати, що «глибинні, фундаментальні проблеми 

відображення світу в мові є … не лише лінгвістичними, але й філософськими, 

гносеологічними проблемами, пов‟язаними зі співвідношенням суб‟єктивного 

та об‟єктивного в нашому знанні та уявленнях про світ» [291, с. 21]. 

Давньогрецький філософ Протагор відзначав, що людина здатна: 1) висловити 

бажання, 2) поставити питання, 3) дати відповідь і 4) віддати наказ – «ось 

головні призначення людських висловлювань» [цит. за 187, с. 39]. 

Одне з перших трактувань природи бажання знаходимо у трактаті 

Аристотеля «Про душу», який відносить бажання до головних «властивостей 

душі» [15, с. 371]. Найбільш тісний зв‟язок мислитель вбачає між відчуттями 

та прагненням, яке він пов‟язує з бажанням, пристрастю і волею. Отже, 

бажання є елементарним базовим поняттям, свого роду концептуальним 

примітивом. У психолого-філософському вченні Аристотеля сутність бажання 

постає як вияв сили душі, як один із різновидів відчуття, як складова 

прагнення і як те, чим хочуть володіти і від чого отримують задоволення чи 

користь. Без перебільшення можна стверджувати, що бажання філософ ставить 

на вершину діяльнісної парадигми людини в суспільстві. 

Протягом століть концепція бажання змінювалася – від релігійної 

концепції Августина (бажання людини як проблема) та Фоми Аквінського 

(поєднання волі і розуму в концепції «розумного бажання»), учення Г. Гегеля 
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(бажання як історія свідомості) до гносеологічного підходу до інтенцій 

П. Абеляра, однак усі філософи аналізували роль бажання серед інших 

суміжних понять, якими керується людина. 

Варто детальніше розглянути окремі аспекти розуміння феномена 

бажання у філософії та філософії мови ХХ та ХХІ ст., релевантні для нашого 

дослідження.  

Антропоцентричного сенсу бажання набуває в Ж. Лакана, який вважає 

несвідоме бажання головним у людини. У своєму баченні традиційної 

структуралістської концепції первинності мови філософ наголошує на 

здатності мови пом‟якшити пристрасть через вербалізацію бажання і 

регулювати суспільні відносини, а також твердить, що «усі людські бажання 

вписуються в уже існуючий символічний порядок, головною формою 

існування якого є мова» [241, с. 148]. 

Н.Д. Арутюнова наголошує, що, Т. Гобс «визначає хороше і погане через 

модуси бажання та відрази і так надає їм статус властивостей пропозиційного 

об‟єкта» [28, с. 138], тобто співвідносить добре з бажаним, а погане з 

небажаним, що вказує на «іманентне розуміння добра як бажання» [6, с. 49]. 

Аксіологічне трактування бажання продовжує Р. Декарт, який, 

характеризуючи бажання, пов‟язує їх із добром і злом, а також із часом, 

наголошуючи на переважно майбутній орієнтації бажання [100, c. 625-626]. 

Г. Гадамер виділяє бажання в його феноменологічних різновидах – чисте та 

змішане, істинне та фальшиве. 

Поняття волі є одним із центральних у концепції П. Рікера. Автор 

ототожнює конституюючу волю з поняттям власне людського досвіду, вона є 

першопочатковим актом свідомості і людини загалом. Воля є певною точкою 

відліку, яка відкриває два шляхи – дослідження руху свідомості, яке відкриває 

майбутнє, та звернення до археології суб‟єкта, до його початкових прагнень. 

Згідно з концепцією П. Рікера, бажання людини набувають справжнього сенсу 

лише стосовно волі, яку вони викликають, мотивують, а воля завершує їх 

смисл, вона детермінує їх своїм вибором [215]. 
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А.П. Мальцева трактує бажання як феномен, що безпосередньо 

являється свідомості. При цьому в ньому можна виділити й аналізувати такі 

складові: представленість бажання у живому мовленні, ті переживання, які 

входять до складу бажання та мають когнітивне вираження, смисли бажання 

як інваріантні структури і зміст мовного вираження [161, с. 5]. Дослідниця 

наголошує, що бажання є внутрішньо організованим процесом, який є 

цілісним і відносно незалежним від психічних актів. Феноменологія бажання 

створює необхідні умови для розуміння суб‟єкта бажання як 

трансцендентального, як світу ідей, які стоять вище за емпірико-психологічну 

свідомість, а з іншого боку проявляє стійкий зв‟язок трансцендентальної 

свідомості в життєвому світі. 

Відомий філософ мови Дж. Серль також розглядає бажання в 

антропоцентричній парадигмі, наголошуючи, що воно завжди належить 

комусь, навіть якщо воно несвідоме. Науковець наголошує, що інтенційні 

феномени, до яких належить і бажання, існують у межах фонових здібностей 

(background capacities), які самі не є інтенційними. Так, інтенційні стани 

функціонують не автономно, а в рамках певної сітки інших станів. Загалом це 

те, що можна назвати біологічними та культурними доменами людських істот 

[232]. 

О.В. Алтабаєва також наголошує, що, незважаючи на відомий постулат 

про елементарність бажання, у ньому присутні й аксіологічні, й інтенційні, й 

емоційно-вольові концепти: 

- аксіологічний компонент своїм корінням сягає філософського аспекту 

бажання; 

- інтенційний компонент випливає з логічного підходу до трактування 

бажання; 

- емоційно-вольовий компонент спирається на психологічні основи 

бажання [6, с. 54]. 

Слушною є думка Н.Д. Арутюнової стосовно аксіологічного контексту 

бажання та того, що бажання – це не просто оцінка чогось, а оцінка, 
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співвідносна з імпульсом, спрямованим на володіння позитивно оціненим або 

на його існування. Вибір бажаного зумовлений самою природою людини, під 

час цього вибору слід враховувати нестабільність, релятивність, 

суб‟єктивність критеріїв оцінки [28, с. 180-183].  

Науковці також наголошують, що бажання тісно пов‟язане з 

комунікацією. Т.І. Сайтаєва вважає, що складовими реальної комунікації є 

знання, думка і бажання. Акт номінації завжди має прагматичну складову – 

бажання пояснити щось своєму співрозмовникові, пов‟язати свої інтенції зі 

знанням адресата та його характеристиками. Знаходження засобів такого вияву 

свого бажання вимагає когнітивних зусиль та є виявом участі мовця в дискурсі 

[222, с. 18, 67]. 

Важливою є думка О.В. Алтабаєвої про доцільність розгляду бажання в 

ракурсі основних типів логічної модальності [6, с. 62]. Ця позиція корелює з 

ідеєю можливих світів (Д. Скот, Г. Ляйбніц), тобто поняттями 

реальності/ірреальності. Інтерпретація бажання в логічному ракурсі викликає 

неабияку складність, оскільки бажання пов‟язані із зовнішнім, реальним 

світом та є його проявами, однак водночас бажання є альтернативою цього 

світу, оскільки проектують паралельну реальність, тобто є репрезентацією 

ірреальності. Беручи до уваги таку дуальну природу бажання, варто 

звернутися до класичної логіки, яка розглядає бажання з точки зору 

необхідності і можливості. Якщо вважати бажання ірреальними, то «більш 

відповідною є така класифікація, за якої сфера ірреальної модальності ділиться 

на сферу можливості/необхідності і сферу бажання, які мають значну 

семантичну самостійність і не збігаються» [198, с. 309]. Відмінність бажання 

від можливості/необхідності в тому, що бажання об‟єднує в собі значення 

ірреальності й оцінки [там само, с. 65]. Не випадково логічна основа бажань із 

позиції модальної логіки полягає в тому, що вони є одним із видів оцінки, у 

якій традиційно виділяють такі компоненти – суб‟єкт оцінки, предмет оцінки, 

характер оцінки, основа оцінки [119, с. 123] та яка «засновується на тих 
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стереотипах, з яким вона пов‟язана в соціальних уявленнях» [80, с. 61]. Для 

бажання релевантні суб‟єкт та предмет оцінки. 

Отже, з точки зору логіки бажання передбачає наявність причиново-

наслідкового зв‟язку між суб‟єктом і предикатом, що зумовлює вживання 

оцінок стосовно сфери бажаної дійсності. О.А. Івін стверджує, що «бажати 

можна лише тих речей, які відсутні, і неможливо бажати того, що наявне» 

[119, с. 123]. Відповідно, бажання конструює сферу ірреальності у прийдешній 

часовій перспективі. Однак, з іншого боку, бажати можна і збереження 

реального стану речей у майбутньому, хоча варто мати на увазі, що 

можливості ввійти двічі в одну річку немає, тому бажати тієї самої ситуації 

теж неможливо. Так само не є аксіомою виключно майбутня часова 

перспектива бажання, адже можна бажати змінити ситуацію в минулому, що, 

безперечно, належить до сфери ірреального та є виявом шкодування. 

Науковці стверджують, що існує «власне психологічне явище/концепт, 

яке варто іменувати бажанням» [386, c. 10]. Під час формування бажань між 

реальним та нереальним/віртуальним світом складаються складні відношення, 

у яких необхідно брати до уваги людину/мовця, його психологічні 

особливості, ієрархію двох світів у системі цінностей індивіда. Основним 

аспектом самовдосконалення є баланс двох впливів: прожитого минулого та 

очікуваного майбутнього. Спогади про сценарії, які ми сприймаємо як 

бажання, становлять суть людини на цей момент [341, с. 1275]. 

Це ще раз підтверджує, що бажання є складним феноменом, у якому 

поєднуються різноманітні складові – власне лінгвальні, логічні, психологічні 

та екстралінгвальні. 

 

1.2. Когнітивні параметри оптативності  

 

Традиційним питанням когнітивної лінгвістики є питання 

взаємовідношення мови і мислення. З позицій універсалізму, який наголошує 

на першочерговій ролі мислення, вважається, що воно є універсальним 
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феноменом, властивим людям в усьому світі. Аналогічно вважаємо за доцільне 

розглядати оптативність саме з точки зору універсальності феномена бажання 

як формувальної сутності. Філософи Б. Паскаль, Р. Декарт, Г. Ляйбніц 

називали такі універсальні концепти «простими ідеями» [331, c. 133]. 

Розглянемо їх трактування з позиції сучасної когнітивної лінгвістики та 

проаналізуємо когнітивні передумови категорії оптативності. 

Антропоцентрична парадигма лінгвістичних студій розглядає людину як 

динамічну, діяльну істоту та враховує при аналізі мовних явищ як дії людини, 

так і її наміри та стани. Ю.Д. Апресян, реконструюючи образ людини за 

мовними даними, наголошує, що людині притаманні три типи різних дій – 

фізичні, інтелектуальні та мовленнєві. З іншого боку, їй властиві певні стани – 

сприйняття, бажання, знання, судження, емоції тощо. Крім того, людина 

реагує як на внутрішні, так і на зовнішні впливи. Науковець наголошує, що 

функціонуванням кожного виду діяльності опікується окрема система, яка і 

формує потрібну реакцію, а її діяльність переважно описують у термінах 

семантичних примітивів [12, с. 39-40], що суголосне з думкою багатьох 

лінгвістів [331, c. 133; 390, с. 9-18]. Тобто вчені доходять думки про 

універсальність певних категорій мислення людини, про неможливість 

спілкування між представниками різних етносів без такого спільного 

когнітивного фундаменту.  

А. Вежбицька трактує семантичні примітиви/лексичні універсалії, або ж, 

за метафоричним висловлюванням авторки, «абетку людської думки», як 

концепти, які лексикалізовані (на рівні слів чи морфем) в усіх мовах світу, та 

відносить до них слова ти, хтось, щось, це, говорити, хотіти, не хотіти, 

відчувати, думати, знати, де, гарний, коли, могти, подобатись, той самий, 

подібний, після, робити, траплятися, поганий, всі, тому що, якщо, два [390, 

с. 9]. 

Універсальні концепти, або «базові атоми значення», які слугують 

основою для формування складних значень, на думку Р. Дірвена та М. Веспур, 

налічують близько 60 найменувань. Їх можна згрупувати в 11 груп: 
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субстантиви (я, ти, хтось, люди, щось, тіло, слово), визначальні елементи 

(цей, той самий, інший, один, два, трохи, багато, все), дієслова відчуттів 

(знати, думати, хотіти, відчувати, бачити, чути), дії та процеси (говорити, 

робити, траплятися, рухатися), існування та володіння (є, мати), життя та 

смерть (жити, вмирати), оцінка та опис (гарний, поганий, великий, 

маленький), просторові концепти (де, тут, над, під, біля, далеко, всередині, 

збоку), часові концепти (коли, зараз, перед, після, довгий час, короткий час, 

протягом деякого часу), елементи взаємовідношень (подібно, частина, дуже, 

більше, подібний), логічні елементи (якщо, тому що, ні, можливо, могти) [331, 

c. 133]. У переліку ми бачимо як фізіологічні, так і ментальні властивості 

людини, як номінації понять, так і види аксіологічної та темпорально-

просторової модальності. 

Ю.Д. Апресян визначає вісім основних систем людини, кожну з яких 

вербалізує певний семантичний примітив. До них належать: фізичне 

сприйняття (зір, слух, нюх, смак, дотик), фізіологічні стани (голод, спрага, 

бажання (пристрасть), біль тощо), фізіологічні реакції на внутрішні та 

зовнішні впливи (блідість, холод, мурашки, жар, відраза тощо), фізичні дії і 

діяльність (працювати, відпочивати, йти, стояти тощо), бажання (хотіти, 

прагнути, стримуватися, примушувати, спокушати, надавати перевагу 

тощо), мислення, інтелектуальна діяльність (уявляти, вважати, розуміти, 

усвідомлювати тощо), емоції (боятися, радіти, сердитися, любити, 

ненавидіти, надіятися тощо) і мовлення (повідомляти, обіцяти, просити, 

вимагати, забороняти тощо) [12, с. 42]. Отже, науковець відокремлює 

бажання від сфери емоційних та ментальних понять, а також фізичних та 

фізіологічних процесів. Бажання потрібно трактувати як мотив діяльності 

людини, як вияв її суб‟єктивно-емоційного стану, як спосіб існування в 

суспільстві.  

Бажання можна розглядати і як комплексний феномен, і як елемент 

ланцюга дій. Так, науковці визначають «основний напрямок каузальності»: 

дія – перцепція – думка (почуття) – бажання – інтенція – дія. Почуття можна 
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оминути, тому бажання можуть стати результатом думок [351, c. 273]. Окрім 

того, бажання є відправною точкою та засобом забезпечення комунікації 

загалом. Без бажання існування мовної комунікації було б неможливе. 

Отже, лінгвісти відносять поняття бажання до переліку семантичних 

примітивів, які присутні в усіх мовах світу та є основою подальшого 

формулювання думок, суджень, умовиводів, конструювання власного бачення 

світу.  

За характером бажання можна поділити на фізичні та духовні. Однак, 

аналізуючи цей феномен, варто брати до уваги і його змістовий, і формальний 

аспекти, саме бажання самого індивіда та те, якими засобами він вербалізує 

свої бажання. Зважаючи на це, завданням нашого дослідження є виявлення 

закономірностей взаємозв‟язку об‟єктивації змісту бажання та форм його 

омовлення. 

О.В. Алтабаєва, аналізуючи концептуальний бік бажання, розмежовує 

кілька понять: 1) вербалізоване (або невербалізоване) бажання як необхідність 

для мотивації будь-якої діяльності (психолінгвістичний аспект); 2) бажання як 

усвідомлену потребу здійснити якийсь акт комунікації (комунікативний 

аспект); 3) бажання як елементарне, базове поняття категорійної ситуації 

оптативності (функціонально-семантичний аспект); 4) бажання як основний 

зміст бажальної модальності (структурно-семантичний аспект) [6, с. 102]. На 

нашу думку, не варто розмежовувати вербалізоване/невербалізоване бажання 

на психолінгвістичній основі та потребу спілкування як комунікативну 

складову бажання. І потреба комунікації, і сам процес вербалізації є поняттями 

когнітивно-дискурсивного порядку. Хоча не можемо не погодитися з 

авторкою, що за когнітивно-мовного підходу варто враховувати всі аспекти, 

причому не ізольовано, а в їх тісному взаємозв‟язку, зокрема під час аналізу 

семантичних інтерпретацій оптативної ситуації, які продукує мовець у процесі 

мисленнєвої діяльності. 

Процеси концептуалізації світу людських бажань мають суб‟єктивний, 

індивідуальний характер, а їх природа є складною та суперечливою. Це має 
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вплив і на способи вербалізації бажань. Проекцію бажань у мовну систему 

здійснює мовець, який переважно сам є суб‟єктом бажань. 

Концептуальну основу категорії оптативності становить авторське 

співвіднесення бачення зовнішнього світу із внутрішнім образом світу, із 

власними уявленнями про реалізацію певних ситуацій.  

 

1.3. Категорія оптативності як виразник ірреального бачення  

 

Лінгвістична думка останніх років дотримується антропоцентричної 

парадигми, у центрі дослідження якої знаходимо людський фактор у мові та 

його зв‟язок з картиною світу, тобто створений людиною суб‟єктивний образ 

об‟єктивної реальності. Відношення мовця до повідомлюваного передає мовна 

категорія модальності.  

Категорія модальності викликає чимало суперечностей у науковців, що 

можна пояснити її багатогранністю і складністю, її належністю до мовних і 

розумових (логічних) утворень. Мовознавці вважають доцільним аналіз мовної 

модальності в єдності з категорією модальності в логіці, оскільки вона 

притаманна таким формам мислення, як судження, питання і спонукання. 

Модальність, поняття якої введене ще давньогрецьким філософом 

Аристотелем, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки неодноразово 

ставала предметом розвідок як поняттєва категорія, семантико-граматична 

категорія, семантична категорія, синтаксична категорія, функціонально-

семантична категорія, комунікативно-граматична категорія, семантико-

комунікативна категорія, семантико-прагматична категорія, таксономічна 

категорія [63, с. 17]. Загалом розгляд модальності можна звести до 

комунікативного, логіко-поняттєвого та функціонально-семантичного 

підходів. 

Вважаємо за доцільне у розгляд цього поняття ввести вказівку на 

домінантну ознаку, яка дає певне уявлення про те, яке саме відношення до 

дійсності розглядається як основне та специфічне для модальності. Варто 
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погодитися з актуальним трактуванням домінанти модальності як певного 

відношення до ознаки реальності/ірреальності [241, с. 59]. 

Оскільки мовною формою вираження думки є речення, Ш. Баллі виділяє 

в його семантиці дві частини – диктум (предметно-логічний зміст) і модус 

(інтелектуальне, емоційне судження). Перша співвідносить висловлювання з 

уявленням про денотативну ситуацію, основний зміст повідомлення, а друга, 

модальна, частина – результат мовно-розумових процесів мовця, що викликані 

його ставленням до цього уявлення, реакцією на диктум [34, с. 69-82]. 

Розвиваючи вчення Ш. Баллі, Т. Алісова вводить поняття двоярусної 

структури категорії предикативності в семантиці речення-висловлювання: 

перший ярус – диктальний – вміщує відношення між елементами денотативної 

ситуації, другий ярус – модальний – відображає ставлення мовця до 

відношень, зафіксованих на диктальному рівні [4 , с. 58]. Ці різні погляди 

можна узагальнити в такому формулюванні: модальність виражає відношення 

(точку зору) мовця до тієї денотативної ситуації, що позначається реченням-

висловлюванням [34].  

До окремих модальних значень відносять: а) значення 

реальності/ірреальності, б) значення оцінки достовірності чи ймовірності 

події, в) значення необхідності, можливості, бажання [3, с. 271]. Отже, «суть 

модального відношення полягає в тому, як думає, розуміє, кваліфікує мовець 

своє повідомлення, як ставиться він до дійсності» [190, c. 7]. Таке розуміння 

категорії модальності вважають вузьким. Широке її розуміння міститься в 

концепції В.В. Виноградова і його послідовників.  

В.В. Виноградов розглядав модальність як семантичну категорію 

широкого обсягу [72]. Його концепція, що зараховує до модальних значення 

реальності/нереальності, можливості/необхідності/ бажальності, упевненості у 

висловлюванні, цільову установку мовця, емоційну і якісну оцінку змісту 

висловлювання, лягла в основу пізніших трактувань модальності. 

У широкому розумінні синтаксичної модальності її складовими 

дослідники визнають: 1) значення, зумовлені різними видами комунікації 
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(повідомлення, питання, спонукання, вигук); 2) утвердження/заперечення 

(В. Адмоні), 3) емоційне ставлення мовця до змісту висловлювання чи 

повідомлюваного до дійсності, 4) інтенсивність чи тривалість [189, с. 226]. 

Традиційно модальними визнають два типи значень: об‟єктивну і 

суб‟єктивну модальність. Перша ототожнює об‟єктивні зв‟язки і відношення 

між елементами денотативної ситуації, друга – оцінно-характеризувальне 

ставлення до достовірності змісту, що відображає відповідну ситуацію (подію) 

[183, c. 164]. Ці два типи модальних значень співвідносяться з різними рівнями 

членування речення-висловлювання. Об‟єктивно-модальне значення 

виявляється на рівні синтаксичного членування висловлювання, суб‟єктивно-

модальне – на логіко-граматичному. 

У нашому дослідженні важливою є ознака реальності/нереальності 

ситуації, яка відображається в омовлених уявленнях мовця про довколишню 

дійсність, та може розглядатися як у вузькому, так і в широкому сенсі.  

У першому випадку йдеться про ядро, про центр реальності, де 

сконцентровані та найяскравіше представлені специфічні ознаки цього 

значення, тоді як у другому – про більш широку змістову сферу, яка вміщує не 

лише центр, а й периферію, ту сферу, де ознаки реальності виступають не так 

виразно й можуть поєднуватися з певними елементами ірреальності. Ми 

дотримуємося погляду, що між реальністю та ірреальністю існують певні 

поступові переходи [257, с. 72], тому в нашій роботі розуміння модальності є 

широким. 

У модальних значеннях відображається не лише опозиція реальності/ 

ірреальності, але й динаміка зв‟язків із реальністю та ірреальністю. Саме ці 

зв‟язки, наголошує О.В. Бондарко, і відображає поняття потенційності [там 

само, с. 75]. 

Із філософської точки зору становлення буття трактують як перехід від 

потенційного до актуального [15, c. 118]. Із лінгвістичної точки зору 

потенційність передбачає розгляд не лише про предмет у широкому сенсі, а й 

про ситуації загалом. Тобто, потенційність – це здатність речі і ситуації до 
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змін з точки зору субстанції, якості, кількості і місця [257, с. 72]. Саме 

потенційність поєднує ірреальне й реальне, не будучи виключно ірреальним 

поняттям. 

Для аналізу потенційності в логіці і філософії мови використовують 

поняття можливих світів, об‟єктів реального і можливого світів [190, с. 20-21]. 

Дж. Серль наголошує, що «можливий світ – це такий світ, у якому об‟єкти 

справжнього світу мають інші якості, і/або такий світ, у якому є об‟єкти, 

відмінні від справжніх. Справжні об‟єкти могли б бути відмінними від тих, 

якими вони є, а об‟єкти, які не існують, могли б існувати. Окрім того, наш світ 

міг би розвиватися в майбутньому багатьма несумісними одне з одним 

альтернативними можливими способами. Ці можливі майбутні лінії розвитку 

подій відповідають різноманітним можливим світам, яких, як зазвичай 

говорять у модальній логіці, можна досягнути з реального світу» [231, с. 194]. 

Допускаємо, що поняття потенційності охоплює певну кількість 

можливих світів, які відповідають модальним значенням можливості, 

необхідності, наказовості, гіпотетичності, імперативності й оптативності. 

Варто наголосити, що розуміння можливих світів є досить широким і 

передбачає не лише можливість, а й інші різновиди модальних значень, які 

пов‟язані з поняттям потенційності. Потрібно пам‟ятати, що йдеться не про 

власне значення реальності/ірреальності, а про процес переходу від одного до 

іншого. Адже, як наголошує Т.В. Шмельова, «на основі кваліфікації події як 

ірреальної утворюється велике коло модальних значень, сенсом яких є вказівка 

на поворот подій від ірреальності до реальності – до здійснення події. Цю 

сферу модальності становлять значення можливості, необхідності, бажальності 

тощо, компонентна структура яких, поряд з основним компонентом 

«ірреальність», містить «волюнтативність», «градуальність», 

«одно/двосуб‟єктність», «категоричність» і т.ін.» [305, с. 86-87]. 

Репрезентація семантики потенційності в модальних значеннях 

оптативності потребує детального аналізу та порівняння власне оптативних та 

імперативних ситуацій. 
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Оптативні ситуації є різновидом модальних ситуацій, які передбачають: 

1) наявність суб‟єкта волевиявлення (волюнтативності); 

2) представлене у волевиявленні прагнення змінити певну ірреальну 

ситуацію (яка є предметом бажання) в ситуацію реальну; 

3) необов‟язковість адресованості волевиявлення (для «центрального 

типу» оптативної ситуації характерна саме неадресованість) і 

відсутність суб‟єкта-виконавця як обов‟язкового учасника ситуації 

[257, с. 78]. 

В аспекті аналізу складових оптативної ситуації варто погодитися з 

О.В. Алтабаєвою стосовно розмежування «матричних» компонентів 

оптативної ситуації для будь-якої оптативної ситуації і її параметрів як 

релевантних характеристик оптативної ситуації. Авторка виділяє такі складові 

оптативної ситуації: 

1) автор висловлювання – суб‟єкт-мовець; 

2) адресат висловлювання – суб‟єкт, який слухає; 

3) суб‟єкт висловленого в оптативній ситуації бажання – суб‟єктний 

компонент пропозиції; 

4) модальний модифікатор – модусний компонент пропозиції; 

5)  предмет бажання, бажана дія/стан – диктальний компонент 

пропозиції; 

6) об‟єкт бажання – об‟єктний компонент пропозиції; 

7) інтенсифікатор бажання – градуальний компонент пропозиції [6, 

с. 159]. 

Дослідниця стверджує, що компоненти 1, 2 і 5 є базовими для будь-якої 

оптативної ситуації, так само як наявність мовця, адресата і предмета 

спілкування необхідні для здійснення будь-якого акту комунікації. Усі 

зазначені елементи можуть бути представлені експліцитно й імпліцитно. 

Окрім того, розглядаючи оптативну ситуацію, варто виділяти семантичні та 

системно-структурні параметри, релевантні для оптативної ситуації. 
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До семантичних параметрів оптативної ситуації належать 

авторизованість, адресованість, бенефактивність, потенційність, ступінь 

необхідності виконання та ступінь інтенсивності (градуйованість) бажання [6, 

с. 161]. 

З метою використання цих параметрів для аналізу мовного матеріалу 

розглянемо їх детальніше. 

Авторизованість бажання передбачає відображення суб‟єктивної 

позиції мовця стосовно реальності, що підтверджує антропоцентричну 

природу категорії оптативності та персоніфікованість бажання.  

Адресованість бажання передбачає звернення до учасника/неучасника 

ситуації, а також до самого себе (автореферентне висловлювання). Якщо 

бажання адресоване 2-ій особі, воно має ознаки каузованості, спонукання, а 

також адресованість може бути виразником емоційно-психологічного стану 

мовця, якщо бажання адресоване не суб‟єкту бажання та має ознаки такого, на 

що не може мати впливу мовець. 

Авторизованість та адресованість бажання розглядають як вагомі 

антропоцентричні категорії – Я-категорія та Ти-категорія [28, с. 647-649; 6, 

с. 163; 252].  

Бенефактивність бажання, яку традиційно розглядають у межах 

категорії імперативності, ми, услід за О.В. Алтабаєвою, вважаємо особливим 

параметром оптативної ситуації, який пов‟язаний із передбаченою корисністю 

реалізації ситуації для її учасників – мовця, адресата, інших осіб [6, с. 163]. 

Варто також розрізняти позитивну оцінку результату та корисний, позитивний 

предмет бажання, які, відповідно, можуть збігатися і не збігатися і є 

зрозумілими з контексту. 

Потенційність бажання, як його концептуальна ознака, має певні логіко-

семантичні різновиди. У дискурсі розрізняємо такі їх види: нездійсненне 

бажання, бажання без вказівки на здійсненність/нездійсненність і бажання, 

потенційно здійсненне за певних обставин, що зрозуміло з контексту.  
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Ступінь необхідності виконання бажання може бути високим, низьким 

та нейтральним. Останній реалізується в ситуації, коли здійснення бажання не 

залежить від мовця. Ступінь необхідності бажання підкреслюється 

експлікаторами з однойменною семантикою (потрібно, необхідно, треба), які 

створюють «контанамінації модальних значень» (термін О.В. Алтабаєвої), які 

будуть розглянуті в наступних розділах нашої роботи з точки зору їх 

дискурсивного функціонування. 

О.П. Васильєва, аналізуючи поняття неадресованого волевиявлення, 

розмежовує адресоване (спонукання) та неадресоване (бажання) 

волевиявлення. Під час адресованого волевиявлення обов‟язковим 

компонентом семантичної структури висловлювання є адресат, тобто 

прогнозований виконавець бажаного мовцем. За неадресованого 

волевиявлення не суттєво, чує хто-небудь мовця чи ні, тобто це модальне 

значення проходить повз адресата, начебто його не торкаючись [67].  

Коли ж оптативна ситуація містить адресованість і суб‟єкт, який стає 

суб‟єктом-виконавцем, оптативність перетинається з імперативністю. 

Потенційність відіграє значну роль в імперативній ситуації, як її внутрішній 

структурі, так і передумовах. Імперативне волевиявлення спрямоване на 

перетворення певного ірреального стану речей на реальний, що передбачає, з 

погляду мовця, можливість/необхідність/бажаність такої ситуації після певних 

дій. 

А.І. Ізотов наводить слушні аргументи щодо категоричності трактування 

адресованості в зоні імперативності й оптативності: «критерії, які 

передбачають жорсткий вибір стосовно певної характеристики :: певної 

протилежної характеристики, що її виключає і тим самим не допускає 

перетину полів імперативності й оптативності в наведеному розумінні 

(критерії імператива – адресоване волевиявлення, оптатива – неадресоване), у 

розмежуванні оптатива й імператива ми вважаємо принципово неприйнятним. 

Може йтися, на нашу думку, про критерії на зразок обов’язковість 

характеристики :: факультативність характеристики» [120, с. 177]. 
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Спонукання передбачає обов‟язковість 1) компонента каузації в семантичній 

структурі волевиявлення; 2) презентно-футуральної перспективи; 

3) адресованості волевиявлення; 4) інтенціональності предиката [там само]. 

Для оптативного волевиявлення ці ознаки є факультативними. 

О.І. Бєляєва, аналізуючи комунікативно-прагматичний діапазон форм 

вираження директивних мовленнєвих актів, стверджує, що імперативні 

речення є прямим граматичним засобом вираження директивної 

комунікативної інтенції в силу того, що їх комунікативна функція збігається з 

мовною семантикою [49, с. 65]. Однак подальша диференціація речень такого 

типу є контекстозалежною та визначається як «прагматичним контекстом, так 

і пріоритетністю позиції мовця/адресата, облігаторністю та бенефактивністю 

каузованої дії» [там само]. Дослідниця стверджує, що оптативні речення, які 

мають пряму спрямованість на адресата, перебувають на периферії поля 

оптативної модальності в зоні його перетину з полем імперативної 

модальності, оскільки не містять семантичного компонента спонукання, однак 

через наявність адресованості можуть трактуватися як спонукальні [там само, 

с. 72]. Отже, оптативні та імперативні речення мають спільне значення 

потенційності, а також передбачають можливість зміни ірреальної бажаної 

ситуації на реальну. 

З іншого боку, наявність суб‟єкта дії породжує ще одну можливу 

модальну ситуацію, у якій основне – це бажання мовця. Таке значення в 

лінгвістиці називають дезідеративом. 

А. Мейє та Ж. Вандріес відносять дезідератив до одного з п‟яти способів 

у індоєвропейських мовах і визначають його як форму, що слугує для 

висловлення бажання й наміру [цит. за 2, с. 25]. О.Є. Корді наголошує, що цей 

термін уживається також і для позначення одного зі способів вираження 

вербальними засобами бажання мовця і визначається як відношення суб‟єкта 

до своєї дії [257, c. 171]. Є. Курилович, розмежовуючи оптатив та дезідератив, 

пропонує відмежовувати мовця та виконавця дії і трактує дезідератив як 

бажання виконавця, а оптатив як бажання мовця [352, с. 27]. Отже, 
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присутність у ситуації потенційності виконавця дії, відмінного від мовця, 

кваліфікує її як дезідеративну. 

Л.В. Умрихіна також проводить виразну межу між оптативом і 

дезідеративом. На думку дослідниці, слід розрізняти оптатив – репрезентант 

ірреальної бажальності (Якби прийти) та дезідератив – виразник реальної 

бажальності (Хочу прийти). Авторка наголошує, що поступове розширення 

аспектів вивчення оптатива від розгляду його як суто морфологічної дієслівної 

категорії до семантико-синтаксичного вивчення речень із модальним 

значенням бажальності зумовило нівелювання мовознавцями первинної 

сутності оптатива, його способового призначення. У зв‟язку з цим до 

оптативних відносять речення будь-якої граматичної організації, так чи інакше 

пов‟язані з вираженням бажального значення, що призводить до змішування 

різних понять і явищ і, відповідно, неузгодженості у визначенні основної 

семантико-синтаксичної сутності оптативних речень [264, с. 5]. Актуальною в 

аспекті співвіднесення реальності/ірреальності та бажальності є робота 

О.В. Ханіної, яка розглядає питання про відношення дезіративного значення 

до реальності і зазначає, що «лінгвістична традиція розглядає ситуацію 

бажання Х хоче Y, з одного боку, як нереальну, коли йдеться про модальність, і 

як реальну, коли ситуація бажання передбачає відношення до емоцій і 

мислення … дезіративна ситуація складається з двох ситуацій: ситуації 

бажання і бажаної ситуації. Під другою розуміється ситуація, досягнення якої 

бажає суб‟єкт ситуації бажання» [269, с. 130]. Так, авторка не вважає 

доцільним трактувати ситуацію бажання як нереальну, адже вона є більшою 

мірою оцінкою реального стану речей.  

Ситуація бажання та бажана ситуація є справді різними як за змістом, 

так і за темпоральною належністю. Перша є цілком реальним відображенням 

подій, адже суб‟єкт Х реально виражає бажання Y, і відбувається в 

теперішньому для учасників дії часі. Ситуація бажана є ірреальною, 

потенційною, а тому може реалізуватися лише в майбутніх часових рамках або 

ж бути предметом шкодування про певні дії і мати минулу часову референцію. 
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Y нашому розумінні оптатив дістає широке потрактування, про що детальніше 

йтиметься далі. 

Зв‟язок категорії бажання з ідеєю часу неодноразово підкреслювався 

лінгвістами. У багатьох мовах дієслова поєннують значення майбутнього часу 

і бажання, або ж дієслова з лексичним значенням бажання втрачають його і 

переходять у категорію допоміжних дієслів для вираження майбутнього часу 

[111, с. 304-305]. О.О. Потебня наголошував, що «думка може прямо 

переходити від дійсного минулого до бажального способу. В бажанні, яке 

розглядається незалежно від словесного вираження, здійснення, тобто злиття 

мисленнєвих образів бажаного, які склалися з попереднього сприйняття з 

новим сприйняттям, є подією майбутнього. Відповідно, представлення 

бажаного минулим у мові можна розглядати як окремий випадок 

представлення об‟єктивно-майбутнього минулим» [203, с. 270-271]. Отже, 

темпоральний план оптатива є переважно майбутнім, в окремих випадках 

минулим, однак не теперішнім. Стосовно теперішнього часу, ситуація бажання 

може реалізуватися саме в цьому часовому вимірі, однак бажана ситуація 

належить до майбутнього або ж нездійсненного минулого. 

У лінгвістичних розвідках знаходимо поділ оптативних пропозицій на 

реальні та ірреальні, які пов‟язані з можливістю здійснення бажання. 

Дослідники наголошують на потребі врахування можливості реалізації 

бажання за семантичної диференціації оптативності, адже вони поділяються на 

реальні та нереальні саме за критерієм виконання [141, с. 4; 261, с. 457]. Так, 

на думку О.В. Кокової, «для реального бажання передбачається зміна наявного 

стану речей, настання нового порядку … надія побачити світ, влаштований 

якось» [141, с. 4], причому «якось» загалом передбачає вже визначений, 

сформований, вербалізований суб‟єктом спосіб. Також під реальним авторка 

має на увазі «бажання здійснення конкретної дії фізичної, інтелектуальної, 

психічної» [там само, с. 4-5]. Нереальне ж бажання пов‟язане як з конкретною 

фізичною, психічною чи інтелектуальною дією, так і з фантастичним 
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предметом чи дією. Таку нереальність важко кваліфікувати на основі лише 

мовних засобів, а тому потрібне залучення широкого контексту. 

Ще одним вагомим параметром оптативної ситуації з погляду суб‟єкта є 

його авторитарність. З погляду мовця бажання можна висловлювати з позиції 

домінування, тоді авторитарна позиція стає «визнаним адресатом правом будь-

як обмежувати його діяльність або, навпаки, ліквідувати уже існуючі 

обмеження діяльності адресата» [120, с. 57].  

Отже, усі названі види модальності поєднує той чи інший вияв 

потенційності, яка так чи інакше є елементом ситуації. Адже нова, бажана 

ситуація є не реальною, актуальною, а потенційною [257, с. 78]. Розглянувши 

оптативність з точки зору її функціонування в полі модальності, вважаємо за 

необхідне проаналізувати еволюцію поглядів на це поняття в мовознавстві в 

діахронному та синхронному ракурсах. 

 

1.4. Статус оптативності в системі модальних значень  

 

1.4.1. Концепції оптативності в лінгвістиці. Мовна категорія 

оптативності перебуває в полі зору сучасної лінгвістики вже декілька 

десятиліть. Проаналізуємо найбільш вагомі для становлення категорії 

оптативу праці й погляди у вітчизняному та закордонному мовознавстві, які 

показують як фундаментальність цієї категорії, так і її суперечливість із точки 

зору функціонування в різних мовах, зокрема слов‟янських та германських. 

Одне з перших відомих тлумачень оптатива як морфологічної категорії, 

призначеної для вираження бажального значення, у граматиках різних мов 

(переважно індоєвропейських) містять роботи О.О. Потебні [204, c. 168]. 

Досліджуючи давні мовні пам‟ятки, Д.Н. Овсянико-Куликовський 

підтвердив індоєвропейське походження оптатива. Він з‟ясував, що спочатку 

оптатив у мовах індоєвропейської сім‟ї існував для вираження наміру,  

бажання особи. Пізніше, але ще в давніх мовах, бажальний спосіб виражав 

залежність дії не лише від волі й наміру мовця (агенса дії), а й від 
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екстралінгвальних умов. Окрім того, йому було надане й інше значення – 

вираження синтаксичного зв‟язку між реченнями [179, c. 119]. 

Як засвідчують праці мовознавців (зокрема розвідки О.С. Мельничука), 

індоєвропейський оптатив на праслов‟янському ґрунті, змінивши бажальну 

функцію на спонукальну, не був спеціально оформлений. Наголошують, що 

саме в допоміжному дієслові колишній оптатив має ще залишки свого старого 

оптативного значення. Це допоміжне дієслово в східнослов‟янських мовах під 

кінець давньоруського періоду почало втрачати свою дієслівну природу й 

трансформувалось у незмінну частку би [168, c. 78-81]. 

Отже, відсутність оптатива як морфологічної категорії, а саме 

бажального способу дієслова, у граматиках слов‟янських мов історично 

виправдана. Значення бажальної модальності виявлялося в дієслівних формах 

інших способів. Так, М.В. Ломоносов, категорично заперечуючи існування в 

російській мові бажального способу, зазначав, що його функції виконує 

дійсний спосіб у поєднанні із сполучниками дабы, есть ли, будет [157, c. 480]. 

М.І. Греч, вважав здатність виражати бажальність прерогативою наказового 

способу [90, c. 126-127]. На думку Ф.І. Буслаєва, бажальне значення можуть 

виражати й різні способи: умовний і наказовий [64, c. 367-371]. 

Як ми вже зазначали, першим на вираження бажального значення 

умовним способом дієслова звернув увагу український мовознавець 

О.О. Потебня. Він дотримувався думки, що початкова форма умовного 

способу була «бажальною допустовою», що переходить від умовності так 

само, як і наказовий у випадках кинь хлеб на лес, пойдешь, найдешь 

[203, с. 270]. Це підтверджує факт переносного вживання дійсного способу – 

дієслова у формі минулого часу – у функціях бажального способу й 

майбутнього часу: «у бажанні, розглядуваному незалежно від словесного 

вираження, здійснення <...> є подією майбутньою» [там само]. У пізніших 

дослідженнях функціонального розвитку способових форм вітчизняні 

історики-мовознавці підтвердили думку про злиття бажальності й умовності в 

межах одного способу – умовного. Це, своєю чергою, очевидно, визначило 
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здатність сучасного умовного способу виявляти себе в різних ірреальних 

значеннях, зокрема й у значенні бажальності. 

Зважаючи на те, що одностайної думки щодо оптативності не існує, 

аналіз літератури показує, що лінгвісти пов‟язують цю категорію зі значенням 

бажання. У вітчизняному мовознавстві відомі спроби виокремлення 

бажального способу як своєрідної підкатегорії в діапазоні певного дієслівного 

способу. Автори «Граматики української мови» (О.К. Безпояско, 

К.Г. Городенська, В.М. Русанівський), виокремлюючи дійсний, умовний і 

наказовий способи, не заперечують проти можливості виділення бажального й 

спонукального способів на основі функціонування умовного способу в 

незалежних реченнях [43]. 

Актуальний теоретичний погляд на бажальний спосіб відображає 

«Теоретична морфологія української мови» (2004). Виходячи з того, що 

категорія способу ґрунтується на опозиції ірреальних значень «гіпотетичність 

дії, процесу, стану – бажаність дії, процесу, стану», І.Р. Вихованець і 

К.Г. Городенська вважають за потрібне виокремити на основі другого із 

значень грамему бажального способу, у якому нейтралізована апелятивність і 

натомість виразним є значення бажальності. Учені зазначають: «Бажальний 

спосіб виражає волевиявлення мовця про бажану дію або бажаний процес чи 

стан, але він не спрямовує його до співрозмовника чи співрозмовників, щоб 

вони виконали цю дію чи реалізували потрібний стан. Мовець не спонукає 

когось виконати бажану для нього дію, а лише повідомляє про неї собі або 

іншим особам» [76, c. 262]. Разом із закріпленням відповідного місця 

бажального способу в граматичній системі української мови окреслено й коло 

морфологічних засобів вираження бажаних для мовця дій чи станів. Основні з 

них такі: поєднання інфінітива з морфемою б (Насіяти б квітів; Вивезти б 

дітей з міста); аналітичні форми, «утворені морфемою хай (нехай) і 

морфемами першої особи однини й множини умовного способу» (Хай би я 

озвучувала текст; Хай би ми озвучували текст) [там само].  
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Бажальний спосіб у системі дієслівно-способової парадигми було 

виділено завдяки осмисленню значеннєвої специфіки бажальної модальності, 

що має своєрідне граматичне оформлення. За умови врахування взаємодії 

форми і значення дієслівних утворень визначають їх місце в граматичній 

системі мови. Відносячи умовний спосіб дієслова (кон‟юнктив) до основних 

засобів вираження оптативної модальності, яка становить комплекс двох 

значень: «ірреальності» й «бажальності», І.Р. Вихованець і К.Г. Городенська 

звертають увагу на його функціонально видозмінений характер. Це означає, 

що форма умовного способу (дієслово минулого часу в поєднанні з часткою 

би) у межах оптативної синтаксичної конструкції втрачає типове для нього 

значення нереальної, передбачуваної дії, пов‟язаної з реальною умовно-

наслідковим відношенням, а натомість отримує нове завдання – відобразити 

бажаність нереальної дії, важливої, необхідної для суб‟єкта мовлення, без 

вказівки на можливі умови здійснення бажаного. У випадках з оптативними 

реченнями залишається дієвою основна функція кон‟юнктива – надання 

ірреальності змісту повідомлюваного. Щодо аналітичних неособових форм, 

утворених поєднанням інфінітива з морфемою би, то їх вважають «типовим 

виразником бажальної модальності» [76, с. 262]. 

Отже, визначальними поняттями в теорії оптативної модальності є 

бажальність та оптативність. О.В. Алтабаєва тлумачить їх співвідношення як 

«те, яке означається» та «те, яке означає» [6]. Бажальність, як така, що 

означається, виражає відношення до дійсності як до бажаного перебігу подій 

чи явищ (бажана модальність), тоді як оптативність, як така, яка означає, є 

сукупністю засобів вираження бажальності в мові. 

О.В. Алтабаєва вводить поняття «зони категорії оптативності», під яким 

розуміє фрагмент мовної системи, в якому перетинаються й об‟єднуються 

різні групи, категорії та елементи різних мовних рівнів, які несуть граматичну 

чи лексичну семантику оптативності. Ці елементи мають виразну організацію і 

співвідношення між собою. Зона оптативності існує в мові лише завдяки 

мовленнєвій реалізації суб‟єктивно мотивованого стану людини, зумовленого 
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його потребами, а саме бажаннями особистості. У російській мові, як твердить 

дослідниця, немає спеціальних граматичних показників для вираження 

бажальності в системі способів дії. Немаркований показник б, який передає 

разом з дієсловом, що закінчується на –л, спектр значень у межах загальної 

граматичної системи гіпотетичності, виступає представником бажальності 

тільки у визначених контекстах [6, с. 23]. Відповідно, дослідження таких 

контекстів у межах дискурсивної лінгвопрагматики є валідним способом 

дослідження категорії оптативності. 

О.Б. Шестакова ототожнює «чисте» бажання й оптатив, під яким розуміє 

вираження бажання мовця у формі неспрямованого волевиявлення, тобто 

пасивно-споглядального ставлення до явищ та предметів дійсності. Таке 

бажання й оптатив однаково виражають бажання, незважаючи на те, 

здійсненне воно чи ні. Особливістю оптатива є те, що суб‟єкт бажаної дії може 

бути живим чи неживим, зазначає дослідниця [301, с. 10-11]. 

С.В. Скомаровська, узагальнюючи основні підходи до вивчення речень зі 

семантикою бажальності в українській мові, наголошує, що в лінгвістиці 

відомі два основні підходи до витлумачення бажальних речень, які умовно 

називають «вузьким» та «широким». Суть «вузького» полягає в тому, що 

бажальність трактують як неадресоване волевиявлення (адресованим 

волевиявленням є спонукання). «Вузький» підхід обмежений лише 

вираженням бажання в конструкціях зі суб‟єктом-мовцем. За «широкого» 

підходу суб‟єктом бажальних речень може бути не лише мовець, а й будь-яка 

інша особа чи предмет, тому їх зараховують до конструкцій зі суб‟єктом-

займенником 2-ї або 3-ї особи, а також із предметним суб‟єктом [236, с. 6]. 

Як зазначає Л.В. Умрихіна, проводячи дослідження на матеріалі 

української мови, оптативні висловлювання формують два типи, розмежовані 

на базі об‟єктивної модальності (перший рівень диференціації): ірреально-

потенційні і власне ірреальні. Кожен із цих типів передбачає диференціацію на 

одиниці нижчого (другого) рівня – семантичні види: 1) власне бажальність, 

2) бажальність із зумовленою винятковістю, 3) бажальність позитивно 
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оціненого – з-поміж значень I типу, а також 1) бажальність-шкодування, 

2) бажальність-докір як стимул – з-поміж значень II типу. У межах 

семантичних видів, своєю чергою, виявлено окремі бажальні значення, що 

сприяє виокремленню семантичних різновидів семантики оптатива (третій 

рівень диференціації). Серед ірреально-потенційних речень, що передають 

власне бажальність, виділено 3 різновиди: а) власне бажання, б) бажання 

прискореного здійснення, в) бажання-побоювання. Серед речень, які 

виражають бажальність із зумовленою винятковістю, дослідниця виділяє 2 

різновиди: а) бажання винятково єдиного як зіставлення/протиставлення, 

б) бажання винятково єдиного як умова; з-поміж ірреально-потенційних 

речень, які передають бажальність позитивно оціненого, виділено 2 різновиди: 

а) бажання-ствердження необхідного; б) бажання необхідного як спонукання. 

У сфері власне ірреальних речень, що виражають бажальність-шкодування, 

виділено 3 різновиди: а) бажання-негативна оцінка, б) бажання-ствердження 

необхідного, в) бажання-мрія. Власне ірреальні речення із значенням 

банальність-докір як стимул представлені одним різновидом: бажання-докір як 

стимул [264, с. 15-17]. Отже, дослідниця дотримується погляду, згідно з яким 

оптатив – це модальне значення, основу оформлення якого становить 

бажальний спосіб дієслова. Власне останній дослідниця вважає правомірним 

для означення дієслівного способу, який є головним виразником бажальної 

модальності, на відміну від терміна оптатив, оскільки в українській мові він 

повністю не відбиває своєї граматичної суті. Як твердить авторка, лише 

«частка би, яка є обов‟язковим формантом бажального способу, зберігає ще 

старе оптативне значення» [264, с. 18-19]. 

Аналіз вітчизняних джерел засвідчує, що найтиповішими 

морфологічними засобами експлікації категорії оптатива є інфінітивні 

утворення з часткою би та аналітичні особові форми з дієсловом умовного 

способу в поєднанні з часткою би. Специфічною формальною ознакою 

бажального способу є модифікація частки би: хоч би, коли б, якби, аби, хай би. 
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З точки зору латинської граматики, оптатив є функціональною (або 

семантичною) категорією. Найбільш характерним є використання оптатива 

для позначення вживання латинського кон‟юнктива (див. детальніше [121, 

с. 75]). Термін «оптатив» застосовується також для одного зі вживань 

англійського кон‟юнктива, а точніше – для його вживання в ідіоматичних 

конструкціях, наприклад: Long live the Queen! [377, с. 155].  

П. Грош, досліджуючи граматичні характеристики оптативних 

конструкцій англійської мови, трактує останні як речення, які виражають 

бажання, надію або прагнення без їх прямої лексичної номінації, наприклад: If 

only I had told them both a year ago! та If I could just make them understand my 

point of view! [344, с. 13]. Існує думка, що домінанта семантичної категорії 

оптативності в англійській мові бінарна. Її дефініційні ознаки розподілені між 

двома функціонально-семантичними показниками – бажання та волі. До сем, 

які входять до категорії оптативності та тією чи іншою мірою інтегрують семи 

„бажання‟ та „воля‟, належать семи „надія‟, „намір‟, „прохання‟, 

„благословення‟, „прокляття‟, „веління‟ [там само, c. 48].  

А. Азаріна та К. Шкловські вважають, що оптативність в англійській 

мові виражають конструкції, які мають значення бажальності, але не містять 

власне лексем wish чи want, як-от: If only I were rich now, I would have a Porsche 

[276, с. 1-2]. Дослідники стверджують, що основними значеннями цього 

оптативного висловлювання є: 1) If I am rich, I will have a Porsche; 2) I am not 

rich; 3) I don’t have a Porsche; 4) I want to have a Porsche [там само]. Цей підхід 

до аналізу категорії оптативності дещо суголосний із підходом 

М.К. Гусаренко, яка розглядає оптативи в англійській мові з точки зору 

когнітивних основ і прагматичних пресупозицій, адже у функціонально-

семантичному аспекті типи оптативних висловлювань безпосередньо 

корелюють із правилами їх застосування в мовленні, тобто з мовленнєвою 

прагматикою, яка описується теорією мовленнєвих актів [96, с. 13-14]. Аналіз 

цього підходу див. далі. 
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О.Є. Корді, аналізуючи семантику оптативних висловлювань, виділяє 

такі значення: 1) власне бажання, для якого характерні проспективність і 

гіпотетичність; 2) бажання, що межує зі спонуканням; 3) нездійсненне 

бажання, звернене до минулого; 4) бажання зі значенням мети, умови, 

порівняння; 4) побажання (здоров‟я) [257, с. 176].  

М.К. Гусаренко, продовжуючи цей підхід, застосовує метод 

семантичного опису у визначенні прагматичних значень оптативів-побажань, 

зокрема вивчення категорійного статусу оптативів із позиції теорії 

мовленнєвих актів, оскільки ця методологічна база має виразно проведену 

межу між різними типами мовленнєвих актів на пропозиційному рівні, на рівні 

показника комунікативно-прагматичної функції і на рівні глибинної структури 

висловлювання. Так, оптативи зі значенням власне бажання за теорією 

мовленнєвих актів мають значення репрезентатива, як-от: Я повідомляю: Я 

хочу Р (Р – пропозиція). Їх когнітивними передумовами (прагматичними 

пресупозиціями) є Я знаю, що Р здійсненне, Я знаю, що Р не залежить від 

тебе і від мене, Я знаю, що Р нездійсненне в цей момент [96, с. 15].  

Вважаючи підхід автора цілком слушним та методологічно 

виправданим, хочемо, однак, підкреслити, що визначені когнітивні 

передумови викликають сумніви, адже здійсненність/нездійсненність дії, 

темпоральна реалізація цієї дії, залежність/незалежність дії від інших 

суб‟єктів, які є/не є агентами, виконавцями дії, є досить суб‟єктивним і 

контекстозалежним. Тому, на нашу думку, не можна стверджувати, що 

оптативи зі значенням власне бажання мають усі визначені прагматичні 

пресупозиції. 

Як видно із проаналізованих робіт, у закордонному та вітчизняному 

мовознавстві немає одностайності щодо засобів вираження категорії 

оптативності в англійській мові. Спектр поглядів варіює від вузького 

(П. Грош, А. Азаріна та ін.) до широкого, як-от концепція О.П. Васильєвої. 

Дослідниця виділяє 5 груп слів та словосполучень вираження предметної 

оптативної модальності в сучасній англійській мові: 
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1) першу групу становлять дієслова to desire, to long, to covet, to lust, які 

виражають сильне, пристрасне бажання. Вони можуть виражати як предметну, 

так і оптативну модальність;  

2) другу групу становлять дієслова to want, to wish, to will. Сила 

волевиявлення у цій групі нижча порівняно з попередньою;  

3) третя група складається з дієслів і дієслівних словосполучень, які 

представляють волевиявлення як намір. Відповідно, виражене бажання має ще 

слабший характер. Сюди належать: to intend, to be going to, to have a mind, to be 

in spirits, to be in a mood + Infinitive;  

4) четверту групу формують граматичні звороти з формою Present 

Subjunctive, які не виключають можливості реалізації задекларованої дії: 

would/should like + Infinitive, would sooner / would rather, had better, 

would/should be glad, sooner had + Infinitive. За ступенем інтенсивності всі ці 

засоби виражають ненаполегливе бажання;  

5) п‟яту групу становлять засоби, які мають ідею нереального бажання: 

дія, про яку йдеться, видається мовцеві або надто проблематичною, або взагалі 

неймовірною. Така градація, за словами авторки, досягається використанням 

різних форм умовного способу в складному реченні з об‟єктним підрядним 

реченням, яке підпорядковане дієслову wish [67, с. 45-47]. 

С. Гурбанова, провівши аналіз дієслів, які виражають бажання в 

англійській мові, дійшла висновку, що дієслова, які вживаються з допоміжною 

часткою to, виражають модальність, починаючи від сильного бажання і до 

слабкого бажання, тоді як інші дієслова, такі як to crave, to covet, to thirst for / 

after, to lust for, to sigh for, to pant for, to itch for, to burn for, to care for 

дослідниця визначає як дієслова, які мають тенденцію до модальності, що не є 

сильно вираженою та виключно контекстозалежною [349, с. 85]. 

Погляд О.П. Васильєвої є найширшим трактуванням оптативності і дає 

змогу цю категорію досліджувати не лише з точки зору граматичної форми, а 

й виходячи з комунікативної семантики оптативного висловлювання. Адже, 

окрім морфолого-синтаксичної природи оптатива та семантико-синтаксичних 
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особливостей оптативних речень, важливо брати до уваги комунікативну й 

прагматичну функції та когнітивну основу висловлювань з оптативним 

значенням.  

Отже, узагальнюючи та аналізуючи викладені погляди на категорію 

оптатива, вважаємо доцільним виділити такі ключові фактори, які визначають 

його трактування: 

1) реальність/ірреальність бажання; 

2) суб‟єкт бажання, його психологічні, статусні, вікові характеристики; 

3) часова належність бажаної ситуації; 

4) лексико-семантичний зміст оптативного висловлювання, який 

корелює з граматичною формою; 

5) кореляція з іншими модальними значеннями; 

6) інші екстралінгвальні фактори (прагматичні пресупозиції, інтенції 

мовця, контекст, характер об‟єкта бажання). 

Беручи їх до уваги, у 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 значенні, яке виражається, та специфіка засобів 

вираження цієї категорії дають підстави виділити два типи оптативності – 

предикативну та предикатну (за О.В. Алтабаєвою), аналіз яких проведемо далі. 

 

1.4.2. Субкатегорійні значення категорії оптативності. Як показує 

дослідження мовного матеріалу, за структурною організацією категорія 

оптативності конституюється різнорівневими засобами мови, які призначені 

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

модальних відношень. Категорійна семантика бажальності має  

різноаспектний характер, однак вразно простежуються два модальні аспекти, в 

яких вона може бути представлена. Це модальне значення може бути 

предикативним, притаманним усьому висловлюванню Зробила б вона це  
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вчасно / If only she did that in time, або ж предикатним, тобто пов‟язаним з 

оцінкою мовцем відношення предиката до суб‟єкта в модально-часовому плані 

– Вона хотіла зробити це вчасно / She wanted to do that in time. 

Такий поділ схематично збігається з розмежуванням об‟єктивної та 

суб‟єктивної модальностей, однак взаємовідношення між цими видами 

модальності в межах категорії оптативності набагато складніші, зазначає 

О.В. Алтабаєва. Відрізняються вони як за формою, тобто формальною 

спеціалізацією, так і за змістом, тобто смисловою спеціалізацією [6, с. 143].  

Висловлювання з предикативною оптативністю реалізуються в одному з 

ірреально-модальних типів простого речення, яке протиставляється реченням з 

реальною модальністю, тобто «реченням індикативно-розповідного типу» 

[155, с. 100]. Сутність категорії предикативної оптативності передають 

граматичні засоби. Граматична оптативність структурується передусім за 

допомогою ірреально-модальних форм дієслова. В українській мові до 

граматичних засобів вираження категорії оптативності належать частка б (би) з 

інфінітивом (зробити б, сказати б) або дієсловом у формі минулого часу 

(зробив би, сказав би), а також власне частка б (в еліптичних реченнях), яка 

стає єдиним виразником оптативності в реченні за певних синтаксичних умов. 

В англійській мові оптативність виражається часткою if only з аналітичною 

конструкцією дієслова та іменника, а також за допомогою умовного способу в 

конструкціях would/should like to. 

Предикатну оптативність, що виражає бажання суб‟єкта, яким, 

безперечно, може бути і мовець, моделює така формула: «Стверджую, що X 

бажає стати суб‟єктом дії Y», де Y може бути будь-якою особою. 

Висловлювання з предикатною оптативністю містять оцінку мовцем типової 

семантичної ситуації, тобто власне бажання мовця, «прагматичність якого 

підтримується власне ситуацією мовлення та інтонацією» [26, с. 255]. Такі 

висловлювання передають бажання суб‟єкта – агента дії, яке констатує мовець. 

Тобто в такій ситуації існує два варіанти: мовець і виконавець дії – різні особи 

(Х констатує, що Y хоче Z), та мовець і виконавець дії – одна і та ж особа (Х 
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хоче Y). В останньому випадку, коли мовець і виконавець потенційної дії 

збігаються, оцінка ситуації є авторизованою, що характерне для 

автореферентних висловлювань. Такі моделі підтверджують полісуб‟єктність 

оптативної ситуації. Мовець приписує предикатну ознаку, яка, власне, і 

становить бажану дійсність, іншому суб‟єкту – суб‟єкту оптативного 

висловлювання, який і буде виконавцем дії. Загалом питання суб‟єктності 

оптативних висловлювань потребує окремого аналізу й буде розглянуто далі. 

Характерно, що модальність предиката може бути як реальною, так і 

ірреальною – хочу побачити / хотів би побачити, хотілося побачити / 

хотілося б побачити. Особливість такого модального значення в тому, «що 

воно сприймається на тлі інваріантного модального значення речення – 

реальності/ірреальності» [155, с. 71]. Таке значення встановлюється під час 

оцінки мовцем відношення предикативної ознаки до суб‟єкта в модально-

часовому плані і виражається лексико-синтаксичним способом – «семантика 

бажальності закріплена в морфемах групи модальних модифікаторів: дієслів, 

слів категорії стану, віддієслівних іменників» [6, с. 153], які позначають 

бажання. В українській мові це дієслова хотіти, бажати, зичити, воліти, 

жадати, прагнути, пориватися тощо, в англійській – to want, to wish, to will, to 

desire, to long, to covet, to lust та ін. 

Аналізуючи матеріал російської мови, О.В. Бондарко вважає 

висловлювання з дієсловами желать, хотеть, хотеться еквівалентами 

оптативів, якщо названі дієслова вживаються у формі теперішнього часу 1 

особи дійсного способу [257]. М.К. Гусаренко додає, що питання про 

значення, «еквівалентні оптативам», можна вирішити без суперечностей, якщо 

визнати, що висловлювання з указаними дієсловами у формі 1 особи 

теперішнього часу дійсного способу не просто є еквівалентами дієслів, а й 

власне є оптативами, у яких експлікується ядерний компонент Я хочу (бажаю) 

[96, с. 30]. Адже кваліфікація оптатива як висловлювання «з дієсловом в 

умовному способі або ж з інфінітивом з часткою б, а також бездієслівні 

речення з цією ж часткою» [257, с. 171] пов‟язана з «романською граматичною 
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традицією, витоки якої в латинському способі conjunctivus optativus – умовний 

спосіб зі значенням бажальності» [96, с. 30]. Якщо розглядати оптатив як 

певний тип акту комунікації, то ця категорія потребує ширшого розуміння. 

Тоді до оптативів логічно відносити всі висловлювання, у яких міститься 

ядерний компонент Я хочу (Я бажаю), який виражений експліцитно чи 

імпліцитно [6, с. 26].  

Підтверджуючи правомірність широкого трактування оптативів 

М.К. Гусаренко зазначає, що існують такі різновиди висловлювань, які за 

формально-граматичними ознаками неможливо віднести до оптативів у 

традиційному розумінні, які при цьому мають оптативне (бажальне) значення. 

Більше того, зазначає дослідниця, «можна стверджувати, що структурно-

синтаксичне й інтонаційне утворення висловлювання такого типу спеціально 

призначене для вираження оптативних значень» [96, с. 31]. Окрім того, 

оптативне значення можуть мати висловлювання з дієсловом у формі 

імператива [257, с. 174; 6, с. 30]. Це передусім фразеологізовані побажання на 

зразок Боже поможи! чи May you have a great birthday! Такі «оптативні 

висловлювання фразеологізованої структури» [79, с. 10] будуються за певними 

структурно-семантичними моделями з константними ініціальними 

компонентами, що створює типізовані моделі, у яких лексичне наповнення є 

вільним в одній частині, а в іншій – незмінним, ідіоматичним. Тому константні 

компоненти в оптативних висловлюваннях фразеологізованої структури 

виконують функцію прагматичної індексації значення побажання і 

різноманітних його відтінків. Окрім того, досить важко визначити 

комунікативно-категорійну різницю між висловлюваннями, у яких показник 

оптативного значення виражений по-різному, але однаково виражає бажання і 

намір мовця виконати певну дію. М.К. Гусаренко допускає, що в реченнях Я 

хочу купити ваш завод і Я хотів би купити ваш завод різниця між 

компонентами хочу і хотів би полягає в тому, що експлікація показника 

функції в другому прикладі супроводжується маркером пом‟якшеного  
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вираження бажання [96, с. 31]. При цьому категорійно-комунікативна сутність 

висловлювання не змінюється, оскільки ступінь інтенсивності комунікативної 

ознаки є додатковою, а не категорійною, головною характеристикою. 

Репрезентацію предикативної та предикатної оптативності в обох 

досліджуваних мовах ілюструє таблиця 1. 

Табл. 1. Репрезентація предикативної та предикатної оптативності в 

сучасній українській та англійській мовах  

 українська мова англійська мова 

предикативна 

оптативність 

- інфінітив + б (би); 

- дієслово в минулому часі + 

б (би); 

- еліптичне речення з б (би) 

 - if only + підмет + дієслово; 

- would/should like to + 

дієслово; 

- would/should like, would 

sooner / would rather, had 

better, would/should be glad, 

sooner had+ інфінітив; 

- підмет + wish + дієслово 

предикатна 

оптативність 

- хотіти, бажати, зичити, 

воліти, жадати, прагнути, 

пориватися + інфінітив; 

- хотіти, бажати, зичити, 

воліти, жадати, прагнути, 

пориватися + б (би) + 

інфінітив 

- to want, to wish, to will, to 

desire, to long, to covet, to lust, 

to intend, to be going to, to 

have a mind, to be in spirits, to 

be in a mood + інфінітив 

 

 

Отже, можна говорити про достатньо виразну диференціацію двох 

аспектів оптативності. Висловлювання з предикативною оптативністю 

відповідають відношенням «мовець – бажана семантична ситуація», тоді як у 

висловлюваннях із бажальністю предиката реалізуються відношення 

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

висловлювання як бажана для останнього». Варто наголосити, що «ядром 
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категорії оптативності є оптативні висловлювання з предикативною 

бажальністю, яка виражається граматичними засобами, а периферією – 

висловлювання з предикатною бажальністю, яка представлена лексико-

синтаксичними засобами» [6, с. 146]. Перехідну зону поля оптативності 

становлять висловлювання, які констатує форма імператива в її 

позапарадигматичному, оптативному використанні. 

Загалом питання про співвідношення предикативного та предикатного 

типів оптативності, оптативності та імперативності є досить суттєвим для 

визначення категорійного статусу оптативів, якщо врахувати, що оптативне 

висловлювання може містити ознаки різних видів модальності. З метою 

виразної диференціації та комплексного аналізу варто розглядати такі 

висловлювання в ситуації спілкування з урахуванням їх прагматичного 

потенціалу. Наприклад, висловлювання Я б зараз випила кави може 

використовуватися в різних ситуаціях і мати різних прагматичний ефект: 

1) Чого ти хочеш? (запитання для інформації) – Я б зараз випила кави = 

Зараз я хочу випити кави; 

2) Чого бажаєте? (запитання для подальшого виконання бажання) – Я б 

зараз випила кави = Я бажаю (хочу) випити кави; 

3) Чого б ти хотіла? (запитання гіпотетичне, без можливості його 

реалізації) – Я б зараз випила кави = Я мрію про каву, якої немає; 

4) Що будеш пити? (запитання для інформації стосовно можливості 

вибору, який є) – Я б зараз випила кави = Я вибираю каву з-поміж інших 

напоїв; 

5) (звертання людини, яка стоїть вище за соціальною, побутовою, 

родинною ієрархією, наприклад керівник/підлеглий, бабуся/онука) Я б зараз 

випила кави = Принеси мені кави. 

Як видно з наведених моделей, лише остання є прикладом імперативної 

модальності і власне директивом, інші ж є оптативними висловлюваннями, які 

можуть містити директивний компонент.  



60 
 

Для усіх оптативів важко знайти ядерний семантичний компонент, який 

лежить в основі будь-якого оптативного висловлювання, тобто семантико-

прагматичний варіант оптатива. Одним із основних факторів у формуванні 

оптативного значення виступають прагматичні пресупозиції комунікантів, 

тобто формули Я знаю, що Р можливо та Я знаю, що ти хочеш Р. 

Отже, під час аналізу комунікативної семантики оптативного 

висловлювання потрібно враховувати граматичну модель та лексичний зміст, 

прагматичні пресупозиції, інтенції мовця та ситуацію спілкування. 

Безперечно, одним із основних категоризувальних параметрів оптативної 

ситуації є прагматика суб‟єкта мовлення. Конвенційне використання мовних 

засобів передбачає кореляцію мовленнєвих інтенцій з їх мовленнєвою 

реалізацією. Під час здійснення мовленнєвого акту ми не проговорюємо своїх 

мовленнєвих інтенцій, зазвичай, не формулюємо їх, тому необхідно говорити 

про приблизність метаопису мовленнєвого матеріалу. 

  

1.4.3. Когнітивно-семантична диференціація оптативних 

висловлювань. Оптативне значення реалізується в різних мовленнєвих 

ситуаціях, у яких необхідно враховувати значну кількість параметрів, які 

варіюються залежно від типу бажання, вираженого в конкретній 

комунікативній ситуації. Для характеристики різних видів оптативних 

висловлювань необхідно враховувати такі параметри мовленнєвої ситуації: хто 

є суб‟єктом бажання (мовець чи інша особа), від кого залежить виконання 

бажання (експліцитно чи імпліцитно виражений), характер виконання 

(реальне/ірреальне), часова віднесеність бажаної ситуації, ступінь 

інтенсивності бажання (категоричне, нейтральне, ввічливе). 

Проаналізуємо основні види оптативних висловлювань, беручи до уваги 

наведені параметри. 

Отже, з точки зору відношення до довколишньої дійсності досліджувані 

висловлювання можуть бути потенційними (реальними, здійсненними) та 

ірреальними (нездійсненними). 
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Ми визначаємо здійсненне бажання як таке, що передбачає зміну 

наявного стану речей шляхом здійснення конкретних (фізичних, 

інтелектуальних тощо) дій. Бажання, що передбачає зміну наявного стану 

речей, настання нового стану, може адресуватися самому мовцеві або ж іншій 

особі (або учасникові мовленнєвого акту, або сторонній, третій особі). 

Відповідно, відносно навколишньої дійсності об‟єкт бажання може бути 

динамічний або статичний. Динамічний об’єкт бажання – це зміна наявного 

стану справ, настання зміненого, іншого стану. Такий об‟єкт передбачає дію, 

яка стосується сфери людської діяльності, або ж дію, яка не стосується сфери 

людської діяльності. Статичний об’єкт бажання – це бажання, предметом 

якого є надія побачити певний чином влаштований світ і яке може бути 

адресованим мовцеві, співрозмовникові або третій особі. У таких 

висловлюваннях бажана дія має майбутню часову референцію. 

Потенційне бажання, об‟єктом якого є настання якогось нового стану 

шляхом здійснення конкретної фізичної, інтелектуальної, емоційної дії, може 

адресуватися як співрозмовникові, так і третій особі. У певних 

висловлюваннях цього типу знаходимо спроби прямого впливу на волю 

адресата, що зближує ці висловлювання зі спонукальними. Такі побажання 

виражаються стійкими зворотами, фразеологізмами тощо і можуть мати як 

позитивну семантику (бажання добра, здоров‟я тощо), так і негативну 

(прокляття). 

В оптативних висловлюваннях трапляються також такі, які апелюють до 

надприродних сил. Власне вони можуть виражати вже згадані позитивні 

бажання чи прокляття. Мовець виступає водночас суб‟єктом бажання, однак 

виконання не залежить від будь-якої визначеної особи, адресатом є вищі сили. 

Для таких висловлювань характерний високий ступінь експресивності. Варто 

зазначити, що для висловлювань із негативним забарвленням нерелевантною 

виявляється опозиція здійсненність/нездійсненність, адже висловлювання 

такого типу виконують функцію вираження експресивного внутрішнього 

бажання, незадоволення станом довколишньої дійсності. 
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Отже, оптативні висловлювання можуть передавати здійсненне бажання 

щодо можливого певного стану довколишньої дійсності. В оптативних 

висловлюваннях з нереальним/нездійсненним бажанням об‟єктом бажання є 

нереальний стан довколишньої дійсності. Часова референція, відповідно, 

впливатиме на диференціацію оптативного значення. Крім того, для 

оптативних висловлювань характерна диференціація залежності чи 

незалежності виконання бажання від мовця.  

З точки зору теорії мовленнєвих актів оптативи є репрезентативними 

висловлюваннями, у яких констатується певний стан речей у світі, якщо 

точніше, то стан бажання або саме бажання суб‟єкта мовлення як певний стан 

речей. Тому можна стверджувати, що оптативне висловлювання, яке окрім 

побажання не супроводжується іншими супутніми прагматичними 

значеннями, є репрезентативом, іллокутивна функція якого експлікується за 

допомогою дієслова повідомляю, як і в інших репрезентативах. 

Інтегруючи підходи Л.В. Умрихіної, О.В. Алтабаєвої та І. Адамсон до 

типології оптативних висловлювань, а також беручи до уваги формальні 

засоби вираження оптативності, виділяємо такі семантичні види 

предикативних оптативних висловлювань: 

1. БАЖАННЯ. Ці види оптативних висловлювань передбачають 

репрезентацію бажання в чистому вигляді:  

а) власне бажання. Основне значення бажальності в цьому 

семантичному виді досліджуваних одиниць позбавлене додаткових смислових 

нашарувань, конотацій. Навіть за ускладнення пропозитивного змісту 

оптативних висловлювань характер їх семантичної організації не змінюється. 

Цей семантичний різновид є ядром оптативності, зміст якого передається 

реченням-ідентифікатором Хочу, щоб здійснилось Х. 

б) бажання пришвидшеного здійснення. В оптативних 

висловлюваннях цієї групи виявляємо актуалізацію темпоральної реалізації 

бажаної ситуації в найближчому майбутньому. Моделлю-ідентифікатором 

цього виду висловлювань є Хочу, щоб це здійснилось і щоб наблизився час 
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здійснення. Типовими формальними показниками виступають темпоральні 

номінації швидше, скоріше, мерщій в українській мові та quicker, sooner, faster, 

earlier в англійській мові. Також із цією функцією вживаються конструкції з 

календарними номінаціями – назвами днів тижня, місяців, указівками року. 

в) бажання єдиного. Особливість цього виду оптативних висловлювань 

полягає у винятковості саме предмета бажання. Контекст ситуації є зіставно-

протиставним або умовно-наслідковим. Тому моделями-ідентифікаторами 

таких висловлювань є: Хочу, щоб здійснилося Х, а не У та Хочу, щоб 

здійснилося Х для здійснення У. У першому випадку бажання певної ситуації 

супроводжується небажанням іншої. У другому – бажання є двоступеневим, і 

для реалізації основного бажання потрібна реалізація іншого, початкового. 

Такі оптативні висловлювання мають винятковий характер. Мовець не просто 

робить акцент на винятковсті певного об‟єкта, а й наводить аргументи на 

користь свого вибору: в першому випадку – через протиставлення бажаного 

іншому, менш важливому з погляду мовця, у другому випадку – виявляючи 

вагомість бажаного для реалізації майбутніх задумів. Типовими формальними 

показниками в цьому виді оптативних висловлювань є сполуки  тільки б, лише 

б в українській мові та if only в англійській, хоча віднести оптативне 

висловлювання до того чи іншого семантичного типу допомагає контекст й 

аналіз дискурсивного фрагмента без відриву від соціальної інтеракції. 

2. БАЖАННЯ-ПОРАДА. Семантичний різновид таких висловлювань 

перебуває на перетині двох модальних значень – оптативності і 

спонукальності. Зміст таких висловлювань можна передати за допомогою 

формули Хочу, щоб здійснилося Х + Хочу, щоб Х здійснив Y. Характерною 

рисою бажання-поради, на відміну від бажання-спонукання, про яке буде 

йтися далі, є некатегорична, м‟яка форма висловлювання, яка дозволяє 

адресатові робити вибір стосовно виконання чи невиконання дії.  

3. БАЖАННЯ-ПОБОЮВАННЯ. Окреме місце в семантиці 

бажальності посідає значення негативного ставлення до потенційної ситуації. 

У результаті аналізу мовного матеріалу виявлено, що прагматичними 
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пресупозиціями таких висловлювань є Хочу, щоб Х не здійснилось, оскільки 

боюся, що Х здійсниться. Характерно, що оптативні висловлювання із 

семантикою побоювання передбачають існування, а відповідно, й аналіз двох 

ситуацій – ситуації реалізації певної дії чи стану і ситуації небажання цього. В 

українській мові такі оптативні висловлювання передаються конструкціями 

коли б не…, хоч би не…, тільки б не…, в англійській мові – за допомогою 

частки lest у конструкціях lest smb should do smth. Такий тип оптативних 

висловлювань передає суб‟єктивне, емоційне сприйняття об‟єктивної 

реальності.  

4. БАЖАННЯ-ОСУД. Семантичний вид таких оптативних 

висловлювань передає негативне ставлення до попередніх дій/станів та 

передбачає можливість виконання дії, яка, з погляду мовця, виправить, 

покращить ситуацію. Відповідно, такі оптативні висловлювання характеризує 

висока міра суб‟єктивності. Їх моделлю є Хочу, щоб Х здійснилося, що, по суті, 

збігається зі значенням власне бажання, однак аналіз ситуації спілкування дає 

змогу визначити незадоволення попередньою дією/станом як характерну 

ознаку саме цього виду оптативних висловлювань. 

5. НЕЗДІЙСНЕННЕ БАЖАННЯ-ШКОДУВАННЯ СТОСОВНО 

МИНУЛОГО. Оптативні висловлювання цього виду належать до власне 

ірреальних, оскільки мають минулу часову референцію. Таке бажання не 

передбачає сподівання на майбутнє, а вирізняється відтінком жалю, розпачу, 

обурення, невдоволення тощо. Моделлю-ідентифікатором такого виду 

висловлювань є Хочу, щоб Х зробив Y / щоб Y було. Ідентифікація таких 

висловлювань є контекстозалежною. 

6. БАЖАННЯ-СПОНУКАННЯ. Лінгвісти відносять цей семантичний 

різновид оптативних висловлювань до периферії категорії оптативності [264, 

с. 76] та відзначають його специфічність. І.К. Білодід зауважує, що «модальне 

значення спонукальності набирає частково й значення бажальної модальності, 

що пояснюється витворенням їх із форм колишнього оптатива» [254, с. 134]. 

А.П. Загнітко підтверджує доцільність виділення «окремого граматичного 
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значення бажального способу, що виступає засобом ввічливо висловленого 

побажання: ти зробив би, ти пішов би» [117, с. 113]. Отже, на думку одних 

науковців, спонукальність є відтінком бажального значення, на думку інших, 

спонукальні речення, навпаки, здатні набувати бажального відтінку. Моделлю-

ідентифікатором такого виду висловлювань є Хочу, щоб суб’єкт Х здійснив Y.  

О.І. Бєляєва виділяє близько 40 різних лексико-синтаксичних видів 

вираження прохання, іллокутивна функція яких полягає у спонуканні 

пріоритетного адресата до дії, бенефактивної для мовця, однак усі вони мають 

різну синтаксичну структуру і різне лексичне наповнення. Так, в англійській 

мові прохання виражається за допомогою семи структурних варіантів – 

розповідь-спонукання, імператив, питання-спонукання, питання-дозвіл, 

розповідь-потреба, питання-натяк, розповідь-натяк [52, с. 40]. Зважаючи на 

завдання нашого дослідження, вважаємо за доцільне порівняти семантико-

функціональні характеристики універсальних форм вираження спонукання з 

уваги на їх прагматичні варіації в українській та англійській мовах, що, як 

показує аналіз мовного матеріалу, виражається певними видами оптативних 

речень. 

7. ПОБАЖАННЯ. Побажання, на думку М.К. Гусаренко, є окремим 

типом оптативних висловлювань, яке вирізняється з-поміж інших видів 

оптативів як за структурно-семантичними, так і за прагматичними ознаками 

[96, с. 78]. Відповідно, вони відрізняються в різних мовах і можуть бути 

представлені синтаксичними конструкціями, імперативними конструкціями, 

фразеологізмами. О.В. Алтабаєва наголошує, що «оптативність може бути 

представлена імперативними формами, також і побажаннями-заклинаннями, 

які є результатом міжкатегорійної (міжконцептуальної) взаємодії і становлять 

перехідну зону між полями оптативності й імперативності» [6, с. 6]. Стосовно 

способів вираження побажання, варто взяти до уваги, що «всі способи 

вираження побажання можуть трансформуватися в конструкцію з 

тривалентним використанням дієслова бажати: бажаю тобі жити довго і 
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щасливо тощо. Тому лексико-граматичний спосіб вираження цього значення 

оптатива варто визнати основним» [257, с. 181]. 

Специфіка ж предикатного вираження оптативності, як свідчить мовний 

матеріал, дає підстави доповнити виокремлені семантичні види оптативних 

висловлювань висловлюваннями зі значенням фізичних дій, психоментальних 

дій, аудіовізуального сприйняття, вербальних дій, намірів комплексної 

діяльності та фізичної дії, спрямованої на зміну структури об‟єкта. 

Аналіз актуалізації оптативності проводимо з урахуванням виявленої 

семантичної типології субкатегорійних значень оптативності.  

 

1.4.4. Дейктичні засоби в оптативних висловлюваннях. Як відомо, 

невід‟ємними компонентами усного та письмового дискурсу є своєрідні 

вказівні слова, які диференціюють мовця, слухача, час і місце, орієнтуючи 

комунікацію на відповідність ситуації спілкування. Специфіка дейктичних 

елементів передбачає неминучість їх аналізу в оптативних висловлюваннях в 

межах цієї роботи.  

Сучасна лінгвістична наука широко розглядає проблеми дейксиса в мові 

та мовленні та спирається на класичні дослідження К. Бругмана, Ч. Філмора, 

К. Бюлера, Ч. Пірса та інших. Ч. Пірс зокрема зазначав, що вказівність є 

універсальною властивістю мовної системи загалом, і «жодну проблему не 

можна підняти без залучення певного знака, що виконує вказівну функцію» 

[322, с. 94].  

Ч. Філмор визначає дейксис як назву, «дану тим аспектам мови, 

інтерпретація яких залежить від ситуації висловлювання: часу висловлювання, 

часу до і після часу висловлювання, місцезнаходження мовця під час 

висловлювання, особистості мовця й аудиторії» [337, с. 135]. Так, дейксис 

розуміють як вказівку на особистість мовця й адресата, місце і час 

висловлювання. Тобто, дейксис – це вказівка на особу, час і місце ситуації, 

адже дейктичні висловлювання в принципі не можна інтерпретувати за 

межами контексту. Висловлювання на зразок I am here now не можна 
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зрозуміти, якщо адресат не знає, хто є мовцем, а також його часово-

просторових координат. 

Перераховані характеристики дали підстави виділити три типи дейксиса:  

1) персональний, що допускає співвіднесення учасників референтної 

ситуації з учасниками акту мовлення, який виражають вказівні займенники (я, 

ти, він та ін. в українській мові, I, you, he, she в англійській мові), форма І 

особи дієслова (кажу, знаєш тощо в українській мові); 

2) просторовий, що характеризує предмет за ступенем його близькості до 

мовця, який виражають вказівні займенники (цей, той, ті тощо в українській 

мові, відповідно, this, that, those в англійській мові);  

3) часовий, який співвідносить час ситуації, що позначається, з 

моментом мовлення і виражається формами дієслова (теперішнього, минулого 

і майбутнього часу), а також словами вчора/yesterday, тоді/then, зараз/now 

тощо, які для адекватного розуміння потребують референції до ситуації 

мовлення. 

Усі ці типи одиниць названі «прагматичними змінними мовного акту» 

(О.В. Падучева) або «егоцентричними дейктичними центрами» (А.О. Кібрік), 

на які орієнтуються учасники комунікативного акту.  

Персональний (або рольовий) дейксис є основним показником учасників 

комунікативного спілкування, «встановлює головну співвіднесеність 

предметів, подій у комунікативному акті, а також є основою розрізнення 

суб‟єктивного (центр координації збігається з мовцем) і об‟єктивного (центр 

координації не збігається з мовцем) дейксиса» [247, с. 7]. Визначальним 

фактором персонального дейксису є мовець, який впливає своєю 

пресупозитивною модальністю на комунікативну ситуацію, визначаючи весь 

хід відносин. У пресупозицію, поряд із дискурсом і контекстом, включають 

особисту сферу мовця, «все, що йому близьке фізично, морально, емоційно чи 

інтелектуально – деякі люди, плоди праці людини, її невід‟ємні атрибути і 

довколишні предмети, природа, а також усе, що знаходиться в момент 
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висловлювання в його свідомості» [12, с. 28], а отже, і його бажання та 

інтенції.  

Просторовий дейксис як компонент комунікативної ситуації визначає 

близьке чи далеке розташування відносно мовця або слухача, а також може 

характеризувати віддаленість обох комунікантів від явищ і предметів, зокрема 

бажаної ситуації. Для такої процедури існують спеціальні операційні 

шифтери: це, ось цей, тут, сюди, звідси, ці, ось той, туди, ті, там, 

звідти. Основні засоби просторового дейксиса, представлені вказівними 

займенниками, у дослідженнях Х. Дісселя називаються демонстративними й 

об‟єднують широкий клас слів із субстантивним, ад‟єктивним, адвербіальним 

та ідентифікаційним значенням [332]. 

Дуже близькі дейктичні засоби із просторовим значенням і значенням 

часу. У багатьох випадках індексальні слова одночасно можуть вказувати на 

тимчасову і просторову близькість або віддаленість, передування одного 

явища іншому в часі або просторі. Найчастіше шифтерами часу в мовах світу 

виступають дієслово або прислівник часу, а також вказівні займенники, здатні 

виражати хронологічну послідовність подій відносно моменту мовлення. 

У художньому дискурсі використання дейктичних засобів відрізняється 

більшою егоцентричністю. «Власне, егоцентризм – один із найважливіших 

ознак дейксиса, поряд із ситуативністю, суб‟єктивністю, миттєвістю і 

ефемерністю значення» [132, с. 13]. Ця властивість вказівних номінацій 

передається не лише позначенням мовця, а й визначенням міри близькості й 

далекості учасників комунікації, а також здатністю вносити елементи 

оцінності, модальності та інші модуси. 

Отже, дейктичні елементи в оптативних висловлюваннях є засобами 

здійснення референції. Оскільки мовний текст будується завжди на основі 

співвідношення із зовнішнім світом, або реальним, або вигаданим, і в 

останньому випадку референтами мовних висловлювань будуть об‟єкти і 

ситуації в нереальному світі, у межах оптативної проекції, під час аналізу 
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таких висловлювань необхідно враховувати механізм співвідношення мовного 

тексту з вигаданим і реальним світом.  

 

Висновки до 1 розділу  

 

Аналіз сучасних підходів до трактування оптативності, проблем її 

логіко-філософських засад та когнітивних параметрів, а також питання 

категорійного статусу та місця оптативності в системі мови дає змогу зробити 

такі висновки: 

1. У межах теорії модальності оптативність неоднозначно трактується 

через складність самої категорії, а також різних підходів до розуміння самої 

модальності. 

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 

сферу ірреальності, 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.  

2. 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.  

 3. 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-
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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. 

4. 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.  

5. 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, як автор висловлювання, 
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адресат висловлювання, суб‟єкт висловленого 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. 

6. Беручи до уваги формальні засоби вираження оптативності, у межах 

роботи ми виділяємо оптативні предикативні висловлювання зі значенням 

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

бажання-шкодування стосовно минулого та побажання. 

Семантична типологія оптативних висловлювань, які мають лексико-

семантичне вираження, побудована на основі природи людських бажань і 

передбачає диференціацію предикатних оптативних висловлювань 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 побажання.  

7. Дейктичні елементи в оптативних висловлюваннях є засобами 

здійснення референції. У межах оптативного бачення можливою є 

кореференція дейктичних центрів та інших параметрів мовленнєвої ситуації. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОПТАТИВА  

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ 

 

2.1. Методологічні засади аналізу функціонально-семантичних 

параметрів оптатива в українській та англійській мовах 

 

Для мети і завдань роботи принциповими є два поняття – методологія і 

методика, які співвідносяться між собою як загальне і часткове. Методологія – 

«сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, використовуваних в якій-

небудь науці» [266, с. 278]; методика – «система методів і прийомів – 

інструментів дослідження, спрямованих на конкретне застосування 

загальноприйнятого методу» [228, с. 49]. Методологію дослідження 

характеризує інтеграція лінгвістичних парадигм та теорій. Методика 

пропонованої дисертації базується на загальнонаукових і суто лінгвістичних 

методах, про що йтиметься в наступних параграфах.  

Сучасним лінгвістичним дослідженням притаманна 

поліпарадигмальність підходів та комплексність методів та методик аналізу. 

Загалом парадигма сучасної лінгвістики спрямована на розгляд когнітивних 

механізмів продукування та сприйняття мови, з одного боку, та 

функціонального призначення мови та використання її людиною з 

комунікативною метою, з іншого.  

Методологічну основу роботи становлять дослідження вітчизняних та 

закордонних учених у різних галузях лінгвістики, а саме: 

 у сфері теорії модальності (О.В. Бондарко [257]), зокрема теорії 

оптативності (О.В. Алтабаєва [6], Л.В. Умрихіна [264]); 

 лексичної семантики (І.В. Арнольд [18], Н.Д. Арутюнова [26], 

І.М. Кобозева [135], Й.А. Стернін [247]); 
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 когнітивної лінгвістики (А. Вежбицька [390], О.С. Кубрякова 

[150]); 

 теорії мовленнєвих актів (З. Вендлер [71], Л.М. Медвєдєва [167], 

А.М. Приходько [209], І.С. Шевченко [297; 298], Л.Р. Безугла [44]). 

Отже, дослідження оптативності в нашій роботі ґрунтується на 

принципах та постулатах теорії модальності, семантики, когнітивної 

лінгвістики, лінгвопрагматики, дискурсології та контрастивної лінвістики.  

 

2.2. Підходи до дослідження оптативності в українській та англійській 

мовах 

 

2.2.1. Особливості вивчення оптативності в антропоцентричній 

парадигмі. Одним із найважливіших гносеологічних принципів у філології є 

антропоцентричний (Н.Д. Арутюнова [28], Л.Р. Безугла [44], А. Вежбицька [69], 

Х.Ю. Дяків [110], В.І. Карасик [129], А.П. Мартинюк [103], А.М. Приходько 

[209], С.І. Потапенко [202], Н.К. Рябцева [220], Ю.С. Степанов [246], 

Н.В. Таценко [255] та ін.), який детермінує основні напрями наукового пошуку. 

Він викликаний суттєвим методологічним зсувом, зміною базової парадигми і 

переходом від лінгвістики структурної («іманентної») з її настановою розглядати 

мову «в самій собі й для себе» до лінгвістики антропологічної для вивчення мови 

в тісному зв‟язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною 

діяльністю. При цьому антропоцентризм розуміємо як важливу установку на 

аналіз емпіричного матеріалу в аспекті представленості «людського фактору в 

мові», тобто крізь призму теорії мовної особистості. 

Однак гносеологічний потенціал різнобічного підходу до об‟єкта 

заявленої наукової рефлексії на цьому не вичерпується, бо в центрі 

комунікативної концепції дедалі частіше опиняється «людина як суб‟єкт 

мовленнєвої діяльності, соціального спілкування, як особистість, яка сприймає 

й осмислює світ» [216, с. 20]. Сучасні дослідження комунікативних  
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процесів доводять, що антропоцентричний принцип доповнюється сьогодні 

новим підходом – суб‟єктоцентричним, коли в кут зору потрапляє не 

абстрактна мовна особистість, а конкретний суб‟єкт конкретної комунікації, 

тексту, дискурсу [28, с. 134]. 

 

2.2.2. Комунікативно-прагматичний підхід до аналізу реалізації 

оптативності в українській та англомовній художній прозі. Комунікативно-

прагматичний підхід до дослідження дискурсу базується на аналізі категорій 

лінгвістики з позицій теорії комунікації та лінгвопрагматики (Ф.С. Бацевич 

[38], П. Браун, С. Левінсон [320], О.Я. Гойхман [84], Д. Гордон [85], 

Г.П. Грайс [342], Г.Г. Почепцов [206], О.О. Селіванова [224; 228]). 

Цей підхід передбачає аналіз тих характеристик мовних одиниць, які 

проявляються безпосередньо під час комунікації [156]. На думку 

М.Ф. Алефіренка, методологія комунікативно-прагматичного підходу 

забезпечує дослідження онтологічних та функціональних якостей мовних 

одиниць, яка становить їх прагматичну цінність у різних актах комунікації [3].  

У фокусі уваги комунікативно-прагматичного підходу – «спілкування як 

комплекс мовленнєвої діяльності людей для створення та інтерпретації різного 

роду висловлювань, дискурсів, текстів, жанрів» [267, c. 3], як таке, що 

здійснює людина у визначених соціальних та міжособистісних умовах, з 

певними мотивами та цілями, з використанням спеціальних мовних засобів 

[251]. 

Мовленнєву діяльність в аспекті комунікативно-прагматичного підходу 

трактують як обмін інформацією для досягнення позакомунікативних та 

комунікативних цілей, для ведення соціального життя людей, їх взаємодії в 

суспільстві [267, c. 5]. Комунікативна складова цього підходу передбачає 

аналіз інтенційних, соціальних та інших комунікативних смислів, які 

реалізуються в процесі комунікативної взаємодії учасників спілкування. 

Прагматична складова пов‟язана безпосередньо з людським чинником та 
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передбачає розгляд учасників спілкування як знаряддя досягнення 

комунікативних цілей. 

Прагматика, за О.О. Селівановою, є міжнауковою галуззю знань, що 

вивчає чинники комунікативної взаємодії суб‟єктів: соціокультурні, 

ситуативно-поведінкові, статусні, психологічні, когнітивні, мовні [227, c. 484].  

Так, суб‟єкт виконання мовленнєвої дії та його характеристики 

виступають на перший план у комунікативно-прагматичному підході. У межах 

цього підходу прагматично значущими є також фактори ситуації, контексту, 

соціальні характеристики співрозмовників, тональність та регістр спілкування.  

Запропонований підхід дає змогу проводити аналіз засобів вираження 

категорії оптативності не як ізольованих мовних одиниць у їх структурно-

семантичних проявах, а дослідити комунікативні аспекти їх реалізації в 

дискурсі, з урахуванням інтенцій мовців, особливостей ситуації спілкування в 

її канонічному чи неканонічному проявах. Реалізація категорії оптативності 

залежить від особливостей комунікативної ситуації, конфігурації учасників, їх 

статусного представлення, адже зміст оптативних висловлювань залежить від 

того, у яких стосунках перебувають адресат та адресант, від каузованості цих 

висловлювань, а також інших дискурсивних параметрів. 

 

2.3. Методика аналізу оптативності в українській та англійській мовах 

 

Методика дослідження функціонально-семантичних параметрів 

оптатива базується на засадах дискурсивної лінгвопрагматики, яка охоплює 

низку відповідних методів. Необхідність такого підходу зумовлена 

природною увагою вчених до когнітивних основ процесу засвоєння 

реальності, процесів переробки та транспортування інформації з метою 

впливу на людську свідомість, становлення мовної особистості, а також до 

того, як створені нею в комунікативних системах інформаційні потоки 

перетворюються в складний системний продукт – дискурс. Дослідженню в  
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рамках обраної парадигми притаманний широкий набір методів і методик 

лінгвопрагматики і суміжних дисциплін. Її предметна сфера охоплює 

дискурс, його компоненти й одиниці [298, с. 20]. Дослідженню дискурсу в 

пропонованому руслі присвячена значна кількість наукових розвідок таких 

відомих лінгвістів, як Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, Е. Бенвеніст, 

А. Вежбицька, Т. ван Дайк, В.З. Дем‟янков, С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, 

О.І. Морозова, Г.Г. Почепцов, А.М. Приходько, Дж. Серль, Н.В. Таценко, 

І.С Шевченко та інші. 

 

2.3.1. Методи аналізу емпіричного матеріалу. Ґрунтуючись на 

лінгвопрагматичному та дискурсивному підходах до вивчення мовних і 

мовленнєвих явищ і спираючись на такі загальнонаукові методи, як аналіз і 

синтез, поняття форми і змісту, структури і системи, пропоноване дослідження 

разом із тим передбачає й комплексне застосування суто лінгвістичних 

методів, прийомів і процедур аналізу.  

Загальнонаукові методи дисертації базуються на принципах 

діалектики – єдності форми і змісту, загального і часткового, дедукції та індукції, 

аналізу та синтезу, екстраполяція яких на лінгвістичні об‟єкти передбачає їх 

розгляд у вимірах системи і структури, парадигматики й синтагматики, 

семасіології та ономасіології, синхронії та діахронії [146, с. 358-359]. 

Виходячи з цього, загальнолінгвістичну основу дослідження утворюють 

принцип антропоцентризму, положення про асиметричний дуалізм мовного 

знака, уявлення про системно-структурну організацію мови, функціонально-

системний підхід, положення про діалектичну взаємозумовленість форми та 

змісту в поетичних творах, усебічно висвітлені у працях Н.Д. Арутюнової, 

М.М. Бахтіна, Е. Бенвеніста, Л.І. Бєлєхової, Г.Г. Гадамера, В. фон Гумбольдта, 

Ю.М. Караулова, А.Е. Кібріка, А.Ф. Лосєва, Ю.М. Лотмана, О.О. Потебні та ін. 

Характерною ознакою сучасної науки про мову є інтенсивна взаємодія 

інтегральних і диференційних явищ, поєднання різних галузей знання, 

пов‟язаних із вивченням мови, що є відображенням усіх основних категорій 
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людського знання про світ, яскравим проявом універсальної тенденції до 

загальнометодологічної, загальноконцептуальної та метамовної інтеграції в 

межах єдиного гносеологічного простору [228, с. 79]. 

Основним дослідницьким методом у роботі є гіпотетико-дедуктивний 

[19, с. 34]. Цей метод ми застосовували в таких етапах проведення 

дослідження: 

1. Вибірка матеріалу. Фактичним матеріалом, виходячи зі встановленого 

об‟єкта аналізу, є оптативні висловлювання в українській та англійських 

мовах. Дискурсивні фрагменти, які склали матеріал дослідження, містили 

оптативні висловлювання та «мінімальний ретроспективний та проспективний 

мовний контекст» [45, с. 58], необхідний для аналізу оптативної ситуації у 

фрагменті. 

2. Індуктивне узагальнення мовного матеріалу, формулювання гіпотези 

дослідження: оптативні висловлювання в художньому дискурсі слугують 

актуалізації бажань, що знаходить вираження в типових різноієрархічних 

оптативних ситуаціях з різними параметрами, різними способами їх 

об‟єктивації та дискурсотвірним потенціалом у сучасних українській та 

англійській мовах. 

3. Верифікація гіпотези. 

3.1. Уточнення гіпотези шляхом співвіднесення з іншими результатами 

досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів, із методологічними 

концепціями сучасної дискурсивної лінгвопрагматики на основі аналізу 

теоретичної літератури. 

3.2. Дедуктивний аналіз уживання оптативних висловлювань у 

досліджуваних дискурсах. Згідно з визначеною гіпотезою було складено 

паспортні дані кожного прикладу вживання оптативних висловлювань, що 
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відбивають його лінгвопрагматичні, прагмадискурсивні та структурно-

семантичні характеристики. 

3.3. Систематизація отриманих даних – складання переліку оптативних 

висловлювань і розподіл їх на групи відповідно до семантично-прагматичної 

типології. 

3.4. Кількісні підрахунки з метою підтвердження та уточнення 

частотності отриманих результатів. 

Представимо детальніше інші методи, якими ми послуговувалися в 

роботі. 

Чільне місце в дослідженні відведено герменевтичному методу, 

спрямованому на «тлумачення глибинного змісту текстів, їхніх перекладів 

через дослідження структури й семіотичної природи мови, вивчення 

історичних, філософських, релігійних й інших даних, пов‟язаних з конкретним 

типом літературного твору» [228, с. 80]. Цей метод сприяє, з одного боку, 

вивченню текстової референції (когнітивний аспект), а з іншого – вивченню 

аспектів інтертекстуальності, а також креативних механізмів текстового 

породження символів як знаків і смислопородження тексту як суперзнака 

(дискурсивний аспект). 

Широкого використання в роботі набув функціональний (функціонально-

стилістичний) метод. Відштовхуючись від фундаментального поняття 

«функціональний стиль» («своєрідний характер мовлення того чи іншого 

соціального різновиду, що відповідає певній сфері спілкування і певній 

діяльності, яка співвіднесена з формою свідомості і яка створюється 

особливостями функціонування у цій сфері мовних засобів і специфічною 

мовленнєвою організацією, мовленнєвою системністю» [146, с. 510]), 

функціональний метод має на меті з‟ясування та опис сукупності ознак, 

властивих мові певних сфер спілкування, соціальних страт, окремих авторів. 

Для нас важливим є з‟ясування місця і ролі категорії оптативності в загальній  

системі модальності художнього тексту.  
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Соціокультурний контекст передбачає серед іншого й комунікативний 

підхід до стилістики художнього тексту, який базується на усвідомленні 

методологічно важливого постулату про знакове спілкування як про 

пізнавально-мовленнєву діяльність, яка формується «зчепленням» дій 

породження та інтерпретації текстів, про «сумісну детермінованість 

мовленнєвого твору цими різновидами дій як закон його системної 

організації» [233, с. 17].  

У рoбoтi також викoристoвувaлися прoцeдури контeкстнoгo аналізу та 

iнтрoспeктивнoгo oпису, прийoми спoстeрeжeння і клaсифiкaцiї, стилістичного 

коментування.  

З метою виявлення спільних та відмінних рис вираження категорії 

оптативності в сучасних українській та англійській мовах ми застосовували 

зіставний метод, який є головним методом контрастивної лінгвістики, 

спрямованим на вияв спільних і специфічних рис зіставлюваних мов на всіх їх 

рівнях, а також у мовленні і тексті [16, с. 34]. Цей метод застосовують до різних 

мов незалежно від їхньої генетичної, типологічної чи ареальної належності. Він 

зорієнтований на аналіз співвідношення структурних елементів мов і їхньої 

структури загалом з урахуванням усіх факторів їхньої взаємодії і взаємовпливу на 

всіх рівнях. Він дає змогу визначити факти і явища, що мають подібні функції в 

зіставлюваних мовах. 

Методика паралельного вивчення мов полягає в тому, що факти цих мов 

досліджують за допомогою прийомів описового методу й отримані результати 

зіставляють. Завданням такого дослідження є виявлення найбільш тотожних ознак, 

які визначають основну характеристику певного явища, у нашій роботі – категорії 

оптативності, а тому можуть бути взяті за основу типологічних характеристик 

мови чи груп мов і використані для типологічної класифікації мов, що є  

однією із актуальних проблем сучасного контрастивного мовознавства.  

Метод зіставлення дає змогу визначити не лише факти і явища, які мають подібні  
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функції в різних мовах, але й місце, яке вони посідають у своїй системі, у нашому 

дослідженні – компоненти оптативної ситуації та її параметри. 

Ще одним важливим методом, застосованим у процесі аналізу матеріалу, є 

типологічний метод, який за своєю методологією мало відрізняється від 

зіставного, але має ширші завдання. Мета типології як наукового методу полягає у 

визначенні особливостей, що характеризують об‟єкт вивчення, та класифікації цих 

ознак, а також самого об‟єкта за сукупністю виділених ознак. Лінгвістична 

типологія оперує поняттям «тип», який розуміють як сукупність деяких мовних 

властивостей чи сукупність мов, які їх мають. У вузькому значенні тип – це форма 

універсального чи загального мовного явища, а в нашому дослідженні говоримо 

про типи оптативних висловлювань, типи оптативних ситуацій тощо. На думку 

В.М. Ярцевої, «метою типологічного опису мов світу є виявлення суми подібних і 

відмінних рис, які визначають їхні системи» [309, с. 6], тому, на відміну від методу 

зіставлення, типологічний метод спрямоваий на виявлення ізоморфних та 

аломорфних рис цілих систем досліджуваних мов. 

 

2.3.2. Принципи добору та систематизації матеріалу. Методика аналізу 

оптативності ґрунтується на доборі відповідного матеріалу для аналізу 

актуалізації цієї категорії в українській та англійських мовах.  

Одиницями аналізу є мовні засоби вираження оптативності, а саме 

лексичні та лексико-синтаксичні одиниці, об‟єднані семантичною ознакою 

бажання. 

Одиницями вибірки є фрагменти текстів художньої прози українських та 

англійських авторів ХХІ ст. із завершеним смисловим навантаженням та 

інтенційною спрямованістю, які у прагматичному аспекті трактуються як 

мовленнєві акти.  

Методом суцільної вибірки було виокремлено 1200 фрагментів з 

оптативними висловлюваннями з української та англомовної художньої 

літератури. Вибірка сформувалася на основі сучасних творів обсягом понад 20000 
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сторінок. Усі твори датовані ХХІ ст., тобто представляють сучасний зріз 

художньої літератури.  

Одиниці вибірки було систематизовано та розділено на дві групи: 

предикативні (63,4% в українській мові та 67,3% в англійській) та предикатні 

(26,6% в українській мові та 22,7% в англійській). 

 

2.3.3. Етапи дослідження оптативності в українській та англійській 

мовах. 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 є спрямований на експлікацію семантичної структури слова та 

уточнення денотативних і конотативних значень [137, c. 222]. Цей метод 

базується на дослідженні словникових дефініцій, яке полягає в операції 

визначення понять. 

На цьому етапі був проведений аналіз мовних засобів вираження 

бажання на лексичному та граматичному рівнях. Логіка застосування 

дистрибутивної методики виходить із розуміння того, що кожна мовна 

одиниця має своє особливе оточення, тобто в дистрибутивних відношеннях 

проявляється її функціональне призначення. Під дистрибуцією розуміють 

«cуму всіх оточень, в яких трапляється той чи інший мовний елемент (фонема, 

морфема, слово), тобто суму всіх можливих позицій елемента відносно інших 

елементів того ж рівня, його сумісність» [16, c. 40]. Метод дистрибуції був 

застосований для визначення додаткових оцінних позитивних та негативних 

характеристик, яких може набути оптатив у художній прозі. 
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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).  

У наведеному фрагменті бажання автора помолитися за місто Вифлеєм 

пояснено описом мілітарної ситуації (Там на Різдво буде темно й безлюдно. 

Там не до свята. Там говорить війна), яка там склалася, а також вербалізоване 

бажання актуалізується на тлі протилежної ситуації у світі (Словом, увесь світ 

святкуватиме, весь світ радітиме). Так, ми бачимо сприйняття автором двох 

реальностей – позитивної, святкової у цілому світі, та негативної, воєнної в 

місті, за яке він закликає молитися задля зміни наявного стану речей. 

На третьому етапі серед вибраних фрагментів відбувся розподіл за 

критерієм субкатегорійного оптативного значення – на висловлювання з 

предикативною та предикатною оптативністю. 

Предикативна оптативність структурується передусім за допомогою 

ірреально-модальних форм дієслова в українській мові, наприклад: 

Фотоапарат, то що іншого, – відмахувалась усе ще розпашіла, з 

блиском ув очах Мілена, відчуваючи, що на кінці цього, послідовно проведеного, 

порівняння вона опинилась би в етнографах, а її героїні в ескімосах (Я, 

Мілена, О. Забужко); 

І ще її трохи конозило від того, як Оленка приймає її гроші – спокійно, 

наче їй належиться, – ти б хоч спасибі сказала, втручалася й Марія, – у 

відповідь менша дивилася на сестру з матір’ю отим своїм повільним, 

здивованим поглядом, який хоч кому замурував би рота: ох і розпестив тебе 
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батечко, дівчино, комусь-то кислиці сняться! (Казка про калинову сопілку, 

О. Забужко); 

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. She thought her wig might have fallen 

off. You didn’t want to be undignified at the end. 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: 

ЗНАЮ, що треба прокидатися, – та хочу продовжити чудо і, не 

розплющуючи очей, згортаюся калачиком під його боком, вдихаючи пахощі 

сонного чоловічого тіла (Чотири пори життя, М. Матіос); 

 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); 

Я хотіла б порахувати всі краплини на його волоссі, щоби знати, 

скільки їх саме, адже в усьому люблю точність, визначеність (Теплі історії 

про дива, коханих та рідних, Н. Гербіш) 

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); 

«Okay. You do not wish to appear at this hearing; is that correct?» «That’s 

correct» (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); 
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She had wanted to disappear. She had longed for the monsoon winds of the 

Indian Ocean, heard the wild tangle of the jungle calling, and she’d thought she’d 

be just fine if she never saw another copy machine in her entire life (La 

Desaparecida, D. Jaquira). 

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. 

Проілюструємо на прикладі, як проводилось таке розмежування.  

У фрагменті Since death row, he had told Annette many times that he wished 

he’d never been born and that he wanted desperately to just go ahead and die (The 

Innocent Man, J. Grisham) є два оптативних висловлювання. У першому 

висловлюванні ідентифікуємо нездійсненне бажання-шкодування стосовно 

минулого. Це оптативне висловлювання є власне ірреальним, оскільки має 

минулу часову референцію та стосується події, яку не можна змінити. Таке 

бажання не передбачає сподівання на майбутнє та вирізняється відтінком 

жалю, невдоволення. Мовець шкодує про факт свого народження, що дає 

підстави стверджувати, що висловлення бажання є емоційно-психологічним 

прийомом. Друге оптативне висловлювання є прикладом предикатної 

оптативності зі значенням фізичної дії. Також на цьому етапі виділяємо 

дифузність оптативних значень, що проявляється у використанні обох 

способів вербалізації категорії оптативності.  

На цьому етапі також проводилась ідентифікація дискурсотвірної ролі 

оптативності, яка передається як кількаразовим використанням одного, так і 

обох видів оптативності, як у наведеному прикладі. У своїй дискурсотвірній 

функції оптативні висловлювання є способом опису та деталізації бажаної 

реальності. 
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На п’ятому етапі здійснювався комплексний аналіз оптативних 

ситуацій, який складався з кількох етапів та базувався на низці методів. 

Для наочної демонстрації адресантно-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 [128, c. 133].  

Метод моделювання можна застосувати лише до властивостей об‟єкта, 

пов‟язаних із його структурною організацією [156, c. 79]. 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» [223, c. 121]. 

Увага під час моделювання комунікативної ситуації реалізації 

оптативності здебільшого зосереджувалася на таких компонентах ситуації: 

автор висловлювання – суб‟єкт-мовець; адресат висловлювання – суб‟єкт, який 

слухає; суб‟єкт висловленого в оптативній ситуації бажання – суб‟єктний 

компонент пропозиції; модальний модифікатор – модусний компонент 

пропозиції; предмет бажання, бажана дія/стан – диктальний компонент 
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пропозиції; об‟єкт бажання – об‟єктний компонент пропозиції; інтенсифікатор 

бажання – градуальний компонент пропозиції. 

На цьому ж етапі використовувався метод дискурс-аналізу, який є 

широким міждисциплінарним напрямом, що виник на ґрунті синтезу 

досягнень та методів багатьох лінгвістичних та соціальних наук. Метод 

дискурс-аналізу, на думку Ф.С. Бацевича, є дослідженням вияву суб‟єктивних 

чинників соціального характеру у спілкуванні особистостей, унаслідок чого 

утворюються дискурси [38, c. 38]. Метою цієї методики є виявити соціальні, 

психічні, духовні, культурні чинники, що впливають на бажання зміни 

реального стану речей. Ця методика дає змогу розглянути комунікацію 

передусім як форму соціальної взаємодії, за допомогою якої люди виражають 

свої емоції, бажання задля впливу на поведінку, думки, емоції своїх 

співрозмовників, при цьому увага зосереджується на зв‟язку між діями за 

допомогою слів та соціальним контекстом їх уживання.  

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, чинник віку тощо:  

 аналізувалася загальна референтна спрямованість змісту повідомлення 

з оптативним висловлюванням у ситуаціях зі змінними соціальними 

чинниками (вік, статус тощо); 

 здійснювався пошук пропозиційного навантаження досліджуваних 

висловлювань у контексті дискурсу; 

 бралася до уваги 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; 
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 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.  

Отже, методика дискурс-аналізу допомогла визначити та обґрунтувати 

соціальні та інші екстралінгвальні чинники, які ініціюють реалізацію мовцями 

категорії оптативності в художній прозі.  

На цьому ж етапі виявлено прагматичні характеристики оптативних 

утворень за допомогою сукупності методів прагматичної інтерпретації, 

під якою, услід за О.О. Селівановою та Ф.С. Бацевичем, розуміємо аналіз, що 

«встановлює засоби існування комунікативної співпраці і комунікативного 

конфлікту, типи впливу на адресата, правила оптимізації цього впливу» [227, 

c. 273]. 

Методика прагматичної інтерпретації, на відміну від аналізу дискурсу, 

який зосереджується на соціальних чинниках комунікації, концентрується 

власне на особах адресата та адресанта, їх комунікативних інтенціях під час 

втілення оптативності, міжособистісних відношеннях, що виражаються через 

мовний знак, аксіологічних аспектах комунікації, стратегії, правилах та 

конвенціях спілкування [41, c. 41].  

Прийоми прагматичної інтерпретації вживалися для виявлення 

прагматично значущих елементів смислу, які реалізуються лексико-

синтаксичними структурами передання оптативного значення. 

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;  

 доводилася реалізація оптативів у художній прозі як засобів 

емоційного вираження; 
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 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. 

Отже, методика прагматичного аналізу дала змогу проаналізувати роль 

оптативів у аспекті безпосередньої взаємодії мовця та слухача. 

Отже, цей етап здійснювався кількма кроками. 

Крок 1. Виділені фрагменти художнього дискурсу з оптативними 

висловлюваннями аналізувалися з точки зору оптативної ситуації, яку вони 

представляють. Оптативні висловлювання можуть презентувати просту 

оптативну ситуацію, наприклад: 

Тому Ірена Карлівна гордо відписала своїй сестрі, що нічого такого нам 

не треба, все у нас є, от лише б тільки побачитись, а все інше пусте, нас 

тут ніяким добром уже не здивуєш і не візьмеш (Лексикон інтимних міст, 

Ю. Андрухович); 

Everything was different now, she told herself. She was capable, and for the 

past three months she’d been the one running the inn. She was a valued asset to the 

inn. If only Michelle would see it that way (Barefoot season, S. Mallery, 2012). 

В обох наведених прикладах маємо ситуацію, представлену одним 

мовцем, адресатом, суб‟єктом виконання бажання, предметом бажання. 

У тих фрагментах дискурсу, де оптативність виконує дискурсотвірну 

функцію, маємо приклади складних ситуацій, де бачимо кілька матричних 

компонентів. Такі ситуації, або ж в нашій термінології оптативні 

мікроситуації, є складовими елементами загальної оптативної ситуації та 

актуалізують загальне оптативне бачення мовця.  

Окрім того, вони перебувають у різних ієрархічних зв‟язках: є ієрархічно 

рівними або ж перебувають у гіпо-гіперонімійних відношеннях. 

Наприклад: 

Недавно аборигени Австралії наклали прокляття на свого прем’єра – 

вказали на нього кісткою кенгуру. Нам би якийсь такий звичай. Ми б давно 
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вже на них усіх вказали кісткою кенгуру (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко).  

У цьому фрагменті спостерігаємо дві оптативні ситуації, значення і 

потрактування яких є незалежними одне від одного. Попри свою пов‟язаність 

логічним зв‟язком (якби ми мали такий звичай, ми б вказали на них кістою 

кенгуру) та наявність спільного суб‟єкта виконання бажання, їх можливо 

вжити окремо. 

Гіпо-гіперонімійні відношення можна проілюструвати таким 

фрагментом: 

Я подумав, що чудово б залишитися тут і ще сьогодні почати нове 

життя. Я платив би один (1!) долар на рік і молився б. На вихідні до мене 

з Мюнхена приїздила б Аза і ми б виходили прогулятися поза мурами 

нашого поселення. Я писав би роман про Венецію і тричі на день 

підживлювався б фуґґерівськими пісними кашами. Я запускав би поволі 

бороду, цілий рік одягав би ті самі шорти, сандали й вицвілі футболки – як 

отой старезний дідула зі срібними сережками у бровах і ніздрях (Лексикон 

інтимних міст, Ю. Андрухович). 

У цьому прикладі перші два висловлених бажання є гіперонімійними 

відносно інших, наступних бажань, які їх (ці гіперонімійні бажання) 

розкривають. Ми розуміємо, що дії «залишитись тут, почати нове життя» є 

загальними передумовами подальших бажаних дій, які й деталізують ці 

гіпонімійні бажання. Подальші гіпонімійні оптативні мікроситуації є 

наступною ланкою на ієрархічному щаблі. Така ієрархія дає змогу як 

зрозуміти оптативні інтенції мовця, так і простежити їх значущість для 

суб‟єктів бажання.  

Крок 2. На цьому кроці дослідження ми проводили аналіз компонентів 

оптативної ситуації, детально описуючи спосіб їх представлення, як-от: 

імпліцитний або експліцитний, предметний чи метафоричний. 

Покажемо на прикладі, як здійснювався такий аналіз. Розглянемо першу 

оптативну мікроситуацію в наведеному фрагменті. 
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Emma looked at Chris until he turned his head. «Now listen, Chris. Lia’s 

worked hard since the first grade.» «No! Girls should finish high school, marry, 

have babies!» Lia burst out, «I don’t want to get married. I want to get an 

education!» Chris shook his head with finality. «You go to university, you learn how 

to smoke.» «Mellie goes to the university!» Lia said, tears spilling down her face 

(Rain in the Valley, H. Papanikolas). 

У цьому прикладі в межах канонічної ситуації експліцитно представлені 

мовець (I, як зрозуміло з контексту, – Lia), адресат (you, як зрозуміло з 

контексту, – Chris), суб‟єкт висловленого в оптативній ситуації бажання (I), 

предмет бажання в заперечній формі (to get married). Усі компоненти 

представлені експліцитно. Предмет бажання є конкретним, соціально 

орієнтованим. 

У наступному фрагменті бачимо метафоричне представлення об‟єкта 

бажання: 

«I was wondering,» I said, «if you wouldn’t mind supervising an independent 

project.»  

«That depends,» he responded, «on what you’d like to study.» 

«Me,» I said. «I want to study me.»  

We started with black folklore and history. Next we moved on to blues and 

jazz, and then we covered a broad range of black literature and culture. We studied 

black intellectuals and philosophers, sociologists, anthropologists, activists, 

filmmakers, and ex-cons. For four years, we dissected nearly every aspect of black 

life and thought (Dragon Slayers, J. Walker). 

Образність об‟єктного компонента пропозиції (me) має метонімічний 

характер, адже ми, як зрозуміло з контексту, передбачає увесь спектр 

соціальної реалізації людини – літературу, культуру, науку тощо. 

У наступному фрагменті оптативне висловлювання зі значенням осуду в 

автокомунікації звернене опосередковано та імпліцитно до представників 

партій, про які йдеться: 
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Партій тих розвелося, вискакують, як прищі, на незрілому обличчі 

демократії. … Звісили червоний прапор з балкона, махали ним під час сесії, 

депутати знавісніли в дискусіях, було велике мордолупцювання. Тягали одне 

одного за краватки і били ногою в зад……. А що б узяти приклад зі старих 

демократій. В Англії, кажуть, сидить лорд у благородній сивій перуці, і всі 

дискусії йдуть через нього (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Крок 3. Цей крок дав змогу визначити параметри оптативної ситуації, а 

саме: її авторизованість, адресованість, бенефактивність, потенційність. 

Авторизованість бажання передбачає наявність у кожного 

висловлювання автора, що відповідає загальній антропоцентричній парадигмі 

нашого дослідження, оскільки кожне бажання є персоніфікованим, а дискурс 

дає змогу виявити його автора.  

Варто зазначити, що питання співвідношення автора твору й автора 

висловлювання, а також читача як адресата окремо не розглядалось у межах 

цього дослідження. 

Адресант бажання визначався в межах канонічної/неканонічної ситуації 

спілкування і міг бути представленим: 

 суб‟єктом, який слухає в межах канонічної ситуації спілкування, 

наприклад: 

 А один солдатик сказав журналісту: «Я хочу світу побачити» 

(Записки українського самашедшого, Л. Костенко) – адресатом є 

журналіст, що зрозуміло з контексту; 

 звертанням у межах автореферентного дискурсу, тобто звертанням до 

самого себе: 

She tells me not everyone is a good person, but most people are, at least her 

clients. I want to ask how many she has, if she sees all of them here, but I 

don’t. I want to ask if any of them ask for anything crazy. I want to ask if 

she has a menu, any hard limits. But you can’t ask these kinds of questions 

the first time you see someone, the first time you’ve been inside their house 

(Big People Everywhere, R. Lopez) – автор висловлювання не представляє 



92 
 

свої міркування в ситуації спілкування, а представляє розмову з собою, 

певні свої розмірковування. 

Обидва проаналізовані параметри представлені переважно дейктичними 

елементами, що детально показано в роботі. 

Бенефактивність бажання і, відповідно, бенефіціантів бажання 

встановлено в межах аналізованих оптативних ситуацій. Так, бенефіціантами 

бажання зазвичай є мовець, як-от: 

I want to make a movie in which the spectator understands that she is in a 

work of someone else’s construction, and yet as she watches she is devising her 

own translations for the movie in which she in fact exists (Gina Apostol, The 

Massachusetts Review) – розуміємо, що бажана дія корисна саме мовцеві, який 

аксіологічно приписує цій дії позитивність; 

або суб‟єкт виконання бажання: 

Молодь. Вони хочуть чистої України. Вони йдуть до офісів і владних 

структур, до зашторених міністерств і забріханих телеканалів… Деякі 

гарячі голови уже хочуть брати штурмом парламент, і не з трояндами в 

руці. У нас тут є такі хлопці Атланти, що можуть небо України утримати 

собою, а не те, що винести стелю парламенту на собі (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко). 

Також у межах проведеного аналізу у висловлюваннях із предикативною 

та предикатною оптативністю ми розмежовували позитивний предмет бажання 

(to make a movie), негативний предмет бажання (брати штурмом парламент), 

а також позитивну оцінку результату бажаної дії. 

Потенційність бажання визначається на основі дискурсивно-

прагматичного аналізу оптативної ситуації і має такі види: здійсненне за 

певних обставин (як у попередньо наведених прикладах I want to make a movie; 

Вони хочуть чистої України; Деякі гарячі голови уже хочуть брати штурмом 

парламент) та нездійсненне, без вказівки на здійсненність. 

Нездійсненними або без вказівки на здійсненність у нашому корпусі 

прикладів були бажання метафоричні, як-от: 
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Іноді я задумуюся над тим, як ми, такі різні, такі діаметральні в 

усьому, так гарно й по-родинному розуміємо одна одну. А іншим разом не 

можу зрозуміти, чи сповна вона розуму. Ні, не так. З розумом у неї порядок. 

Мені цікаво було б зазирнути в її серце (Щоденник страченої, М. Матіос); 

Недавно аборигени Австралії наклали прокляття на свого прем’єра – 

вказали на нього кісткою кенгуру. Нам би якийсь такий звичай. Ми б давно 

вже на них усіх вказали кісткою кенгуру (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко).  

 

Висновки до 2 розділу  

 

1. Методологія аналізу оптативних висловлювань в українській та 

англійській мовах базується на використанні методів, прийомів і процедур, 

релевантних для природи досліджуваних явищ. Урахування 

лінгвопрагматичного та дискурсивного підходів до визначення феномена 

оптативності спрямоване на з‟ясування характеру оптативів і розкриття їх 

прагматичних функцій. 

2. Вибір оптативних висловлювань здійснювався методом суцільної 

вибірки, яка формувалась із українських та англійських художніх творів 

сучасних авторів. 

3. Дослідження проводилося в межах загальної антропоцентричної 

парадигми, що дало змогу проаналізувати оптативні висловлювання з точки 

зору суб‟єктного представлення, беручи до уваги людину як виразника 

бажання. 

4. Запропонований комунікативно-прагматичний підхід дає змогу 

проводити аналіз засобів вираження категорії оптативності не як ізольованих 

мовних одиниць у їх структурно-семантичних проявах, а дослідити 

комунікативні аспекти їх реалізації в дискурсі, з урахуванням комунікативних 

інтенцій мовців, особливостей ситуації спілкування в її 

канонічному/неканонічному проявах. 
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5. Методика дослідження функціонально-семантичних параметрів 

оптатива в українській та англійській мовах базується на засадах дискурсивної 

лінгвопрагматики, а також дискурсивної лінгвістики, які охоплюють низку 

відповідних методів.  

6. На основі гіпотетико-дедуктивного методу, методик структурного 

методу проведено аналіз мовних засобів вираження оптативності на 

лексичному та граматичному рівнях в українській та англійській мовах. 

7. Метод моделювання використовувався для побудови моделі 

оптативної ситуації, що дало змогу відтворити компонентну структуру 

ситуації реалізації оптативності, а також простежити кореляцію визначених 

складових, зокрема в умовах реалізації дискурсотвірної функції оптативності в 

ієрархічно рівних та гіпо-гіперонімійних оптативних мікроситуаціях. 

8. Методика дискурс-аналізу була застосована для аналізу загальної 

референтної спрямованості фрагмента зі змістом оптативного висловлювання; 

виокремлення пропозиційного навантаження оптативних висловлювань у 

художньому дискурсі; визначення впливу симетричності/асиметричності 

комунікативних статусів співрозмовників та комунікативної і психологічної 

дистанції між співрозмовниками в ситуації реалізації оптативності; 

дослідження бенефактивності та потенційності бажаної дії, а також для 

визначення бенефіціантів цієї дії; врахування канонічності/неканонічності 

ситуації спілкування та використання дейктичних засобів як проявів 

авторизованості та адресованості бажання. 

9. Методика прагматичної інтерпретації дала змогу визначити 

прагматичні пресупозиції оптативних висловлювань з метою коректного 

трактування їх значення; показати, як вербалізація оптативності стає засобом 

емоційного вираження в художньому дискурсі української та англійської мов; 

виявити аксіологічну складову реалізації оптативних висловлювань у 

художньому дискурсі.  
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РОЗДІЛ 3 

ВИРАЖЕННЯ ПРЕДИКАТИВНОЇ ОПТАТИВНОСТІ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКИХ МОВАХ 

 

3.1. Семантико-прагматична характеристика предикативних 

оптативних висловлювань зі значенням бажання  

 

Серед предикативних оптативних висловлювань зі значенням бажання 

ми виділяємо: а) значення власне бажання, б) пришвидшеного бажання та 

в) бажання єдиного.  

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням бажання є 

найпоширенішим видом оптативних висловлювань, оскільки передають 

власне бажання, без додаткових семантичних нашарувань, яке передається 

формулою Х хоче, щоб здійснилося У. Розглянемо їх дискурсивну реалізацію 

на матеріалі української та англійської мов. 

Як показує аналіз дискурсивного матеріалу, в обох досліджуваних мовах 

маємо приклади ситуацій, у яких містяться як базові, так і додаткові 

компоненти. У наступному фрагменті дискурсу оптативна ситуація містить 

власне базові компоненти, а саме – суб‟єкта-мовця, адресата та предмет 

бажання: 

Ви часом не танкіст? – спитав Хлопець і подивився в долину, де стояв 

підбитий танк. 

– Ні, я з піхоти, – відповів Володимир. 

– Піхота – це не так цікаво, – сказав Хлопець. – Я б пішов у льотчики 

чи танкісти. 

– Всі хлопці хочуть у льотчики чи танкісти. 

– Ну, то я теж, як усі! – озвався Хлопець і, склавши дудочкою губи, 

засвистів (Дім на горі, В. Шевчук). 

Як мовець (Хлопець), так і адресат (Володимир) присутні експліцитно. 

Бажана ситуація є реалізацією бажання стати льотчиком чи танкістом, яке 
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може бути здійсненним за певних умов. Мовець проектує бажану ситуацію у 

сферу майбутнього і не вказує механізмів її досягнення. Реальна площина 

діалогічного дискурсу переривається згадуванням ірреальної для мовця 

ситуації «бути льотчиком чи танкістом», яка має позитивну оцінку і 

протиставляється можливості стати піхотинцем, що, відповідно, не 

сприймається тим же мовцем схвально. Прагматична інтенція мовця лежить у 

межах типової для цього семантичного виду оптативів функції інформування, 

що не передбачає ані спонукання до дії, ані інформації щодо бенефактивності 

бажання. 

У наступному уривку бачимо подібну оптативну ситуацію, у якій 

присутні базові компоненти, а саме – суб‟єкт-мовець, адресат та предмет 

бажання: 

There were no lights on in the observatory. No one was in the building. They 

walked over to a side door. «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 наявної проблеми. 

Очевидно, що бенефіціантами стануть обидва учасники цієї потенційної дії. 

У наступному фрагменті дискурсу оптативна ситуація має дещо інші 

компоненти та інше їх представлення. Окрім автора висловлювання, 

представленого імпліцитно, до базових компонентів цієї оптативної ситуації 

відносимо адресата, який у цьому фрагменті збігається з мовцем, а тому 
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висловлювання є автореферентним, а також предмет бажання, який постає як 

бажана дія/ситуація: 

Семіотика, герменевтика, коґнітивна лінґвістика – в усіх цих 

дисциплінах можна було знайти впливи ідей Штукенгайзена. Він 

прослідковувався в працях Юнґа, з яким Штукенгайзен, якщо вірити Чиж-

Вишенському, був знайомий від часів свого першого турне Европою. Ці ідеї 

вгадувались у працях із квантової механіки. Ах, як добре було би бодай одним 

оком подивитися на «Адамове яблуко» Штукенгайзена! Ці вісім куплетів, 

написані алегоричною мовою, не давали йому спати. Що там могло бути? 

Завуальовані цитати з Біблії? Хлєбніковська гра в літери? Абсурдистська 

багатозначність? (Миротворець, Л. Дереш). 

Мовець, висловлюючи своє реальне захоплення ідеями Штукенгайзена, 

знаходячи їх у багатьох сучасних лінгвістичних дисциплінах, висловлює 

бажання ознайомитися з працею улюбленого автора і проектує ситуацію, як 

він читає, чи то хоч «оком кидає» на цей твір, намагаючись в уяві зазирнути 

всередину і ознайомитися зі змістом. 

Аналіз оптативних ситуацій дає підстави стверджувати, що автор 

оптативного висловлювання не просто виражає бажання, а моделює бажану 

дійсність і певним чином «бачить» її, може її описати.  

У наведеному далі фрагменті таке ж моделювання бажаної дійсності має, 

на відміну від попереднього, не дискурсотвірний характер, а відображається 

одним оптативним висловлюванням: 

Everything was different now, she told herself. She was capable, and for the 

past three months she’d been the one running the inn. She was a valued asset to the 

inn. If only Michelle would see it that way (Barefoot season, S. Mallery). 

Характерно, що в цьому уривку автор описує реальний стан справ, а за 

допомогою оптативного висловлювання стверджує бажання такого ж бачення 

іншим суб‟єктом. Прагматичними пресупозиціями цього висловлювання є: 

1) Зеальна ситуація, пов‟язана із суб‟єктом вона, має різні інтерпретації; 

2) Вона бачить ситуацію одним способом; 3) Мішель бачить ситуацію іншим 
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способом; 4) Мовець передбачає можливість зміни точки зору Мішель. Отже, 

висловлення такого бажання передбачає певну двояку інтерпретацію вихідної 

ситуації.  

Обмежений контекст не дає змоги визначити потенційність та 

бенефактивність бажаної дії.  

Бажана дійсність протиставляється реальності, формуючи чітку 

опозицію. Відношення до бажаної, однак поки що нереальної ситуації, є 

переважно позитивним, однак ця позитивність може бути представлена як 

контекстуально, так і експліцитно. У поданому далі прикладі знаходимо 

протиставлення реальної ситуації взаємного та сильного кохання оптативній 

ситуації нещасного кохання: 

Крити не було чим, я справді воював не так із патріотичного обов’язку, 

як шукав легкої смерти. Ну не можу я впоратися з цим важким коханням. 

Ніяк! Добре би ще воно було нещасним – можна було б якось боротись, але 

ж ні – любов наша з веснянкуватою Маргаритою була взаємною і дуже 

сильною, та нам треба було розлучитись, і тому я тепер хочу вмерти 

(Українська книга мертвих, В. Кожелянко). 

Предметом бажання є саме ситуація нещасного кохання, яка є 

бенефактивною для мовця, що зрозуміло як з контексту (бажання смерті, 

визнання неспроможності жити за наявних умов, констатація потреби 

розірвати стосунки), так і підсилено лексичними засобами (добре). Це 

автореферентне висловлювання не має ознак каузованості, відповідно, відсутні 

як суб‟єкти-виконавці дії, так і спосіб досягнення бажаного результату.  

У наступному фрагменті англійського дискурсу маємо приклад такого ж 

автореферентного висловлювання без ознак каузованості, що стає виразником 

емоційності в тексті: 

Our little life is rounded with a sleep. She thought her wig might have fallen 

off. You didn’t want to be undignified at the end. If only it was somebody else’s 

story, not mine. Coiling down into the cold water, the big silver fish shoaling 

around her, escorting her, protecting her, as she sank slowly down on to the seabed. 
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Be not afeard. Her bones already coral. Her eyes as blind as pearls. The rest is 

silence (Started early, Took My Dog, K. Atkinson). 

Оптативна ситуація представлена автором висловлювання, імпліцитним 

адресатом, предметом бажання (it was somebody else’ s story, not mine). 

Імпліцитність адресата підтверджує автореферентність висловлювання, а 

характер предмета бажання доводить емоційно-психологічне навантаження 

оптативного висловлювання, яке не спрямоване на зміну ситуації, на 

виконання певного бажання, а стає засобом експресії мовця. Предмет бажання 

є комплексним, бенефактивним для мовця, однак потенційно нездійсненним, 

адже мовець хоче, щоб його реальність стала реальність когось іншого. 

Аналіз досліджуваного матеріалу показав, що оптативна ситуація може 

містити кілька предметів бажання, які, відповідно, конструюють оптативні 

мікроситуації з різними параметрами адресованості, бенефактивності й 

потенційності: 

Саме тоді він уперше зауважив, що розпачливо жалкує про те своє 

(«Знаєш, у мені все завмирає, як подумаю, що того вечора я міг не дійти») 

збожевоління. 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. Останнє словосполучення, хоч і не бозна яке 

вишукане, бралося з його нахилу до всіляких фонетичних красивостей. Бо, 

навіть залишаючись наодинці з власними потоками й монологами, Артур 

Пепа не переставав бути професійним літератором (Дванадцять обручів, 

Ю. Андрухович). 

Наведена оптативна ситуація з українського художнього дискурсу є 

складною та потребує комплексного дискурсивно-прагматичного підходу. 
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Автор висловлювання виражає такі побажання, які можна навести у формі 

прагматичних пресупозицій: 1) Хочу, щоб суб‟єкт Х ловив за лікоть; 2) Хочу, 

щоб суб‟єкту Х щастило; 3) Хочу бути собою; 4) Не хочу бути іншим 

суб‟єктом; 5) Хочу жити власним життям; 6) Хочу грати кобіт направо і 

наліво; 7) Хочу спокушати юних мавп; 8) Хочу трепетати від весен; 9) Хочу не 

перетворюватися на потенційно патентованого імпотента.  

Визначені дев‟ять пресупозицій є як окремими бажаннями, так 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 бажання». 

Варто також відзначити текстотвірну роль оптатива в наведеному 

фрагменті дискурсу, адже саме через призму оптатива ми формуємо картину 

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

опису. Оптатив структурує та організовує інформаційно-змістову складову 

наведеного фрагмента дискурсу, що дає підстави говорити про конструювання 

мовцем паралельного світобачення та його мовну об‟єктивацію за допомогою 

оптативних конструкцій. 

У наступному фрагменті українського тексту спостерігаємо виразне 

протиставлення реальності та бажаної дійсності для мовця. Як перша, так і 

друга детально описані, що дає змогу протиставити компоненти ситуації як у 

реальному, так і в оптативному вимірах: 

Згадав про струмент, розкладений на майдані, – могли б украсти, доки 

він ходить. «І то було б добре», – пробурмотів, з острахом позираючи на 

хату з обляпаною стіною. Звівся й обтрусив порох зі штанів. Хотілося, щоб 

ця тиша хоч якось сколихнулася, хай би й напали на нього собаки. Але йшов 
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порожньою вулицею, і навколо не чути було ані звуку. «От би зустрітися з 

кимось, – уже з відчаєм подумав він, – і попросити хоч би тютюнцю до 

люльки». Цирульник знову вийшов на порожній майдан – тут і досі гуляв 

вітер, звіюючи куряву. … Він згорнув шматину, струсив куряву і вклав 

струмент у торбу. Тоді ще раз обдивився довгим поглядом хати, порожній 

майдан, вулицю, що тяглася вглибину, – здалося, йому зовсім небагато треба, 

щоб почутися щасливим: хай би загавкали собаки чи заревіла худоба. Але 

навколо було пустельно, аж холодно, і він розбито й утомлено рушив із села, 

відчуваючи на плечах осоружний тягар, а на душі скімливий жаль (Дім на горі, 

В. Шевчук). 

Цю оптативну ситуацію варто проаналізувати з уваги на представлення 

предмета/предметів бажання мовця, а також бенефактивність та потенційність 

бажання. Отже, реальність для мовця – це розкладений на майдані інструмент, 

тиша навколо, порожня вулиця і майдан. Бажана реальність протиставляється 

наявній так: розкладений інструмент – могли б украсти, то було б добре; 

порожня вулиця – от би зустрітися з ким, попросити хоч би тютюнцю до 

люльки; тиша навколо – хай би загавкали собаки чи заревіла худоба. Реальність 

і нереальність переплітаються, стають елементами світосприйняття мовця. З 

точки зору потенційності бажання не мають вказівки на 

здійсненність/нездійсненність, однак психологічний стан мовця, контекст 

переконують нас у нездійсненності бажання, навіть у тому, що якщо якесь із 

висловлених бажань здійсниться, настрій мовця не зміниться. Оптативні 

висловлювання стають інструментом вираження глибокої психологічної 

депресії мовця, адже очевидним стає його несприйняття реального 

середовища, наявного стану речей. Бенефактивність бажання для мовця є 

зрозумілою з контексту, як відповідає внутрішньо-психологічному стану 

автора, так і не суперечить зовнішнім реаліям ситуації. Попри позитивну 

оцінку результату бажання, назвати позитивним сам предмет/предмети 

бажання не можна, адже впадає в око його буденність, тривіальність, однак 
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водночас надзвичайна вагомість для мовця. Висловлювання є 

автореферентним, зверненим не стільки до себе, як до, очевидно, вищих сил. 

Отже, у проаналізованому фрагменті оптативна ситуація має базові 

компоненти (автора висловлювання, адресата та предмет бажання) та виявляє 

дискурсотвірний характер, оскільки зорганізовує зміст висловлювання.  

Якщо в попередньому фрагменті протиставлення реальності та 

оптативної реальності відбувалося фрагментарно, покроково, то в наступному 

прикладі текстотвірна роль оптативності проявляється у створенні цілісної 

картини бажаної реальності, яка не переривається постійним вкрапленням 

опису реального стану речей: 

Я так хочу поділитися з кимось своїми новими відчуттями (1). Щоб 

їх могли пізнати інші – Рів, Озу, Ліл, Іта, Мія. Пані Директорка. Пані 

Вчительки (2). Сказати, що любити – не так страшно і не так… грішно. А 

чому б і ні (3)? Адже в будь-якій науці існують свої помилки, свої неточності. 

Певно, пані Директорці це теж було б цікаво послухати (4)! 

Про доньку пекаря Форнаріну, з якої писав Матір Божу Мікеланджело. 

Про Венеру – богиню кохання, яка – о, це така новина для мене! – оголена 

перед усім тисячолітнім світом і не соромиться того! А у нас в коридорі вона 

стоїть точнісінько така, як в тому альбомі з репродукціями, тільки в сукні. 

Я б сказала всім (5) (як казав ВІН), що в красі немає сорому. Я б 

перерила всі книжки в нашій бібліотеці (6) і вклеїла б туди всі видерті 

сторінки, щоб точно знати, що сталося з Анною Кареніною чи мадам 

Боварі (7). Я б сказала на «літсуді», що книжки мсьє Флобера і містера 

Голсуорсі мають не по двадцять, а по сто двадцять, а може, й набагато 

більше сторінок (8). Хіба це так погано – знати більше? Розуміти, що світ 

великий і по ньому можна їхати довше, ніж півгодини?! 

Але найбільше, про що я хочу сказати, так це про музику (9). Добре, 

що нам не забороняють слухати її, адже в ній немає бентежних слів. А я б 

сказала, що вони там – є (10)! (Ліцей слухняних дружин, І. Роздобудько). 
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У наведеному фрагменті поодинокі описи реальних подій 

навколишнього світу є деталями у створенні цілісної картини бажаної 

дійсності. Засоби вираження предикативної оптативності домінують (серед 10 

оптативних висловлювань, які формують загальну картину, 9 належать до 

предикативних засобів). 

В описаній оптативній ситуації знаходимо 10 мікроситуацій, які мають 

спільного автора висловлювання, адресата (власне є автореферентними, однак 

зверненими до зовнішнього адресата), однак такі відмінні складові: 1) суб‟єкти 

висловленого в оптативній ситуації бажання – автор висловлювання, інші (Рів, 

Озу, Ліл, Іта, Мія, Пані Директорка, Пані Вчительки), пані Директорка; 

2) предмети бажання – ділитися відчуттями, пізнавати, слухати, говорити, 

переглядати книги, вклеювати видерті сторінки; 3) ступінь інтенсивності 

бажання – нейтральна та інтенсивна (лише в ситуації 9).  

 Стосовно потенційності висловлених бажань, то всі вони, що зрозуміло 

з контексту, є нездійсненними, радше емоційними вираженнями мрій авторки. 

В аналізованому фрагменті бажання є бенефактивними стосовно автора 

висловлювання, однак їх корисність для інших суб‟єктів є сумнівною, навіть 

нереальною. Якщо розглянути позитивність предметів бажань у цьому уривку 

та позитивність результату, то, якщо предмети бажання можна оцінити 

позитивно з погляду автора висловлювання, то результат реалізації цих бажань 

не є однозначно позитивним для всіх суб‟єктів ситуації. 

У наступних рядках англійського дискурсу спостерігаємо таку ж типову 

картину, у якій оптативність стає засобом вербалізації бажаної ситуації: 

She stalked to the kitchen and dumped all the leftovers. Maybe she should go 

home. Sleep in her own bed for once and reconsider the long talk she and Dominic 

had over Thanksgiving – about moving in together once her lease expired at the end 

of the year. Why would she move in with him when he treated her like nothing more 

than a nuisance?  

She closed the trash compactor and rinsed off a plate in the sink. If only 

memories could be as easily erased. If only a little water could wash them down 
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the drain. If only she could send the stupid card and let this Robin thing go. She 

reached for a towel just as a pair of strong arms wrapped around her waist. She 

stiffened (Wildflowers from winter: a novel, K. Ganshert). 

У цьому фрагменті автор твору будує опис думок героя на тлі опису 

реальних подій. Бажана ситуація стає логічним продовженням попередньої 

модальності розмірковування головної героїні. Із чотирьох оптативних 

мікроситуацій дві мають метафоричні предмети бажання (memories could be as 

easily erased; a little water could wash them down the drain), а дві – предметно-

конкретний (send the stupid card; let this Robin thing go). Бенефактивність 

бажаних дій для героїні зрозуміла з контексту, однак їхня потенційність не 

може бути ствердно кваліфікована.  

Характерно, що побудова оповіді відбувається на основі контрастивного 

представлення реальної та бажаної ситуацій, що створює динамізм оповіді. 

Оптативна ситуація, представлена в наступному уривку, є прикладом 

автореферентного висловлювання, яке побудоване за принципом діалогу 

самого з собою:  

Іноді я задумуюся над тим, як ми, такі різні, такі діаметральні в 

усьому, так гарно й по-родинному розуміємо одна одну. А іншим разом не 

можу зрозуміти, чи сповна вона розуму. Ні, не так. З розумом у неї порядок. 

Мені цікаво було б зазирнути в її серце (Щоденник страченої, М. Матіос). 

Розповідь автора про реальні стосунки зі знайомою переривається і 

доповнюється оптативним висловлюванням, яке передає бажання оповідача 

вчинити певні дії – заглянути в серце їй. Складовими цієї оптативної ситуації є 

суб‟єкт-мовець, який збігається із суб‟єктом висловленого в оптативній 

ситуації бажання, і адресатом висловлювання, а також модусним компонентом 

пропозиції – модифікатором цікаво, який показує, що мовець сприймає бажану 

дію не як необхідну, а як таку, яка має на меті задовольнити цікавість, отже, 

варто говорити про нейтральний ступінь необхідності виконання бажання. 

Потенційність бажання у висловлюванні, яке аналізується, ми кваліфікуємо як 

бажання без вказівки на здійсненність/нездійсненність. 
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Наступні два фрагменти дискурсу мають спільні ознаки – оптативна 

ситуація є продовженням реального стану речей, що стає певним 

відгалуженням реальності, а також оптативність виконує дискурсотвірну 

функцію в обох прикладах: 

1) Я уявляла себе птахою, яструбом, який непорушно висить над тією 

кімнатою, над тим ліжком, де ми палили одне одного до нитки, до 

останнього подиху і схлипу. Яка б це була гарна картина, коли б її 

зафільмувати... А потім знову крутити, крутити. Але не в пам’яті – перед 

очима. Може, мені би полегшало. 0, так. Ясна річ, що полегшало б. Я б 

вишукувала на зафільмованій картинці вади, наші із ним некрасивості. Я б 

роздивлялася зблизька й у сповільненому темпі рухи, погляди, шукала би 

фальші. I, врешті-решт, мені би спротивилось (Щоденник страченої, 

М. Матіос);  

2) Я подумав, що чудово б залишитися тут і ще сьогодні почати нове 

життя. Я платив би один (1!) долар на рік і молився б. На вихідні до мене 

з Мюнхена приїздила б Аза і ми б виходили прогулятися поза мурами 

нашого поселення. Я писав би роман про Венецію і тричі на день 

підживлювався б фуґґерівськими пісними кашами. Я запускав би поволі 

бороду, цілий рік одягав би ті самі шорти, сандали й вицвілі футболки – як 

отой старезний дідула зі срібними сережками у бровах і ніздрях (Лексикон 

інтимних міст, Ю. Андрухович). 

Перша оптативна ситуація є комплексною та складається з кількох 

мікроситуацій, які мають спільні складові – автора висловлювання, адресата 

висловлювання (яким є сам мовець). В усіх мікроситуаціях є предмет бажання, 

однак він є різним (була б гарна картина, зафільмувати картину, крутити її 

перед очима, а не в пам’яті, полегшення для мовця, шукати в картині 

недоліки, роздивлятися рухи, погляди, шукати фальш). Останнє оптативне 

висловлювання варто розглянути з точки зору бенефактивності бажання, адже 

в ньому позитивно оціненим мовцем є результат бажання, однак сам предмет 

бажання (процес спротивлення) важко назвати позитивним. Окрім того, у 
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першій мікроситуації спостерігаємо виразний ієрархічний поділ, адже вона є 

вербалізацією узагальненого бажання мовця, а наступні предмети бажання є 

його деталізацією. 

Другий фрагмент є класичним прикладом дискурсотвірної ролі 

оптативності в конструюванні дискурсу, адже сам фрагмент є виключно 

описом бажаної реальності, яку формують десять оптативних мікроситуацій. 

Визначені оптативні мікроситуації мають також певну стратифікацію, адже 

перші два висловлених бажання є гіперонімійними стосовно інших, наступних 

бажань, які їх (ці гіперонімійні бажання) розкривають. Така ієрархія дозволяє 

як зрозуміти оптативні інтенції мовця, так і простежити їх значущість для 

суб‟єктів бажання. Окрім того в цих гіпонімійних мікроситуаціях присутній 

інтенсифікатор бажання – чудово, який підсилює вагомість саме цих бажань.  

Мовець і адресат висловлювання тотожні в усіх гіпонімійних 

мікроситуаціях цього фрагмента дискурсу. Суб‟єкт висловленого бажання 

відмінний у двох ситуаціях На вихідні до мене з Мюнхена приїздила б Аза та 

ми б виходили прогулятися поза мурами нашого поселення, де в першому 

випадку вводиться новий суб‟єкт бажання – Аза, а в другому – бачимо 

поєднання двох попередньо висловлених суб‟єктів бажання – мовця й Ази.  

Попри очевидну бенефактивність висловлених бажань для автора 

висловлювання, відповідність інтересам інших згаданих суб‟єктів є не 

встановленою в межах цього фрагмента дискурсу, так само як і загальна 

потенційність усіх вербалізованих мовцем бажань. 

Отже, у наведених прикладах дискурсу спільним є дискурсотвірна роль 

оптативності, а також наявність ієрархізації оптативних мікроситуацій. 

У нашому корпусі фрагментів дискурсу знаходимо й такі ситуації, де всі 

оптативні мікроситуації перебувають на одному ієрархічному рівні, як-от: 

 в українському тексті: 

А осінь гарна. Листя літає, як золоті метелики. 

Поїхати б у ліс по гриби. Почути шурхіт сухого листя. Вловити 

димок від спалюваних картоплищ. Але скрізь по лісах таблички про радіацію. 
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З малим не поїдеш. Самим не хочеться. Сиджу в інтернеті (Записки 

українського самашедшого, Л. Костенко). 

У наведеній оптативній ситуації, а також усіх її мікроситуаціях, автор 

висловлювання збігається з адресатом і частково із суб‟єктом висловленого 

бажання, адже останній представлений імпліцитно і можна припустити на 

основі контексту, що ним є сам мовець, його син (малий) і дружина (самим). 

Вербалізоване в цьому фрагменті дискурсу бажання, точніше бажані дії, 

протиставляються реальному стану навколишнього середовища мовця (сиджу 

в інтернеті) і ми бачимо опозицію природа – інтернет. Бенефактивність 

бажання в її ідеальному виді є очевидною для мовця, однак, як зрозуміло з 

контексту, за даних умов радіаційного фону і бенефактивність, і потенційність 

висловлених бажань є примарною. Так, ми розуміємо, що бажання автора 

висловлювання є гіпотетичним та ідеалізованим. 

Характерно, що в поданому фрагменті частка б уживається лише раз, що 

дозволяє кваліфікувати перше висловлювання як оптативне, однак наступні 

висловлювання, хоч і мають форму інфінітива без допоміжної частки, 

сприймаються читачем як такі, що функціонують уже в системі оптативних 

координат. Відповідно, оптативність у цьому фрагменті має теж 

дискурсотвірну роль. 

 в англійському тексті: 

For nothing unnatural did I pray. I desired my elderly grandparents not to suffer 

pain, but I no longer desired that they not die, that they live forever. I put aside bargain 

thought, bargains that expand infinitely and are guaranteed never to satisfy: let my 

grandparents at least live to see me married; then, let them live to see me a mother; then, 

a mother of two children. There is no end to such thinking. I no longer imagined any 

promised lands in which we were home free: if only I could have this, if only I could live 

in this way, if only I could live with such a lover, if only I could bear a child, if only I 

could be successful in the career I chose, if only I could write the book I imagined 

today, if only I might be healthy, if only I might have enough money to have some to give 

away and not want, if only I could speak to this one in such a way that he would 
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understand. … The language of a life of narrow margins and escapes, gifts and breathless 

thank-yous, and then new desires, surprising in their insistence; language of the 

noncontinuous life, the life in stops and starts. If only – beginning sentences that trail off, 

that don’t end, or end with the four dots, the ellipses, of nonending to leave room for our 

fantasy, never broached, of what would happen or be true if we got or were given 

(Houses of Study: A Jewish Woman Among Books, I.M. Bloomberg). 

У наведеному прикладі, як і в попередньому, оптативність має 

дискурсотвірне представлення. Оптативні мікроситуації перебувають на 

одному ієрархічному рівні та мають спільного мовця, адресата та суб‟єкта 

виконання бажання та спільні значення бенефактивності та потенційності дії. 

Предмети бажання підтверджують дифузність типологічних значень оптатива, 

а також знаходимо контамінацію модальних значень, тобто акцентуацію 

модального значення в оптативному висловлюванні. 

Семантика оптативних висловлювань із часткою якби мають певну 

частку умовності, що є продовженням висловленого бажання за певних умов, 

як-от: 

Природа, небо, хмари, птахи, звірі – все це мало значення, і він складав 

подумки великі переліки того, що йому подобається, і намагався 

проаналізувати, що ж такого притягального було у цих звичайних речах. Він 

намагався розкласти своє переживання на атоми, і, от якби йому б 

пощастило віднайти елементарну частку привабливості, квант любові, 

він розщепив би її, аби дізнатися, що міститься всередині 

(Миротворець, Л. Дереш). 

Наведена оптативна ситуація складається з трьох мікроситуацій, які 

мають суб‟єкта-мовця, який збігається з адресатом висловлювання, суб‟єкта 

висловленого бажання (він), а також предмети бажання, а саме бажані дії – 

віднайти елементарну частку привабливості, квант любові, розщепити її, 

дізнатися, що міститься всередині. Усі наведені мікроситуації можна 

кваліфікувати як оптативні ситуації умови (от якби йому б пощастило 

віднайти елементарну частку привабливості, квант любові) – наслідку (він 
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розщепив би її) – мети (аби дізнатися, що міститься всередині). 

Бенефактивність бажання для суб‟єкта-діяча є зрозумілою з контексту, а 

корисність для автора висловлювання є не встановленою. Можна припустити, 

що метафоричність висловленого бажання не передбачає його потенційну 

здійсненність, адже це бажання є ідеалізованим. 

У наступному фрагменті також спостерігаємо дискурсотвірну роль 

оптативності, яка допомагає передати почуття і думки героїні. Характерно, що 

лише в першому реченні ми бачимо дійсний спосіб і зображення реального 

стану речей, а в наступних – лише оптативні висловлювання, які ми 

кваліфікуємо як рівноцінні за значенням для мовця:  

Лише вона, єдина у цьому товаристві жінка, істерично реготала чи 

схлипувала, уявляючи, як розкішний духовий оркестр музучилища під 

керівництвом самого маестро С. видував би жалобні мелодії за своїм 

шефом на колективному похороні, отут, під горбом, на самісінькому 

цвинтарі. 

Його жалобу уривали би верески розгніваних родичів покійників, що 

належали до різних церков і конфесій, через незгоду відправляти службу 

саме в цій церковці, що випадково стала на дорозі потягу. А потім ці ж 

родичі розтягували би труни своїх ближніх по вантажівках і автобусах 

для перепоховання, навздогін лунав би «Голос Канади», обурливо 

сповіщаючи про ганебну історію проходження строкової служби сином 

відомого професора, через відвідини якого батьком світова наука втратила 

видатного науковця. 

Над генеральською могилою ридала би рідна дружина і ціле військо, 

озброєне армійськими штандартами і неодмінною булавою, а колеги 

відомого поета робили б його відомішим, безсмертним, а чи й геніальним 

на прихованих радощах, що позбулися ще одного конкурента, і оголошували 

б телемарафон дня збирання коштів на його пам’ятник. 

Кредитори бізнесмена обступали б хату вдови, як саранча. Лише 

фірма директора кінопрокату фіксувала б усе з прокурорською точністю, 
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віддавши задля такої оказії кілометри плівки. Безкоштовно (Чотири 

життя, М. Матіос). 

Отже, наведена оптативна ситуація є комплексною і містить кілька 

мікроситуацій, які мають такі складові: 1) автора висловлювання; 2) адресата 

висловлювання; 3) суб‟єкти висловленого бажання – розкішний духовий 

оркестр музучилища, розгніваних родичів покійників, «Голос Канади», рідна 

дружина і ціле військо, колеги, кредитори бізнесмена, фірма директора 

кінопрокату; 4) диктальний компонент пропозиції – бажані дії підкреслені у 

фрагменті. 

Усі оптативні висловлювання є результатом уяви героя твору, а тому ми 

можемо кваліфікувати їх як нездійсненні, при цьому бенефактивність бажання 

ані для мовця, ані для інших учасників комунікативної ситуації є не 

доведеною.  

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням бажання 

пришвидшеного здійснення є досить поширеним видом оптативних 

висловлювань. Вони передають бажання з додатковим семантичним 

нашаруванням темпорального аспекту, яке передається формулою Х хоче, щоб 

здійснилось У і щоб наблизився час здійснення У. Розглянемо їх дискурсивну 

реалізацію на матеріалі української та англійської мов. 

 Серед усього спектра темпоральних висловлювань найпоширенішим 

способом посилення оптативного значення в українській мові є узагальнені 

фрази пора, скоріше/швидше, час, а не конкретні темпоральні маркери, які 

позначають соціокультурні уніфіковані проміжки часу. Це свідчить про 

домінування емоційного, а не раціонального у значенні категорії оптативності. 

В англійській мові засобом реалізації цього оптативного значення стає 

конструкція it’s high time. 

Розглянемо когнітивно-прагматичні аспекти функціонування оптативних 

висловлювань зі значенням бажання пришвидшеного здійснення в українській 

та англійській мовах.  
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У наступному фрагменті вербалізується саме таке загальне бажання 

пришвидшеного здійснення: 

– Я, Галино Іванівно, новий директор школи. Оце ходжу, щоб 

познайомитись із учителями, бо вже пора було б нам зібратися на нараду 

(Дім на горі, В. Шевчук). 

Представлена оптативна ситуація має такі складові: автор 

висловлювання, адресат висловлювання (Галина Іванівна), суб‟єкт 

висловленого бажання (ми інклюзивне, яке поєднує мовця, адресата й інших 

потенційних учасників та виражається засобами особового дейксису) і предмет 

бажання (дія – зібратися на нараду). Стосовно параметрів бенефактивності та 

потенційності, то з контексту зрозуміла бенефактивність бажаної дії для мовця 

і не визначена корисність дії для інших учасників ситуації (адресата Галини 

Іванівни, інших суб‟єктів учителів). Так само потенційність бажання є 

імпліцитною і ми можемо припустити, що воно здійсненне за певних 

обставин. 

Автор висловлювання виражає такі побажання, які можна навести у 

формі прагматичних пресупозицій: 1) Існує потреба збиратися на нараду; 2) Є 

можливість збиратися на нараду; 3) Була можливість збиратися на нараду; 

4) Можливість збиратися на нараду не була використана; 5) Суб‟єктами участі 

в нараді є вчителі.  

Визначення прагматичних пресупозицій дає можливість проаналізувати 

темпоральну координацію оптативної ситуації і стверджувати, що бажання 

пришвидшеного здійснення передбачає, що певна можливість існувала в 

минулому, але не була використана, можливість цієї дії існує в теперішньому і 

може бути здійснена в майбутньому. Відповідно, такий семантичний вид 

оптативних висловлювань має додаткове значення докору за невикористання 

цієї можливості в минулому. У ситуації, яка аналізується, мовець докоряє за 

невиконання бажаної для нього дії в минулому. 
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У наведеному далі фрагменті спостерігаємо вияв дискурсотвірного 

потенціалу оптативності, що проявляється у використанні автором оптативних 

висловлювань із різними значеннями:  

Оксана сиділа понура, як предковічна богиня. 

– Ну, то хай би вже женився скоріше, – сказала вона. – Мене це так 

утяжує. Мусиш вдягатися й роздягатися, зачиняючи двері, не можеш 

поблукати в нічному по домі, та й мало чого? А ми не могли б його 

випровадити назад у ті мандри? Хай би ще подивився світу, – Оксана по-

змовницькому підморгувала матері (Дім на горі, В. Шевчук). 

У цьому прикладі бачимо три оптативних висловлювання, які 

вербалізують бажання мовця. Перше висловлювання має значення бажання 

пришвидшеного здійснення, а інші два як підтверджують дискурсотвірну роль 

оптативності, так і показують контамінацію модальних значень (могли б 

випровадити) у дискурсі. 

Розглянемо першу оптативну мікроситуацію з точки зору її складових. 

Ми виділяємо автора висловлювання (Оксана), адресата висловлювання 

(матір), суб‟єкта висловленого в оптативній ситуації бажання (імпліцитний 

він), предметом бажання є дія оженитися. Висловлене бажання є 

бенефактивним для мовця, його бенефактивність для інших суб‟єктів (адресата 

висловлювання та суб‟єкта висловленого бажання) є невстановленою. Так 

само контекст не дає можливості встановити потенційність бажання. 

Як використання оптативного висловлювання зі значенням 

пришвидшеного бажання, так і контекст надає висловлюванню відтінку 

докору, невдоволення як наявним станом справ, так і його повільною зміною. 

У наступних англійських фрагментах показано, як аналогічне оптативне 

значення передається в цій мові:  

«I have made a decision about you children,» she said, as if they were still in 

leading strings. She scanned the room, her voice growing steely as she said, «It is 

high time you settled down. So I am giving you a year, during which matters will 

remain as they are» (The truth about Lord Stoneville, S. Jeffries); 
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The three men sat in the library of General Stanton’s richly appointed 

townhouse in Berkeley Square, shortly before noon on a warm April morning. 

Silverton thought it much too early in the day to endure a dressing-down, but 

ignoring his uncle’s summons would only have postponed the inevitable. He was, 

after all, almost thirty-five, and it was indeed high time he took himself a wife 

(Mastering the marquess, V. Kelly); 

«So baby, what have you been keeping yourself busy with? How is your new 

job?» she asked after we had ordered our vegetarian pad thai and red tofu curry. I 

replied that my new job was wonderful, and that I had been busy exploring the city 

for the last few months. She glanced down at her newly manicured nails. «It’s high 

time you get married now,» she declared. I tensed up, preparing to be defensive as 

this conversation proceeded. Suddenly, though, my mother announced that she used 

to be impulsive and strong-willed, just like me (The Visit, P. Santwani).  

Аналогічність стосується як компонентів оптативної ситуації, так і 

питання бенефактивності висловленого бажання. Потенційність дії є також 

невстановленою, адже відсутність каузації стає засобом вираження емоційно-

психологічного компоненту змісту та очікувань мовця.  

У поданому далі уривку немає додаткового значення докору, є бажання 

пришвидшення часу певних дій:  

Я щосили підбиваю тацю зі склянкою. Вона летить в обличчя Ліл, вода 

заливає її розкритий рот, сліпить очі. Я вискакую в коридор і міцно зачиняю 

за собою важкі двері, накидаю на них залізний гачок і біжу, біжу коридором. 

Тільки б швидше дістатися до шпарини в живоплоті. 

З мене досить. Досить. Досить… (Ліцей слухняних дружин, 

І. Роздобудько). 

У наведеному прикладі одна оптативна ситуація, що має такі складові: 

автора, який збігається із суб‟єктом висловленого бажання, та предмет 

бажання (дістатися до шпарини в живоплоті). Адресатом висловлювання є 

сам автор, тобто цей вид внутрішнього адресата орієнтований не на зовнішнє 

сприйняття, а на внутрішнє проговорювання подій, певне самозаспокоєння. 
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Очевидно, що метою висловленого бажання є не власне дістатися до 

шпарини, а подолання певних фізичних перепон, вихід із загородженої 

живоплотом ділянки. У цьому висловлюванні бачимо суміщення двох 

модальних значень – пришвидшеного здійснення бажання (швидше) і бажання 

єдиного (тільки), яке детально буде проаналізовано далі. Дія потенційно 

здійсненна, бенефактивна для мовця. 

У нашому корпусі оптативних висловлювань є ситуації, де пришвидшене 

здійснення бажання передається загальною темпоральною номінацією час, 

подібно до англійської мови, наприклад: 

Духовний канібалізм. Так схопили суспільство за горлянку, як люди 

витримують? Я особисто вже не можу. Хтось із нас хворий – чи ця влада, чи 

я. … Специфіки я не люблю. Національної теж. Одне діло – своєрідність і 

зовсім інше – специфіка. Але ж ми обсоталися нею. Чи вона обсотала нас. І за 

яку ниточку потягти, щоб вийти із цього кокона? Окрема людина може. Той 

же Гоголь. Але в іншу культуру, а час би вже у свою (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко). 

 Наведений уривок демонструє опозицію реальності й бажаної дійсності. 

З погляду мовця реальність «духовного канібалізму» є неприйнятною як для 

суспільства, так і для окремої людини. Предметом бажання в цій оптативній 

ситуації є прихід у свою культуру, що є зрозумілим з контексту. Мовець 

шкодує про неіснування у своїй культурі / існування у чужій культурі. 

Відповідно, бенефактивність бажаної дії для мовця є очевидною, однак щодо 

потенційності це бажання не має вказівки на здійсненність. Нейтральність 

ступеня необхідності виконання бажання є також зрозумілою з контексту, 

адже висловлене бажання не залежить від автора висловлювання. Хоча автор 

включає себе до потенційних суб‟єктів висловленого бажання, останні є 

представленими імпліцитно і ми їх асоціюємо з ефемерними ми. 

У наступному фрагменті подібна за складовими оптативна ситуація: 

У суспільства ретроградна амнезія. Воно уже все забуло. Воно навіть 

не робить зусиль пригадати. Через те з цим суспільством можна зробити що 
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завгодно. … Ніколи не жило нормальним життям, не знає ні своїх прав, ні 

обов’язків. Це ж не Англія, де є тяглість традицій. Де навіть Конституції 

немає, а всі права і обов’язки написані у людей в голові. 

– Розумна нація, – каже дружина. – Недарма ж у них на троні 

переважно жінки. І в Нідерландах уже років сто королеви. Час би вже й нам 

обрати жінку (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Контекст дає змогу кваліфікувати імпліцитно представленого суб‟єкта 

висловленого бажання ми, до якого відносить себе і мовець, як націю, 

референцію до якої бачимо в попередніх висловлюваннях автора. Суб‟єктом, 

який слухає, є чоловік мовця, предметом бажання є дія обрати жінку. Опис 

мовцем ситуації з гендерним представленням жінок у вищих ешелонах влади 

інших країн і використання оптативного висловлювання зі значенням 

пришвидшеного здійснення бажання підтверджує незадоволеність автора 

наявним станом речей, а також докір стосовно нього. 

Отже, оптативні висловлювання зі значенням пришвидшеного бажання в 

обох досліджуваних мовах можуть мати, окрім темпорального аспекту, 

додаткове значення докору. 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням бажання єдиного 

є одним із видів оптативних висловлювань, які передають бажання з 

додатковим семантичним нашаруванням аспекту винятковості, що передається 

формулою Х хоче, щоб здійснилося Y, а не Z та Х хоче, щоб здійснилося Y, для 

здійснення Z. 

Спостереження над мовним матеріалом засвідчили, що таке значення 

можна виділити лише в українському корпусі прикладів. У таких оптативних 

ситуаціях, які реалізують семантичне значення бажання єдиного, 

спостерігатимемо не один предмет бажання (бажана дія, стан, час дії), а два, 

причому в першому випадку один предмет бажання є бенефактивним, а 

інший  – ні. У другому – обидва предмети бажання є бенефактивними для 

мовця. 
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У наступному фрагменті дискурсу ми спостерігаємо дискурсотвірну 

роль оптативності в конструюванні бажаної для мовця реальності та 

ієрархізацію оптативних мікроситуацій:  

Ну, Боже, хоча б якийсь хосен був із того, що моє серце тепер нагадує 

солдата з воєнної передової після багаторазового поранення: шрам на шрамі, 

осколок на осколкові! Та попри все, коли б я була акторкою чи 

письменницею, я сіла б за стіл і вигадала красиву, а може, найкрасивішу у 

світі історію кохання. Це було б таке мило, яке перевершило б усі 

бразильські мильні історії. Воно б дало надію і втіху тим жінкам, хто іще 

не зазнав незмитого вранішнього чоловічого запаху. Я б тепер, по всьому, 

вчила людей любити. Не бавитися, не імітувати пристрасті й драми, не 

розігрувати одне перед одним циркові вистави – а любити. Хм... ніби я 

знаю, як це – любити... (Щоденник страченої, М. Матіос). 

Виділення кількох оптативних мікроситуацій у межах одного фрагмента 

дає змогу виокремити гіперонімійну мікроситуацію, де оптативне 

висловлювання коли б я була акторкою чи письменницею, я сіла б за стіл і 

вигадала красиву, а може, найкрасивішу у світі історію кохання ґрунтується 

на формулі Х хоче, щоб здійснилося Y для здійснення Z і має значення бажання 

єдиного. Складниками цієї мікроситуації є мовець, який збігається з адресатом 

висловлювання (автореферентне висловлювання з «стандартизованою 

діалектикою обдумування» [27, с. 363]) і суб‟єктом висловленого бажання, а 

також предмети бажання бути акторкою чи письменницею, який ми 

кваліфікуємо як гіперонімійний у загальному оптативному фрагменті, та сісти 

за стіл, вигадати історію кохання, який уже є наслідком виконання першого 

бажання. Решта предметів бажання, які утворюють гіпонімійні оптативні 

мікроситуації, є також наслідком здійснення гіперонімійного бажання. У цій 

ситуації предмети бажання є позитивними, що зрозуміло з контексту, однак 

результат бажання гіпотетично визначається позитивним саме мовцем. 

Ступінь необхідності бажання є нейтральним. У загальному 

оптативному фрагменті немає вказівки також на потенційність здійснення 
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висловлених бажань. Ми вважаємо, що сам мовець, ставлячи під сумнів свою 

здатність любити, передбачає, що всі інші бажання є також нездійсненними.  

У наступному фрагменті спостерігаємо одну оптативну ситуацію, де 

бажання єдиного стосується суб‟єкта бажання:  

Він не слухав – що вона сказала? Вар’ятка якась, – у голові пронеслося 

на повному ходу, як поїзд із мосту, сліпучо-білим зойком: Гельця! – Гельця, ось 

від кого він хотів би таке почути, чому це каже інша, за що така кривда? 

(Музей покинутих секретів, О. Забужко). 

Складовими цієї оптативної ситуації є автор висловлювання, адресат, 

суб‟єкт бажання та предмет бажання – дія почути таке. Висловлювання є 

автореферентним, виявляє внутрішні переживання. Суб‟єктом виконання 

бажання є Гельця, адже сам мовець говорить про виконання бажаної дії не 

бажаним для мовця суб‟єктом – чому це каже інша, за що така кривда, та й не 

просто говорить, а нарікає, скаржиться на наявну ситуацію. Аналізоване 

бажання єдиного перегукується зі значенням шкодування, адже вчинена дія не 

є бенефактивною для мовця. Бенефактивність бажаної дії для мовця є 

очевидною, а позитивна оцінка результату суб‟єктом бажаної дії не є 

зрозумілою з наведеного контексту. У фокусі уваги як виділення єдиного 

суб‟єкта виконання бажання, так і акцентуація бажаної дії. 

Найбільш типовим для цього семантичного виду оптативних 

висловлювань є все ж таки висловлювання, які передаються формулою Х хоче, 

щоб здійснилося Y для здійснення Z, як у наступному фрагменті дискурсу:  

Його очі спалахнули тугою. Звівся і знову рушив. «Хоч би вийшли зорі, – 

мріяв він, – тоді можна було б розглянутися й вибрати той чи інший 

напрям». Астрономові здалося, що блукає він уже роки. Знайшов калюжу й 

пригнувся, щоб побачити своє відображення. Але було темно, і він не побачив 

нічого (Дім на горі, В. Шевчук). 

У наведеному прикладі оптативна ситуація представлена трьома 

мікроситуаціями з такими спільними та відмінними складовими: один автор 

висловлювання, який збігається з адресатом, різні суб‟єкти бажання – зорі і 
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мовець, а також різні предмети бажання, які містять три бажані дії – вийшли 

(зорі), розглянутися, вибрати той чи інший напрям. Цікаво, що всі три 

предмети бажання є предметними, конкретними бажаннями, які показують 

взаємодію природних явищ із поведінкою людини.  

Перша оптативна мікроситуація є визначальною для реалізації 

подальших бажань мовця. Бенефактивність як цього бажання, так і наступних 

бажань є зрозумілою з контексту. Їх потенційність не є визначеною, і ми 

кваліфікуємо перше бажання як бажання без вказівки на 

здійсненність/нездійсненність, а наступні – як бажання, потенційно здійсненні 

за певних обставин. Єдино бажаними стають самі зорі. 

У наступному фрагменті ми спостерігаємо протилежну ситуацію з 

погляду представлення визначального для комплексної оптативної ситуації 

бажання, де умова виконання наступного бажання викладена загально, з 

певною часткою умовності: 

Навіть коли б у цьому залі вишикувалася рота найкращих адвокатів 

країни, – прокурор демонстративно звертався до захисника підсудної 

сторони, – отож, навіть коли б тут захист вели найкращі адвокати 

країни, які з такою ж палкістю доводили би протилежне тому, про що я 

зараз говоритиму, і навіть коли б у цій залі засідав наш 

найбезпристрасніший Конституційний суд, мій вердикт не змінився б ані 

на йоту... – Вердикти в цьому залі виголошую я! – писклявим голосом, що 

дисонував із фігурою, суддя різко перебила прокурора і насупилася іще 

більше. – ... мій вердикт не змінився б ані на йоту, – із притиском повторив 

прокурор, гіпнотизуючи суддю великими чорними очима (Щоденник страченої, 

М. Матіос). 

У цій оптативній ситуації міститься кілька мікроситуацій, які мають 

спільного автора (прокурора) та адресата (присутніх у залі суду). Різними в 

аналізованому фрагменті є суб‟єкти висловленого бажання – експліцитно 

представлені рота найкращих адвокатів країни, наш найбезпристрашніший 

Конституційний суд та імпліцитно представлений суб‟єкт я/мовець, а також 
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різні предмети бажання, а саме бажані дії – вишикуватися у залі, вести тут 

захист, доводити протилежне, засідати у цій залі, не змінити вердикт ані на 

йоту. Контекстотвірним у наведеному фрагменті є висловлювання мій 

вердикт не змінився б ані на йоту, повторене двічі й наведене в кінці 

виступу. Його гіперонімійність як зрозуміла з контексту, так і підсилена 

способом та місцем подання, адже ми розуміємо, що саме заключна репліка 

прокурора мала б найбільше запам‟ятатися всім присутнім у залі і, зокрема, 

судді, який ухвалюватиме рішення у справі. 

Попри зрозумілу з контексту гіпотетичність наведених думок, ці 

бажання ми кваліфікуємо як нездійсненні. Бенефіціанта здійснення бажань не 

представлено експліцитно. Позитивність предметів бажання є оцінкою з 

погляду мовця, очевидно, його можна і вважати кінцевим бенефіціантом, на 

відміну від інших виокремлених нами суб‟єктів бажання. 

У наступних двох фрагментах дискурсу реалізація значення бажання 

єдиного виявляється стосовно часу дії (1), суб‟єктів дії (2): 

Дружина каже: «Піди купи ялинку. Хоч би перед Новим роком не 

читав газет!» (1) Я кажу: «Коли інтегруєш факти, бачиш загальну картину 

людства». «Далося тобі це людство, – каже вона. – Тут хоч би вижити 

самим» (2). Але ж якщо я не виживу, то людство й не помітить, а якщо 

людство не виживе, то й мені гаплик. – І взагалі, – сказав я дружині, – у 

Мексиці замість ялинок прикрашають кактуси. Вона покрутила пальцем біля 

скроні. Завтра Новий рік (Записки українського самашедшого, Л. Костенко); 

та місця дії (3): 

Грип на підході. Хто каже «Сичуань», хто «Нова Каледонія». Дружина 

застудилася, кашляє, але таки пішла на якийсь жіночий Форум, де йдеться 

про Гендерну рівність як шлях до гармонізації суспільства. Тут хоч би дома 

щось гармонізувати (3), а вони – суспільство (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко). 

Проаналізуємо інші складові наведених оптативних ситуацій. У перших 

двох ситуаціях спільний мовець, дружина, та адресат – автор тексту, чоловік 
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автора висловлювання. Суб‟єктом бажаної дії у першому випадку є чоловік. У 

другому та третьому – імпліцитне інклюзивне ми, яке, як зрозуміло з 

контексту, стосується мовця та його сім‟ї. Адресованість висловлених бажань 

має ознаки каузованості в першому випадку, передбачаючи можливість не 

читати газет адресатом, і є виразником емоційного стану у другому, не будучи 

виразником реальної ситуації виживання. Відповідно, обидва бажання є 

потенційно здійсненними. 

Адресатом у третій оптативній ситуації є сам автор. Це приклад 

діалогізованого внутрішнього мовлення, яке призначене зовнішньому 

адресатові і є «продовженням звичної мовленнєвої діяльності за зачиненими 

дверима» [27, с. 363]. Наведений контекст дає можливість зрозуміти, що це 

внутрішнє мовлення є продовженням діалогу з дружиною. Значення бажання 

єдиного має додаткове семантичне нашарування дорікання, негативного 

сприйняття реального стану справ. 

Бенефіціантами бажань є різні особи, представлені імпліцитно й 

експліцитно: у першій ситуації – це експліцитний мовець, дружина, у другій та 

третій оптативних ситуаціях – імпліцитне інклюзивне ми, яке збігається із 

суб‟єктами бажаної дії. 

Отже, в оптативних висловлюваннях зі значенням бажання єдиного 

винятковість може стосуватися різних складових оптативної ситуації. Аналіз 

мовного матеріалу засвідчив доцільність двоформульного підходу до цієї 

категорії оптативних висловлювань, який дає змогу диференціювати як 

бажання єдиного, так і бажання протиставлення.  

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикативних оптативних висловлювань зі значенням бажання показав, що в 

українському дискурсі виконавцем бажаної дії є переважно мовець, а в 

англійському дискурсі мовець частіше апелює до інших осіб (див. табл. 3.1.).  
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Таблиця 3.1. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням бажання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 49 28 5 14 4 

англійський 16 25 13 43 3 

 

В українських прикладах предикативні оптативні висловлювання зі 

значенням бажання слугують для звертання до самого себе та зустрічаються 

саме в автореферентному дискурсі, що підтверджує його рефлективний 

характер, тяжіння мовця до самоаналізу та самовираження. В англійському 

художньому дискурсі виконавцем дії стає переважно інша особа/особи, що 

також засвідчує схильність цього виду дискурсу до рефлексій однак не 

стосовно ролі мовця у певних подіях, а стосовно ролі третіх осіб. Подібне 

кількісне представлення виконавцем дії адресата та його безособове 

вираження знаходимо в обох досліджуваних мовах.    

Без суттєвих відхилень, доволі рівнопропорційно, в обох досліджуваних 

дискурсах представлені предмети бажання (табл. 3.2.), а також канонічні й 

неканонічні ситуації реалізації аналізованих предикативних оптативних 

висловлювань (табл. 3.3.), що додатково засвідчує універсальність феномена 

бажання та зумовлену нею однотипність представлення бажального значення у 

різноструктурних мовах. 

Таблиця 3.2.  

Предмети бажання в предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням бажання в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 91 9 

англійський 88 12 
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Таблиця 3.3.  

Канонічність ситуації спілкування в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням бажання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

український 37 63 

англійський 32 68 

 

Аналіз предикативних оптативних висловлювань зі значенням бажання 

показав певні спільні та відмінні риси в обох досліджуваних дискурсах. 

Відмінність спостерігаємо як у семантиці виділених типів висловлювань, так і 

в параметрах оптативних ситуацій, зокрема у представленні виконавця 

бажаної дії. Подібно об‟єктивовані предметні та метафоричні предмети 

бажання, а також канонічні та неканонічні ситуації спілкування. 

 

3.2. Семантико-прагматична характеристика предикативних 

оптативних висловлювань зі значенням поради/спонукання  

 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням поради/ 

спонукання є одним із видів оптативних висловлювань, які передають бажання 

з додатковим семантичним нашаруванням аспекту каузованості, що 

передається загальною формулою Х хоче, щоб Y здійснив Z.  

Статус таких оптативних висловлювань не є однозначним. У праці 

«Сучасна українська мова. Синтаксис» зазначено, що «модальне значення 

спонукальності набирає частково й значення бажальної модальності, що 

пояснюється витворенням їх із форм колишнього оптатива» [254, с. 134]. У 

роботах сучасних мовознавців фігурує й поняття спонукальної бажальності. 

Н.Н. Арват зазначає: «Спонукальність і бажальність близькі, але 

розрізняються ступенем і характером модальності, що вони виражають, а 

також інтонацією (різкою, категоричною – м‟якою пропонувальною)» [13, 

с. 43]. Л.В. Умрихіна помітила, що висловлення бажання набуває 
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спонукального ефекту за умови застосування частки краще: Ти б краще 

птахівничку зробив (з преси); Ти б краще за уроки взявся (усне) [262, c. 203]. 

Л.В. Умрихіна зазначає, що оптатив сам собою не має спонукального 

значення. Як відомо, оптативні висловлення виконують у мовленні 

дескриптивну функцію, тобто описують певну ситуацію, що є предметом 

бажання. Тому семантика цих висловлень не передбачає апелятивності, тобто 

адресованість потенційному суб‟єктові виконання бажаної дії не є 

обов‟язковою, тим більше, що часто можливим виконавцем бажаного виступає 

сам автор висловлення. Проте за відповідних обставин мовлення, за 

безпосереднього звертання до адресата, повідомлення про бажану дію можуть 

сприйматися також і як непряме спонукання до її виконання. У таких випадках 

значення апелятивності імплікується ситуацією спілкування, яка включає в 

себе мовця, суб‟єкта бажання, та слухача – потенційного діяча. Саме 

присутність апелятивності в змісті оптативних висловлень наближає їх до 

спонукальних, що спричиняє складність їх ідентифікації [264, с. 80].  

Розглянемо дискурсивну реалізацію цих оптативних висловлювань на 

матеріалі української та англійської мов. 

У наступному фрагменті дискурсу спостерігаємо оптативну ситуацію, 

яка є прикладом інтеріорізованого мовленнєвого акту, зверненого до реальної 

людини з кола спілкування автора повідомлення: 

Артур Пепа погодився, навіть не дивлячись на таку завершальну 

строфу. Як і на той факт, що слідом за ними в гори пускався Ромин партнер-

австрієць, для якого вона щось іноді тлумачила. Артурові траплялось іноді 

перетинатися з цим дещо пришелепкуватим фотографом, хоч при зустрічах 

вони переважно мовчали один до одного. «Вивчив би краще українську, якщо 

вже так внадився до нас їздити, голубе», – подумки дорікав йому Артур Пепа, 

навіть не здогадуючись, наскільки той зацікавлений у своїй перекладачці 

(Дванадцять обручів, Ю. Андрухович). 

У цій ситуації є такі матричні компоненти: автор висловлювання Артур 

Пепа, адресат висловлювання той самий, суб‟єктом висловленого бажання є, 
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як зрозуміло з контексту, Ромин партнер-австрієць, фотограф, бажаною дією є 

знання української мови, якою цей суб‟єкт не володіє. Цікаво, що 

бенефіціантом бажання не буде суб‟єкт виконання бажання, оскільки він 

«зацікавлений у своїй перекладачці» і, очевидно, не збирається відмовлятися 

від її послуг, а буде лише автор повідомлення через неназвані причини. Це 

бажання можна кваліфікувати як потенційно здійсненне за певних обставин, а 

саме за бажання суб‟єктного компонента пропозиції. 

Апелятивність у такому оптативному висловлюванні є непрямою, 

оскільки звернення є автореферентним і є лише вираженням позиції мовця, 

тому суб‟єкт бажання не є канонічним адресатом і цього висловлювання не 

почує.  

У поданому далі фрагменті англомовного дискурсу спостерігаємо 

приклад, який містить подібний предмет бажання, однак оптативна ситуація є 

відмінною: 

BESSIE: Who are you? ROBERT: I’m Robert Abbott, owner of the Chicago 

Defender. BESSIE: Well, you’re not exactly cheering me up, Mr. Abbott. ROBERT: 

Go to France. They teach women how to fly there. BESSIE: Even black women? 

ROBERT: Absolutely. They don’t have the same prejudices. BESSIE: France, here I 

come! ROBERT: You’d better learn French. BESSIE: I know one word already. 

ROBERT: What is it? BESSIE: Merci. ROBERT: You’re welcome (Don’t Tell Me I 

Can’t, Michaela Maccoll, S. Bodi). 

У межах канонічної ситуації спілкування мовець виражає пораду, 

спонукаючи адресата до дії, однак комплексність дії, попри позитивну 

реакцію, не передбачає миттєвої дії.  

У наступному прикладі, як і в попередньому, спостерігаємо 

автореферентне оптативне висловлювання, яке, однак, не є продовженням 

діалогу з реальним адресатом, а має ознаки «стандартизованої діалектики 

обмірковування» [27, с. 363]: 

Саддам Хусейн звернувся до населення, щоб рили траншеї в садах. 

Шкода садів. Шкода Семираміду. ООН проти війни. Рада Безпеки проти. Але 



125 
 

США надумали вдарити і вдарять. Зате потім, коли загрузнуть, весь світ 

впряжеться у ту війну, треба ж буде якось витягати ситуацію з кривавого 

бездоріжжя. Краще б не зачіпали біблійних місць. З біблійних місць можуть 

початися біблійні трагедії. Час обертається, як гігантське колесо, людство 

сидить, кожен у своїй кабіні, з острахом визирає: чи не почалася 

війна?(Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Автор висловлювання обдумує та аналізує стан подій у світі та 

висловлює свою пораду у формі оптативного висловлювання, продовжуючи 

тим самим свої попередні міркування. У цій оптативній ситуації експліцитний 

автор висловлювання звертається до імпліцитного адресата, яким виявляється 

суб‟єкт бажання, яким, як можна простежити з референційного ланцюжка 

попередніх речень, виявляється США. Бажаною дією є не чіпати, а об‟єктом – 

біблійні місця. Бажання є потенційно здійсненним, однак контекст цього не 

пояснює. Бенефіціантом бажання, з погляду автора висловлювання, є все 

людство, а не лише суб‟єкт виконання бажання. Це зрозуміло з контексту, а 

саме зі засторог стосовно біблійних трагедій і загрози війни. Дія є потенційно 

здійсненною. 

Наступна оптативна ситуація є аналогічною за складом, однак контекст 

та виведені прагматичні пресупозиції дають нам підстави стверджувати, що 

бажана дія є нездійсненною:  

Читав, що якісь австралійські вчені випадково вивели вірус, здатний 

знищити життя на землі. Хотіли винайти цілком безневинний засіб проти 

мишей, а з пробірки вискочив смертоносний джин і вищирився на все людство. 

Добре, якщо вдалося загнати назад і міцно закоркувати. 

Краще б не зачіпали Природи – десь щось розпореться й загримить. 

А може, вже й розпоролось, бо скрізь по світу якісь аномалії. 

Колись на Йордань були йорданські морози. Тепер відлига. 

У Європі нечувані повені. В Китаї снігові бурі. На Венецію налетів 

шквальний вітер, Палац Дожів притопило, Гондоли порозкидало, мармурові 
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леви сидять по ніздрі у воді. В Арктиці розколовся айсберг. Кіліманджаро 

тане (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Адже ми розуміємо, що висловлена порада межує зі шкодуванням 

стосовно минулого, оскільки сам мовець у подальшому фрагменті реагує на 

своє висловлювання негативно. 

Розглянемо наступний уривок, який, на відміну від попередніх, є 

прикладом канонічної ситуації спілкування та вербалізацією іншого типу 

поради: 

В хаті навпроти зарипіли двері, і в прочілі виросла висока постать. 

Жінка була така худа, що він аж зажмурився. 

– Ви б посиділи, – сказав від порога Степан. – Я вже сам справлюся... З 

далекої, мабуть, дороги? 

– З далекої, – обізвався Володимир і відійшов од вікна, бо та висока й 

худа з неймовірною цікавістю задивилася на нього (Дім на горі, В. Шевчук). 

У наведеній оптативній ситуації маємо двох комунікантів: автора 

висловлювання Степана та адресата висловлювання Володимира. Суб‟єктом 

висловленого бажання є останній, а предметом бажання – дія сидіти. Значення 

бажання цього оптативного висловлювання, яке проголошує мовець, має 

додаткове семантичне нашарування поради/спонукання. Прагматичними 

пресупозиціями цього висловлювання є: 1) Суб‟єкт бажаної дії стоїть; 2) Існує 

можливість сидіти; 3) Мовець бажає, щоб адресат сидів. Контекст дає нам 

змогу зрозуміти, що мовець, зайнятий якоюсь справою, пропонує адресатові 

змінити своє розташування, адже, як вважає мовець, адресат прибув з далекою 

дороги й, очевидно, потребує певного відпочинку. Бенефіціантом цієї діє є як 

адресат, суб‟єкт бажаної дії, так і мовець, який сам робить таку пропозицію. 

Позитивним у цьому випадку є результат бажання. Висловлене бажання є 

потенційно здійсненним, однак за умови згоди на його виконання самим 

суб‟єктом дії, про що наведений контекст не свідчить. 
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У наступному фрагменті також канонічного діалогу між бабусею та 

онукою оптативне висловлювання має значення бажання-спонукання/поради з 

контекстно зрозумілим відтінком роздратування: 

Галя, однак, мала інші думки. Сіла на стілець просто перед бабцею, 

війнувши широким подолом сукні, й подивилася на стару впритул: 

– Треба мені вже, бабцю, документи здавати в технікум. 

– І покидатимеш мене саму? – здивовано і злякано спитала стара. 

– Ти б зайнялася в’язанням, – трохи немилосердно відказала Галя. – 

Час би швидше біг!.. Тепер, бабцю, – вона знову подивилася на стару 

впритул, – людина без спеціальності ніщо... 

Було неприємно їй таке слухати, але не перечила. Мала все-таки 

тверезу голову і теж не довіряла тій нитці, за яку вони тримались: отим 

щомісячним надходженням від Галиного батька (Дім на горі, В. Шевчук). 

У наведеній оптативній ситуації бачимо автора висловлювання, 

адресата, який і має стати суб‟єктом виконання бажання. Предметом бажання 

є дія в’язання. Однак контекст ситуації наштовхує нас на думку про певну 

фігуральність диктального компонента пропозиції, адже очевидно, що 

висловлене оптативне висловлювання є реплікою на звинувачення-дорікання 

співрозмовника, метою якої є ухилення від самої відповіді, а не власне чин 

в‟язання. Безперечно, бажана дія є потенційно здійсненною за певних 

обставин, однак бенефактивність висловленого бажання, у зв‟язку з його 

фігуральністю, попри позитивний предмет бажання та непевну позитивність 

результату бажання, є неочевидною для обох комунікантів.  

Окрім того, у другому оптативному висловлюванні спостерігаємо іншу 

оптативну ситуацію, у якій суб‟єктом бажання є абстрактне поняття (час), а 

предметом – його плин (бігти). Модальним модифікатором слугує прислівник 

швидше. Характерно, що висловлене бажання є відображенням суб‟єктивної 

позиції мовця стосовно реальності, що має прояв у бенефактивності бажаної 

дії для нього, а не для інших суб‟єктів.  
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Обидві оптативні ситуації сприяють створенню повної картини бажаної 

реальності, деталізують її параметри, залучаючи нових суб‟єктів дії, а тому 

сприяють виразнішій ідентифікації як реальної, так і бажаної ситуації з 

перспективи мовця й адресата. 

Поданий далі фрагмент англійського художнього дискурсу також 

показує ситуацію реалізації значення поради/спонукання в канонічному 

спілкуванні: 

«You people,» I repeated, feeling dangerous. «Neuroses?» «I didn’t mean it 

like that,» he said. «Didn’t you? Listen, I think you’d better leave.» He didn’t argue, 

just gathered up all his stuff and walked out the door. I slammed it behind him, 

threw the lock, and went to check on my supply of oatmeal soap. A soothing bath 

might calm my skin down enough to let me think (Home Sweet Bi’Ome, P. 

MacEwen). 

Оптативне висловлювання представлене додатковим сурядним реченням 

та базується на ситуації, яка містить мовця, адресата, який збігається із 

суб‟єктом виконання бажання, та предмет бажання (leave). В наведеному 

уривку висловлене бажання здійснилося, що додатково підтверджує його 

потенційність та показує, що оптативні висловлювання зі значенням 

поради/спонукання можуть мати імперативне забарвлення.  

У наступному прикладі бачимо зворотну ситуацію – бажання, 

висловлене у формі оптативного висловлювання, є предметним і конкретним: 

– Погідний випав сьогодні день, – сказала стара. – Набридли ці дощі! 

Галя розпрямилася біля балії, відчуваючи, як солодко ниє в неї спина, і 

задивилася туди, де звивалася в глибокій долині річка… – Куди це 

задивилася? – сумирно спитала від порога стара. 

– Степан із кимсь біля школи. 

– Пити хочеться, – сказала стара. – Чи б не подала ти мені, Галюню, 

води?... 

– Таке маю враження, – сказала баба, – наче тепер і не літо... Пила воду 

маленькими ковтками, раз у раз прикладаючи кварту до рота, й дивилася 
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невідривне в далечінь, начебто й справді бачила там тіні осені (Дім на горі, 

В. Шевчук). 

У цій оптативній ситуації є мовець (стара), адресат (Галя), який 

збігається із суб‟єктом висловленого бажання, і предмет висловленого 

бажання (подати води). Оптативне висловлювання має значення бажання-

спонукання до дії, що ставить це висловлювання в розряд імперативних, таких, 

які перебувають на перетині категорій оптативності та імперативності. 

Висловлене бажання є потенційним, окрім того, як показує контекст, воно 

було успішно реалізоване суб‟єктом висловленого бажання. Прямим 

бенефіціантом цього бажання є автор висловлювання, який позитивно оцінює 

його результат. 

Розглянемо наступні два фрагменти дискурсу, які є прикладами 

канонічного спілкування та мають схожий диктальний компонент пропозиції 

(читати певний вид тексту), однак різні контекстні інтерпретації: 

1) Колись я сказала йому напівжартома-напівсерйозно: «Ось уже 

майже рік у мене триває час обіймати, а твій годинник показує час ухилятися 

від моїх обіймів». Відповідь була достойна: 

– Ти би краще на ніч читала не Біблію, а книги про смачну і здорову 

їжу. А ухилятися слід від сплати податків, а не обіймів (Чотири пори життя, 

М. Матіос); 

2) Ліберійський ампутант, про якого ніхто не знає, і астронавти з 

«Коламбії», про яких знає весь світ, старі самотні люди, що доживають віку 

в Чорнобильській зоні, і молоді хлопці, що гинуть на іракській війні, – усе це 

всесвітні лики трагедій, і нема їм числа. Як каже мій батько: «Буває горе 

велике, буває більше, а буває ще більше». В діапазоні таких градацій ми й 

живемо. 

– Читав би ти краще світську хроніку, – каже дружина. 

Лайза Мінеллі розлучається. Філіп Кіркоров обматюкав журналістку. У 

Брітні Спірс з’явився бойфренд (Записки українського самашедшого, 

Л. Костенко). 
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 В обох випадках канонічного спілкування присутній автор 

висловлювання та адресат, який збігається із суб‟єктом висловленого в 

оптативній ситуації бажання, яке має значення спонукання/поради. 

Прагматичними пресупозиціями в першій оптативній ситуації є: 1) Адресат 

читає; 2) Об‟єктом читання є Біблія; 3) Мовець не схвалює об‟єкта читання; 

4) Бажаним об‟єктом читання є книги про смачну та здорову їжу. 

Прагматичними пресупозиціями у другій оптативній ситуації є: 

1) Адресат читає; 2) Об‟єкт читання є невідомим; 3) Мовець не схвалює 

об‟єкта читання; 4) Бажаним об‟єктом читання є світська хроніка. 

Обидві бажані дії є потенційними, а бенефіціантом в обох випадках є 

автор висловлювання. Характерно, що, попри композиційну подібність 

оптативних ситуацій, вони є різними з погляду як імперативності, так і 

фігуральності висловленого бажання. У першій ситуації бажання є радше 

порадою, яка не передбачає його безапеляційного виконання, а покликана 

висловити ставлення мовця до події. У другій ситуації висловлене бажання є 

як і критикою наявного стану (читання адресатом текстів суспільно-політичної 

тематики), так і спонуканням/порадою, яка, зважаючи на стосунки між 

комунікантами, відразу була втілена в життя.  

У наступному фрагменті дискурсу оптативність має дискурсотвірну 

роль, яка виявляється в обрамленні розмови та визначенні її спрямованості:  

Тим часом мама також витерла стіл, поклала на нього хліб, воду, 

свічку, а на середину крізь ситечко просіяла білу муку. 

 – Ти пішла би спати… – порушила тишу тітка. 

 – Я буду тут… – відповіла мама і перебралася на диван. 

 – Але ти би пішла у другу хату, – знову сказала тітка. 

 – Ні, я лишуся тут, – знову відповіла мама (Чотири пори життя, 

М. Матіос). 

Комунікативна ситуація є канонічною. Складовими оптативної ситуації, 

яка складається з двох мікроситуацій, є спільний автор висловлювання 
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(тітка), адресат висловлювання (мама), який збігається із суб‟єктом бажаної 

дії, і різні предмети бажання – бажані дії (піти спати та піти у другу хату).  

Характерною є реакція суб‟єкта бажаної дії на висловлені поради/ 

спонукання до дії, адже, попри експліцитну апелятивність та каузованість, в 

обох випадках адресат відмовляється виконувати потенційно здійсненні дії. 

Очевидно, що бенефіціантом в обох випадках є лише суб‟єкт-мовець, адже 

адресат-суб‟єкт бажання діє у своїх інтересах. 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикативних оптативних висловлювань зі значенням поради/спонукання 

показав, що в українському та англійському дискурсах виконавцем бажаної дії 

є переважно адресат (див. табл. 3.4.). Характерно, що в українському дискурсі 

цей показник майже вдвічі більший, що свідчить про вагому роль оптативності 

в українській мові у висловленні порад та спонукань саме в межах канонічної 

ситуації спілкування. 

Таблиця 3.4. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням поради/спонукання в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український - 73 6 18 3 

англійський 28 43 11 13 5 

 

Якщо в англійській мові мовець є другим за частотністю після адресата 

виконавцем бажаної дії, то в українській – мовець взагалі не апелює до себе.   

Рівнопропорційно в обох досліджуваних дискурсах представлені 

предмети бажання (табл. 3.5.), а також канонічні й неканонічні ситуації 

реалізації предикативних оптативних висловлювань (табл. 3.6.), що додатково 

переконує нас в універсальності феномена бажання та ілюструє однотипність 

представлення бажального значення у різноструктурних мовах.  
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Таблиця 3.5.  

Предмети бажання в предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням поради/спонукання в українському та англійському художніх 

дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні  

український 76 24 

англійський 92 8 

 

Таблиця 3.6.  

Канонічність ситуації спілкування в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням поради/спонукання в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна  

український 79 21 

англійський 83 17 

 

Отже, предикативні висловлювання зі значенням поради/спонукання 

перебувають на межі між категоріями оптативності та імперативності. Аналіз 

мовного матеріалу показав, що попри наявне додаткове значення каузованості 

імперативність цих оптативних висловлювань в обох досліджуваних мовах є 

контекстозалежною. Проаналізовані оптативні висловлювання вживаються як 

в канонічних комунікативних ситуаціях, так і в автореферентних 

висловлюваннях, як продовження звичайної діалогічної діяльності і вираження 

внутрішнього процесу обмірковування.  

 

3.3. Семантико-прагматична характеристика предикативних 

оптативних висловлювань зі значенням побоювання  

 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням побоювання є 

одним із видів оптативних висловлювань, які передають бажання з додатковим 

семантичним нашаруванням аспекту внятковості, що передається 

двосегментою формулою Х не хоче, щоб здійснилося Y, Х боїться, що Y є/ буде. 
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Л.В. Умрихіна зазначає, що особливість оптативних висловлень із семантикою 

бажання-побоювання полягає в тому, що саме існування другої ситуації, 

пов‟язаної з відчуттям суб‟єктом мовлення певного побоювання, спричиняє 

виникнення бажання стосовно нездійснення чогось [264, с. 55]. Під час 

розгляду цього виду оптативних висловлювань важливо звернути увагу на 

доцільність виокремлення саме цих оптативних висловлювань, які є не просто 

заперечними бажальними висловлюваннями, а окремим видом висловлювань, 

які окрім значення бажання мають додаткове значення підозри/сумніву, яке 

може мати спільну темпоральну актуалізацію й аксіологічний потенціал. 

Розглянемо дискурсивну реалізацію цього виду оптативних 

висловлювань на матеріалі української та англійської мов. 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням побоювання в 

нашому корпусі не реалізують дискурсотвірного потенціалу, а вживаються в 

одиничних висловлюваннях. 

У наведеному фрагменті йдеться про бажання приховати інформацію, 

яка для мовця є особистою та таємною: 

Бажання змінитися прийшло до нього в серце раптово, немовби 

несподівано – але він упізнав його, як упізнають старого друга. Воно, 

затамоване, жило з ним, прикрите бравадою буднів. Як було не впізнати той 

закуток серця, де ховалося все потаємне, замкнуте на тисячу замків, 

прикрите для певності залізним чохлом, аби не дізнався хтось інший – 

врешті, він і сам не дуже знав, що там, під цим металевим чохлом 

(Миротворець, Л. Дереш). 

У цій оптативній ситуації присутні автор висловлювання, імпліцитний 

адресат висловлювання, який представляється нам у вигляді головного героя 

твору (адже хоча оповідь не ведеться від власного імені героя, а від імені 

автора твору, опосередковано, все одно є зразком автореферентного дискурсу, 

оскільки автор виступає в ролі ретранслятора думок головного героя), і суб‟єкт 

бажаної дії (хтось інший). Бенефіціантом висловленого бажання (не 

дізнатися) є власне головний герой. Бажана дія виглядає предметною, без 
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ознак метафоричності, хоча об‟єктний компонент пропозиції (що не 

дізнатися) такі ознаки має. Відзначимо, що темпоральна референція бажаної 

дії стосується майбутнього. 

Прагматичними пресупозиціями в цьому висловлюванні є: 1) Я щось 

знаю; 2) Хтось інший має змогу це знати; 3) Я не хочу, щоб хтось інший це 

знав. Характерно, що в цьому фрагменті не йдеться про об‟єкт бажання, який 

постає перед читачами імпліцитним, непрямим та не зрозумілим самому 

головному герою.  

У наступному фрагменті англійського дискурсу, на відміну від 

попереднього прикладу, об‟єктний компонент пропозиції в оптативній ситуації 

есплікується за допомогою попереднього контексту: 

«Ah, beloved Florence!» she exhaled. «How I long once again to take in the 

view from Bellosguardo.»  

«How lovely it must be,» echoed Irene, though in truth she had no idea where 

Bellosguardo was, and feared repeating the name lest she should mispronounce it 

(Crossing St. Gotthard, David Leavitt).  

Автор пояснює дії мовця за допомогою оптативного висловлювання зі 

значенням побоювання. У цій оптативній ситуації спостерігаємо автора 

висловлювання (автор тексту), адресат висловлювання (читач), суб‟єкт 

висловленого бажання (Irene) та предмет бажання (неправильно вимовити / not 

to mispronounce). Зауважимо, що в оптативному висловлюванні цей предмет 

бажання розуміється як заперечна дія. 

Характерно, що в цій ситуації опосередкованими є два компоненти – 

автор та адресат висловлювання, отже, оптативна ситуація відбувається в 

неканонічних умовах спілкування за умови віддаленості як особи адресата, так 

і мовця. Бенефіціантом бажаної дії є лише суб‟єкт висловленого бажання, 

оскільки відповідність інтересам іншого співрозмовника не може бути 

встановлена. Потенційність бажання є не зрозумілою без контексту, однак 

характер його часової реалізації дає підстави стверджувати, що бажання 

здійснилося і суб‟єкт бажаної дії вчинила так, щоб задовольнити це бажання. 
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У наступному уривку, як і в попередньому, об‟єктний компонент 

пропозиції в оптативній ситуації есплікується за допомогою референції до вже 

висловленої інформації: 

Але й з цього роблять шоу. Якийсь бізнесмен пропонує за грубі бабки 

приватний авіалайнер для охочих подивитися, як згоратиме в небі російська 

орбітальна станція. У Москві вже поставили мюзикл «Гибель «Мира»«. 

Хочуть привезти нам на гастролі.  

– Не грались би вони з такими поняттями, – каже дружина, – а то 

ще накличуть. Слово ж як заклинання, воно притягує (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко). 

Отже, у цій оптативній ситуації присутні автор висловлювання, адресат, 

які самі перебувають в умовах канонічного діалогу, а також суб‟єкт 

висловленого в оптативній ситуації бажання, який представлений 

займенником вони і зрозумілий референційно з попереднього контексту (ті, 

хто поставили мюзикл у Москві), як і предмет бажання (не гратися з такими 

поняттями). Об‟єкт бажання уточнює попередній контекст, і такі поняття 

постають перед читачами як актуалізація апокаліптичних сценаріїв, що, з 

погляду автора висловлювання, є небажаним і неприпустимим. Суб‟єкт-

мовець у цьому оптативному висловлюванні зі значенням побоювання 

констатує, що вони з такими поняттями граються, і попереджає про можливу 

небезпеку. Бенефактивність цього бажання є імпліцитною, однак ми 

розуміємо, що з погляду мовця йдеться про все людство. Так само висловлене 

бажання не має вказівки на здійсненність/нездійсненність.  

Темпоральна площина реалізації цього висловлювання референційно 

охоплює минуле (коли дія, яку мовець оцінює негативно, відбувалася – 

поставили мюзикл), однак спрямована, як застереження, на майбутнє. Отже, у 

цьому оптативному висловлюванні зі значенням побоювання, окрім 

експліцитного диктального компоненту пропозиції, простежуються 

аксіологічний та темпоральний аспекти. 
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У наступному фрагменті англійського дискурсу також спостерігаємо 

традиційну аксіологічність, притаманну висловлюванням зі значенням 

побоювання, а також темпоральну характеристику оптативної ситуації:  

I spent two days making up my mind to call my mother about this long-past 

event. When her voice came through over the Pacific, I avoided the usual formality 

of greeting lest I should falter in my determination. I asked directly whether she 

still remembered an afternoon when my sister appeared to be my father (My Sister 

and I: Whose Voice Are We Making?, S. Li). 

Компонентами оптативної ситуації є автор висловлювання, 

представлений займенником I, який є і суб‟єктом бажаної дії, адресат 

висловлювання – читач, предмет бажання – нездійснення дії falter in my 

determination. Предмет бажання представлений як умова виконання задуму 

автора, без якої подальші заплановані дії, а саме розмова з матір‟ю, є 

нереальними. Актуалізований предмет бажання належить до ментально-

психологічної сфери, а його потенційність залежить винятково від суб‟єкта 

бажання. Бенефіціантом бажаної дії є, як свідчить контекст, автор 

висловлювання. 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикативних оптативних висловлювань зі значенням побоювання показав, 

що в обох досліджуваних дискурсах виконавцем бажаної дії є переважно інша 

особа (див. табл. 3.7.).  

Таблиця 3.7. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням побоювання в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 7 27 3 56 7 

англійський 12 8 7 70 3 
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В англійському дискурсі апелювання до іншої особи є в 1,25 разу 

частішим, а в українському художньому мовленні звертання до адресата більш 

як втричі перевищує відповідний показник в англомовному корпусі. Варто 

зауважити, що в англійському дискурсі до іншої особи звертаються майже в 10 

разів частіше ніж до адресата, а в українському – лише удвічі частіше.  

Без суттєвих відхилень, доволі рівнопропорційно, в обох досліджуваних 

дискурсах представлені предмети бажання у предикативних оптативних 

висловлювань зі значенням побоювання (табл. 3.8.), що додатково засвідчує 

універсальність феномена бажання. 

Таблиця 3.8.  

Предмети бажання в предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням бажання в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 97 3 

англійський 95 5 

 

Примітно, що за умови переважання неканонічних ситуацій спілкування 

в аналізованих дискурсах в англомовному матеріалі значення побоювання 

передається у більш як півтора рази частіше порівняно з українськими 

прикладами (табл. 3.9.).  

Таблиця 3.9.  

Канонічність ситуації спілкування в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням побоювання в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

український 25 75 

англійський 41 59 

 

Отже, у предикативних оптативних висловлюваннях зі значенням 

побоювання актуалізуються значення предметного бажання як конкретно-

фізичного, так і психологічного характеру. У цих оптативних висловлюваннях 
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простежуються аксіологічний (негативний) та темпоральний (спрямований на 

майбутнє) аспекти. 

 

3.4. Семантико-прагматична характеристика предикативних 

оптативних висловлювань зі значенням осуду  

 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням осуду, який ми 

розуміємо як вияв негативного, несхвального ставлення до чого-небудь, є 

поширеним видом оптативних висловлювань, які передають значення бажання 

з негативною оцінкою, яке передається формулою Х хоче, щоб здійснилося Y, 

однак думає, що Y не здійснилося. Такі висловлювання є реакцією на події 

навколишнього світу, несхвалення вчинків, тому власне диктальний 

компонент пропозиції є негативним. 

Розглянемо їх дискурсивну реалізацію на матеріалі української та 

англійської мов. 

Як показує аналіз дискурсивного матеріалу, в обох досліджуваних мовах 

маємо приклади ситуацій, у яких містяться як базові, так і додаткові 

компоненти. У наступному фрагменті дискурсу оптативна ситуація містить 

власне базові компоненти, а саме – суб‟єкта-мовця, адресата та предмет 

бажання, які актуалізуються в умовах канонічної ситуації спілкування: 

– Слухай, мале. А може, ти теж вагітна?.. 

– Ой!.. 

– І чого б я ойкав? Що тут такого страшного? (Музей покинутих 

секретів, О. Забужко). 

Прагматичними пресупозиціями цього висловлювання є: 1) Адресат 

вчинив дію ойкання; 2) Мовець не схвалює дії адресата. Попри віднесення 

цього типу висловлювання до оптативних, важко виокремити диктальний 

компонент пропозиції в цій оптативній ситуації, а також говорити про його 

потенційність. Очевидно, що бажаною дією для мовця є невиконання дії 

суб‟єктом бажаної дії, який збігається з адресатом. Бенефіціантом дії є сам 
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автор висловлювання. Потенційність бажаної дії є заздалегідь визначеною і 

кваліфікується як потенційно нездійсненна, що зрозуміло з контексту, однак, 

як буде показано далі, потенційність дії в цьому виді оптативних 

висловлювань залежить від погляду суб‟єкта оптативної ситуації, а саме від 

мовця, адже його погляд кваліфікує потенційність, яка, з погляду інших 

комунікантів, може відрізнятися. 

Диктальним компонентом пропозиції оптативного висловлювання є дія, 

яка вже відбулася, однак сприймається негативно іншим суб‟єктом і, за його 

логікою, матиме негативні наслідки, про які експліцитно чи імпліцитно стає 

зрозуміло з контексту. 

 У наступному фрагменті англомовного дискурсу оптативна ситуація 

представлена в типовому вигляді: 

 She’d checked a book on interviewing out of the library. She’d tried to hide it 

under some papers, but I saw it. The smile faded as the dark eyes narrowed. Her 

mother should have been the one taking care of things, but it was never like that 

(Barefoot season, S. Mallery).  

Розглянемо компоненти цієї ситуації. Автор висловлювання та адресат є 

зрозумілими в системі відношень «автор твору – читач»; суб‟єктом бажаної дії 

є інша особа – her mother; предметом бажання є дія – taking care of things. 

Суб‟єкт-мовець висловлює своє обурення з приводу того, що матір не виконує 

роботи, за яку, на його думку, саме вона повинна відповідати. Бенефіціант 

бажаної діє не представлений експліцитно, адже навіть аналіз контексту не дає 

змоги встановити, кому потрібне виконання бажання – лише авторові чи також 

іншому суб‟єктові, представленому у фрагменті (she), погляд якого передає 

автор. Бажання ми кваліфікуємо як потенційно нездійсненне, що 

підтверджується як формою оптативного висловлювання, так і контекстом. 

Отже, суб‟єкт-мовець висловлює осуд стосовно певної дії або бездіяльності 

особи, однак не чекає на активні дії суб‟єкта висловленого в оптативній 

ситуації бажання та зміну ситуації. 
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У наступному фрагменті – типова оптативна ситуація з щодо її 

компонентів:  

Вона замовкла й подивилася в вікно, наче й справді побачила оту 

халабуду серед гори. 

– Оксана видалася така крикуха, – всміхнулася вона, – що я змушена 

була перебратися на гору. Тут більше простору... Але чого я тобі це розказую, 

ти б повинен це й сам пам’ятати. 

– Я й пам’ятаю, – сказав він (Дім на горі, В. Шевчук).  

Канонічна розмова з оптативним висловлюванням, де осуд стосується 

суб‟єкта бажаної дії, який збігається з адресатом. Бажаною дією є пам’ятати. 

Автор наголошує, що він сам це знає і пам‟ятає, однак вважає за необхідне, 

щоб і адресат це тримав у пам‟яті, оскільки припускає, що адресат цього не 

робив. Відзначимо, що подальше розгортання контексту підтверджує, що осуд 

може стосуватися дії, яка є потенційною для виконання. 

В англомовному корпусі прикладів оптативних висловлювань також 

знаходимо ситуацію, де дорікання стосується ментальної дії: 

She drew her brows together. So like Max to dole out pertinent details a little 

at a time.  

«You should have mentioned the importance of this file in the beginning. 

From what you have said thus far, I had the impression this was no more important 

than bureaucratic –» A thought struck her and her heart froze.  

«Am I on that list?» 

«No,» he said simply (My wicked little lies, V. Alexander).  

Автор висловлювання (she) дорікає суб‟єкту висловленого бажання, який 

одночасно є і адресатом (he), незгадуванням важливості документа на початку. 

Канонічність розмови дозволяє комунікантам використовувати дейктичні 

елементи темпорального (in the beginning) та локального (this) типу. 

Нездійсненність висловленого бажання розгортається саме в часовій площині, 

адже неможливо повернути той період, про який говорить автор 

висловлювання як про «початок». Бенефіціантом бажання в цій оптативній 
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ситуації є саме суб‟єкт-мовець, який, як свідчить контекст, не отримав 

важливої інформації саме про цей документ. 

У наступному фрагменті розгортається подібна оптативна ситуація, де 

автор висловлювання засуджує дію, виконання якої є для нього бажаним:  

За півгодини до того, як до ґрат на другому поверсі мав підійти Банзай 

із Дарцею, туди ступили двоє друзів.  

– А ти би хоч якийсь ліхтарик взяв, – незадоволено кинув Павук.  

На що Семпльований радісно закалатав повною коробкою сірників. 

Колодка на ґратах виявилася збитою, хтось уже випередив їх (Культ, 

Л. Дереш). 

Потенційність дії не виявляється в оптативному висловлюванні, однак 

ми розуміємо, що мовець не стільки потребує ліхтарика, як нарікає на брак 

освітлення, на що адресат невербально повідомляє про можливість отримати 

це світло. Бенефіціантами виконання бажання, як зрозуміло з контексту, є і 

мовець, і адресат повідомлення. 

Оптативні висловлювання зі значенням осуду вживаються і в 

автореферентному дискурсі та стають виразниками емоційно-психологічного 

стану мовця.  

Наприклад, у наступному фрагменті автор повідомлення в 

автореферентному звертанні засуджує себе і вважає свої дії неприпустимими: 

Зрештою, кому-кому, а тобі у твоєму віці мало би бути сором навіть 

думати, не те, що відчувати якусь, та ще таку ненормальну, любов. Це 

баламутство повинно топитися в пам’яті про юні роки і, боронь Боже, не 

виринати на поверхню пізніше (Чотири життя, М. Матіос).  

Компонентами цієї оптативної ситуації є автор повідомлення, який 

збігається з адресатом та суб‟єктом бажаної дії, а також предмет бажання – 

відсутність любові. Автор констатує її наявність та, одночасно, засуджує це. 

Бенефіціантом бажаної дії є мовець, який позитивно оцінює сам результат 

бажаної дії, однак не наголошує на позитивності самого предмета бажання. 
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У цьому фрагменті спостерігаємо контамінацію модальних значень, яка 

актуалізується за допомогою фрази мало б бути і підкреслює, що здійснення 

бажання не залежить значною мірою від мовця, а, очевидно, від інших 

обставин об‟єктивно-суб‟єктивного характеру. Це підтверджується і 

потрійним суб‟єктним представленням ситуації, докором самій собі, і змістом 

диктального компонента опозиції, бажанням контролювати свої емоції. 

У наступному прикладі осуд у формі оптативного висловлювання 

реалізується також стосовно себе: 

«He was wounded three days ago at Cold Harbor,» his voice began to break 

again. «Lost his legs, both of them, by the time they got him back here to the 

hospital. Blood poisoning had him. I didn’t even know he was on the same boat as 

me until just before we docked, and I heard him call my name. I should have found 

him earlier. I should have» (The battle of the crater: a novel of the Civil War, 

N. Gingrich, W.R. Forstchen).  

Автор висловлювання, який водночас є і суб‟єктом висловленого 

бажання, у такому ж автореферентному фрагменті виражає предмет бажання, а 

саме бажану дію – find him earlier. Автор одночасно констатує невиконання дії 

в потрібний йому термін, а також виражає своє бажання здійснення цієї дії. 

Очевидно, що експліцитним бенефіціантом дії є автор висловлювання, 

імпліцитність іншого бенефіціанта, згаданого у фрагменті дискурсу суб‟єкта, 

представленого за допомогою займенника he, є потенційною, однак не 

встановленою з контексту. 

Звичайно, осуд в автореферентних висловлюваннях стосується не лише 

власної персони. Наприклад, у наступному фрагменті оптативне 

висловлювання зі значенням осуду в автокомунікації звернене опосередковано 

та імпліцитно до представників партій, про які йдеться: 

Партій тих розвелося, вискакують, як прищі, на незрілому обличчі 

демократії. … Звісили червоний прапор з балкона, махали ним під час сесії, 

депутати знавісніли в дискусіях, було велике мордолупцювання. Тягали одне 

одного за краватки і били ногою в зад……. А що б узяти приклад зі старих 
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демократій. В Англії, кажуть, сидить лорд у благородній сивій перуці, і всі 

дискусії йдуть через нього. Він амортизує пристрасті і надає інвективам 

коректної форми. Наприклад, я кажу: – Ах, ти ж гад! Та я тобі морду 

поб’ю! – А той лорд перекладає: – Такий-то пан зволив віднести такого-то 

високодостойного пана до класу земноводних і виявив бажання відкоригувати 

ту частину його тіла, яка не відповідає Божому задуму (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко).  

Наведений широкий контекст дає змогу зрозуміти, що в цій оптативній 

ситуації автор повідомлення звертається до партій, однак таке звернення, 

висловлення побажання, є радше внутрішнім проговорюванням та прикладом 

продовження комунікації «за зачиненими дверима» [27, с. 363]. Предметом 

бажання є взяти приклад зі старих демократій, а суб‟єктом виконання 

бажання є ті ж самі партії. Бенефіціант виконання дії є імпліцитний, однак, 

очевидно, що ним є й автор висловлювання, й інші особи, які, за умов 

виконання бажання, до слова без вказівки на потенційність, могли б уникнути 

бійки. 

Очевидно, що мовець, окрім висловлення бажання, дорікає суб‟єктові 

бажання щодо дії, яка не вписується в рамки бажаної і наслідком якої є 

неприпустима, непарламентська поведінка. 

Оптативні висловлювання зі значенням осуду виконіють і 

дискурсотвірну роль. Такий приклад знаходимо в українському корпусі: 

Можна собі уявити московського патріарха, щоб він вибачився перед 

народами, які зазнали від Росії кривд? Можна собі уявити Росію, що визнала 

б свої провини і покаялася? За репресії, за депортації, за Голодомор? За ту 

колись пошматовану Польщу. За поневолену Україну. За «сторозтерзаний 

Київ». За кров’ю залитий Кавказ. За поневіряння кримських татар. За 

вторгнення в Афганістан. У Будапешт, у Прагу. За Берлінський мур. За 

Чорнобильську атомну, що отруїла наші й суміжні землі. Та, зрештою, перед 

своїм власним народом – за переслідування найдостойніших своїх громадян, за 

руйнування храмів, за всіх тих убитих хлопців у її неоголошених війнах. 
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Ні, вона вже покрикує на Німеччину, щоб хутчій платила 

остарбайтерам компенсацію. А що б подумати про свої власні борги – 

репресованим, депортованим, силоміць вивезеним народам, їхнім 

спустошеним землям, їхнім пограбованим поколінням. У кожної нації свої 

хвороби. У Росії – невиліковна (Записки українського самашедшого, 

Л. Костенко). 

У цьому фрагменті бачимо бінарну опозицію реальності та бажаної 

реальності, яку автор вибудовує за допомогою категорії оптативності. Мовець 

вербалізує свої бажання в межах автореферентного дискурсу. Спостерігаємо 

дві оптативні ситуації, які мають спільний суб‟єкт бажаної дії – Росію. У 

першій ситуації простежуємо подвійний предмет бажання визнати провини і 

покаятися, а також розгорнутий об‟єктний компонент пропозиції, адже автор 

детально та послідовно перераховує всі провини, які він покладає на суб‟єкта 

бажаної дії. У другій ситуацій аналогічно знаходимо перелік усіх суб‟єктів, на 

яких поширювалася негативна дії від суб‟єкта бажаної дії цієї оптативної 

ситуації. Очевидно, що бенефіціантами бажаної дії стануть усі ті ж згадані 

суб‟єкти. Потенційність бажання є невизначеною. 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикативних оптативних висловлювань зі значенням осуду показав, що в 

українському дискурсі виконавцем бажаної дії є переважно інша особа або 

особи, а в англійському дискурсі мовець однаково часто апелює як до себе, так 

і до інших осіб (див. табл. 3.10.).  

Таблиця 3.10. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням осуду в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

Український 2 9 23 45 21 

Англійський 34 19 9 33 6 
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В українських прикладах предикативні оптативні висловлювання зі 

значенням осуду слугують для гіпотетичних роздумів стосовно інших осіб, до 

яких мовець може себе зараховувати за допомогою інклюзивних мовних 

засобів. Однак до самого себе він звертається вкрай рідко, що свідчить про 

некритичність бачення власного я. Критичність самоаналізу більшою мірою 

притаманна англійському художньому дискурсу, що підтверджує у 17 разів 

більший показник порівняно з українським матеріалом. 

Без суттєвих відхилень в обох досліджуваних дискурсах представлені 

предмети бажання (табл. 3.11.). Канонічні й неканонічні ситуації реалізації 

предикативних оптативних висловлювань зі значенням осуду (табл. 3.12.) 

представлені доволі рівнопропорційно як стосовно порівнюваних дискурсів, 

так і стосовно власне типів ситуацій. 

Таблиця 3.11.  

Предмети бажання в предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням осуду в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 93 7 

англійський 96 4 

 

Таблиця 3.12.  

Канонічність ситуації спілкування в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням осуду в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна Неканонічна 

український 45 55 

англійський 47 53 

 

Отже, оптативні висловлювання зі значенням осуду вживаються в 

діалогічному мовленні та автореферентному дискурсі в українській та 

англійській мовах. Осуд може стосуватися як власне мовця, так і адресата та 

інших осіб. В українській мові цей вид оптативних висловлювань має 
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дискурсотвірний потенціал. Осуд має минулу, теперішню та майбутню 

темпоральну референцію в обох мовах. 

 

3.5. Семантико-прагматична характеристика предикативних 

оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-

шкодування стосовно минулого  

 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням нездійсненного 

бажання-шкодування стосовно минулого, яке ми розуміємо як вияв 

негативного, несхвального ставлення до події, яка відбулася в минулому, 

передають значення бажання з негативною оцінкою, яке презентує формула Х 

хоче, щоб здійснилося Y, однак Y не здійснилося. Отже, з точки зору 

потенційності такі бажання є нездійсненними. Такі висловлювання мають 

негативний диктальний компонент пропозиції, як і оптативні висловлювання зі 

значенням осуду, однак суттєвою відмінністю є аспект емпатії, який відчутно 

присутній у таких висловлюваннях, а також темпоральна площина реалізації 

ситуації.  

Розглянемо об‟єктивацію таких оптативних висловлювань на матеріалі 

української та англійської мов. 

У наведеному далі прикладі спостерігаємо класичний випадок 

оптативного висловлювання зі значенням бажання-шкодування стосовно 

минулого: 

Я от думаю – хто він був, мій батько? Рідний, я маю на увазі… За що 

вона його так любила? Мати моя? Молода ж зовсім була, це б їй тепер іще й 

восьмидесяти б не було… Тещі моїй он вісімдесят два… Могла б дожити 

(Музей покинутих секретів, О. Забужко). 

Оптативна ситуація, яка розгортається, містить мовця, який збігається з 

адресатом, суб‟єкта виконання бажання і бажану дію. Автореферентність 

висловленої думки підсилює емоційну психологічність оптативного 

висловлювання для бенефіціанта-мовця. Зрозуміло, що автор більше ставить 
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риторичне питання «Чому?», звертаючись до вищих сил, і промальовує 

ситуацію, у якій мати була живою в теперішньому для нього часі, адже 

негативно оцінена дія вже відбулася в минулому часі й не може змінитися. 

Ступінь необхідності вербалізованого бажання є високим, що підсилюється 

контамінацією модальних значень, зокрема використанням модального 

дієслова могти з основним смисловим дієсловом. 

Аналогічні типові ситуації знаходимо в англійському дискурсі. 

У наступному фрагменті англомовного дискурсу натрапляємо на 

приклад, у якому є як типові, так і нетипові складові оптативної ситуації: 

The Bensons’ oldest son was about to be married, and soon enough there 

would be a baby toddling about the house. He thought of Mabel, that small, sad 

smile and the wince at the inside corners of her eyes that should have made tears 

but never did (The snow child: a novel, I. Eowyn). 

Автор висловлювання є автором твору, який опосередковано передає 

думки та бажання головних героїв, а адресатом є читач твору. Суб‟єктом 

висловленого бажання є інша особа Mabel, яка, а точніше її емоційний 

невербальний жест, мала спричинити певну дію і реакцію should have made 

tears. Дія є потенційно нездійсненною, про що свідчить як граматична форма 

конструкції, так і подальший контекст (but never did). Очевидно, що 

бенефіціантом бажаної діє є саме суб‟єкт, представлений у фрагменті дискурсу 

займенником he. Характерно, що адресатом не є суб‟єкт виконання бажання, 

що ще раз підтверджує емоційно-психологічну складову наявності цього 

бажання-шкодування в бенефіціанта. 

Також у поданому уривку українського тексту маємо приклад 

канонічного діалогу, у якому об‟єктивується жаль стосовно минулої дії за 

допомогою категорії оптативності: 

– Не ходи! – скочила нервово Галя. – Я тебе прошу: не ходи! Оксана 

холодно і здивовано озирала матір. 

– Що з тобою, мамо? 
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– Е, це довго розказувати, – сказала Галя. – Зрештою, о цій порі... Ні, 

мені варто було б тобі розказати... Бачиш, це не зовсім правдоподібна 

історія... 

– То чого на це зважати? 

– У свій час я теж так думала, – сказала Галя. – Але з роками... З 

роками ми стаємо м’якші й поступливіші навіть щодо забобонів. Можливо, 

це звичайна самоосторога… Фу, мені бракує слів (Дім на горі, В. Шевчук).  

У цій оптативній ситуації два учасники діалогу: один із них – автор 

оптативного висловлювання, другий – його адресат. Автор висловлювання 

збігається із суб‟єктом висловленого в оптативній ситуації бажання. 

Предметом бажання є дія розказати, яка, як зрозуміло з контексту, не 

відбулася в минулому. Мовець шкодує про це і вважає це помилкою. Об‟єкт 

бажання, а саме про що мовець міг розказати адресату у минулому не 

представлено у наведеному фрагменті, однак мовець розкриває своє ставлення 

до нього опосередковано (це не зовсім правдоподібна історія, самоосторога, 

забобон). Контекст дає змогу зрозуміти, що бенефіціантами бажання, з 

погляду мовця, є обидва учасники діалогу, адже позитивною оцінкою 

результату бажаної дії є передана інформація, яка могла б застерегти адресата 

від певних, негативних з погляду матері, вчинків. Високий ступінь 

необхідності виконання бажання підкреслюється експлікатором варто. 

В умовах канонічної ситуації спілкування оптативні висловлювання зі 

значенням шкодування стосовно минулого мають два різновиди, якщо брати 

до уваги позицію автора та адресата стосовно предмета бажання. Так, позиція 

адресата може збігатися з позицією автора, а також у них можуть бути різні 

точки зору стосовно диктального компонента висловленої пропозиції. Окрім 

того, така подібність/відмінність може проявлятися експліцитно й імпліцитно. 

Так, у наступному прикладі авторка оптативного висловлювання передає 

свій жаль стосовно дії, яку вона не вчиняла достатньо часто в минулому: 

«Thank you. I know, well, I should have visited home more often.» Shame 

wrung the admission from him.  
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«God forgives,» White said. «Surely David will too, eventually» (A simple 

murder, E. Kuhns).  

 Адресат висловлювання White поділяє позицію суб‟єкта-мовця, який 

одночасно є і суб‟єктом виконання бажання, і, експліцитно демонструючи 

свою позицію, відповідає, що Бог і, евентуально, сам син вибачать її. Обидва 

учасники комунікації розуміють, що дія є потенційно нездійсненною, а 

бенефіціантами її є як автор висловлювання, так і згаданий син. 

У наступному фрагменті теж канонічна ситуація спілкування, однак 

оптативне висловлювання зі значенням шкодування стосовно минулого має 

додаткове значення умови, а позиції комунікантів стосовно предмета бажання 

не є експліцитно ідентичними: 

– Де ж поділася та найніжніша дівчинка, яку я колись поцілував у 

наметі? 

– Якби знав, був би не одружився, – в’їдливо сказала вона.  

– Прийми мої співчуття. Одружився б. Всі ми одружуємось. Хоч на 

чортовій сестрі, – як казав Шевченко, – аби не одуріти в самотності. Навіть 

брат Прометея був ускочив, взяв за жінку Пандору. Обставин їхнього 

розлучення я не знаю, але дещо з її знаменитої скриньки, мабуть, перепало і 

йому (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

У цій оптативній ситуації автор висловлювання (вона, як зрозуміло з 

контексту, дружина) та адресат (як зрозуміло з контексту, чоловік) 

висловлюють думки стосовно факту їх одруження. Мовець висловлює 

припущення, що адресат, який збігається із суб‟єктом бажання, у минулому не 

висловив бажання та згоди одружитися з нею за умови володіння певною 

інформацією. Характеру цієї інформації контекст повністю не розкриває, 

однак зрозуміло, що вона стосується емоційно-психологічної поведінки 

дружини. Бенефактивність цієї дії є гіпотетичною для автора висловлювання, а 

подальший контекст, тобто категоричне твердження про необхідність 

одружуватися, нівелює можливу бенефактивність для адресата-чоловіка. 
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Характерною рисою наведеного фрагмента є дискурсотвірна роль 

оптативності й те, що в одному фрагменті вживаються оптативні 

висловлювання зі значенням власне бажання та бажання шкодування стосовно 

минулого. 

У дібраному корпусі фрагментів з оптативними висловлюваннями маємо 

приклади подібної дискурсотвірної ролі оптативності в автореферентному 

дискурсі: 

Краще б такої України взагалі не було. Мріяли б про неї, боролися б. 

Підростали б нові покоління, ладні за неї життя віддати. Література 

була б – хай заборонена, хай самвидавська, але ж література, а не це 

заслинене матюками плюгавство. 

– Май витримку, – каже батько. – Становлення держави – процес 

важкий і тривалий. В інших державах бувало й гірше. Він загартований на 

терпіння. А я втомився терпіти. Я втрачаю терпіння терпіти. Допоки ж при 

владі будуть вовки?(Записки українського самашедшого, Л. Костенко).  

Оптативне висловлювання зі значенням шкодування стосовно минулого 

розкривається в ситуації з типовими складовими: мовцем, який збігається з 

адресатом, суб‟єктом бажаної дії (Україна) та предметом бажання – дією бути. 

Мовець вважає, що Україна існує і висловлює бажання її неіснування. 

Водночас, за допомогою оптативних висловлювань з іншими значеннями, 

мовець виражає інші суміжні бажання, які пояснюють його погляд та 

показують, що автор мріє про іншу країну та про іншу роль людей у цій країні. 

Бенефіціантом бажаної дії є сам автор. 

Наведений фрагмент дискурсу складається з двох частин: першої, 

автореферентої, та другої – діалогічної, яка є реплікою-відповіддю на 

попередні висловлювання. Очевидно, такий прийом автор твору використовує 

для підкреслення близькості між комунікантами і створення враження, що 

батько розуміє сина і без слів. 

Матеріал дослідження показав і ситуації, в яких лише оптативні 

висловлювання зі значенням шкодування мають дискурсотвірну роль: 
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Недавно аборигени Австралії наклали прокляття на свого прем’єра – 

вказали на нього кісткою кенгуру. Нам би якийсь такий звичай. Ми б давно 

вже на них усіх вказали кісткою кенгуру (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко).  

У наведеній ситуації дві рівноцінні оптативні ситуації, які пов‟язані 

логічним причиново-наслідковим зв‟язком. Ці ситуації пов‟язують спільні 

автор висловлювання, який в обох випадках збігається з адресатом, та суб‟єкт 

виконання бажання – інклюзивне ми. Предметом бажання в першому випадку 

є мати такий звичай, у другому – вказати на всіх кісткою кенгуру. 

Додатковим індикатором віднесеності бажання до минулого є давно, яке 

підтверджує, що бажана дія, за оцінками мовця, мала відбутися в минулому. 

Бенефіціантами дії є суб‟єкти виконання бажаної дії, а саме імпліцитні ми.  

Проаналізуємо фрагмент дискурсу, у якому бажана та реальна дійсність 

протиставляються в умовах діалогічного мовлення: 

– Дуже втішно, – сказала не без іронії Галя, викладаючи на тарілку 

готові млинці. – Втішніше мені було б, коли б ти прислав хоч одного листа. 

Вона вилила на сковорідку тісто, і воно зашипіло. 

– Я писав тобі листи, мамо, – сказав він несподівано ніжно і аж очі 

опустив від зворушення. – Написав тобі тисячу листів... 

– Овва! – засміялася Галя. – Хотіла б я одержати з тої тисячі хоч би 

десять. 

– Вони були б нудні й неприємні, – відмовив він. – На тих листах я 

вчився володіти пером (Дім на горі, В. Шевчук).  

Два учасники діалогу, мати та син, висловлюють своє бачення стосовно 

написання листів сином матері. Мати першою продукує оптативне 

висловлювання, адресатом якого стає її син, суб‟єктом бажаної дії – теж він, а 

предметом бажаної дії є надсилання хоч одного листа.  

Син, моделюючи своє бачення дійсності, спочатку стверджує, що він 

писав тисячу листів, а потім продукує оптативне висловлювання, у якому 

заперечує можливість отримання матір‟ю його листів у зв‟язку з їх змістовим 
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наповненням, про що він шкодує, але змінити минуле не можна. 

Бенефіціантом першої бажаної дії є мати, автор висловлювання. 

Бенефактивність цієї дії для адресата-сина не підтверджується контекстом.  

У наступному фрагменті спостерігаємо ситуацію, у якій потенційність 

дії заздалегідь відома і мовець детально описує не стільки бажану ситуацію, як 

наслідки небажаної, реальної ситуації: 

І цілком несподівано для суспільства президент Буш назвав Україну в 

числі держав, що підтримали коаліцію. І чомусь наш президент не заперечив. 

Маленька Словенія заперечила, а велика Україна ні. Отже, потай вже 

перестрибнув, хитнулися лукаві політичні терези. І враз у кольчужній справі 

була поставлена крапка. Ось тут би й провести референдум, запитати 

суспільство. Ні. Президент ставить Україну перед фактом. Так вирішив він, 

так вирішив парламент (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Складовими цієї оптативної ситуації є автор висловлювання, який 

збігається з адресатом, а також імпліцитний суб‟єкт висловленого бажання. 

Контекст дає підстави припустити, що останнім є президент і парламент, тобто 

ті, хто ухвалював рішення. Предметом бажання є проведення референдуму, 

опитування суспільства. Бенефіціантом бажаної дії є як автор висловлювання, 

так і, за його логікою, усе суспільство. Автор змальовує бінарну опозицію 

реальності, її наслідків та бажаної для нього реальності. Точкою відліку є саме 

нереалізація бажання, яка спричиняє та спричинить у майбутньому негативні 

наслідки. 

В українських та англійських предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно 

минулого рівнопропорційно представлений мовець як виконавець бажаної дії 

(див. табл. 3.13.). Відповідно, в українських та англійських прикладах 

предикативні оптативні висловлювання зі значенням нездійсненного бажання-

шкодування стосовно минулого слугують для висловлення жалю до самого 

себе, що підтверджує його рефлективний характер, тяжіння мовця до 

самоаналізу та самовираження. 
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Таблиця 3.13. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням нездійсненного бажання-шкодування 

стосовно минулого в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 60 4 18 5 13 

англійський 64 3 20 2 11 

 

Незначне представлення адресата та інших осіб як виконавців бажаної 

дії в обох мовах свідчить про переважну антропоцентричну спрямованість 

оптативності. Варто відзначити, що показник безособових оптативних 

висловлювань досить високий в обох досліджуваних дискурсах. Очевидно, що 

мовець схильний висловлювати шкодування без визначення конкретного 

виконавця дії та винуватця того, що бажана дія не здійснилася.  

Без суттєвих відхилень, доволі рівнопропорційно, в аналізованих 

дискурсах представлені предмети бажання (табл. 3.14.), а також канонічні й 

неканонічні ситуації реалізації предикативних оптативних висловлювань 

(табл. 3.15.), що підтверджує концептуальну основу феномена бажання та 

універсальний спосіб представлення бажального значення у різноструктурних 

мовах. 

 

Таблиця 3.14.  

Предмети бажання в предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 77 23 

англійський 74 26 
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Таблиця 3.15.  

Канонічність ситуації спілкування в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням нездійсненного бажання-шкодування 

стосовно минулого в українському та англійському художніх дискурсах  

 

 дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

український 47 53 

англійський 44 56 

Отже, оптативні висловлювання зі значенням бажання-шкодування 

стосовно минулого використовуються в різних видах комунікації в українській 

та англійській мовах, як в діалогічному мовленні, так і в автокомунікації. 

Характерно, що диктальний компонент пропозиції в цих висловлюваннях в 

обох мовах відзначається предметністю та конкретністю. В англійській мові це 

значення межує зі значенням осуду. 

 

3.6. Семантико-прагматична характеристика предикативних 

оптативних висловлювань зі значенням побажання  

 

Предикативні оптативні висловлювання зі значенням побажання є 

особливим видом оптативних висловлювань, оскільки передають бажання 

мовця стосовно певного суб‟єкта, яке передається формулою Х бажає, щоб 

здійснилося Y.  

Як зазначає М.К. Гусаренко, іллокутивним дієсловом для мовленнєвого 

акту побажання є дієслово бажаю, яке, як експлікація іллокутивного значення 

оптатива-побажання і показник його іллокутивної функції принципово 

відрізняється від дієслова хочу, оскільки останнє повідомляє про стан мовця 

або ж воно може передбачати каузованість, імплікатуру зроби, мати 

директивну конотацію, а дієслово бажаю в перформативній формі під час 

виголошення побажання в ролі одного з головних своїх семантичних 

компонентів містить сему говоріння [96, с. 108].  

Отже, відмінність між оптативами зі значенням бажання та побажання в 

нашій роботі проводиться в аспекті каузованості/некаузованості дії, 
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діалогічної/автореферентої ситуації мовлення, а також її емоційно-

психологічного навантаження.  

Стосовно імперативного представлення цього виду оптативних 

висловлювань, то О.В. Алтабаєва вважає, що «оптативність може бути 

представлена імперативними формами, зокрема … і в побажаннях-

заклинаннях, які є результатом міжкатегорійної (міжконцептуальної) взаємодії 

і є перехідною зоною між полями оптативності й імперативності» [6, с. 6].  

Побажання як мовленнєвий акт передбачає певну ситуацію спілкування, 

у якій реалізація бажаної дії не залежить від учасників комунікації чи інших 

осіб. Характер таких побажань зазвичай є позитивним або негативним, тобто 

можна виділити побажання добра та прокляття.  

Аналіз дібраного матеріалу показав, що оптативні предикативні 

висловлювання зі значенням побажання актуалізуються лише в українському 

дискурсі з негативним навантаженням. 

В українському корпусі маємо приклади ситуацій, у яких містяться як 

базові, так і додаткові компоненти. У наступних фрагментах дискурсу 

оптативна ситуація містить власне базові компоненти, а саме – суб‟єкта-мовця, 

адресата та предмет бажання. Характерно, що оптативні висловлювання мають 

фразеологічний характер: 

А шляк би то трафив, таже з нього вже зовсім здоровенний 

жеребцюра, ич як розбасувався, то якої ж курчої мами тут висиджує – 

жирує собі з медсестричкою, як який капітан-красноармєєць на курорті, поки 

хлопці десь там гинуть, і встиду на нього нема?! (Музей покинутих секретів, 

О. Забужко); 

Фу-у-у, ну й кислятина, ці яблука. Ну, ясна річ – зарано пробувати. Але 

ж хочеться кислого. Чорти би побрали цих ворон. Обнесуть усі персики в 

сусідів. Я вам зараз, паршиві (Щоденник страченої, М. Матіос); 

Швець розмовляє із хворою дружиною: 

– Радосте моя, Олюню, не плач. Я скоро прийду. Не плач, моя голубко. 

Старий дивиться крізь мене:  
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– Я люблю її так, що хай би на мене звалилися всі біди світу, лиш аби 

вона мені була здорова, радість моя (Щоденник страченої, М. Матіос); 

– Відьма!!!! – заверещали ми і кинулися тікати. Лопату я, поза тим 

(хазяйська дитина!), тягнула за собою. 

– А кров би вас нагла заллєла, а колька би вас сколола! – доносилося 

навздогін. – А я вже тепер бачу, хто тутка в мене красти ходит! Ану кидай 

то-то з рук! (Добро і зло, І. Карпа).  

Загалом усі наведені типові для українського дискурсу прокляття як 

висловлювання з предикатною оптативністю можна кваліфікувати як 

негативні, спрямовані на бажання зла.  

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикативних оптативних висловлювань зі значенням побажання показав, що 

в українському дискурсі виконавцем бажаної дії є переважно інша особа (див. 

табл. 3.16.).  Безособове представлення бажання є також частим у цьому 

дискурсі, адже виявлені переважні побажання зла не потребують уточнення 

процесу дії та виконавця дії, а лише констатації результату. 

Таблиця 3.16. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням побажання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український - - - 67 33 

англійський - - - - - 

 

Предмети бажання представлені переважно метафорично (табл. 3.17.), 

що зумовлено специфікою цих оптативних висловлювань. Переважна 

більшість цих висловлювань реалізуються в межах канонічних ситуацій 

спілкування (табл. 3.18.). 
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Таблиця 3.17.  

Предмети бажання в предикативних оптативних висловлюваннях зі 

значенням побажання в українському та англійському художніх 

дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 44 56 

англійський - - 

 

Таблиця 3.18.  

Канонічність ситуації спілкування в предикативних оптативних 

висловлюваннях зі значенням побажання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

Український 73 23 

Англійський - - 

 

Аналіз предикативних оптативних висловлювань зі значенням 

побажання показав виключно відмінні риси в досліджуваних дискурсах. Цього 

типу висловлювань в україньскій мові не виявлено.  

 

Висновки до 3 розділу  

 

1. Розгляд семантико-прагматичних характеристик предикативних 

оптативних висловлювань дав змогу виділити їх типологічні види, а також 

проаналізувати 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. 

2. В обох порівнюваних мовах основними типологічними видами 

предикативної оптативності є висловлювання зі значенням власне бажання, 

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

стосовно минулого. Значення побажання у висловлюваннях з предикативною 
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оптативністю спостерігаються лише в українській мові і мають негативне 

спрямування. 

3. Показано, що 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.  

Установлено, що в українській та англійській мовах компоненти 

оптативних ситуацій мають універсальне представлення та аналогічне 

використання, що підтверджує універсальність значення бажання. 

4. Доведено дискурсотвірну роль предикативної оптативності в 

художньому дискурсі в українській та англійській мовах, адже саме крізь 

призму оптатива формуємо картину 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 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. 
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Аналіз мовного матеріалу засвідчив, що в українському художньому 

дискурсі предикативна оптативність у її дискурсотвірному функціонуванні має 

частотніше представлення. 

5. 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 

досліджуваних корпусах залучає автора висловлювання, адресата та інших 

суб‟єктів. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРЕДИКАТНІ ОПТАТИВНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ  

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ  

 

4.1. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням фізичних дій  

 

Проведений аналіз дискурсивного матеріалу з предикатними 

оптативними висловлюваннями зі значенням бажання дав підстави виділити 

значення фізичних дій. Розглянемо їх дискурсивну реалізацію на матеріалі 

української та англійської мов. 

Наступний приклад містить базові компоненти, а саме – суб‟єкта-мовця, 

адресата та предмет бажання: 

Ще через кілометр-другий мовчазної ходи майор сказав, що він бажає 

Улану Меху вижити у цій круговерті смертей і вернутися додому. Якщо ж 

із ним щось трапиться, може бути певен – він, Кшиштоф Собєський, якщо 

залишиться живим, потурбується і про Зосю, і про трьох її доньок. Адресу 

його він знає (Століття Якова, В. Лис). 

Примітним у цьому фрагменті стає непряме вживання предикатного 

оптативного висловлювання у двох оптативних мікроситуаціях, які 

перебувають в ієрархічно рівних відношеннях. Контекст нам показує, що 

мовцем є майор, а адресатом – Улан Мех. Предметом бажання є динамічні дії 

вижити та повернутися додому. Бенефактивність цих бажань є безперечною 

для самого адресата, який виступає і суб‟єктом висловленого бажання, однак 

потенційність дій не може бути встановлена в межах цього фрагмента, а тому 

ми кваліфікуємо ці бажання як бажання без вказівки на здійсненність. 

Розглянемо оптативну ситуацію в англомовному дискурсі, яка теж 

містить базові компоненти, а саме – суб‟єкта-мовця, адресата та предмет 

бажання: 
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He felt himself seized by possibility, almost transfigured by an almost 

immeasurable possibility. «Of course there is the issue of culture shock but we can 

deal with that, at least for as long as we need him.»  

«Perhaps we can,» Pru said. She was, for all of her embarrassing 

anachronism and failure of resistance, an adorable and passionate creature, much 

taken with Telemann and the importance of maintaining compassion in a metallic 

society. «I want to hear your plan. I want to discuss this somewhat less formally 

and without the intervention of clothing.» She made a gesture that can not be 

properly converted to print. «Like this,» she said. 

Chimes played a plangent passage from a Mahler lieder. Nothing moved in 

Beasley’s apartment. The chimes sounded again and Beasley appeared wearing only 

a Roman-style robe (The Man Who Murdered Mozart, R. Walton, B. Malzberg). 

Мовець (Pru) і адресат (he) перебувають у канонічній ситуації 

спілкування, у якій оптативність має дискурсотвірну роль, а предмети бажання 

мають характеристики як фізичних, так і психоментальних дій. Така 

різноплановість дій притаманна як українському, так і англійському дискурсу 

й зумовлена характером людського спілкування, а в нашому випадку цілком 

виправданим дискурсивним підходом до аналізу оптативності. 

Дві оптативні мікроситуації розгортаються поза межами індикативних 

висловлювань, хоча бажання є реальною реакцією на події. Мовець висловлює 

бажання фізичної дії чути план (hear your plan) і психоментальної дії 

обговорити це в менш формальній обстановці (discuss this somewhat less 

formally and without the intervention of clothing). Бенефактивність бажання 

передбачає корисність його для мовця, однак інших бенефіціантів бажаної дії 

контекст не дає змоги встановити. Потенційність дії настане за згоди на них 

адресата. Суб‟єктом висловленого в оптативній ситуації бажання є саме 

адресат у першій мікроситуації, яка передбачає вербалізацію плану адресатом, 

і адресат та мовець у другій, яка передбачає обговорення за певних умов, що 

потребує принаймні двох осіб. 
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У наступному фрагменті дискурсу, попри дискурсотвірне використання 

оптативності, усі предмети бажання в межах загальної оптативної ситуації 

мають значення фізичних дій: 

І я хотів би, угу, Лялюська, якщо вже начистоту, як на сповіді (про яку 

ти теж колись не зрозуміла, чого я туди ходив, і допитувалась, наче 

антрополог у туземця: що то значить, відчув потребу піти до сповіді, – щось 

наброїв?..), – я, чесно скажу, таки хотів би, щоб по нашій із тобою хаті 

їздив на велосипедику, зчиняючи рейвах, маленький лялюсік, схожий на 

тебе й на мене одночасно, – байдуже, хлопчик чи дівчинка. Я хотів би 

тримати його за ручку на вулиці, помагати йому збирати розкидані по 

кімнатах іграшки, і сидіти коло його ліжечка й читати йому вголос, і 

вчити його всього, що навчився за своє життя сам, – навіть якщо сам я 

навчився не так-то й багато. Ось так (Музей покинутих секретів, 

О. Забужко). 

У цій оптативній ситуації бачимо шість мікроситуацій зі спільним 

автором, адресатом, однак відмінними суб‟єктами висловленого бажання 

(лялюсік та я (мовець)) та предметами бажання (їздити на велосипеді, 

тримати за ручку, помагати збирати розкидані іграшки, сидіти коло його 

ліжечка, читати вголос, вчити всього). Бенефактивність дії для автора є 

зрозумілою з контексту, як і позитивність самого характеру бажаних дій, 

однак наявність інших бенефіціантів не є експліцитною. Потенційність дій теж 

не може бути встановлена. 

Автор будує своє оптативне бачення на основі реконструкції бажаних 

дій та подій, що свідчить про нереальність окресленої ситуації на цей момент і 

її темпоральну спрямованість. Характерно, що в наведеному фрагменті немає 

предметів бажання гіперонімійного характеру, а також усі оптативні 

висловлювання є стверджувальними.  

Однак у корпусі наших прикладів спостерігаємо й заперечні 

висловлювання в обох мовах, наприклад: 
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Аж ось коли я втомився – коли став безробітним. Приходжу додому 

викінчений. Хоч би й десять годин спав, а прокидаюсь розбитий. Часом не 

хочу вставати, бо для чого? Душу наче хто виїв зсередини – порожньо і 

саднить (Записки українського самашедшого, Л. Костенко); 

He pointed to it. She gaped at him, blue mouthed. «We are your neighbors,» 

he said. «We have only three days before we leave. We do not want to leave. We 

love Garini» (Let the Word Take Me, J. Wade). 

Ці висловлювання мають заперечний характер і показують фізичні 

бажання суб‟єкта/суб‟єктів дії.  

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням фізичних дій показав, що 

в англійському дискурсі виконавцем бажаної дії є переважно мовець, а в 

українському дискурсі мовець частіше апелює до інших осіб (див. табл. 4.1.), 

тобто в українських прикладах такі оптативні висловлювання слугують для 

вербалізації бажання, де виконавцями стають переважно інші особи. 

Таблиця 4.1. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням фізичних дій в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат  
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 17 16 15 36 12 

англійський 51 26 8 13 2 

 

Різне представлення виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням фізичних дій свідчить про неоднакове 

сприйняття мовцями цього аспекту бажання. 

Без суттєвих відхилень, доволі рівнопропорційно, в обох досліджуваних 

дискурсах представлені предмети бажання (табл. 4.2.), що додатково засвідчує 

універсальність феномена бажання та зумовлену нею однотипність 

представлення бажального значення у різноструктурних мовах. Канонічність 
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ситуацій представлена перевагою канонічних ситуацій, однак їх кількість дещо 

вища в англійському дискурсі. 

Таблиця 4.2.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням фізичних дій в українському та англійському художніх 

дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 82 18 

англійський 85 15 

 

Таблиця 4.3.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням фізичних дій в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна  неканонічна 

український 55 45 

англійський 73 27 

 

Аналіз предикатних висловлювань зі значенням фізичних дій показав 

низку відмінностей у вербалізації цього аспекту бажання в досліджуваних 

дискурсах. Вони пов‟язані передусім з диференціацією виконавця бажаної дії, 

а також канонічністю ситуацій спілкування. Типово в українському та 

англійському художніх дискурсах представлені предмети бажання. 

 

4.2. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням психоментальних дій 

 

Проведений аналіз дискурсивного матеріалу з предикатними 

оптативними висловлюваннями зі значенням бажання дав підстави виділити 

значення бажання психоментальних дій. Розглянемо їх дискурсивну 

реалізацію на матеріалі української та англійської мов. 
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Як показує аналіз дискурсивного матеріалу, в обох досліджуваних мовах 

маємо приклади ситуацій, у яких містяться як базові, так і додаткові 

компоненти.  

У двох наступних фрагментах дискурсу оптативна ситуація містить 

власне базові компоненти, а саме – суб‟єкта-мовця та предмет бажання. Попри 

свою схожість ці оптативні ситуації відрізняються низкою параметрів. 

Розглянемо першу з них: 

Володимир був ще й досі ошелешений від вихору, який несподівано 

залетів до його нового помешкання. Той вихор утілився у високу й дивовижно 

худу жінку, яка, наче птах, прилетіла сюди бозна-звідки. Був це, можливо, й 

справді Вітер, котрий гуляв по полях та лісах, набравшися духу земного й сили 

небесної. Часом йому хотілося отак пожартувати: прийти й 

спантеличити когось, ставши жінкою чи ж чоловіком, а тоді дивні речі 

кояться там, де він спустився: рух там і сновидьга, заповзяття і неспокій. 

Зараз Володимир сидить серед свого напрочуд просвітлілого мешкання, 

навколо починають плестися сутінки; Вітер прийшов був сюди із щіткою, із 

горням, повним білої глини, миттю обмахав почорнілі стіни й стелю, потім 

вимів сміття і вимив підлогу, ще потім настелив на стола стареньку церату, 

обтер ліжко, і за мить те ліжко освітилося латаною, але дивовижно чистою 

білизною. Через кілька хвилин скло на вікнах стало ясне й прозоре – Володимир 

тільки й міг, що розвести руками (Дім на горі, В. Шевчук). 

У наведеному фрагменті суб‟єктом висловленого бажання не є реальна 

людина, а вітер, якого автор висловлювання (у цьому випадку автор твору) 

персоніфікує та наділяє його як фізичними (переміщуватися, працювати), так 

і ментальними (бажати, спантеличувати) якостями. В оптативній ситуації 

предметом бажання є дія жартувати, яка гіперонімійно, з погляду автора 

висловлювання, об‟єднує дію просторового переміщення (прийти) та 

психологічного впливу (спантеличити). Бенефактивність висловленого 

бажання може розглядатися в термінах позитивної оцінки результату дії та 

корисності предмета бажання, які в цьому випадку, не збігаються. Результат 



166 
 

дії має позитивний наслідок лише для виконавця дії, який і є її бенефіціантом, 

однак, як зрозуміло з контексту, інших бенефіціантів ця бажана дія не має. 

Висловлене бажання є потенційно здійсненним, однак ситуація, описана 

автором, відображає не реальність подій, а уявну дійсність. 

У наступному фрагменті, який має також, як і попередній, автора 

висловлювання та адресата, суб‟єктом висловленого бажання є реальна 

людина, яка має як фізичні, так і психологічні бажання. Усі бажані дії, окрім 

останньої, перебувають на одному ієрархічному рівні: 

Часом на Галю находило: хотілось убратись у найкращу одежу, взяти 

сина за руку й податись у кіно чи просто пройтися по вулицях; накидала 

гачок на двері й годину крутилася біля дзеркала, видивляючись на себе. 

Розбирала сукні, хай і довоєнні, одягала кожну й припасовувала. Хотілося 

муркотіти й крутитися, хотілося, щоб синьо світилося від доброї погоди 

вікно і щоб падало в її кімнату сонце. Траплялося таке здебільшого вранці, 

коли стара ще спала, тоді й праглося Галі, щоб та спала чимдовше, щоб 

грали й світилися срібні порошинки в сонячних стягах і щоб ставали її очі 

із темних голубими. Губи її під той час розквітали, як пуп’янки троянди, а 

тіло починало пахнути ранковими квітами. … «Отака собі Галя!» – казала й 

тішилася, хотіла ж бо бути отакою собі Галею (Дім на горі, В. Шевчук). 

Остання дія є певним узагальненням попередніх дій, а тому має 

гіперонімійний характер й актуалізує узагальнене бачення свого образу 

головною дійовою особою в цьому фрагменті. Характерно, що оптативність у 

цьому фрагменті має дискурсотвірний потенціал і є основою конструювання 

бажаного загального образу життя в суб‟єкта бажання. Об‟єктивоване бажання 

представлене експліцитно та конкретно, що пояснюється предметністю власне 

бажаних дій та станів, які передають передусім фізичні процеси (убратися, 

взяти за руку, податись, пройтися, муркотіти, крутитися, світитися, 

падати, спати, грати, стати, бути). Окрім того, як гіперонімійне бажання, 

так і всі гіпонімійні бажання, представлені в оптативних мікроситуаціях, 

мають майбутню темпоральну спрямованість. 
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Незважаючи на кількість інших суб‟єктів, згаданих у наведеному 

фрагменті (син, стара), експліцитним бенефіціантом ми визначаємо лише 

суб‟єкта висловленого бажання, а саме персонажа Галю. В аналізованому 

фрагменті дискурсу бажана дійсність змальовується разом з реальністю. 

Власне остання і має позитивне забарвлення з погляду головної героїні 

(наприклад, губи її під той час розквітали, … тішилася), що детермінує і 

бенефактивність бажаної ситуації. Потенційність бажання не є зрозумілою з 

контексту, а тому ми кваліфікуємо це бажання як бажання без вказівки на 

здійсненність. 

Отже, наведені дві оптативні ситуації відрізняються низкою параметрів, 

а саме ієрархічним представленням оптативних ситуацій, дискурсотвірністю 

оптативності, характером предмета бажання, однак мають і спільні риси, 

зокрема наявність гіперо-гіпонімійних зв‟язків між складовими оптативної 

ситуації, спосіб об‟єктивації бенефактивності бажаної дії та представлення 

бажаного нереального стану справ в обрамленні реальної ситуації.  

У наступному фрагменті також спостерігаємо ситуацію обрамлення 

бажаного реальним, однак в інших умовах спілкування:  

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. 
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 – Не, милий, правду кажу… То було би найліпше… Бо так не буває… Він 

усе ще тішився своїм новим станом… (Музей покинутих секретів, 

О. Забужко).  

Канонічність/неканонічність наведеної ситуації дає змогу кваліфікувати 

низку параметрів оптативної ситуації: її бенефактивність, адресованість, 

авторизованість, а також потенційність.  

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 як психофізичним (пестити), так і ментальним (говорити, затримати 

пережите). Дві перші бажані дії є предметними, однак останню ми 

кваліфікуємо як образно-метафоричну. Як зрозуміло з контексту, 

бенефіціантом бажання є дві особи – суб‟єкт виконання бажання та інший 

суб‟єкт, над яким згадані дії проводяться. Потенційність здійснення всіх 

висловлених бажань є різною, адже якщо предметні бажання говорити та 

пестити є не лише потенційними, а й мають підтвердження цього в контексті, 

то образно-метафоричне бажання затримати пережите не має вказівки на 

здійсненність. 

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 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 
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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 як його 

бенефактивності, так і потенційності. 

Розглянемо наступний фрагмент англомовного дискурсу, у якому, як і в 

попередньому, є дві оптативні ситуації та оптативність має дискурсотвірний 

характер, однак, на відміну від проаналізованого вище фрагмента українського 

дискурсу, ця дискурсотвірність представлена в діалогічному мовленні: 

«What’s that?» Twinkie leaned his arms on her windowsill along with Bunny.  

«If this gets fixed, it will be because we fix it. Don’t wait on Washington.» 

«I wish I had a solution.» Twinkie smiled at Babs.  

«Well, I’m getting one little idea and it’s that I want to help these people get 

back on their feet and I want to restore value to these homes. That might be a good 

start.» 

«Let me know when you’re ready.» Twinkie reached over and touched her 

hand. «I’ll help.»  

«Thanks. I’ll keep you posted.» 

As Babs drove off, her emotions roiled. She truly did want to do something 

about this problem. If she didn’t, who would? (Murder unleashed: a novel, 

R.M. Brown, L. Hartman). 

Отже, перед нами канонічна ситуація діалогу, у якій бачимо дві дійові 

особи Babs і Twinkie. Перша оптативна ситуація характеризується складною 

архітектурою та складається з двох мікроситуацій, що перебувають в 

ієрархічно рівних відношеннях. Суб‟єктом-мовцем та суб‟єктом висловленого 

бажання є Babs, а адресатом – Twinkie. Іншими суб‟єктами, об‟єктивованими в 

цьому фрагменті, є люди (these people), які представлені засобами особового 

дейксиса. Предметом бажання є дії, актуалізовані висловлюваннями to help 

these people get back on their feet (допомогти цим людям стати на ноги) та to 

restore value to these homes (повернути цінність у ці помешкання). Обидва 
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предмети бажання, які вимагають додаткового пояснення для їх адекватної та 

повної інтерпретації, є образно-метафоричними. Такі емоційно-психологічні, 

неконкретизовані висловлювання стосовно предмета бажаної дії наводять на 

думку про зародковість планів суб‟єкта-мовця, його розуміння необхідності 

динамічних змін, однак брак предметного бачення проблеми. 

Бенефіціантами висловленого бажання є як мовець, так і інші суб‟єкти, 

згадані у висловлюванні, а саме люди, яких мовець кваліфікує як таких, що не 

стоять на ногах, оселі яких втратили цінність (очевидно, йдеться не про 

матеріальну вартість, а про духовну, емоційну вагомість). У цій ситуації 

предмет бажання є позитивним, корисним, однак підстав кваліфікувати 

результат виконання бажання, як і його потенційність, у наведеному фрагменті 

немає. 

Друга оптативна ситуація має іншого автора висловлювання, яким є 

автор твору, та адресата, яким є читач. Суб‟єктом висловленого бажання є та 

сама Babs, яка представлена займенником she й розуміється реферативно. 

Предметом бажання є фраза to do something about this problem, яка не дає змоги 

кваліфікувати потенційність бажання та його бенефактивність. 

Як в українському корпусі дібраних фрагментів дискурсу, так і в 

англійському, знаходимо приклади, де предмет бажання має як предметний, 

так і образно-метафоричний характер. Прикметно, що різнотиповість може 

співіснувати в одній оптативній ситуації, як у попередній прикладах, або 

предмет бажання може мати один характер, наприклад абстрактно-образний, 

як у наступному прикладі: 

So the question was, would I let these corpse-cold bastards come after my 

granddaughter without a fight, without every bit of fight I ever had? I didn’t see a 

way to win, so what did it matter if I kicked and flailed? You want the ocean? Have 

the ocean. You want my Mosey, this girl I helped Liza raise? Hell, I’d done most of 

the raising, truth be told and Liza being Liza. I’d taught Mosey the ABC song, tied 

her shoes a million times, been her Brownie troop leader. Last year I’d gotten up an 
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hour early every day to try and figure out algebra with her (A grown-up kind of 

pretty, J. Jackson).  

У наведеній оптативній ситуації, яка є фрагментом діалогічного 

мовлення, автор висловлювання, який представлений особовим займенником I, 

ідентифікує комплексну ситуацію, у котрій суб‟єктом бажаної дії є 

особа/особи, об‟єктивовані займенником you. Предметом бажання є дві 

сутності – океан (ocean) та інший суб‟єкт, дівчинка Mosey. Попри, на перший 

погляд, виразність їх ідентифікації, визначення бажаної дії з цими об‟єктами 

бажання не є можливою через брак контексту. Ці об‟єкти бажання мають 

абстрактно-метафоричний характер, що утруднює їх інтерпретацію. Так, у 

першій мікроситуації предмет бажання є номінацією водного простору, що 

вкриває більшу частину земної кулі й поділяє суходіл на материки та острови, 

однак володіння ним є неможливим у фізичному смислі. Предметом бажання у 

другій мікроситуації є володіння іншим суб‟єктом, що, з погляду логіки, є 

реальним у переносному сенсі, однак вимагає ширшого залучення контексту. 

Отже, попри конкретність представлених предметів бажання, ми не можемо 

говорити про предметність самих бажань, що так само впливає на 

кваліфікування потенційності бажання та його бенефактивності. 

Як і в попередніх фрагментах дискурсу, у цьому ми спостерігаємо 

поєднання опису реального стану подій та бажаної реальності. Характерно, що 

таке поєднання відбувається навіть у межах одного висловлювання, яке, 

відповідно, має оптативну (до прикладу, You want my Mosey) та індикативну 

частини (this girl I helped Liza raise).  

Таке оптативне обрамлення як спостерігаємо в межах одного фрагмента 

дискурсу, так і відзначаємо його текстотвірну роль у більших фрагментах, 

наприклад розділах художнього твору. Розглянемо приклад з розділу 

українського роману (вибрані лише фрагменти з предикатною оптативністю): 

Я упиваюся тобою так, начебто тебе зараз мають забрати в тюрму. 

П’ю тебе, як церковний «кагор». І нічого мене тепер не обходить… бо я хочу 

бути випита… 
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Сонні тумани пливуть над нами, і я хочу сховатися в тобі… 

…згортаюся калачиком під боком, кладу твою руку собі на груди і, 

засинаючи, колишуся попід небесами. …лежу в обіймах коханого чоловіка і 

люблю його несказанно…і хочу вборонити від світу, ховаючи на своїх грудях, 

де не в’яне персик бажання і страху. 

 Чую, як б’ється під рукою утомлене, але радісне серце, як пахне сильне і 

пружне тіло, як рівно і глибоко дихають груди – і тулюся так близько, 

начебто хочу врости в душу…. 

 І я торкаюся його – начебто хочу стати снігом чи цвітом, і засипати 

ним, і втопити у ньому…. 

…ЗНАЮ, що треба прокидатися, – та хочу продовжити чудо і, не 

розплющуючи очей, згортаюся калачиком під його боком, вдихаючи пахощі 

сонного чоловічого тіла (Чотири пори життя, М. Матіос).  

Цей ліричний фрагмент є виразною ілюстрацією поєднання реального 

індикативного опису подій і оптативної реальності. Дискурсотвірна функція 

оптативності слугує засобом вираження психоемоційного стану головної 

героїні. Характерно, що логіка викладу будується на відтворенні реальних 

подій (я упиваюся тобою, сонні тумани пливуть над нами, згортаюся 

калачиком під боком, кладу твою руку собі на груди і, засинаючи, колишуся 

попід небесами. …лежу в обіймах коханого чоловіка і люблю його несказанно, я 

торкаюся його, ЗНАЮ, що треба прокидатися, не розплющуючи очей, 

згортаюся калачиком під його боком, вдихаючи пахощі сонного чоловічого 

тіла) і систематичному вкрапленні подій, дій, станів бажаних (виділено 

товстим). Так, в аналізованому фрагменті загальна оптативна ситуація має 

складну архітектуру та складається з шести мікроситуацій, які перебувають в 

ієрархічно рівних відношеннях. Усі мікроситуації мають спільного автора 

висловлювання, який збігається із суб‟єктом висловленого бажання. Також 

складовими цих мікроситуацій є предмет бажання, який є різним для кожної з 

них. Характер усіх предметів бажання є образно-метафоричним, що, на нашу 

думку, слугує засобом вираження психоемоційного стану суб‟єкта-мовця. 
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Експліцитним бенефіціантом у цій оптативній ситуації є власне автор 

висловлювання, а наведений контекст дає змогу кваліфікувати другого 

суб‟єкта як імпліцитного бенефіціанта бажаної дії. 

Питання визначення адресованості цього фрагмента дискурсу потребує 

детального аналізу, адже, з першого погляду, адресатом є інший учасник 

ситуації, який представлений за допомогою займенника ти. А, з іншого боку, 

ми не знаходимо підтвердження діалогічності цього мовлення і, відповідно, 

можемо кваліфікувати це мовлення як автореферентне висловлювання у формі 

звернення до іншого суб‟єкта. Такий тип адресованості, як укотре підтверджує 

дискурсивний аналіз, є виразником емоційно-психологічного стану мовця. У 

цьому прикладі стан є позитивним і бенефактивність бажань можна 

кваліфікувати за ознакою корисного, позитивного предмета бажання, який, як 

уже зазначалося, має образну природу. Потенційність висловленого бажання 

не може бути встановлена передусім через його абстрактність та 

метафоричність. 

У предикатних оптативних висловлюваннях зі значенням 

психоментального бажання спостерігаємо використання конструкцій зі 

значенням протиставлення, наприклад: 

Ось я сиджу і говорю сам з собою. З того боку у мене відняли життя, і з 

цього віднімають. Тоді я задихався, і тепер задихаюсь. Там тисла ідеологія, 

тут – тотальний цинізм. Я хочу займатися наукою, а мушу обслуговувати 

чийсь бізнес. Свого бізнесу я не хочу, я людина не бізнесова, – маю я право 

робити свою роботу, на яку вчився, на яку здатен, якою міг би принести 

найбільше користі? (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

У наведеному фрагменті протиставляються предмети бажання у двох 

оптативних мікроситуаціях, які перебувають на одному ієрархічному рівні та 

мають спільного суб‟єкта-мовця та адресата висловлювання.  

У відібраному корпусі фрагментів дискурсу знаходимо оптативні 

висловлювання, де автор висловлювання не збігається із суб‟єктом 

висловленого в оптативній ситуації бажання, як-от:  
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А зорі й справді, мабуть, усе знають. Теща читає гороскоп на мій знак: 

«Уникайте неофіційних стосунків і грішних помислів. Зорі хочуть 

використати вас для інтриг». Ніколи б не подумав, що зорі такі інтриганки 

(Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Персоніфікованість наведеного суб‟єкта також підтверджує 

антропоцентричну природу категорії оптативності, де неживий суб‟єкт (зорі) 

набуває антропоморфних ознак. 

У нашому корпусі прикладів бажання в оптативних висловлюваннях 

цього виду мають переважно майбутню темпоральну орієнтацію, як у 

наступному прикладі, який, окрім часової спрямованості, ілюструє 

дискурсотвірну роль оптативності:  

Може, хоч це покоління виросте не для поразки? Якщо, звичайно, 

захоче за щось боротися. Он ті хлопці з 9-го мартобря боролися, тепер 

сидять уже майже рік. Суспільство й не сколихнеться. А якби хто й обурився, 

підняв голос протесту, на нього подивилися б як на божевільного. 

Суспільство уже не хоче, щоб його на щось піднімали, його уже не цікавить 

ніяка форма протесту. Старі хочуть більшої пенсії. Молоді класного кайфу. 

А такі, як оце я, недоумки, все чогось рефлексують (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко). 

Тобто, хоча бажання наявне в теперішньому (хоче / не хоче зараз), його 

реалізація спрямована в майбутнє (боротися, підніматися на щось, мати 

більшу пенсію, отримувати кайф). Характерно, що як і в попередніх 

аналізованих фрагментах дискурсу, у цьому прикладі реальність тісно 

переплітається з бажаною ситуацією. Окрім того, у цьому фрагменті 

спостерігаємо дифузність семантичних типів оптативних висловлювань, де 

поєднуються значення психоментального бажання, значення фізичних дій (не 

хоче, щоб його на щось піднімали), зокрема володіння чимось (мати більшу 

пенсію). 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням психоментальних дій 
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показав, що в українському та англійському дискурсах виконавцем бажаної дії 

є переважно адресат (див. табл. 4.4.). 

Таблиця 4.4. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням психоментальних дій в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець  адресат  
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 37 41 12 10 - 

англійський 10 54 5 31 - 

 

Якщо українському матеріалі спостерігаємо подібне кількісне 

представлення виконавцем дії як адресата, так і мовця (41 % і 37 % 

відповідно), то в англійських прикладах апелюють переважно до інших осіб.  

Доволі рівнопропорційно в обох досліджуваних дискурсах представлені 

предмети бажання (табл. 4.5.) з перевагою їх метафоричного виду. Канонічні й 

неканонічні ситуації реалізації предикатних оптативних висловлювань 

представлені по-різному (табл. 4.6.). В українському дискурсі переважають 

неканонічні ситуації, що свідчить про його тяжіння до саморефлексії, а в 

англійському домінують канонічні ситуації, що підтверджує його 

комунікативну спрямованість.  

Таблиця 4.5.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням психоментальних дій в українському та англійському художніх 

дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 47 53 

англійський 41 59 
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Таблиця 4.6.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням психоментальних дій в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

український 42 58 

англійський 63 37 

 

Отже, у предикатних висловлюваннях зі значенням психоментальних дій 

в обох досліджуваних дискурсах знаходимо оптативні ситуації з різними 

складовими, які актуалізуються як у діалогічному, так і в монологічному 

мовленні. Предмети бажання мають як вербальну, так і невербальну природу. 

Виявлені ситуації мають складну архітектуру, кваліфікація їх бенефактивності, 

потенційності та адресованості має контекстозалежний характер. У корпусі 

відібраних прикладів в обох мовах знаходимо фрагменти дискурсу, де 

оптативність має дискурсотвірний характер. 

 

4.3. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням аудіовізуального сприйняття  

 

Виділення предикатних висловлювань зі значенням аудіовізуального 

сприйняття передбачає диференціацію намірів мовця почати чи продовжити 

потенційну діяльність, пов‟язану зі сприйняттям якогось аудіо- чи візуального 

явища. 

У переважній більшості фрагментів дібраного корпусу оптативні 

висловлювання такого типу мають значення аудіовізуального сприйняття за 

допомогою одного каналу, наприклад: 

1) О, як я хотіла почути це слово! Натомість я багато разів знала 

інше, протилежне йому, – бездушна. Так казали про мене, так казала і я про 

когось (Чотири пори життя, М. Матіос); 
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2) Словом, якби мене спитали, з ким би я хотіла побачитись на 

хвилинку в кав’ярні після одруження, я б точно першою назвала Ліл… Гадаю, 

їй судилась незвичайна доля! (Ліцей слухняних дружин, І. Роздобудько); 

3) The free tickets quickly became a hot commodity, and those lucky enough 

to hold them got cash offers from people who wanted to see the show, but few gave 

in to the temptation to sell, refusing even fifty and a hundred dollars per ticket 

(French pastry murder, L. Meier); 

4) «Let’s go,» she said. He shook her off. «I want to hear more about why 

this man is living in my cabin» (Famousness, K. Cherry). 

В усіх наведених прикладах оптативні ситуації мають суб‟єкта-мовця 

(вираженого як за допомогою персонального дейксиса, так і іменника), 

адресата та предмет бажання, які виражені експліцитно. 

Наведені приклади дають змогу зробити певні висновки стосовно 

характеру предмета бажання, вираженого дієсловами на позначення 

аудіовізуального сприйняття. Очевидно, що мовець передбачає більш складну 

ментальну дію, намір отримати комплексну інформацію, а не обмежитись 

лише первинним зоровим чи слуховим сприйняттям. Так, у фрагменті 2 дія, 

актуалізована дієсловом побачитись, передбачає не лише момент зорового 

контакту, а й продовження вербальної інтеракції. Так само у фрагменті 4 

дієслово сприйняття не лише позначає один вид діяльності (hear – perceive 

with the ear the sound made by (someone or something) [362], сприймати за 

допомогою вуха звук, який видає хтось чи щось), але й виступає в комплексі з 

іншими видами процесів пізнання, передбачаючи слухання, сприйняття та 

розуміння інформації. 

У наступній оптативній ситуації спостерігаємо дискурсотвірну роль 

оптативності, адже у вибраному фрагменті бачимо два оптативних 

висловлювання з різними значеннями: 

Тоді от що… Я нікому цього не казав. Я хотів би полягти в Києві, як 

Лодзьо. На тих апостольських горах, де починавсь мій народ. Де синь Дніпра і 

золото храмів, як правічні барви наших знамен перед зором небесного 
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воїнства. Там, де шуміла княжа й гетьманська слава, – і наші батьки 

виступали за неї походом під дзвони Святої Софії. Я ніколи туди не дійшов, – 

а так прагнув дійти, побачити на власні очі, через те й псевдо собі взяв – 

«Кий»… (Музей покинутих секретів, О. Забужко). 

Наведена оптативна ситуація складається з трьох мікроситуацій, які 

мають суб‟єкта-мовця, суб‟єкта висловленого бажання (вираженого 

дейктичним я), а також предмети бажання, а саме бажані дії – полягти в Києві, 

дійти, побачити на власні очі. Останнє й належить до розглядуваної в цьому 

параграфі групи. Бенефактивність бажання для суб‟єкта-діяча є зрозумілою з 

контексту, а корисність для автора висловлювання є невстановленою. Можна 

припустити, що висловлені бажання мають предметний характер, адже ці 

бажання не є ідеалізованими, хоча це не передбачає їх потенційної 

здійсненності. 

У цьому фрагменті спостерігаємо дифузність семантичних типів 

оптативних висловлювань у їх предикативному та предикатному виді, що 

відбувається за умови реалізації дискурсотвірної функції оптативності. Окрім 

того, бачимо тісне переплетіння бажаної ситуації та реального стану речей, що 

передається за допомогою індикативних висловлювань.  

В українському корпусі прикладів знаходимо оптативні ситуації, де 

простежується як дискурсотвірна функція оптативності, дифузність 

семантичних типів оптативних висловлювань, так і пряме значення дієслова 

аудіовізуального сприйняття: 

Добрий політик завжди каже людям акурат те, що вони хочуть 

почути. Справді, яку більшу винагороду можна запропонувати тому, на кого 

чигали найгрізніші небезпеки і хто щасливо їх всі здолав, аніж – зробити з 

його досвіду історію? Люди хочуть, щоб їхнє життя складало історію, 

гідну оповіді. Кожна людська істота в нашій культурі має таку потребу, 

бодай на те, аби твердо знати: моє життя немарне, в ньому є сенс (Let my 

people go, О. Забужко). 
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У наведеному прикладі дві оптативні мікроситуації поєднані спільним 

суб‟єктом дії. Предметом бажання в першому випадку є почути, а в другому – 

складало історію, гідну оповіді, де суб‟єктним компонентом пропозиції є 

висловлене за допомогою особового дейксиса їхнє життя. Саме предмет 

першого бажання передбачає власне аудіосприйняття бажаної інформації, що 

відповідає значенню вказаного дієслова. 

Так само можна проілюструвати актуалізацію бажання виключно 

візуальної перцепції: 

Ати-бати, пройшли дебати. Ажіотаж був страшний, це ж у нас 

вперше, щоб кандидати прилюдно зблиснули інтелектом. Тим паче, що один 

став нефотогенічний, другому зблиснути особливо нічим. Та й потреби 

поспілкуватися у них вочевидь немає. Але дивилася вся Україна, і вдома перед 

телевізором, і в пабах, і в кав’ярнях, кого де застало. Жіноцтво, зокрема, ще 

й тому, що прагнуло побачити евентуальних перших леді (Записки 

українського самашедшого, Л. Костенко). 

 У наведеному фрагменті оптативна ситуація передає бажання суб‟єкта 

дії, який водночас і є експліцитним бенефіціантом, саме побачити певний 

об‟єкт без уточнення потенційних подальших очікувань стосовно розвитку 

ситуації. 

У нашому корпусі прикладів є ілюстрація бажання візуальної перцепції, 

де оптативність має дискурсотвірний характер та спостерігаємо 

полісуб‟єктний компонент пропозиції: 

Я хотіла, щоб усі дивилися тільки на мене. Діти, їхні батьки, 

працівники дитсадка, прибиральниці тощо. Хотіла, щоб на дорогах, 

балконах і дахах стояли вражені ошатністю мого комбінезона люди, щоб у 

вікнах виднілися їхні широко відкриті очі і приплюснуті носи, щоб на 

віконному склі залишались сліди від їхніх спітнілих долонь і масних губ. І, 

звичайно, було все так, як я хотіла (Ендшпіль Адольфо або Троянда для Лізи, 

Таня Малярчук). 
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 Мовець конструює оптативну ситуацію, множачи в ній як суб‟єктів 

бажаної дії (усі, діти, їхні батьки, працівники дитсадка, прибиральниці, люди), 

так і бажані дії (дивилися, стояли, виднілися, залишалися сліди). 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням аудіовізуального 

сприйняття показав, що в українському дискурсі виконавцем бажаної дії є 

переважно інші особи, а в англійському дискурсі мовець частіше апелює до 

адресата та інших осіб (див. табл. 4.7.). 

Таблиця 4.7. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням аудіовізуального сприйняття в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат  
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 4 20 13 63 - 

англійський 5 42 13 40 - 

 

В обох досліджуваних дискурсах мовець рідко апелює до себе, значно 

частіше до себе і до інших осіб. В англійському матеріалі адресат стає 

виконавцем бажаної дії майже удвічі частіше порівняно з українським.  

Предмети бажання в обох досліджуваних дискурсах представлені доволі 

рівномірно (табл. 4.8.), а канонічні й неканонічні ситуації реалізації 

предикатних оптативних висловлювань – по-різному (табл. 4.9.). 

Таблиця 4.8.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням аудіовізуального сприйняття в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 45 55 

англійський 43 57 
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Таблиця 4.9.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням аудіовізуального сприйняття в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна  неканонічна 

український 53 47 

англійський 73 27 

 

Отже, оптативні предикатні висловлювання зі значенням аудіовізуальної 

перцепції мають спільні риси в обох досліджуваних мовах, а саме: складові 

оптативної ситуації, дифузність оптативних значень, використання дієслів 

аудіовізуальної перцепції в прямому значенні та в значенні більш складної 

ментальної дії, наміру отримати комплексну інформацію стосовно бажаного 

об‟єкта, а не обмежитись лише первинною зоровою чи слуховою перцепцією. 

 

4.4. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-шкодування 

стосовно минулого  

 

Предикатні оптативні висловлювання зі значенням бажання, яке не має 

можливості збутися, оскільки має стосунок до минулого спостерігаємо в обох 

досліджуваних мовах. Характерно, що в українській мові минулу референцію 

передають як лексико-граматичні засоби (минулий час дієслів, прислівники 

тощо), так і контекст. Присудок у формі минулого часу в англійській мові 

констатує лише часову віднесеність ситуації, однак значення шкодування так 

не передається. 

У наступному висловлюванні спостерігаємо оптативну ситуацію, у якій 

ірреальність бажаної дії має минулу темпоральну локалізацію: 

…цим людям жодного сенсу не було розтлумачувати, та вони й 

слухати б не схотіли, що: a) на перевернутому «бітлові» не виявилося ніяких 

слідів од удару іншою машиною… (Музей покинутих секретів, О. Забужко). 
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Предметом бажання є дія слухати, яку суб‟єкти висловленого бажання 

(вони) мали можливість здійснити в минулому, однак, як стверджує автор 

висловлювання, цього не зробили. Контекст дає змогу зрозуміти, що дія 

відбулася в минулому, учасники комунікації не виконали бажаної дії (не 

слухали). Активність чи пасивність їх позиції не спостерігається. Так само 

бенефіціантом бажаної дії є лише суб‟єкт-мовець, а не інші суб‟єкти 

комунікативної ситуації. Наведений контекст та форма оптативного 

висловлювання дають підстави кваліфікувати дію як потенційно нездійсненну. 

Знову таки в наведеному фрагменті спостерігаємо поєднання значення 

аудіовізуального сприйняття та нездійсненного бажання стосовно минулого.  

Характерно, що під час використання реально-модального значення 

бажальності комунікативні інтенції мовця зводяться лише до інформування 

адресата про нездійсненне бажання, наприклад: 

1) «I always wanted to go to Ireland,» Stupak shouted over the music to the 

dead-handsome young bartender. «Last year we had reservations and everything 

but, like, two days before the flight my girlfriend came down with appendicitis.» 

«You can always get on a plane by yourself, you know,» he said politely 

enough, looking over her shoulder to wave at two women just coming through the 

door. «It’s a very friendly country» (The Whites: a novel, H. Brandt); 

2) Він мовчав, як ягня перед обухом. 

 – Ви для мене як родина. Як брат, якого я ніколи не мала. А завше 

хотіла мати, скільки себе пам’ятаю… 

 – Дякую, – сказав друг-поручник на псевдо «Кий». – Спускайтеся, 

«Дзвіню» (Музей покинутих секретів, О. Забужко).  

У наведених фрагментах за допомогою оптативних висловлювань у 

межах канонічної ситуації спілкування мовці інформують відповідного 

адресата про бажання, яке не здійснилося. Характер бажання є динамічним 

(wanted to go) та статичним (хотіла мати) відповідно. 

Аналізовані оптативні ситуації мають базові складові, а саме: мовця 

(вираженого за допомогою дейктичного особового займенника 1 особи 
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однини), адресата та предмет бажання. Бенефіціантами бажання є самі мовці, 

інших потенційних бенефіціантів контекст не дає змоги встановити.  

Темпоральна орієнтація цих оптативних висловлювань має минуле 

спрямування. Тобто мовець визначає для себе минулий відрізок часу, стосовно 

якого й актуалізується шкодування. Потенційність висловленого бажання 

стосовно іншого відрізка часу, теперішнього чи майбутнього, може бути 

зрозуміла з контексту. Так, у першому фрагменті дія є потенційною в іншому 

часовому відрізку, про який мовець не говорить, а в другому, як свідчить 

контекст, бажана дія не є здійсненною в прямому актуалізованому сенсі. 

В українських та англійських предикатних оптативних висловлюваннях 

зі значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого 

рівнопропорційно представлений мовець як виконавець бажаної дії (див. табл. 

4.10.). Відповідно, в українських та англійських прикладах аналізовані 

предикатні оптативні висловлювання слугують для висловлення жалю до 

самого себе, що підтверджує схильність мовця до самоаналізу та 

самовираження. 

 

Таблиця 4.10. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням нездійсненного бажання-шкодування 

стосовно минулого в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 66 3 18 3 10 

англійський 61 4 19 5 13 

 

Незначне представлення адресата та інших осіб як виконавців бажаної 

дії в обох мовах додатково підтверджують неканонічні ситуації реалізації цих 

оптативних висловлювань. Варто відзначити досить високий показник 

безособових оптативних висловлювань зі значенням нездійсненного бажання-

шкодування стосовно минулого в обох досліджуваних мовах. Очевидно, що 
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мовець схильний висловлювати шкодування без визначення конкретного 

виконавця дії та винуватця того, що бажана дія не здійснилася.  

Без суттєвих відхилень, доволі рівнопропорційно, в обох досліджуваних 

дискурсах представлені предмети бажання зі значною перевагою їх 

предметного вираження (табл. 4.11.), а також канонічні й неканонічні ситуації 

реалізації предикатних оптативних висловлювань (табл. 4.12.), що підтверджує 

універсальний спосіб представлення бажального значення у різноструктурних 

мовах. 

 

Таблиця 4.11.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням нездійсненного бажання-шкодування стосовно минулого в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 72 28 

англійський 78 24 

 

 

Таблиця 4.12.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням нездійсненного бажання-шкодування 

стосовно минулого в українському та англійському художніх дискурсах  

 

 дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

український 47 53 

англійський 44 56 

 

Аналіз предикатних висловлювань зі значенням нездійсненного 

бажання-шкодування стосовно минулого дав змогу дійти висновку про 

типовість реалізації основних параметрів оптативної ситуації в досліджуваних 

дискурсах, адже в них виявлено рівнопропорційне представлення як 

виконавців бажаної дії, так і інших параметрів оптативної ситуації. 
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4.5. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням поради/спонукання/прохання  

 

Оптативні висловлювання зі значенням поради/спонукання/прохання в 

нашому корпусі дібраних прикладів в англійській та українській мовах 

передаються і за допомогою предикатного типу оптативності. Спільною рисою 

цих висловлювань є вираження бажання з додатковим семантичним 

нашаруванням аспекту каузованості. 

Розглянемо їх функціонування в досліджуваних мовах та проаналізуємо 

з погляду кореляції категорій оптативності та імперативності.  

У наступному фрагменті українського художнього дискурсу 

спостерігаємо ситуацію діалогу, у якому один з учасників використовує 

предикатну оптативність з її дискурсотвірною функцією задля висловлення 

свого бачення бажаної реальності: 

Аня ніколи не бачила стільки квітів. Темно-червоні, на тонких довгих 

пагонах. Її улюблені. 

 – Я хочу, щоби ти йшла зі мною, – сказав він. – Без тебе мені погано. 

Я не хочу бачити, як ти ходиш з якимись ботанами, не хочу бачити тебе з 

кимось іншим. Ходімо. 

 – Куди? – спитала дівчина. 

 – Та несуттєво! Ти любиш мене. Я це точно знаю. То ж не питай 

дурниць. Ходімо. 

 – Я в піжамі. 

 – Облиш. У мене є гроші, зараз щось купимо. 

 – Але… 

 – Ходімо!  

– Ходімо! Серце мліло від його голосу, сльози стояли в горлі від нього, 

такого рідного, такого незрозумілого, чужого. Рука вже сама тягнулася в 

його долоню. – Ні, – просто сказала вона. – Ні. – Я не повернуся! – Добре. Він 

пішов геть (Теплі історії про дива, коханих та рідних, Н. Гербіш).  
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Оптативне висловлювання зі значенням спонукання розкриває оптативну 

ситуацію, у якій містяться суб‟єкт-мовець (я-він), адресат (ти-дівчина), який 

збігається із суб‟єктом висловленого в оптативній ситуації бажання, предмет 

бажання (піти). Усі компоненти експліцитно представлені та, оскільки 

використані в умовах безпосередньої ситуації спілкування, маємо 

використання дейктичних засобів я та ти, яких безпомилково ідентифікують 

учасники комунікації. Експліцитним бенефіціантом висловленого бажання є 

мовець. Бенефактивність бажаної дії для адресата не може бути встановлена, 

окрім того контекст дає змогу припустити відсутність такої бенефактивності. 

Дія є потенційно здійсненною за умови згоди самого суб‟єкта висловленого 

бажання, однак, як свідчить контекст, бажана дія не здійснилася. 

Мовець вербалізує своє бажання, спонукаючи адресата виконати бажану 

дію, а також окреслює інші бажані ним дії, у яких адресат виступає також 

суб‟єктом.  

У наступному фрагменті англійського корпусу прикладів спостерігаємо 

подібну оптативну ситуацію, де мовець висловлює своє бажання-прохання, 

водночас спонукаючи адресата до дії:  

«Good.» Billy’s eyes felt like sandpits. «I want you to come with me.» 

«John, I’m sleeping.»  

«You saw the dead. They might need to ask you things.» 

«Come on, this is private with you and them.» 

«Billy, I’m asking you.» 

 He gargled the last of his drink, crunched on a sliver of ice. «Make it about 

six, I just got into bed.» 

«Thank you.» 

«You owe me» (The Whites: a novel, H. Brandt). 

Експліцитність представлення суб‟єкта-мовця, адресата та суб‟єкта 

висловленого бажання в межах наведеної загальної канонічної ситуації 

спілкування досягається за допомогою дейктичних засобів особистого плану 

(I, you).  
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Комуніканти, очевидно, є рівними в стосунеках, оскільки прохання/ 

спонукання мовця не є обов‟язковим для виконання адресатом, хоча дія є 

потенційно здійсненною та бенефактивною, на думку мовця, для обох 

суб‟єктів. А тому реальним є лише висловлення бажання, а не бажана 

ситуація/дія. 

У наступному подібному фрагменті спостерігаємо наполегливе емоційне 

спонукання вчинити певну дію: 

«Don’t be a fool,» she replied. «I want you to leave right now.» 

The murderer strode slowly into the room without speaking.  

«What are you doing here?» Elizabeth asked a second time. 

Again, there was no response.  

«Don’t be tiresome,» Elizabeth said with growing anger. «I want you out of 

here. Right now!» (The blue journal: a Detective Anthony Walker novel, 

L.T. Graham). 

Нестандартність такої ситуації (як свідчить контекст, зустріч вбивці з 

іншим суб‟єктом) пояснює й емоційність, і рамковість оптативних 

висловлювань, адже вони обрамлюють діалог, створюючи відповідний 

когнітивно-психологічний фон. Суб‟єкт-мовець (переданий дейктичним she та 

власною назвою Elizabeth) перебуває в умовах канонічної ситуації спілкування 

з адресатом, який збігається із суб‟єктом виконання бажання. Бенефактивність 

висловленого бажання є експліцитною для самого мовця, адже відповідає його 

інтересам. Потенційність бажання залежить від волі суб‟єкта бажання, і 

наведений контекст дає змогу її кваліфікувати як потенційно здійсненну за 

певних обставин.  

Наведені оптативні мікроситуації, за спільного мовця, адресата та 

суб‟єкта виконання бажання, перебувають в гіперонімійних відношеннях, 

уточнюючи спільний предмет бажання (leave), представлений експліцитно в 

першому випадку та імпліцитно у другому модифікаторами місця (out of here) 

та часу (now). Власне ці модифікатори є дейктичними, а останній уточняє 

теперішню темпоральну орієнтацію висловленого бажання. Теперішнє 
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ототожнюється з моментом мовлення, а тому розуміється в межах наведеного 

контексту. 

У нашому корпусі українських фрагментів знаходимо приклади, у яких в 

наративному режимі в оптативних предикатних висловлюваннях зі значенням 

спонукання/поради використана власне лексема порадити: 

– Та я працюю, – каже батько. – Але ж дивись – і показав мені 

прегарний томик скандинавських казок. Я пам’ятаю ці казки ще з дитинства, 

в його перекладах, в сіреньких тодішніх виданнях. А це на крейдяному папері, в 

суперобкладинці, з ілюстраціями, а хто переклав – не вказано. Наче воно саме 

переклалося. – Певно, думають, що мене вже нема, – сумно усміхнувся 

батько. – І гонорар платити не треба. Тепер так. 

Я хотів йому порадити, щоб він подав до суду. Але ж тепер усі на всіх 

подають, за образу честі й гідності. Судів більше, ніж честі і гідності. Він не 

подасть (Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Наведена оптативна ситуація є реакцією постфактум автора 

висловлювання на описану його батьком ситуацію. Це висловлювання ми 

відносимо до автореферентних, оскільки воно адресоване самому собі і є 

певним продовженням наведеного діалогу.  

У цій оптативній ситуації бенефактивність бажання не є зрозумілою з 

контексту. Попри предметність самого предмета бажання (подати до суду), 

неможливо встановити як результат цієї дії, так і позитивність самого 

предмета бажання. Потенційність бажання варто кваліфікувати як здійсненну 

за певних обставин. 

У наступних двох фрагментах українського та англійського текстів 

спостерігаємо дискурсотвірну функцію оптативності, яка переплітається з 

індикативним описом подій. Проаналізуємо англійський приклад: 

«That should work in your favor, Malik. She’ll be grateful to you for being 

there to help her. Who knows how long she might have lain out there in the cold if 

we weren’t there? Yes, I think she will be grateful.»  
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«I don’t want her to be grateful to me. I want her to like me for who I am. 

We were just there at the right time. Anyone would have done the same thing» (A 

family affair, F. Michaels).  

Наведені дві оптативні мікроситуації, поєднані спільним суб‟єктом-

мовцем, представленим дейктичним I, адресатом в умовах канонічної ситуації 

спілкування, суб‟єктом висловленого бажання, представленим також за 

допомогою дейктичного особового займенника her, розкривають бажану для 

мовця ірреальну ситуацію. Спонукання до дії експліцитно виражене в другій 

ситуації словосполученням to like me for who I am.  

Попри позитивний предмет бажання, позитивність результату не може 

бути встановлена для інших суб‟єктів, окрім мовця. Бажана дія є потенційно 

здійсненною, однак залежить від обставин, а саме від волі суб‟єкта 

висловленого бажання. 

В українському фрагменті художнього дискурсу спостерігаємо 

актуалізацію значення спонукання до дії/прохання в усіх диктальних 

компонентах пропозиції, які перебувають в ієрархічно рівних відношеннях, 

хоча мають деякі відмінні компоненти: 

Зрозумійте, що це ніяка не гра. І я не витворюю з Вас кумира. Я хочу, 

щоб Ви до мене прийшли, або щоб я до Вас, і щоб ми завжди були разом, бо 

я Вас кохаю і не мислю себе інакше. Ми будемо як дольки однієї мармеладової 

мандарини і не триматимемо зла на час, який так підло з нас насміявся 

(Ендшпіль Адольфо або Троянда для Лізи, Т. Малярчук). 

Оптативна ситуація представлена суб‟єктом-мовцем Я, адресатом Ви і 

кількома предметами бажання – прийти до мене, прийти до Вас, бути разом. 

Суб‟єктів висловленого бажання є три, і представлені вони також за 

допомогою дейктичних засобів, зокрема особових займенників ви, я, ми. 

Відповідно маємо випадок, коли одне предикатне висловлювання я хочу 

експлікується трьома ієрархічно рівними діями, які і формують повну картину 

бажання мовця. Дії ці є бенефактивними для самого мовця і потенційно 

здійсненні за певних обставин. 
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Контекст не дає змоги встановити адресованість бажання. Імовірно, воно 

актуалізується в межах автореферентного висловлювання і є виразником 

психоемоційного стану мовця, який є закоханим і, відповідно, має потребу як 

мати плани на майбутнє з обраною особою, так і конкретизувати і 

вербалізувати їх. 

Продовження розповіді будується на використанні конструкцій 

майбутнього часу, які в цьому випадку набувають значення бажаної 

модальності. Темпоральна орієнтація ж оптативної ситуації має також 

майбутнє спрямування, і її інтенсивність посилюється прислівником завжди, 

що є додатковим підтвердженням психоемоційності розглядуваного 

висловлювання. 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням поради/спонукання/ 

прохання показав, що в українському та англійському художніх дискурсах 

виконавцем бажаної дії є переважно адресат (див. табл. 4.13.). Характерно, що 

цей показник майже однаковий в обох досліджуваних дискурсах, що свідчить 

про вагому роль оптативності у висловленні порад та спонукань саме в межах 

канонічної ситуації спілкування. 

Таблиця 4.13. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням поради/спонукання/прохання в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український - 75 10 12 3 

англійський - 68 11 16 5 

 

Як бачимо, у предикатних оптативних висловлюваннях зі значенням 

поради/спонукання/прохання в обох мовах мовець не є виконавцем бажаної 

дії, хоча в обох мовах мовець може апелювати до інших осіб, а також до себе 

та інших осіб за допомогою інклюзивних дейктичних засобів.   
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Так само рівнопропорційно в досліджуваних дискурсах представлені 

предмети бажання (табл. 4.14.), а також канонічні й неканонічні ситуації 

реалізації предикатних оптативних висловлювань (табл. 4.15.), що вкотре 

переконує нас в універсальності феномена бажання та ілюструє однотипність 

представлення бажального значення у різноструктурних мовах.  

Таблиця 4.14.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням поради/спонукання/прохання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні  

український 77 23 

англійський 90 10 

 

Таблиця 4.15.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням поради/ спонукання в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна  

український 79 21 

англійський 83 17 

 

Проведений аналіз засвідчив типовість компонентного представлення 

оптативних ситуацій, які є основою оптативних висловлювань зі значенням 

поради/спонукання/прохання. Визначено, що в обох мовах мовець не стає 

виконавцем бажаної дії, а передає цю роль переважно адресату.  

Оптативність має дискурсотвірний потенціал у цьому значенні в обох 

дискурсах. Також виявлено, що темпоральна орієнтація цих висловлювань має 

майбутнє спрямування. 
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4.6. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням вербальних дій  

 

Мовленнєва діяльність, як відомо, може бути, з одного боку, 

вираженням емоційно-психологічного стану, з іншого ж – діяльністю, 

опосередкованою розумом і волею, тобто коли відбувається добір потрібної 

інформації з метою певної взаємодії з адресатом. Процес мовленнєвої 

діяльності не має однозначного характеру, він може залежати від різних 

обставин і причин. До предикатів вербальної дії належать такі, у яких мовець-

суб‟єкт акцентує прагнення виразити що-небудь за допомогою мовленнєвого 

акту. 

У корпусі досліджуваних фрагментів англійського та українського 

дискурсів у цьому семантичному виді предикатних оптативних висловлювань 

виділяємо два типи висловлювань – перформативні та неперформативні. 

Перші спрямовані на звертання уваги адресата/слухача на намір мовця і його 

слова та дії. Другі поєднані спільною функцією декларування про можливі 

потенційні бажання, як здійсненні, так і нездійсненні. Перформативне 

значення більш поширене серед досліджуваного типу оптативних 

висловлювань. Розглянемо дискурсивні приклади. 

У наступному фрагменті англійського художнього дискурсу автор 

декларує готовність та наміри здійснити вербальну дію в ситуації, яка 

відбулася в минулому:  

29 січня. День пам’яті Героїв Крут. Ходив з малим на Аскольдову 

могилу, треба ж колись приступати до національного виховання. Хотів 

розповісти йому про наші українські Фермопіли, про тих героїв – їх було 

триста, як і спартанців, – молодесеньких, необстріляних, що вступили в бій з 

п’ятитисячною армією Муравйова і полягли юними обличчями у закривавлений 

сніг (Записки українського самашедшого, Л. Костенко).  

Ця оптативна ситуація представлена одним оптативним висловлюванням 

з імпліцитно представленим мовцем, предметом бажання (розповісти про наші 
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українські Фермопіли, про тих героїв). Видова форма вербального дієслова 

вказує на одноразовість бажаної дії. Відповідна минула спрямованість 

висловлювання дає підстави стверджувати, що бажана дія стала 

нездійсненною, зі слів самого автора. Мовець стверджує, що бажання було в 

минулому, однак його теперішня актуалізація є неможливою, а майбутня – 

сумнівною. Бенефіціантів бажаної дії неможливо встановити з наведеного 

контексту. Навіть самого автора немає як лінгвістичних, так і 

екстралінгвістичних підстав вважати таким бенефіціантом. 

У наступному фрагменті спостерігаємо подібну ситуацію, однак у 

заперечній формі: 

Я зовсім не хочу цим сказати, ніби пан Янукович не має за собою 

ніякого реального електорату, окрім як по тюрмах та психіатричних лікарнях 

(100% голосів за Януковича в обох категоріях!). Він, безумовно, його має – 

особливо на сході та півдні країни, де людей тривалий час було ізольовано від 

будь-якої інформації, опріч тої, що надавалась проурядовим та російським 

телебаченням, особливо ж серед виборців похилого віку, які продовжують 

існувати у своєму віртуальному СРСР (Let my people go, О. Забужко). 

Оптативна ситуація представлена суб‟єктом-мовцем (дейктичне я), 

імпліцитним адресатом (адресат твору, читач), предметом бажання (цим 

сказати) та інтенсифікатором бажання зовсім, який передає градуальний 

компонент пропозиції. 

Наведене оптативне висловлювання характеризує бенефактивність 

невстановленого спрямування, оскільки контекст не дає змоги встановити, чи 

відповідає бажана дія суб‟єктам ситуації. Однак припускаємо, що все ж таки 

можна вести мову про мовця-бенефіціанта заявленого бажання, оскільки 

виходимо з логіки доведення від супротивного, тобто міркувань 

ненашкодження своїм бажанням собі. Перформативність бажаної вербальної 

дії може передатися формулою «не хочу казати – не кажу», яка показує 

одночасність дії, тобто характеризує її як часовий, так і аспектуальний плани. 
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Окрім того, це дає змогу характеризувати бажання як потенційно здійсненне, 

на що вказують як лінгвістичні факти (теперішній час), так і контекст. 

У наступному фрагменті спостерігаємо виразне протиставлення 

реальності та бажаної дійсності для мовця. Реальність детально описана, а 

бажана дійсність представлена лише одним оптативним висловлюванням, 

однак це дає змогу протиставити компоненти ситуації як у реальному, так і в 

оптативному вимірах: 

«Mom, you’re crying.» «Am I? I want to tell him the truth, but I can’t. It 

embarrasses and shames me, this failure. At my age, I should not be afraid of 

anything certainly not my own past» (The nightingale, K. Hannah). 

У цій оптативній ситуації, яка розгортається в межах канонічної ситуації 

спілкування між матір‟ю та її дитиною, маємо такі компоненти: 

1) суб‟єкта-мовця, представленого безпосередньо за допомогою 

дейктичного особового займенника I та опосередковано іменником Mom, про 

що свідчить звертання в репліці, яка передує оптативному висловлюванню; 

2) адресата висловлювання, якого контекст дає нам змогу визначити як 

дитину мовця; 

3) суб‟єкт висловленого в оптативній ситуації бажання, який збігається з 

автором висловлювання; 

4) предмет бажання to tell him; 

5) об‟єкт бажання the truth. 

Протиставлення реальності та оптативної реальності дає також підґрунтя 

для кваліфікації потенційності та бенефактивності бажання. Ситуація 

виконання бажання, а саме висловлення правди, з погляду мовця є 

позитивною, як стосовно предмета, так і результату. Безперечно, мовець є 

бенефіціантом цієї бажаної дії. Потенційність бажання не може бути 

визначеною в наведеному контексті, однак, враховуючи бажання авторки 

висловлювання, її негативну оцінку реальності без здійснення цього бажання, 

ми кваліфікуємо його як потенційно здійсненне за певних обставин. Очевидно, 

що такими обставинами є психологічні перепони, зокрема подолання страху (I 
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should not be afraid of anything), почуття сорому за власні неуспішні вчинки (It 

embarrasses and shames me, this failure).  

Отже, навіть в одиничному оптативному висловлюванні є змога 

комплексно уявити та проаналізувати актуалізовану бажану ситуацію. 

Дискурсотвірна функція оптативності спостерігається й у 

висловлюваннях зі значенням вербальної дії: 

On the table next to your bed sits a strip of foil-wrapped tablets. You have 

tried to discuss these four tiny items, to discuss the efficacies, side effects, and 

complication rates of medical abortifacient regimens. For example: Rates of nausea, 

vomiting, fever or chills, and diarrhea were 43%, 26%, 32%, and 23%, respectively. 

Esprate, she tells you. But you don’t want to wait (1). You want to discuss your role 

in this, your determination to do the right thing, and your concern for her well-

being (2). Respectively. You want to tell her that 51,5% of women in Vietnam 

would recommend this method of abortion to a friend (3). You do not want to 

discuss vaginal administration (4) (Embarazada, A.F. Altschul). 

Подібно до попередніх проаналізованих фрагментів у цьому маємо 

вираження контрасту між реальністю та бажаною дійсністю. Оптативна 

ситуація є комплексною та складається з кількох мікроситуацій, поєднаних 

спільними компонентами. Отже, спільними є автор висловлювання, 

представлений імпліцитно, адресат, представлений особовим займенником 

you, що підтверджує канонічність розмови, та суб‟єкт висловленого в 

оптативних ситуаціях бажання, який збігається з адресатом висловлювання. 

Відмінними в цих оптативних мікроситуаціях є предмет та об‟єкт 

бажання: 

1) предмет to wait; 

2) предмет to discuss, об‟єкт your role in this, your determination to do the 

right thing, and your concern for her well-being; 

3) предмет to tell her, об‟єкт that 51,5% of women in Vietnam would 

recommend this method of abortion to a friend;  

4) предмет to discuss, об‟єкт vaginal administration. 
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Очевидно, що перший предмет бажання не належить до вербального 

типу дієслів, а його вживання вкотре підтверджує дифузність оптативності в її 

дискурсивній реалізації. Останні три предмети належать до вербального типу 

та вказують, що суб‟єкт бажаної дії має намір вчинити перформативні дії, які 

передбачають дію суб‟єкта в третій ситуації та кооперацію з іншим суб‟єктом 

у другій та четвертій, адже дієслово discuss має значення «talk about 

(something) with a person or people» [362] – говорити про щось з людиною чи 

людьми. Окрім вербального значення це дієслово має ментальну складову, а 

тому це ще раз підтверджує дифузність типологічних значень категорії 

оптативності.  

Емоційно-психологічний контекст, стан мовця, а також стилістика 

висловлювань не дає нам змоги встановити бенефактивність бажаних дій ані 

для мовця, ані для адресата чи інших суб‟єктів, про які згадують у фрагменті. 

Так само потенційність дії можна кваліфікувати як таку, шо не має вказівки на 

здійсненність у межах наведеного контексту. 

Отже, у цьому фрагменті оптативність має дискурсотвірний характер, 

оскільки вона зорганізовує зміст висловлювання, а деталізація предметів 

бажання дає змогу комплексно представити бажану ситуацію та всіх залучених 

суб‟єктів. 

У низці прикладів з нашого корпусу знаходимо перформативне 

вживання предиката оптативних конструкцій, які окрім експлікації намірів 

мають значення виконання дії, як-от:  

1) Her frown became deeper. «And now that you’ve gotten that off your chest, 

I suppose you want to complain about the circus going on at the state capitol in 

Sacramento.» He shrugged (Ultraviolet Night, J. Young); 

2) There’s much to discuss, but he was right about commercial journalism. I 

will have to tone it down for the readers of Remoulade. I want to ask about the 

«repressive desublimation» of advanced industrial society, a key idea in One-Di-

mensional Man, because it seems to me that maybe it’s not such a bad deal for the 

masses, however elitist that sounds (The One-Dimensional Man, L. Gallo); 
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3) «United States Postal Service Information, how may I direct your call?» «I 

want to complain about one of your mailmen.» «Just a moment, sir. Let me transfer 

you to our Personnel department» (The Mailman, B. Little). 

Проаналізуємо наведені фрагменти за порядком, беручи до уваги як 

складові оптативної ситуації, так і характер предикатів.  

Отже, у першому фрагменті складовими оптативної ситуації є мовець, 

адресат, який збігається із суб‟єктом виконання бажання і представлений 

особовим займенником you. Спілкування відбувається в межах канонічної 

ситуації. Предметом бажання є to complain, а об‟єктом – about the circus going 

on at the state capitol in Sacramento. Бенефактивність висловленого бажання не 

може бути виразно встановлена з наведеного контексту, однак, виходячи з 

принципу авторизованості, припускаємо, що бенефіціантом бажаної дії є сам 

автор висловлювання, який виражає свій суб‟єктивний погляд стосовно 

реальності. 

Особливістю оптативних предикатних висловлювань зі значенням 

вербальної дії є їх потенційна кваліфікація, адже саме їх перформативна 

складова вказує на реалізацію висловленого бажання в режимі теперішнього 

часу. У наведеному прикладі мовець не лише висловлює бажання 

поскаржитись, а й вербалізацією предмета бажання здійснює акт скарження. 

Так, спостерігаємо значення «хочу скаржитись – скаржуся». Отже, 

потенційність бажаної дії такого виду оптативних висловлювань варто 

кваліфікувати як здійсненну, що зрозуміло як із контексту, так і з вербального 

представлення бажання. 

У другому фрагменті подібна за складовими оптативна ситуація теж 

представлена мовцем (особовий займенник I), імпліцитним адресатом, 

предметом бажання to ask та об‟єктом about the «repressive desublimation» of 

advanced industrial society, a key idea in One-Di-mensional Man.  

Знову ж таки маємо випадок експліцитної вказівки на реалізацію 

висловленого бажання в режимі теперішнього часу. Модель «хочу спитати –

питаю» завдяки розлогому об‟єкту бажання набуває ознак індикативності та 
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дає змогу визначити бажану дію як потенційно здійсненну. Адже цей об‟єкт є 

вичерпним мовним представленням цього компонента пропозиції. 

Бенефактивність висловленого бажання за принципом авторизованості 

стосується тільки суб‟єкта-мовця.  

У третьому фрагменті, який також представлений одним оптативним 

висловлюванням, спостерігаємо ті самі складові, що і в попередніх, а саме: 

мовця (особовий займенник I), імпліцитного адресата, предмет бажання to 

complain та об‟єкт one of your mailmen.  

На відміну від попереднього фрагмента, у цьому об‟єкт бажання не є так 

вичерпно описаний, однак лише вказівка на нього за допомогою іменникової 

номінації дає змогу зрозуміти, на кого хоче поскаржитися автор 

висловлювання та конструювати бажану для нього картину подій. Бажана дія, 

відповідно, є бенефактивною для мовця, однак характер предиката дає 

підстави стверджувати про її небенефактивність для іншого суб‟єкта, а саме 

того, на кого спрямована бажана для мовця дія one of your mailmen. Окрім 

того, позитивним може бути результат дії, а сама дія, за визначенням, 

пов‟язана з негативними відчуттями complain «express dissatisfaction or 

annoyance about something» – висловлювати незадоволення чи роздратування 

стосовно чогось [362], не є позитивною.  

Потенційність дії визначає та ж експлуатована модель «хочу 

скаржитися – скаржуся», що дає підстави кваліфікувати дію як потенційно 

здійсненну. 

Отже, як показують спостереження, перформативне значення з‟являється 

переважно там, де до дієслова у формі 1 особи однини додається інфінітив 

дієслів мовлення, мовленнєвої або етикетної поведінки (зі значеннями 

«заперечити», «попередити», «запитати», «попрощатися», «сказати» тощо). 

Наступний фрагмент варто проаналізувати як щодо перформативності 

дієслів аналізованого значення, так і щодо темпоральної орієнтації 

висловлювання:  
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Між іншим, з нею теж щось не гаразд. Наслухавшись новин з 

радіоточки на кухні, вона починає таке щось вигукувати, хоче з кимсь 

поділитися, не може переварити цей інформаційний коктейль і просто 

кричить: «Та що ж це робиться?!» (Записки українського самашедшого, 

Л. Костенко).  

Автор опосередковано описує бажання іншого суб‟єкта (вона), бажання, 

яке не просто потенційне, а здійснюється в той же момент. Отже, оптативна 

ситуація представлена мовцем, автором твору, імпліцитним адресатом 

(читачем), предметом бажання (поділитися з кимсь) та суб‟єктом виконання 

бажання (вона). Бенефактивність бажаної дії стосується саме суб‟єкта 

виконання бажання, представленого особовим займенником 3 особи однини 

вона.  

Часова орієнтація бажання – на майбутнє, яке межує з теперішнім, із 

моментом мовлення. Автор, описуючи реальну подію, уводить свої рефлексії 

за допомогою саме оптативного висловлювання і поєднує дійсність і 

сприйняття бажання іншого суб‟єкта. Така опосередкована інтерпретація 

притаманна саме наративу. 

Якщо оптативні предикатні висловлювання зі значенням вербальних дій 

уживаються не в умовах канонічної ситуації спілкування, то дія має майбутнє 

спрямування, а не позначає актуалізації в теперішньому за моделлю «хочу 

робити – роблю», наприклад: 

1) Не знаю, чи зараз теж так, а чи, може, відповідальність на себе 

перейняла якась інша мама. У всякому разі хочу в неї запитати, що це за 

фокуси посеред жовтня, нехай опам’ятається – зараз усім погано – не 

тільки їй (Ендшпіль Адольфо або Троянда для Лізи, Т. Малярчук); 

2) I don’t think there is anything wrong with being nice to people, even if you 

have to lie. She tells me I’m a good person. I like hearing this because it’s true. She 

tells me not everyone is a good person, but most people are, at least her clients. I 

want to ask how many she has, if she sees all of them here, but I don’t. I want to 

ask if any of them ask for anything crazy. I want to ask if she has a menu, any 
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hard limits. But you can’t ask these kinds of questions the first time you see 

someone, the first time you’ve been inside their house (Big People Everywhere, 

R. Lopez). 

Два наведені фрагменти з різних мов мають спільну рису – в обох 

мовець актуалізує своє бажання в межах автореферентного дискурсу, 

омовлюючи його, із контекстуальною вказівкою на потенційність дії.  

У першому фрагменті оптативна ситуація представлена одним 

оптативним висловлюванням, компонентами якого є автор, виражений 

імпліцитно, однак дейктичну вказівку на нього бачимо (хочу, форма 1 особи 

однини), який збігається, як зрозуміло з контексту, із суб‟єктом висловленого 

бажання, предмет бажання (в неї запитати) та об‟єкт бажання (що це за 

фокуси посеред жовтня). Виходячи з принципу авторизованості бажання, 

можна кваліфікувати автора висловлювання як бенефіціанта бажання, адже 

саме мовець отримає вигоду від отриманих у разі виконання бажання знань, 

тієї інформації, якої автору бракує. 

У другому фрагменті спостерігаємо оптативність у її дискурсотвірній 

функції. Висловлення бажань у межах цього типу дискурсу дають підстави 

стверджувати, що бажання ці мають емоційно-психологічне забарвлення, вони 

є продовженням певного реального діалогу, який наявний у теперішньому, 

навіть у цей момент, однак реальність та бажана дійсність залишаються 

паралельними світосприйняттями, вони не перетинаються, а остання 

залишається актуальною лише в думках мовця.  

Отже, оптативна ситуація є комплексною та складається з трьох 

мікроситуацій, які перебувають в ієрархічно рівних відношеннях. Вони 

поєднані спільним автором, представленим особовим займенником 1 особи 

однини I, адресатом (автореферентне висловлювання), суб‟єктом виконання 

бажання, який збігається з мовцем, а також предметом бажання (to ask). 

Відмінними в усіх мікроситуаціях є об‟єкти бажання, а саме: 

1) how many she has, if she sees all of them here;  

2) if any of them ask for anything crazy;  
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3) ask if she has a menu, any hard limits.  

Перша мікроситуація представлена комплексним об‟єктом. Детальна 

вербалізація бажаного, із залученням інших суб‟єктів, дає змогу повною мірою 

уявити сферу зацікавлення автора та змоделювати бажану для нього ситуацію. 

Усі бажані дії є потенційно здійсненними, однак автор, у цьому ж фрагменті, 

наводить аргументи для їх невиконання (But you can’t ask these kinds of 

questions the first time you see someone, the first time you’ve been inside their 

house). Такий стиль викладу, об‟єктивація бажаного та аргументація є 

показниками автореферентного дискурсу і можуть кваліфікуватися як розмова 

самого з собою. У цьому фрагменті можна виокремити бажаного адресата, 

яким буде реальний співрозмовник автора. 

Бенефіціантом дії в цій оптативній ситуації є мовець. Наведений 

контекст не дає підстав так кваліфікувати інших суб‟єктів (she, they). Окрім 

того, позитивність, корисність предмета та об‟єкта бажання не може бути 

встановлена, адже вони є вербально-ментальними діями, які передбачають 

обмін інформацією. 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням вербальних дій показав, 

що в англійському дискурсі виконавцем бажаної дії є переважно мовець, а в 

українському дискурсі мовець частіше апелює до адресата та до інших осіб 

(див. табл. 4.16.). 

Таблиця 4.16. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням вербальних дій в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат  
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 22 38 9 31 - 

англійський 33 25 12 17 - 
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Примітно, що аналізованих оптативних висловлюваннях виконавці 

бажаної дії розподілені майже рівномірно, що підтверджує універсальність 

способів вираження бажання у різноструктурних мовах. 

Доволі рівнопропорційно в обох досліджуваних дискурсах представлені 

предмети бажання (табл. 4.17.), а також канонічні й неканонічні ситуації 

реалізації предикатних оптативних висловлювань (табл. 4.18.). 

Таблиця 4.17.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням вербальних дій в українському та англійському художніх 

дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні  метафоричні 

український 54 46 

англійський 61 39 

 

Таблиця 4.18.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням вербальних дій в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна  неканонічна 

український 59 41 

англійський 53 47 

Отже, оптативні предикатні висловлювання зі значенням вербальних дій 

в обох досліджуваних мовах мають спільні риси. Проаналізовані фрагменти 

дібраних прикладів дали змогу виділити перформативні та неперформативні 

значення дієслів в оптативних висловлюваннях. Показано, що такий тип 

значень актуалізується в різних оптативних ситуаціях, як у дискурсотвірному 

вимірі, так і в одиничних висловлюваннях. Темпоральна характеристика має 

майбутню орієнтацію, однак майбутнє може межувати з теперішнім, навіть 

власне моментом мовлення. 
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4.7. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням намірів комплексної діяльності  

 

Під комплексною діяльністю ми маємо на увазі цілу низку різнорідних 

дій – як фізичних, так і ментальних. Як правило, ці висловлювання спрямовані 

у віддалене майбутнє. Комплексна дія (діяльність) дистанційована від моменту 

мовлення, а тому має майбутнє спрямування. Слід зазначити, що як в 

українському, так і в англійському дискурсах найбільш частотними є 

оптативні висловлювання стосовно намірів підвищити рівень своєї 

компетенції, зокрема професійної, здобути освіту чи поглибити знання в 

певній галузі. Це ще раз підтверджує антропоцентричну природу категорії 

оптативності та свідчить про переважну вербалізацію універсальних бажань. 

Наприклад, в англійському та українському корпусах прикладів 

знаходимо актуалізацію бажання вивчати щось, що має різноманітні об‟єкти, 

представлені як однією номінацією, так і детальними та розлогими 

поясненнями. Наведемо для ілюстрації приклади:  

1) «Thank you,» she murmured. «I understand you want to study 

journalism,» Anna Lee continued. Ali had discussed her long-held secret ambition 

once or twice with Mrs. Casey, her journalism teacher, but since going to college 

seemed like an impossible dream at the moment, Ali was trying to think about the 

future in somewhat more realistic terms – like maybe going to work for the phone 

company. «I may have mentioned it,» Ali managed. «You’ve changed your mind 

then?» Anna Lee demanded sharply. «You’re no longer interested in journalism?» 

«It’s not that,» Ali said forlornly, «it’s just...» «Just what?» «I still want to study 

journalism,» Ali said at last, «but I’ll probably have to work a couple of years to 

earn money before I can think about going to college» (Hand of evil, J.A. Jance);  

2) «I was wondering,» I said, «if you wouldn’t mind supervising an 

independent project.»  

«That depends,» he responded, «on what you’d like to study.» 

«Me,» I said. «I want to study me.»  
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We started with black folklore and history. Next we moved on to blues and 

jazz, and then we covered a broad range of black literature and culture. We studied 

black intellectuals and philosophers, sociologists, anthropologists, activists, 

filmmakers, and ex-cons. For four years, we dissected nearly every aspect of black 

life and thought (Dragon Slayers, J. Walker);  

3) Одначе, маючи бажання вивчати в архівах тактику війни НКВД-

КҐБ проти українських партизанів Другої світової (частина дії мого нового 

роману, працю над яким перебила мені нинішня виборча драма, відбувається в 

1940-ві роки), впізнаю серед виборчих технологій цієї осені аж надто багато 

тогочасних прийомів (Let my people go, О. Забужко). 

В усіх трьох фрагментах оптативна ситуація представлена одним 

висловлюванням (окрім першого, про що детальніше нижче) та подібними 

компонентами, а саме мовцем (представленим експліцитно за допомогою 

особових займенників I у першому та другому фрагментах та дієсловами у 

формі першої особи однини у розширеному контексті фрагменту), адресатом 

(у першому та другому фрагментах в умовах канонічної ситуації спілкування 

адресатом є співрозмовник, а в третьому – потенційний читач). Предметом 

бажання в усіх випадках є бажання здобути нові знання: want to study у перших 

двох фрагментах, маючи бажання вивчати – у третьому. А от об‟єкти бажання 

представлені в різний спосіб. 

У першому фрагменті об‟єктний компонент пропозиції вербалізований 

однією іменниковою номінацією journalism, яка позначає виключно сферу 

діяльності, у якій суб‟єкт виконання бажання (а в цьому випадку це адресат, 

представлений особовим займенником 2 особи однини you) хоче здобути 

навички та досягнути певного рівня. Бенефіціантом виконання бажання є саме 

адресат, тобто суб‟єкт виконання бажання. Корисність дії для суб‟єкта 

визначена як авторизованістю бажання, так і контекстом. Корисність предмета 

бажання визначена універсальним прагненням людей до знань, до підвищення 

рівня власної компетентності та розширення вмінь та навичок. Окрім того, 

наведений контекст дає підстави стверджувати, що вивчення журналістики є 
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мрією адресата (an impossible dream). Потенційність бажання варто 

кваліфікувати як здійсненне за певних обставин. Хоча на теперішній для 

учасників розмови час це є нереальним (an impossible dream), суб‟єкт 

виконання бажання міркує про своє майбутнє в інших категоріях (think about 

the future in somewhat more realistic terms like maybe going to work for the phone 

company; but I’ll probably have to work a couple of years to earn money before I 

can think about going to college), у майбутньому воно може здійснитися, адже 

автор підтверджує своє бажання продовжити навчання в обраному напрямку. 

У цьому фрагменті один предмет та об‟єкт бажання вжиті у двох 

оптативних висловлюваннях, які створюють фрейм здійсненного бажання та є 

актуалізаторами дискурсотвірної ролі оптативності. Ці оптативні 

висловлювання конструюють бажану для суб‟єкта виконання бажання 

дійсність, який у першій мікроситуації є адресатом, а в другій виступає 

мовцем. Відповідно, мовець першої мікроситуації є адресатом у другій.  

У другому фрагменті об‟єкт представлений лаконічно за допомогою 

дейктичних засобів, а саме особовим займенником 1 особи однини me, і може 

бути зрозумілим тільки в контексті ситуації спілкування. Нетиповість та 

метафоричність об‟єктного компонента пропозиції не мають типового для 

такого випадку психо-емоційного навантаження, а, як свідчить подальше 

розгортання контексту, є оманливими, адже об‟єкт пояснюється в цілком 

предметних термінах, що свідчить про його реально-конкретну природу. Адже 

мовець зайнявся детальним вивченням усього, що пов‟язано з його афро-

американським походження – black folklore and history, blues and jazz, black 

literature and culture, black intellectuals and philosophers, sociologists, 

anthropologists, activists, filmmakers, and ex-cons. Отже, бажанням автора 

висловлювання було вивчення різних аспектів життя чорношкірих людей 

(every aspect of black life and thought).  

Бенефіціантом бажаної дії є, безперечно, мовець, однак, зважаючи на 

контекст, дозволимо висловити припущення, що, оскільки адресат погодився 

вивчати цю сферу, то його воля до дії свідчить про бенефактивність цього 
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бажання і для іншого суб‟єкта ситуації. У цьому випадку маємо корисність як 

предмета та об‟єкта бажання, так і результату бажаної дії. Виключно 

звернення до контексту дає змогу усвідомити цю корисність результату, адже 

для адекватного тлумачення необхідне знання об‟єкта, який, як ми вже 

пояснювали, має позірну метафоричну природу. Потенційність бажання 

визначаємо як здійсненну за певних обставин, що зрозуміло з контексту. 

У третьому фрагменті українського художнього дискурсу об‟єктом 

бажання є отримання інформації стосовно певних аспектів суспільного життя, 

зокрема тактики війни НКВД-КҐБ проти українських партизанів Другої 

світової. Предметність цього об‟єктного компонента пропозиції не викликає 

сумніву. Зважаючи на його значення, не можна вести мову про позитивність 

об‟єкта, а тільки про позитивність предмета бажання (вивчати). Бенефіціантом 

дії є автор висловлювання, який водночас є і суб‟єктом виконання бажання. 

Отже, можна підсумувати, що предметом бажання в оптативних 

предикатних висловлюваннях зі значенням комплексного наміру переважно є 

довготривала мрія, яка конструює майбутнє суб‟єкта, або ж комплексний план 

тактичного характеру, який має реалізуватися в близькому майбутньому. 

Комплексність дії в оптативних висловлюваннях досліджуваного типу 

може й не бути детально експлікованою, наприклад: 

На той час Зося вже знала про кохання, про те, що грубі тваринні 

створіння – чоловіки – прагнуть заволодіти неземними істотами, якими 

були жінки. Вона боялася цього і... І прагла, бо зміркувала, що раз чоловіки 

хочуть ними володіти, значить, це є метою їхнього життя (Століття 

Якова, В. Лис). 

 У цьому фрагменті предмет бажання (заволодіти) є не фізичною дією, а 

саме комплексною за характером її сприйняття автором висловлювання. 

Бенефактивність та потенційність бажаної дії неможливо встановити, а тому 

ми їх визначаємо як такі, що не мають вказівки на корисність та здійсненність. 

Або ж: 
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Думаю, що чимось проштрафився наш Пашенька, бо таки якийсь 

невеселий він ходив наостанці. Сказав мені, що хотів би, щоб його жінка так 

його захищала, як я Толю, – в маминому голосі, теж немов підпушеному 

зсередини, виразно чути нотки гордощів: може, думає Дарина, це й була їй 

найбільша підтримка за весь той час, коли вона лишилася сама?.. (Музей 

покинутих секретів, О. Забужко). 

У цьому прикладі комплексна бажана дія (захищати) експлікована 

референційно (так, як я Толю), що передбачає звернення до ширшого 

контексту задля розуміння.  

Суб‟єкт бажаної дії висловив бажання, яке є для нього бенефактивним та 

потенційно здійсненним, а також передбачає залучення іншого суб‟єкта дії. 

Так само аналогічна скупа експлікація комплексності дії в наступному 

прикладі: 

«Wait a second, Coffin,» Boyle said, holding up a hand. «Am I getting the 

impression that you want to participate in this investigation?»  

«I hope not,» Coffin said. 

«You’re trying to prove something, is that it? That you’ve still got the old 

mojo?» ( Mating season, J. Loomis).  

У цьому фрагменті автор висловлювання робить припущення стосовно 

бажання іншого суб‟єкта, його співрозмовника, адресата висловлювання. 

Оптативна ситуація містить такі компоненти: мовця, який представлений 

особовим займенником 1 особи однини і має дейктичну інтерпретацію, 

адресата, що представлений особовим займенником 2 особи однини і 

збігається із суб‟єктом виконання бажання, предмет бажання, який позначає 

бажану дію брати участь у розслідуванні (to participate in this investigation). 

Контекст не дає змоги встановити бенефіціанта бажання, а також 

потенційність бажаної дії, яку ми кваліфікуємо як бажання без вказівки на 

здійсненність. Бажання суб‟єкта змінити реальну ситуацію озвучує мовець, 

однак подальший їх діалог не уточнює можливих сценаріїв реалізації цього 
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задуму. Отже, в оптативних висловлюваннях можуть актуалізуватися бажання 

без уточнень та конкретизації. 

У нашому корпусі прикладів є фрагменти, у яких аналогічний предмет 

бажання вжито у значенні комплексної дії, що поєднує очікувану реальність і 

дійсну реальність: 

Я от цілу ніч думала і вирішила: ми могли б втекти з тобою до Бразилії 

– о – це країна чудес там можна вирощувати каву, а я хочу брати участь у 

ріодежанейрівських карнавалах і там повно старих товстих жінок які 

розплітають свої груди мов коси – а коли йде дощ у тій країні чудес цвітуть 

гігантські квіти-паразити і цвітуть рівно сорок днів доки ллє з неба і вода 

зливається через їхні опуклі суцвіття в землю як через каналізацію разом зі 

слонами міхами кави і тими хто не втримався (Ендшпіль Адольфо або 

Троянда для Лізи, Т. Малярчук). 

Оптативна ситуація представлена одним висловлюванням, яке містить 

експліцитно представлені суб‟єкта-мовця, який збігається із суб‟єктом 

виконання бажання (я), адресата-читача, предмет бажання (брати участь у 

ріодежанейрівських карнавалах). У цьому фрагменті ми бачимо оптативну 

ситуацію на фоні опису дійсної реальності, а саме того, що можна побачити у 

Бразилії. Реальність опису деталізована і створює комплексне тло для 

інтерпретації бажання автора. 

Наступний приклад варто проаналізувати з погляду поєднання контрасту 

ірреальності та реальності та дискурсотвірної ролі предикатної оптативності: 

І коли сотні тисяч прибулих запрудили місто, двері наших осель 

відчинилися навстіж, як обійми, і ми повалили пачками, десятками тисяч на 

Майдан, у Будинок профспілок, де отаборився штаб, і казали – у мене є вільна 

кімната, а в мене дві, а в мене заміський будинок стоїть порожній, можу 

примістити душ із сорок-п’ятдесят, а я хочу помогти грішми, а я хочу дати 

десять мішків картоплі, а я не маю нічого, то хоч мітлу в руки дайте, – на 

мурах і автомобілях з’явилися написи «Любов переможе!»… (Let my people go, 

О. Забужко).  
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Автор виразно змальовує картину навколишньої дійсності, а також за 

допомогою предикатної оптативності, вербалізуючи прагнення суб‟єктів дії, 

конструює картину бажаної реальності з погляду тих самих суб‟єктів. 

Комплексність дії ми кваліфікуємо як таку, що складається з кількох бажаних 

дій, а в цьому випадку виключно предметного характеру. 

Також у нашому корпусі прикладів знаходимо ілюстрації 

дискурсотвірної функції оптативності, яка будується за допомогою контрасту: 

Emma looked at Chris until he turned his head. «Now listen, Chris. Lia’s 

worked hard since the first grade.» «No! Girls should finish high school, marry, 

have babies!» Lia burst out, «I don’t want to get married. I want to get an 

education!» Chris shook his head with finality. «You go to university, you learn how 

to smoke.» «Mellie goes to the university!» Lia said, tears spilling down her face 

(Rain in the Valley, H. Papanikolas).  

У цьому фрагменті оптативна ситуація вербалізується двома 

висловлюваннями, які утворюють дві оптативні мікроситуації, і містить 

спільного для обох мовця (як зрозуміло з контексту, Lia), який об‟єктивується 

особовим займенником 1 особи однини I, адресата, представленого в межах 

канонічної ситуації спілкування. Предмети та об‟єкти бажання 

протиставляються мовцем й утворюють бінарну опозицію «to get married 

(одружитися) – to get an education (здобути освіту)». У першій мікроситуації 

бажана реальність вербалізується за допомогою заперечення, що і є основою 

контрасту обох реальностей. Автор висловлювання, адекватно оцінюючи 

реальну дійсність, конструює дві паралельні можливості стосовно свого 

майбутнього. Одруження та здобуття освіти є діаметральними 

протилежностями у світогляді мовця, і, усвідомлюючи потенційність обох 

варіантів, суб‟єкт висловленого в оптативній ситуації бажання, яким є власне 

автор висловлювання, виразно вербалізує бенефактивність омовлених дій. 

Попри їх корисність, адже з погляду загальнолюдських цінностей і одруження, 

і здобуття освіти є позитивними процесами, бенефактивним у першому 
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випадку буде лише невиконання вербалізованої дії, що, власне, і є бажаною 

дією.  

Цікаво також відзначити, що разом з декларацією задуму чи наміру всі ці 

висловлювання відображають і прагнення суб‟єкта, висловленого в оптативній 

ситуації бажання, до ідеалу, на його думку, цілком досяжного. У цьому 

фрагменті це і є здобуття освіти й неодруження.  

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням намірів комплексної 

діяльності показав, що в обох досліджуваних дискурсах мовець частіше 

апелює до адресата та інших осіб (див. табл. 4.19.). 

Таблиця 4.19. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням намірів комплексної діяльності в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат  
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 10 44 9 37 - 

англійський 12 48 7 33 - 

 

У цьому виді оптативних висловлювань виконавці бажаної дії 

розподілені майже рівномірно. 

Рівнопропорційно в обох досліджуваних дискурсах представлені 

предмети бажання (табл. 4.17.), а також канонічні й неканонічні ситуації 

реалізації предикатних оптативних висловлювань (табл. 4.18.). 

Таблиця 4.20.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням намірів комплексної діяльності в українському та 

англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 73 27 

англійський 88 12 
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Таблиця 4.21.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням намірів комплексної діяльності в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна  Неканонічна 

український 53 47 

англійський 59 41 

 

Проведений аналіз предикатних оптативних висловлювань зі значенням 

намірів комплексної дії показав їх типове представлення стосовно основних 

параметрів оптативної ситуації. Виявлено як дискурсотвірну реалізацію 

оптативності у цьому значенні, так і дифузність представлення оптативних 

значень. 

 

4.8. Семантико-прагматичні особливості предикатних оптативних 

висловлювань зі значенням фізичної дії, спрямованої на зміну структури 

об’єкта  

 

Подібний тип висловлювань увживається насамперед у діалогах, коли 

мовець намагається пояснити свої дії в момент мовлення або в найближчому 

майбутньому. Ці звичайні дії є узуальними. Загальний логічний зміст подібних 

висловлювань – декларація мовця про намір змінити, перетворити вихідний 

незадовільний стан об‟єкта. Ця діяльність також може бути названа 

бенефактивною діяльністю, тобто представляє вигоду і користь для суб‟єкта 

дії, що одночасно є і мовцем. Цей тип конструкцій можна порівняти зі 

способом вираження впевненості: буду мити, буду фарбувати тощо. На нашу 

думку, це модальна форма. Дієслово бути в таких конструкціях висловлює 

модальний зміст – інтенсивної потенційної дії. Крім того, тут виразно 

проявляється семантичний компонент намір, який також можна порівняти з 

модальним сенсом необхідності. Дія, експлікована наміром, може бути 

спрямованою на створення нового вигляду або якості об‟єкта. 
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У цьому випадку стан дієвої волі поширюється на всю ситуацію: намір 

здійснити комплексні дії із запланованим результатом. Намір, спрямований на 

зміну вигляду, створення нового об‟єкта, може мати також характер 

інволюнтивного стану. 

Наприклад, плани збудувати щось передбачають волю суб‟єктів 

виконання і, окрім того, є комплексною дією, що свідчить про дифузність 

типологічних значень категорії оптативності: 

«Злагода! Єдність!» – товчуть, як у ступі, а де ж та єдність? 

Перегризлися між собою. Хочуть збудувати державу. Так державу ж треба 

будувати з підмурка, щоб кожен свою цеглинку поклав. А з того каміння, що 

за пазухою, держави не збудуєш (Записки українського самашедшого, 

Л. Костенко). 

У цьому фрагменті оптативна ситуація містить автора висловлювання, 

присутність якого ми розуміємо, адресата-читача, суб‟єкта виконання 

бажання, представленого дієсловом у 3 особі множини, предметом бажання 

(збудувати) та об‟єктом бажання (державу). Суб‟єкти бажаної дії виходять із 

прагматичної пресупозиції про відсутність держави, а тому вони хочуть її 

збудувати. На фоні того, що мовець має своє уявлення про процес будування 

держави (державу ж треба будувати з підмурка, щоб кожен свою цеглинку 

поклав), оцінює та критикує наявні підходи та методи (з того каміння, що за 

пазухою, держави не збудуєш), він/вона виділяє наміри та бажання інших 

суб‟єктів стосовно державотворення. Дію варто кваліфікувати як потенційно 

здійсненну. 

У корпусі наших прикладів знаходимо ілюстрації негативних предметів 

бажання, пов‟язаних не з творенням чогось нового, а з руйнуванням заради 

самої руйнації: 

«But look where they put the bomb! They didn’t even care the bookstore was 

there. They just wanted to destroy the building.» 

And I truly didn’t know at that moment which was worse: that people might 

deliberately destroy the bookshop of Aaron D’abu because they hated the ideas 
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inside, or that they might heed lessly destroy it because they didn’t care about the 

ideas it held (The Bookseller of Bastet, J.G. Hemry). 

Ця оптативна ситуація представлена автором висловлювання, адресатом, 

суб‟єктним компонентом пропозиції (вираженим особовим займенником 3 

особи множини they, який знаходить референтну інтерпретацію в межах 

канонічної ситуації спілкування), предметом бажання (to destroy) та об‟єктом 

(the building). Попри очевидну некорисність предмета бажання, 

бенефіціантами результату цієї дії є суб‟єкти виконання бажання. Бажання 

варто кваліфікувати як здійсненне, адже, як свідчить контекст та мовні засоби 

(минулий час), дія вже відбулася. 

Предмет бажання, що має значення нищення/руйнування, може 

сполучатися з різними об‟єктами бажання, як предметними, як-от у 

попередньому фрагменті, так і нематеріальними: 

I swear I’ll divorce my wife if you leave, what’s with you, man? Do you want 

to destroy my family and give my children a stepmother? I have gone through four 

wives and you haven’t found one yet? (The Inheritance, S. Khalifeh). 

У цьому фрагменті об‟єктом бажання є сім‟я, відповідно суб‟єкт 

виконання бажання хоче цю сім‟ю знищити. 

Дієслова збиткової, руйнівної дії вимагають інтенсивності дії, 

спрямованої на зміну структури об‟єкта. Тому поєднання з інтенційним 

дієсловом хотіти вимагає від суб‟єкта вмотивованості (експліцитної або 

імпліцитної) бажаної дії, щоб ситуація не виглядала аномальною. 

Серед значень такого типу ми, слідом за І. Адамсон [2], виділяємо 

значення, спрямовані на руйнацію, яку пояснює бенефактивність дії, як-от: 

1) Хочу зруйнувати стіну, щоб перебудувати квартиру;  

2) Хочу спалити ці папери (щоб був порядок);  

3) Хочу знищити ці непотрібні листи.  

Відмінність цього типу висловлювань (збиток для артефакту) від 

висловлювань про заподіяння шкоди для іншого суб‟єкта полягає у 
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вираженості бенефактивної оцінки не лише для мовця, а й для всієї ситуації 

загалом. 

У наступному фрагменті англомовного дискурсу виразно видно, як 

переплітаються реальність та бажана дійсність, яка спрямована на зміну 

структури об‟єкта дії: 

Карлики заметушилися в ящику, забігали, залопотіли, хочуть вирости 

в наших очах. Влада, влада, нічого крім влади! Вони пропонують себе, 

нав’язують. Вони рекламують себе, як товар. Вони прикрашають себе, як 

свинячу голову хріном. Бубонять по радіо. Усміхаються нам з білбордів. 

Дбають про наш соціальний захист. Визначають нам прожитковий 

мінімум…. Ми ж їх обираємо не тому, що хочемо обирати, а тому, що вони 

хочуть бути обраними. Вони маневрують і маніпулюють, вдаються до 

найпаскудніших технологій. Висувають відомих і невідомих, підставних і 

технічних. Гальванізують неіснуючі партії. Створюють ситуативні блоки 

(Записки українського самашедшого, Л. Костенко). 

Реальність, передана індикативним способом дії, створює тло для 

розуміння оптативних висловлювань, які формують рамкову бажану 

реальність та утворюють загальну оптативну ситуацію. Остання складається з 

трьох мікроситуацій, представлених різними компонентами. 

Так, перша мікроситуація представлена такими компонентами: автором 

висловлювання, адресатом, суб‟єктом висловленого в оптативній ситуації 

бажання (карлики), предмет бажання (хочуть вирости в наших очах). Цей 

предмет має метафоричну природу, однак наведений контекст дає змогу 

референційно зіставляти цей предмет з результатом попередніх дії згаданих 

суб‟єктів. Бенефаціантом бажаної дії є суб‟єкт виконання бажання (карлики). Її 

потенційність варто визначити як здійсненну за певних обставин, оскільки 

інших указівок на її нездійсненність контекст не наводить. Бенефактивність 

для інших згаданих у фрагменті дискурсу суб‟єктів не може бути встановлена. 

Друга мікроситуація містить такі компоненти: автора висловлювання, 

адресата, суб‟єкта висловленого в оптативній ситуації бажання  
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(представлений дейктичним ми), предмет бажання (обирати). Оскільки це 

оптативне висловлювання є продовженням індикативного заперечного 

речення, то його бенефактивність та потенційність неможливо встановити, а 

тому ми їх визначаємо як такі, що не мають вказівки на корисність та 

здійсненність. 

Третя мікроситуація представлена такими компонентами: автором 

висловлювання, адресатом, суб‟єктом висловленого в оптативній ситуації 

бажання (представлений дейктичним вони, який референційно зіставляється з 

суб‟єктом першої мікроситуації карлики), предметом бажання (хочуть бути 

обраними). Бенефіціантами цієї дії є аналогічно суб‟єкти виконання бажання. 

Бенефактивність для інших згаданих у фрагменті дискурсу суб‟єктів не може 

бути встановлена. 

Усі предмети бажання є результативними, тобто спрямованими на 

результат дії, а не на процес. Таке результативне значення типове саме для 

цього семантичного типу оптативних висловлювань. Окрім того, усі дії є 

потенційно здійсненними. 

Загалом усі три мікроситуації працюють на конструювання бажаної для 

суб‟єктів висловленого бажання дійсності. На відміну від інших випадків, 

вони не протиставляються реальності, утворюючи опозицію, а доповнюють її, 

конкретизуючи певні аспекти тієї ж дійсності, експлікуючи бажання суб‟єктів. 

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням фізичної дії, спрямованої 

на зміну структури об‟єкта, показав, що в англійському дискурсі виконавцем 

бажаної дії є переважно мовець, а в українському дискурсі мовець частіше 

апелює до інших осіб (див. табл. 4.22.). 
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Таблиця 4.22. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням фізичної дії, спрямованої на зміну 

структури об’єкта, в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат  
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 17 16 15 36 12 

англійський 51 26 8 13 2 

 

Різне представлення виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням фізичної дії, спрямованої на зміну структури 

об‟єкта, свідчить про неоднакове сприйняття мовцями цього аспекту бажання. 

Без суттєвих відхилень, доволі рівнопропорційно, в обох досліджуваних 

дискурсах представлені предмети бажання (табл. 4.23.).  

Таблиця 4.23.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням фізичної дії, спрямованої на зміну структури об’єкта, в 

українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 29 71 

англійський 57 43 

 

Канонічність ситуацій представлена неоднаково, з перевагою канонічних 

ситуацій в англійському дискурсі і неканонічних в українському (табл. 4.24.). 

Характерно, що перевага неканонічних ситуацій спілкування в українському 

дискурсі суголосна з перевагою метафоричних предметів бажання, що 

свідчить про тяжіння цього виду дискурсу до узагальнень, розмірковувань та 

абстрактності. 
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Таблиця 4.24.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням фізичної дії, спрямованої на зміну 

структури об’єкта, в українському та англійському художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна  неканонічна 

український 34 66 

англійський 53 47 

 

Отже, оптативні предикатні висловлювання зі значенням фізичної дії, 

спрямованої на зміну структури об‟єкта, притаманні обом досліджуваним 

дискурсам. Як в українській, так і в англійській мовах оптативність із таким 

предикатним значенням передає декларації мовця про намір змінити, 

перетворити вихідний незадовільний, на його думку, стан об‟єкта.  

 

4.9. Семантико-прагматична характеристика предикатних 

оптативних висловлювань зі значенням побажання  

 

Побажання є особливим типом мовленнєвого акту, самостійним, що 

складається в опозиції, з одного боку, щодо власне оптативів, і з іншого – 

щодо інших різновидів мовленнєвих актів. 

М.К. Гусаренко вважає, що іллокутивним дієсловом для мовного акту 

побажання є перформативне дієслово бажаю, яке як експлікація 

іллокутивного значення оптатива-побажання і показник його іллокутивної 

функції принципово відрізняється від дієслова хочу, оскільки хочу повідомляє 

про стан мовця або ж воно може вводити імплікатуру зроби [96, с. 108]. На 

нашу думку, наявність директивної конотації, на яку звертає увагу автор, та 

усвідомлення того, що дієслово бажаю в перформативній формі під час 

виголошення побажання в ролі одного з головних своїх семантичних 

компонентів містить сему говоріння, не є взаємовиключними.  
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Отже, у цьому параграфі ми розглянемо оптативні предикатні 

висловлювання, які передають значення позитивного або негативного 

побажання певному суб‟єкту.  

У нашому корпусі в обох мовах такі побажання є переважно 

позитивними, наприклад: 

1) Отче наш, що на небесах, – раптом зашептав. – Нехай святиться 

ім’я Твоє... А коли закінчив тую молитву, почав іншу, своїми словами, що 

почали звідкись приходити. Бажав Улянці щасливого життя, яко на землі і 

яко Пречистій Діві, шептав. А вже по закінченні тої дивної молитви 

покаявся – чи то перед Богом, чи перед нею – що ніколи в тому її житті не 

з’явиться (Століття Якова, В. Лис);  

2) Ще одне 1 грудня. Президент привітав працівників прокуратури і 

побажав їм великих звершень (на додаток, очевидно, до вже існуючих) 

(Записки українського самашедшого, Л. Костенко);  

3) За п’ять хвилин до Нового року виступив президент, урочистий, 

усміхнений, на тлі державного прапора, підняв до всіх келих шампанського, 

побажав народові щастя, добробуту й процвітання (Записки українського 

самашедшого, Л. Костенко);  

4) І вам хай щастить, пане поручник. Надпоручнік. Бажаю стати 

полковником, ні, генералом. І жонка у вас красива, вродлива, вам пощастило, 

пане поручніку, бажаю мати гарних діток, аби були такі вродливі, як ваша 

жонка. Коли у вас весілля, пане надпоручнік? (Століття Якова, В. Лис);  

5) No, not really. She kissed his cheek quickly and then she was up and 

moving, in the car and driving forward, calling her husband to wish him a safe trip, 

calling home to leave a message for her sons, asking that they please feed the dog 

(Driving to the Moon, J. McCorkle);  

6) I wish him a long and prosperous life, as long as he prospers in Chicago 

(Starting Out in the Evening, B. Morton); 

7) He turned to the neighbor. «I wish you both the best, and your little boy,» 

he said (Disgust, O. Moshfegh);  
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8) What I meant to say is that I will miss your company. I wish you a safe 

journey and a successful outcome to your husband-hunting (Death comes to 

London, C. Lloyd). 

Аналіз мовного матеріалу дає змогу дійти висновку, що оптативні 

предикатні висловлювання зі значенням побажання – це вербальні формули із 

позитивною/негативною оцінною семантикою бажальності, яка на 

формальному рівні виражається через дійсний спосіб дієслів зі значенням 

бажання в дієслівно-дейктичних конструкціях. 

Отже, прагмасемантичні основи вивчення вербальних формул побажань 

ґрунтуються на розумінні побажань як іллокутивно-вмотивованих одиниць та 

текстів оптативного характеру, які виконують оцінно-експресивну функцію і 

мають позитивну/негативну семантику бажальності. За аксіологічною шкалою 

оптативні предикатні висловлювання зі значенням побажання визначено як 

побажання добра, що зумовлюються наміром адресанта-мовця висловити свої 

позитивні емоції щодо адресатa, та побажання зла, які є засобом вербального 

вираження негативної експресії, емоцій адресанта щодо адресата мовлення.  

Порівняльний аналіз функціонування українських та англійських 

предикатних оптативних висловлювань зі значенням побажання показав, що в 

українському та англійському дискурсах виконавцем бажаної дії є переважно 

адресат (див. табл. 4.25.).  

Таблиця 4.25. 

Диференціація виконавця бажаної дії в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням побажання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 

виконавець бажаної дії (%) 

мовець адресат 
мовець та 

інша особа/и 

інша 

особа/и 
безособове 

український 4 60 15 21 - 

англійський 6 71 11 12 - 

 

Побажання не часто реалізуються в автореферентному режимі в обох 

мовах. Рівнопропорційно представлений розподіл й за іншими виконавцями. 
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Предмети бажання представлені переважно предметно (табл. 4.26.), що 

зумовлено специфікою цих оптативних висловлювань, які реалізуються в 

межах як канонічних, так і неканонічних ситуацій спілкування (табл. 4.27.). 

Таблиця 4.26.  

Предмети бажання в предикатних оптативних висловлюваннях зі 

значенням побажання в українському та англійському художніх 

дискурсах  

 

дискурс 
предмети бажання (%) 

предметні метафоричні 

український 64 36 

англійський 73 27 

 

Таблиця 4.27.  

Канонічність ситуації спілкування в предикатних оптативних 

висловлюваннях зі значенням побажання в українському та англійському 

художніх дискурсах  

 

дискурс 
ситуація спілкування (%) 

канонічна неканонічна 

український 44 56 

англійський 49 51 

 

Аналіз предикатних оптативних висловлювань зі значенням побажання 

засвідчив їх типовість стосовно диференціації виконавців бажаної дії, а також 

предметів бажання та канонічності ситуацій спілкування. Представлення 

предметів побажань як предметного, так і метафоричного плану в обох мовах 

має універсальний та позитивний характер.  

 

Висновки до 4 розділу  

 

1. Інтерпретацію концептуального змісту оптативності в сучасних 

українській та англійській мовах здійснюють не лише граматичні, а й лексичні 

й лексико-синтаксичні засоби. Оскільки в обох досліджуваних мовах 

оптативна модальність може належати не лише реченню загалом, але й бути 
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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, задіяні в цьому процесі.  

2. 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. На основі цих ознак, що мають 

об‟єктивний характер, було запропоновано семантичну типологію 

висловлювань, які експлікують різновиди оптативного модального смислу. 

Типологія має відкритий характер, оскільки метою було показати основні 

конструктивні смисли, на основі яких виникають оптативні предикатні 

висловлювання.  

3. Основними типологічними видами предикатної оптативності є 

висловлювання 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. 

4. 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. 
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5. 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.  

6. В оптативних предикатних висловлюваннях зі значенням вербальної 

дії оптативність межує з індикативністю в обох досліджуваних мовах, що 

зумовлено особливостями семантики вживаних дієслів.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Оптативність – це самостійний тип 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. 

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 посіла 

вагоме місце серед наук, здатних надати важливі відомості про 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.  

Відштовхуючись від того, що оптативність – це бінарна об‟єктивно-

суб‟єктивна категорія, що знаходить своє втілення в оптативних 

висловлюваннях, які реалізуються у дихотомічній єдності реальної та бажаної 

дійсності та мають різнорівневе представлення як в українській, так і 

англійській мовах, ми проаналізували цю категорію в комплексі ознак та 

проявів. Розроблений у роботі підхід до дослідження оптативності висвітлює 
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шляхи та способи формування й осмислення архітектури оптативних 

висловлювань в україномовній та англомовній картинах світу, а також 

допомагає відтворити механізми оптативного алгоритму через реконструкцію 

оптативних ситуацій, що визначаються семантикою їх складових та 

особливостями дискурсивної реалізації їх параметрів. 

Бажання є свого роду концептуальним примітивом, елементарним 

базовим поняттям, яке є 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 засобами 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 
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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. 

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. 
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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.  
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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. Як в 

українській, так і в англійській мовах порядок розташування гіперо-

гіпонімійних ситуацій є довільним.   

У роботі ми системно показали, що автор не просто виражає бажання, а 

моделює бажану дійсність. Таке конструювання є універсальною рисою, а 

тому притаманне й українській, й 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 
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висловлювань зі значенням фізичних, психоментальних дій та аудіовізуальної 

перцепції в обох мовах. Така дифузність також 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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національний університет імені Василя Стефаника» за 2015 рік (Івано-Франківськ, 2 квіт. 2015 р.; очна 

форма участи). 

– VI Міжнародна науково-практична конференція «Світ мов: ракурс і перспектива» (Мінськ, 

БГУ, 22 квіт. 2015 р.; заочна форма участи). 

– Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» за 2016 рік (Івано-Франківськ, 7 квіт. 2016 р.; очна 

форма участи). 

– VІI Міжнародна науково-практична конференція «Світ мов: ракурс і перспектива» (Мінськ, 

БГУ, 22 квіт. 2016 р.; заочна форма участи). 

– Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» за 2017 рік (Івано-Франківськ, 6 квіт. 2017 р.; очна 

форма участи). 

– Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» за 2018 рік (Івано-Франківськ, 5 квіт. 2018 р.; очна 

форма участи). 

– Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» за 2019 рік (Івано-Франківськ, 4 квіт. 2019 р.; очна 

форма участи). 

– Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» за 2020 рік (Івано-Франківськ, 9 квіт. 2020 р.; очна 

форма участи). 

– Звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» за 2021 рік (Івано-Франківськ, 7 квіт. 2021 р.; очна 

форма участи).  

 


