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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертацію присвячено дослідженню загальнопитальних висловлень (далі – 

ЗПВ) у сучасному французькому художньому дискурсі з позицій семіозису та теорії 

ментального кінетизму. 

Концептуальною основою запропонованого в дисертації вивчення ЗПВ 

є положення про дихотомію мова/мовлення, що розглядається як цілісна 

лінгвістична реальність Ґ. Ґійомом та його послідовниками (Р. Валеном, 

М. Валетом, Л.М. Мінкіним, Є.А. Реферовською тощо). 

У сучасному мовознавстві багато уваги приділяється комунікативному 

аспекту мовлення і, зокрема, ЗПВ, що вивчаються як у синтаксичному (М.П. Іоніце, 

Т. Крісті, О.М. Пешковський, М.Д. Потапова), так і в семантико-прагматичному 

(В.Г. Гак, О. Дюкро, І.П. Сусов) планах. Інтерес дослідників викликають структурні 

та комунікативні характеристики можливих і імовірних відповідей на загальні 

питання (Н.І. Голубєва-Монаткіна, Р. Мартен, Ж. Мьошлер, Р.Ф. Смірнова), 

імпліцитні й експліцитні маркери питальності (Л.А. Андрусь, М.-А. Морель, 

С. Ремі-Жіро), лексико-граматичні засоби реалізації комунікативної інтенції 

(П.П. Айє, О. Дюкро, В.І. Луєв). Французькі мовознавці розглядають 

загальнопитальні конструкції на основі мислимого змісту висловлення (пропозиції) 

і визначають їх як питання, що імплікують відповідь у вигляді прагматичних 

операторів "так" чи "ні" або їхніх семантичних аналогів (Ф. Жак, Р. Мартен). 

Розвиток теорії семіозису дає можливість розглянути зазначене явище 

у континуумі мова/мовлення в темпоральному плані каузації мовно-мовленнєвого 

акту. Залучення семантико-прагматичного та синтаксичного критеріїв дозволяє 

систематизувати ЗПВ з різною комунікативною перспективою та різними 

ступенями когнітивного дефіциту мовця, встановити комунікативно-функціональну 

типологію ЗПВ модального поля індикатива та кондиціоналу, виділити експліцитні 

та імпліцитні маркери модальності ЗПВ, висвітлити їхні синтаксичні, когнітивні, 

семантико-прагматичні особливості та поліфонічну структуру.  

Актуальність обраної наукової теми визначається спрямованістю сучасних 

мовознавчих студій до дослідження модальної природи дискурсивних одиниць, 

необхідністю комплексного аналізу ЗПВ у мовно-мовленнєвому акті з погляду 

когнітивних, семантико-прагматичних та поліфонічних відношень. Доцільність 

інтегративного підходу до дослідження загальних питань обґрунтовано недостатнім 

опрацюванням низки проблем, пов’язаних із визначенням статусу ЗПВ модального 

поля індикатива і кондиціоналу та комунікативної перспективи таких структур. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної наукової теми "Єдність системного та 

функціонального вивчення романських мов в аспекті інтегративної прагматики 

(синтаксис, семантика, прагматика)", що розробляється кафедрою романської 

філології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (тема затверджена Українським інститутом науково-технічної 

і економічної інформації, протокол № 01-757, від 9 липня 2013 року). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 
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педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, протокол № 3 від 2 жовтня 2015 

року. 

Мета роботи полягає в інтегральному дослідженні комунікативної 

перспективи ЗПВ модального поля індикатива та кондиціоналу в сучасному 

французькому художньому дискурсі в аспекті семіозису і теорії ментального 

кінетизму. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– узагальнити основні теоретичні засади вивчення загальнопитальних 

конструкцій у сучасному французькому художньому дискурсі з погляду їхньої 

структури, семантики, прагматики у дихотомії мова–мовлення; 

– ідентифікувати статус ЗПВ серед інших типів питальних висловлень 

у сучасній французькій художній прозі; 

– розробити методику комплексного аналізу структури, семантики 

і прагматики ЗПВ у процесі каузації мовно-мовленнєвого акту; 

– побудувати комунікативно-функціональну типологію позитивних та 

негативних ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу; 

– виявити та диференціювати ЗПВ модального поля індикатива 

і кондиціоналу з різними контекстуальними значеннями та з різним рівнем 

когнітивного дефіциту мовця у сучасному французькому художньому дискурсі; 

– висвітлити особливості поліфонічної структури ЗПВ модального поля 

індикатива та кондиціоналу; 

– виокремити засоби реалізації об’єктивної та суб’єктивної модальності 

у загальних питаннях та визначити роль прагматичних операторів у зміні 

комунікативної перспективи ЗПВ. 

Об’єктом дослідження є загальнопитальні висловлення сучасної французької 

художньої прози. 

Предмет дослідження становить комунікативна перспектива 

загальнопитальних висловлень модального поля індикатива і кондиціоналу 

в сучасному французькому художньому дискурсі.  
Матеріалом дослідження слугували 2200 прикладів загальнопитальних 

висловлень, вилучених шляхом суцільної вибірки з французької художньої прози 

другої половини ХХ – початку ХХІ століть загальним обсягом 16428 сторінок. 

Методи дослідження. Досягнення мети наукової роботи та вирішення 

поставлених у ній завдань зумовили використання загальнонаукових 

(систематизація, опис, узагальнення) та лінгвістичних (структурний, 

функціональний) методів. У рамках структурного методу ми послугувалися 

дистрибутивним аналізом при дослідженні дистрибуції маркерів модальності 

у структурі ЗПВ модального поля індикатива та кондиціоналу. Прийоми 

функціонального методу (інтерпретаційного, контекстуально-смислового аналізу) 

застосовано для з’ясування специфіки взаємодії синтаксису, семантики 

і прагматики у ЗПВ та побудування комунікативно-функціональних типологій ЗПВ 

із різними контекстуальними значеннями та рівнями когнітивного дефіциту мовця. 

Трансформаційний метод і метод реконструкції дали змогу визначити етапи 

каузації і формування ЗПВ. Семантико-прагматичний аналіз залучено для 

характеристики семантичних і прагматичних особливостей ЗПВ у сучасному 
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французькому художньому дискурсі. За допомогою методу рольового поліфонічного 

аналізу визначено особливості поліфонічної конфігурації ЗПВ модального поля 

індикатива і кондиціоналу. Процедура кількісних підрахунків забезпечила виявлення 

симптоматичних порівняльних даних поширення структурних типів ЗПВ та різних 

типів прагматичних операторів у ЗПВ сучасної французької художньої прози. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 

уперше здійснено комплексний аналіз загальнопитальних висловлень з погляду 

семіозису й теорії ментального кінетизму. Вперше в українській романістиці 

розроблено повну комунікативно-функціональну класифікацію ЗПВ модального 

поля індикатива та кондиціоналу з різними контекстуальними значеннями 

і ступенями когнітивного дефіциту мовця. Новим є виокремлення імпліцитних та 

експліцитних прагматичних операторів, що змінюють комунікативну перспективу 

ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу. Уперше визначено референтна 

функція заперечення як синтаксичної категорії, що функціонально наближується до 

прагматичних операторів; висвітлено особливості поліфонічної структури ЗПВ 

модального поля кондиціоналу, а також досліджено ЗПВ на вісі оперативного часу 

актуалізації мови у мовленні та розкрито їхні когнітивні і прагматичні особливості, 

що виявляються у модальному характері вживання таких конструкцій.  

Положення, що виносяться на захист: 

1. У процесі каузації мовно-мовленнєвого акту ЗПВ розглядаються як складні 

мовно-мовленнєві знаки, що на рівні системи (мови) становлять однозначні 

інваріантні структури з симетричним відношенням між сигніфікативним 

і денотативним значеннями, а у мовленні – варіативні симетричні й асиметричні 

конструкції. Мовленнєва симетрія виявляється в існуванні власне-питальних 

висловлень із функцією запиту інформації (із центральною питальною семою та 

з периферійною декларативною і спонукальною семами). Асиметрія притаманна 

невласне-питальним побудовам із центральною декларативною або спонукальною 

семою, що характеризуються контекстуальними модальними значеннями прохання, 

наказу, поради, припущення, сумніву, застереження тощо. 

2. З когнітивно-прагматичного погляду ЗПВ є трикомпонентними 

структурами, які складаються з попереднього судження стосовно змісту 

висловлення (пропозиції), що здійснюється мовцем на стадії продукування 

висловлення (énonciation); вираження невпевненості з приводу висловленого 

і спонукання адресата до дії, які реалізуються у висловленні-результаті (énoncé). 

При цьому, з погляду рольової поліфонії, у ЗПВ модального поля індикатива мовець 

ідентифікується з автором повідомлення і несе відповідальність за попереднє 

судження та дистанціюється/ототожнюється з оповідачем, невідповідальним за 

висловлення-результат; в умовних ЗПВ пропозиція дезінтегрується з реальності 

мовця, який не ідентифікується з автором повідомлення.  

3. ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу характеризуються 

центральною об’єктивною модальністю, що виражається у модальному значенні 

способу дієслова-присудка (для ЗПВ першого типу – констатація факту, події, для 

ЗПВ другого типу – ймовірність), та периферійною модальністю, яка реалізується 

експліцитними (іллокутивні маркери/формули, поляризатори) й імпліцитними 
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(інтонація, контекстуальне оточення) засобами з різними ступенями іллокутивної 

сили, що змінюють комунікативну перспективу ЗПВ. 

4. Значення модальності пов’язано з феноменом можливих світів у ЗПВ 

модального поля індикатива та кондиціоналу. Ставлячи запитання, адресант 

експлікує один із можливих світів та імплікує інший (інші), очікуючи 

підтвердження або спростування запиту інформації стосовно стану справ або подій, 

тобто ймовірної або можливої відповіді адресата. 

5. У процесі каузації мови в мовленні формуються питально-заперечні 

загальнопитальні висловлення, які вживаються в їхній первинній (предикативній) 

функції (вираження заперечної інтерогативності), тобто власне-питальні орієнтовані 

та неорієнтовані інтонаційні й перифрастичні конструкції; і заперечні невласне-

питальні інверсивні ЗПВ із вторинним (аргументативним) запереченням. 

6. ЗПВ модального поля індикатива та кондиціоналу становлять структури 

з різними ступенями когнітивного дефіциту мовця, що виражається у питанні 

різноманітними синтаксичними і семантико-прагматичними засобами. Виокремлено 

загальні питання з повним когнітивним дефіцитом (здебільшого ЗПВ 

з імплікованим модусом), ЗПВ із неповним когнітивним дефіцитом (ЗПВ 

з експлікованим модусом) та ЗПВ із фіктивним когнітивним дефіцитом (питання-

перепитування, реформулювання, відлуння, перемикачі розповіді). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

є внеском у теорію граматики французької мови, інтегративної прагматики та 

ментального кінетизму. Запропонована методика наукової розвідки із залученням 

контекстуально-смислового та інтерпретаційного аналізу може слугувати базою для 

подальшого вивчення комунікативної перспективи ЗПВ. Основні положення та 

висновки роботи можуть бути використані у викладанні нормативних курсів 

теоретичної граматики французької мови, комунікативних стратегій і практики 

французької мови, спецкурсів з лінгвопрагматики, дискурсології і романістики. 

Матеріали дисертації можуть слугувати джерелом для написання наукових робіт із 

філології. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на чотирьох наукових 

конференціях, у тому числі на двох міжнародних: "Украïна і світ: діалог мов та 

культур" (Київ. нац. лінгв. ун-т, 19–21 берез. 2014 р.), "Каразінські читання: 

Людина. Мова. Комунікація" (Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 5лют. 2016 р.) та 

на двох всеукраїнських: "Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні 

парадигми сучасного романського мовознавства" (Одес. нац. ун-т ім. І. Мечнікова, 

17–18 верес. 2015 р.), "Лінгвістичні і методологічні основи філологічної підготовки 

викладача-романіста" (Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, 22 жовт. 2015 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в шести одноосібно 

виконаних статтях, опублікованих у вітчизняних (1,7 др. арк.) та зарубіжних 

(0,7 др. арк.) наукових фахових виданнях, а також у тезах доповідей на 

конференціях (0,74 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 3,14 др. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списків використаних джерел і довідкової літератури (186 позицій, з яких 

95 – іноземними мовами) та списку джерел ілюстративного матеріалу 
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(60 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 189 сторінок, основний 

текст – 166 сторінок; 11 рисунків та 7 таблиць у роботі займають 11 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульовано 

мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, основні 

положення, що виносяться на захист, розкрито наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, зазначено форми їх апробації та схарактеризовано 

структуру роботи. 

У першому розділі "Наукова проблематика, пов’язана з вивченням 

загальних питань у сучасній французькій мові" висвітлено основні проблеми 

дослідження ЗПВ, уточнено ознаки даного типу конструкцій, викладено 

теоретично-методологічні засади й окреслено етапи проведення наукової розвідки.  

При вивченні особливостей породження та функціонування ЗПВ доцільно 

звернутися до лінгвістичної теорії Ґ. Ґійома, одним з базових положень якої 

є постулат про інтеграцію мови і мовлення у мовленнєву діяльність. Така інтеграція 

являє собою результат взаємодії триному: розумові операції – мова – мовлення, що 

представляє безперервну каузацію мови у мовленні. У зв’язку з тим, що 

висловлення є складним мовно-мовленнєвим знаком, доцільно розмежувати 

сигніфікативне (системне) і денотативне (мовленнєве) значення ЗПВ, між якими 

створюються різні відношення у процесі актуалізації. У результаті мовні форми 

у дискурсі виступають як у своїй первинній функції (симетрія сигніфікативного 

і денотативного значень), так і у вторинній функції, коли така відповідність не має 

місця (В.Г. Гак). У ЗПВ симетрія виявляється у власне-питальних структурах 

з функцією запиту інформації, що потребують відповіді "так" чи "ні", 

з центральною питальною семою та периферійними розповідною та спонукальною 

семами. Вони функціонують у якості центральних при частковій нейтралізації 

питальної семи у невласне-питальних ЗПВ, які потребують спростування, 

коментування тощо інформації, що міститься у пропозиції (мислимому змісті) ЗПВ.  

Власне-питальні орієнтовані і неорієнтовані ЗПВ породжуються в умовах 

когнітивного дефіциту мовця з метою отримати підтвердження однієї 

з імплікованих альтернативних пропозицій: (1) Vous aviez quelque chose à dire pour 

votre défense? (P. Benoît, Les compagnons d’Ulysse) (oui/non). Невласне-питальні 

орієнтовані ЗПВ, що реалізуються при зміні іллокутивної спрямованості питання, 

поділяються на: а) питально-спонукальні ЗПВ: (2) Est-ce que tu peux un peu 

vadrouiller dans les couloirs de cette baraque? (J. Giono, Les âmes fortes) (спонукальна 

пропозиція експлікується модальним дієсловом pouvoir дійсного способу); 

б) питально-декларативні ЗПВ, у яких мовець приймає зміст пропозиції і просить 

співрозмовника зробити те ж саме: (3) Vous vous connaissez, n’est-ce pas? (B. Kehrer, 

Poudre d’Afrique) (диктум поданого ЗПВ виражено пропозицією в індикативі, 

а модус – прагматичним оператором n’est-ce pas); в) риторичні питання, або ЗПВ 

з непитальним експресивно-емоційним змістом з констатацією зворотного 

(позитивна конструкція має заперечну пропозицію, а негативна – позитивну), 

що поділяються на ЗПВ, адресовані співрозмовнику, і питання, що ставляться 
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самому собі: (4) Les temples ne doivent-ils pas être bâtis en pierre? (Ch. Jacq, Le temple 

des millions d’années) (позитивна пропозиція); (5) Je suis compris dans cette affection? 

(J. Giraudoux, Amphitryon 38) (заперечна пропозиція). 

У галузі модальності ЗПВ функціонально розмежовуються об’єктивно-

модальні значення, до яких відносяться узагальнене модальне значення способу 

дієслова-присудка (для дійсного – констатація факту, для умовного – ймовірність) 

та дієслівні часи, що займають центральне місце у модальності усього висловлення, 

і суб’єктивно-модальні значення, що реалізуються у синтагматичному 

(мовленнєвому) плані різними експліцитними (іллокутивні маркери (модальні 

прислівники: peut-être, plutôt, vraiment тощо; спеціальні морфеми: n’est-ce pas, hein, 

croyez-vous тощо; конектори: et, mais, donc тощо); негативні та позитивні 

поляризатори: personne, rien, valoir mieux тощо; іллокутивні формули (veux-tu bien, 

pourrais-tu тощо)); й імпліцитними (інтонація, контекст) прагматичними 

операторами, які відносяться до периферії значення модальності, сприяючи появі 

у ньому суб’єктивних модальних відтінків.  

Отже, об’єктивно-модальне значення розташовує повідомлення у плані 

реальності/нереальності і, відповідно, виражає характер відношення 

повідомлюваного до дійсності, суб’єктивно-модальне значення виражає ставлення 

мовця до повідомлюваного (І.В. Cмущинська). Обидва види модальності 

поєднуються і суб’єктивуються мовцем для вираження іллокутивної спрямованості 

висловлення. Значення модальності пов’язано з феноменом можливих світів у ЗПВ 

модального поля індикатива та кондиціоналу. У сучасному мовознавстві питання 

можливих світів підіймалося, зокрема, І.В. Смущинською, яка виділяє модельний 

світ (стан речей якого відповідає стану речей у реальному світі), і немодельний світ, 

де стан речей суперечить реальному світові. Запитувач експлікує один з можливих 

світів й імплікує інший (інші), очікуючи підтвердження або спростування запиту 

інформації стосовно стану речей або подій, тобто імовірної або можливої відповіді 

адресата: (6) Mais ton magasin, tu l’achètes à Paris? (M. Aymé, Uranus) Таке ЗПВ 

з експліцитним можливим світом, в якому слухач повинен купити магазин саме 

в Парижі, і з імплікованим припущенням щодо покупки магазину в іншому місті, 

потребує відповіді oui або non з поясненням (або ні) адресатом свого рішення. 

Методологічною основою наукової розвідки слугували праці В.Г. Гака, 

Ґ. Ґійома, О. Дюкро, Б. Кальбо, К. Кербра-Орекьоні, Л.М. Мінкіна тощо, що надало 

можливості розробити дослідницьку модель аналізу ЗПВ, яка спирається на 

концепцію інтеграції мови і мовлення у мовно-мовленнєву діяльність (Ґ. Ґійом). 

Застосування методу реконструкції свідчить, що ЗПВ модального поля індикатива 

і кондиціоналу формуються у процесі каузації мовно-мовленнєвого акту, та в їх 

основі лежить структурна інваріантна мовна модель. Метод рольового 

поліфонічного аналізу дозволив визначити особливості поліфонічної конфігурації 

ЗПВ модального поля кондиціоналу: дезінтеграція пропозиції питання з реальності 

мовця, тобто його неідентифікація з автором повідомлення. 

Комплексний семіологічний аналіз з урахуванням синтаксичних, семантичних 

і прагматичних особливостей загальних питань включає опис структурних типів 

ЗПВ і висвітлює сутність семантико-прагматичних відношень у ЗПВ у континуумі 
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мова–мовлення з метою побудувати комунікативно-функціональні типології ЗПВ 

модального поля індикатива і кондиціоналу, виявити ЗПВ з різним ступенем 

когнітивного дефіциту мовця, визначити засоби вираження об’єктивної 

і суб’єктивної модальностей у ЗПВ. 

У другому розділі "Загальнопитальні висловлення у модальному полі 

індикатива" аналізується комунікативна перспектива інтонаційних, інверсивних 

і перифрастичних позитивних і негативних ЗПВ з різним ступенем когнітивного 

дефіциту мовця, розглядаються типи ЗПВ з аргументативним і предикативним 

запереченням, визначається роль прагматичних операторів у ЗПВ модального поля 

індикатива. 

При вивченні інтонаційних позитивних власне-питальних ЗПВ треба 

враховувати фокус питання і особливості вживання прагматичних операторів. 

У більшості випадків такі ЗПВ є неорієнтованими структурами, оскільки в них 

інтонаційно фокалізується номінальна або предикативна частина: (7) – Les autres en 

faisaient autant? – Oui. (G.-J. Arnaud, Le commander enterre la hache). Подане ЗПВ 

є біполярною (неорієнтованою) конструкцією з фокалізованим (актуально 

нереферентним) предикатом або номінальним компонентом, залежно від контексту. 

Серед орієнтованих позитивних інтонаційних ЗПВ з імпліцитним модусом 

виділяємо: 1) питання-перепитування, орієнтовані на позитивну відповідь адресата: 

(8) – Sous-lieutenant Rafaёl Diaz, du troisième régiment de lanciers. – Le sous-lieutenant 

Diaz? (P. Benoît, ibid). Співрозмовник виражає невпевненість з приводу почутого та 

вимагає від адресанта підтвердження висловленого. 2) питання-відлуння 

(Б. Кальбо), що також орієнтують співрозмовника на позитивну відповідь: (9) – Est-

ce que je peux vous demander de l’oublier quoi qu’il arrive durant le voyage? – 

L’oublier? (G.-J. Arnaud, ibid) Питання-відповідь таких ЗПВ виражає сумнів 

з приводу частини пропозиції, висловленої мовцем. Інверсивні і перифрастичні ЗПВ 

мають практично ідентичну аргументативну спрямованість, хоча іллокутивна сила 

питань з est-ce que є більшою, що пов’язано з фокалізацією різних компонентів 

ЗПВ: (10) Vois-tu la bataille sur le pont? (M. Genevoix, Motte rouge); (11) Est-ce qu’il y 

a des victimes? (B. Clavel, Celui qui voulait voir la mer) У прикладі (10) ЗПВ 

з інверсією фокалізується предикат (vois). Перифрастичне ЗПВ (11) 

характеризується фокалізацією звороту est-ce que. 

У питанні заперечення виконує особливу функцію, що відрізняється від його 

функціональних властивостей у декларативних та імперативних висловленнях. 

Воно слугує, головним чином, прагматичним дериваціям, що притаманні 

діалогічній інтеракції. Питально-заперечні ЗПВ вживаються як в їхній первинній 

(предикативній) (вираження заперечної інтерогативності), так і у вторинній 

(аргументативній) функції. Предикативне заперечення характеризує власне-

питальні орієнтовані та неорієнтовані інтонаційні і перифрастичні ЗПВ, 

а аргументативне – невласне-питальні інверсивні ЗПВ (структури з позитивною 

пропозицією). У дисертаційному дослідженні виділяємо такі типи заперечних ЗПВ: 

1) власне-питальні ЗПВ, що потребують відповіді Confirm-oui (підтвердження) або 

Confirm-non (заперечення) у певній комунікативній ситуації: (12) Vous ne prenez pas 

de bière? (B. Vian, Vercoquin et le plancton); 2) контекстуальні ЗПВ, що ставлять 
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під сумнів останнє ствердження: (13) – Personne n’oserait me gifler. – Personne? 

(A. Chedid, L’enfant multiple); 3) невласне-питальні конструкції, спрямовані на 

відповідь Confirm-oui: (14) N’est-elle pas trop fragile? (Franck&Vautrin, Boro s’en va-t-

en guerre); 4) поляризовані ЗПВ, або власне-питальні і невласне-питальні структури 

з заперечними номінальними і прикметниковими елементами (personne, rien, aucun, 

nul тощо) з різними комунікативними функціями, наприклад: (15) Et depuis tu n’as 

reçu aucune nouvelle? (J.-C. Grangé, La ligne noire); (16) Le chef n’a-t-il donné aucune 

indication? (Ch. Jacq, La pierre de lumière). У ЗПВ (15) з предикативним 

запереченням прикметник aucun виконує заперечну функцію, у той час, як у ЗПВ 

(16) з аргументативним запереченням він є синонімічним прикметнику без 

негативної атракції quelque. Заперечні замінники nul, point, guère, nullement тощо 

вживаються лише у ЗПВ із предикативним запереченням. Їхня присутність надає 

таким структурам орієнтації Confirm-non та унеможливлює появу інверсивних 

конструкцій: (17) Ils ne veulent point que tu viennes ce week-end pour leur repas en 

famille? (B. Kehrer, ibid). У деяких поляризованих ЗПВ наявні терміни позитивної 

полярності, серед яких: un peu, aussi, faire mieux, valoir mieux, un, une, des, du, de l’, 

de la тощо, що є несумісними з предикативним запереченням: (18) Ne valait-il mieux 

l’affronter? (Frison-Roche, La dernière migration); 5) орієнтовані власне- і невласне-

питальні ЗПВ, що підлягають обмеженню прислівниками pas très, pas tellement, pas 

beaucoup тощо. У таких ЗПВ заперечення детермінує прислівниковий модифікатор: 

ЗПВ (19) Elle ne sait pas encore? (T. Jonquet, Moloch) є спрямованим на негативну 

відповідь адресата; 6) екзистенційні орієнтовані і неорієнтовані власне- і невласне-

питальні ЗПВ: (20) Il n’y a pas de moustiques ici? (Ch. Arnothy, La piste africaine); 

7) негативні та позитивні ЗПВ-перемикачі розповіді (Б. Кальбо) двох типів: ЗПВ 

першого типу становлять запит інформації, що вимагає розгорнутої відповіді 

співрозмовника; ЗПВ другого типу з фатичними дієсловами savoir, se rappeler, 

comprendre тощо, вжитими у другій особі, являють собою питання з фіктивним 

когнітивним дефіцитом мовця і адресата: (21) Vous n’avez pas d’autres précisions? 

(Ch. Jacq, La pierre de lumière); (22) Alors, vous ne vous en souvenez plus? 

(D. Daeninckx, Lumière noire) У власне-питальному ЗПВ (21) автор звертається до 

співрозмовника з метою отримати підтвердження пропозиції і додаткову 

інформацію з приводу існуючого стану справ або пояснення негативної відповіді. 

У ЗПВ (22) мовець спонукає адресата згадати щось важливе; у випадку 

спростування пропозиції автор немовби поповнює свій фіктивний когнітивний 

дефіцит відповіддю на своє ж питання. 

Різноманітність прагматичних операторів у ЗПВ пов’язана з диференціацією 

оцінних ознак висловлення, що відбувається за допомогою різних типів семантично 

факультативних лексем, приядерна і периферійна позиції яких по-різному 

впливають на іллокутивну силу висловлення. У випадках, коли предикат становить 

об’єкт оцінки, зона модалізації охоплює усе висловлення. При периферійній 

локалізації виникає імітація додаткового предикативного ядра з іншою модальною 

кваліфікацією (М.В. Ляпон). Виділяємо два типи факультативних маркерів 

детермінації відповіді: 1) іллокутивні маркери: модальні прислівники (peut-être, 

au moins, plutôt, vraiment тощо); спеціальні морфеми: n’est-ce pas, oui, non, hein 
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тощо); предикати думки: croire, supposer тощо), самостійні займенники (moi, toi 

тощо), дискурсивні конектори (приєднувальні (et)), аргументативні (mais, pourtant), 

пояснювальні (car, parce que), умовності (si), висновку (donc, alors), презентативи 

(c’est...qui/que, voilà); 2) іллокутивні формули (vouloir, pouvoir тощо + інфінітив 

дієслова): У ЗПВ (23) Vous croyez vraiment qu’il vaut mieux que je parte? (B. Clavel, 

ibid) спостерігається потрійна орієнтація на відповідь Confirm-oui: дієслово думки 

vous croyez, модальний прислівник vraiment в приядерній позиції та поляризатор il 

vaut mieux виражають оцінку мовцем усього висловлення, перемикаючи 

комунікативну перспективу ЗПВ з біполярного питання на орієнтоване.  

Розглянуті типи ЗПВ сучасної французької художньої прози реалізуються 

у мовленні з урахуванням різних ступенів когнітивного дефіциту мовця. 

Представимо у таблиці результати проведених досліджень:  

 

Таблиця 1  

Ступінь когнітивного дефіциту мовця у ЗПВ модального поля індикатива 

Повний когнітивний  

Дефіцит 

Неповний когнітивний  

Дефіцит 

Фіктивний когнітивний  

дефіцит 

Власне-питальні 

неорієнтовані 

ЗПВ з імпліцитним 

модусом 

Власне-питальні 

орієнтовані ЗПВ 

з експліцитним модусом 

Власне-питальні ЗПВ-

перепитування, відлуння, 

реформулювання 

Невласне-питальні 

ЗПВ з імпліцитним 

модусом  

Невласне-питальні ЗПВ 

з експліцитним модусом 

Власне-питальні ЗПВ- 

перемикачі розповіді, що 

припускають когнітивний 

дефіцит адресата 

 

Розподіл ЗПВ за рівнем когнітивного дефіциту є цілком умовним, що 

пов’язано з неможливістю оцінити дійсний когнітивний дефіцит мовця. Аналіз 

різних типів ЗПВ дозволяє віднести до питань з повним когнітивним дефіцитом 

біполярні і невласне-питальні конструкції з імплікованим модусом. До питань 

з неповним когнітивним дефіцитом відносимо всі власне- і невласне-питальні ЗПВ 

з експліцитними поляризаторами, іллокутивними маркерами й іллокутивними 

формулами. Серед ЗПВ з нульовим когнітивним дефіцитом виділяємо специфічні 

власне-питальні ЗПВ і один з двох типів ЗПВ-перемикачів розповіді, що 

використовується з метою поповнити когнітивний псевдодефіцит адресата. 

У третьому розділі "Загальнопитальні висловлення у модальному полі 

кондиціоналу" вивчено структурні, семантико-прагматичні та поліфонічні 

особливості ЗПВ модального поля кондиціоналу, встановлено типологію умовних 

ЗПВ із різними ступенями когнітивного дефіциту, проаналізовано роль 

модалізаторів і поляризаторів у зміні комунікативної перспективи умовних ЗПВ. 

Специфікою кондиціоналу у ЗПВ є представлення ситуації або події як 

неінтегрованих у реальність мовця, що становить його семантичне інваріантне 

значення, яке набуває контекстуальних модальних значень (сумнів, припущення, 

порада тощо), залежно від комунікативної інтенції мовця, та обумовлюється 



10 

поліфонічною структурою умовних ЗПВ: розрізнення між "я–колись", або мовцем, 

який відносить факт чи подію до майбутнього та ототожнюється з фізичною 

особою (auteur), відповідальною за продукування висловлення (énonciation); та "я–

зараз", або мовцем (locuteur), який висловлює пропозицію у кондиціоналі та бере 

на себе відповідальність за комунікативний акт. Отже, в умовних ЗПВ автор 

повідомлення не ототожнюється з мовцем і не несе відповідальності за зміст 

попереднього судження. З іншого боку, мовець або дистанціюється, або 

ідентифікується з оповідачем (énonciateur), невідповідальним за висловлення-

результат (énoncé): (24) Les enfants partis, déjeunerait-elle? (F. Mauriac, Mystère 

Frontenac) (auteur ≠ locuteur ≠ énonciateur); (25) Vous aurais-je accusé? (Ch. Jacq, 

Justice du vizir) (auteur ≠ locuteur = énonciateur). 

ЗПВ у кондиціоналі припускають велику кількість контекстуальних 

інтерпретацій, оскільки контекст детермінує периферійні модальні значення та 

іллокутивну спрямованість умовних ЗПВ. Залежно від семантико-прагматичних 

особливостей контексту виділяємо чотири типи ЗПВ у кондиціоналі: а) ЗПВ 

у темпоральному кондиціоналі; б) ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі; в) ЗПВ 

у журналістському кондиціоналі; г) ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання. 

Кожен тип характеризується центральним модальним значенням ймовірності 

з певною кількістю можливих перифраз, та певними контекстуальними 

модальними значеннями. Основною характеристикою ЗПВ у темпоральному 

кондиціоналі є представлення події або факту як майбутнього відносно орієнтиру 

у минулому з еквівалентом-перифрастичним майбутнім (allait + інфінітив): (26) 

Le génie survivrait-il à l’enfance? (F. Mauriac, ibid) (= Le génie allait-il survivre 

à l’enfance?). Інші типи ЗПВ уписуються до поля функціонування кондиціоналу 

"пом’якшення", або мітігації, що визначається як зменшення небажаного ефекту, 

який може справляти на адресата певний мовно-мовленнєвий акт (Б. Фрейзер). 

У ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі події або факти одного з можливих світів 

комуніканта становлять гіпотезу різних ступенів реалізації, розташовану 

у майбутньому, минулому або теперішньому мовця, дезінтегруючись з його 

реальності. Виділяємо такі ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі: 1) інтонаційні, 

перифрастичні й інверсивні позитивні і заперечні ЗПВ з конектором умовності si 

(même si): а) з експлікованим диктумом та експлікованим/імплікованим модусом; 

б) з частково імплікованим диктумом та експлікованим модусом; 2) інтонаційні, 

перифрастичні й інверсивні позитивні і заперечні ЗПВ з предикатом 

у кондиціоналі та з експліцитним диктумом і експліцитним/імпліцитним модусом, 

що імплікують перифразу на (même) si + імперфект або на (même) si + 

плюсквамперфект: (27) Et si, par exemple, mon Julien se trouvait à présent dans cette 

zone? (B. Clavel, ibid) є питанням з гіпотезою, яка реалізується у теперішньому 

мовця з імплікацією другої частини диктуму, що переводить таке ЗПВ до рангу 

питань-перемикачів розповіді першого типу. 

ЗПВ у журналістському кондиціоналі, що замінюються ствердною 

структурою з модалізатором paraît-il, розподіляємо на три категорії: 1) ЗПВ, що 

припускають критерій "обрамлення" (А.-M. Діллер) (перифразування): а) ЗПВ 

з перифразою на "M1 питає M2, чи Р" (де M1 – мовець, M2 – співрозмовник, а Р – 
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пропозиція); б) ЗПВ з перифразою "M1 питає M1, чи Р": (28) Aurais-tu peur de mon 

amour? (M. Genevoix, ibid) становить конструкцію першого типу з перифразою: 

M1 demande à M2 s’il aurait peur de son amour; 2) оцінні дедуктивні, аналітичні та 

попереджувальні ЗПВ, призначені для підтвердження або спростування 

співрозмовником висновку, зробленого мовцем. Неорієнтоване ЗПВ (29) Ce serait 

une erreur? (B. Vian, L’écume des jours) з екзистенційним предикатом (ce serait), 

що припускає перифразу: M1 demande à M2 de confirmer ou d’infirmer…, становить 

дедуктивну конструкцію, оскільки мовець оцінює результати факту або події, що 

експлікуються у претексті, і просить співрозмовника висловити свою думку 

з цього приводу; 3) ЗПВ-перемикачі розповіді другого типу: (30) Auriez-vous oublié 

que la circulation de la monnaie est interdite et que les coupables de ce délit sont 

passibles de lourdes peines? (Ch. Jacq, Justice du vizir). У цьому біполярному ЗПВ 

з перифразою: M1 rappelle à M2 quе… мовець спонукає адресата поповнити 

ймовірний когнітивний дефіцит останнього.  

Серед ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання виділяються конструкції 

з двома видами мітігації: егоїстичною й альтруїстичною (Б. Фрейзер). ЗПВ 

першого типу використовуються мовцем з метою уникнення відповідальності за 

можливий негативний вплив на співрозмовника: (31) Est-ce que je pourrais faire 

quelque chose pour vous être utile? (B. Clavel, ibid). ЗПВ з альтруїстичною 

мітігацією, що спрямовуються мовцем на пом’якшення негативного ефекту на 

адресата, є більш поширеними в сучасній французькій художній прозі. Такі ЗПВ 

розподіляємо на два типи: 1) ЗПВ з імплікованим модусом та експлікованим 

диктумом: (32) – Vous n’auriez pas un chewing-gum à la fraise? (M. Levy, Sept jours 

pour une éternité). Автор використовує маркер позитивної полярності (un), що 

іллокутивно спрямовує ЗПВ на відповідь Confirm-oui. 2) ЗПВ з експлікованими 

модусом та диктумом: а) мітіговані прохання; б) мітіговані пропозиції; 

в) мітіговані поради; г) мітіговані накази: (33) Vous ne pourriez pas vous charger de 

cette traduction, Fru Tideman? (Frison-Roche, ibid) Подане питально-імперативне 

ЗПВ становить структуру з контекстуальним модальним значенням прохання, 

орієнтовану на відповідь Confirm-oui адресата.  

У більшості випадків у мітігованих ЗПВ наявні маркери позитивної атракції, 

що свідчить про ймовірну позитивну орієнтацію пом’якшених структур. Серед 

прагматичних операторів, що змінюють комунікативну перспективу ЗПВ 

у кондиціоналі, виділяємо як прагматичні оператори, характерні для ЗПВ 

в індікативі, так і специфічні предикати думки, що вживаються комунікантом для 

пом’якшення запиту інформації (j’aurais imaginé, on dirait тощо): (34) On dirait que 

vous apportez une mauvaise nouvelle? (B. Clavel, ibid) Такі ЗПВ доцільно вважати 

індикативно-умовними, тобто перехідними формами питання, оскільки дієслово 

думки у кондиціоналі виступає орієнтатором пропозиції ЗПВ модального поля 

індикатива на певну відповідь співрозмовника.  

Усі досліджувані типи ЗПВ модального поля кондиціоналу, як і індикативні 

ЗПВ, характеризуються різними ступенями когнітивного дефіциту мовця. 

Представимо у таблиці результати проведеного аналізу умовних 

загальнопитальних висловлень: 
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Таблиця 2  

Ступінь когнітивного дефіциту ЗПВ модального поля кондиціоналу 

Повний когнітивний дефіцит Неповний 

когнітивний дефіцит 

Фіктивний когнітивний 

дефіцит 

ЗПВ у темпоральному 

кондиціоналі з імплікованою 

модусною частиною 

ЗПВ у гіпотетичному 

кондиціоналі 

з конектором умовності 

si з експлікованим 

диктумом та 

експлікованим або 

імплікованим модусом 

ЗПВ у журналістському 

кондиціоналі 

перемикачі розповіді 

другого типу (що 

припускають 

когнітивний дефіцит 

співрозмовника) 

ЗПВ у гіпотетичному 

кондиціоналі з конектором 

умовності si з частково 

імплікованим диктумом та 

експлікованим модусом; та 

ЗПВ з предикатом 

у гіпотетичному кондиціоналі 

та з експліцитним диктумом 

і експліцитним або 

імпліцитним модусом, що 

імплікують перифразу на 

(même) si + імперфект або на 

(même) si + плюсквамперфект 

ЗПВ у темпоральному 

та журналістському 

кондиціоналі 

з експлікованим 

модусом 

 

 

 

 

ЗПВ у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання без 

вторинної орієнтації (з одним 

прагматичним оператором) 

ЗПВ у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання 

зі вторинною 

орієнтацією (з двома та 

більше прагматичними 

операторами) 

 

 

Отже, до ЗПВ з неповним когнітивним дефіцитом, окрім питань 

з експліцитним модусом, доцільно віднести складнопідрядні структури з умовним 

конектором si, оскільки їх пропозиція містить запит інформації і одночасно одну 

з можливих відповідей адресата. З іншого боку, ЗПВ-перемикачі розповіді 

відносяться до структур з когнітивним псевдодефіцитом мовця, який своїм 

питанням намагається поповнити ймовірний когнітивний дефіцит співрозмовника. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проведено комплексний аналіз синтаксичних 

і семантико-прагматичних особливостей ЗПВ сучасної французької художньої 

прози у межах теорії семіозису та ментального кінетизму з урахуванням дихотомії 

мова/мовлення. Теоретико-методологічним підґрунтям дисертаційної роботи 
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слугували наукові здобутки українських та зарубіжних дослідників (П.П. Айе, 

Ґ. Ґійома, Р. Валена, М. Валета, Б. Кальбо, Л.М. Мінкіна, Є.А. Реферовської тощо).  

Розроблена комплексна методика дослідження ЗПВ у сучасному 

французькому художньому дискурсі в аспекті семіозису та теорії ментального 

кінетизму дала змогу відокремити такі конструкції від інших семантико-

синтаксичних побудов (частковопитальні, альтернативні висловлення). ЗПВ 

визначаються у роботі як трикомпонентні конструкції, що складаються 

з попереднього судження, вираження невпевненості з приводу висловленого 

і спонукання адресата до дії. Загальні питання формуються у процесі каузації 

мовно-мовленнєвого акту як інваріантні складні лінгвістичні знаки (пропозиції) 

з симетричним відношенням між сигніфікативним і денотативним значеннями 

у мові, і як варіативні симетричні (власне-питальні) й асиметричні (невласне-

питальні) мовно-мовленнєві знаки (висловлення) у мовленні. Власне-питальні 

ЗПВ становлять конструкції з центральною питальною семою та з периферійними 

декларативною і спонукальною семами, які імплікують відповідь oui чи non або 

їхні семантичні аналоги; невласне-питальні ЗПВ визначаються як структури 

з центральною декларативною або спонукальною семою, що характеризуються 

контекстуальними модальними значеннями прохання, наказу, поради, сумніву 

тощо та потребують пояснення, підтвердження або спростування висловленої 

пропозиції (мислимого змісту ЗПВ). 

Семантико-прагматичні відношення у ЗПВ виражаються в існуванні 

комунікативно-функціональних типів ЗПВ модального поля індикатива 

і кондиціоналу (питальних, питально-декларативних і питально-імперативних 

ЗПВ) з повним, неповним та фіктивним когнітивним дефіцитом мовця, 

прислівникових модалізаторів з різною іллокутивною силою, різних ступенів 

імовірності реалізації гіпотези в умовних ЗПВ та імовірності отримання можливої 

відповіді у кондиціоналі пом’якшеного бажання. 

ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу характеризуються 

об’єктивно-модальними значеннями, що займають центральне місце у модальності 

усього висловлення: для дійсного способу – констатація факту, для умовного – 

ймовірність, і суб’єктивно-модальними значеннями, що маркуються імпліцитними 

(інтонація, контекст) і експліцитними (прагматичні оператори) засобами 

з іллокутивним спрямуванням адресата на відповідь Confirm-oui (підтвердження) 

або Confirm-non (заперечення), які змінюють комунікативну перспективу ЗПВ.  

У роботі уточнено референтну функцію заперечення у ЗПВ, що являє собою 

синтаксичну категорію, яка функціонально наближується до прагматичних 

операторів. Виділено два типи заперечення: предикативне (спростування 

попереднього судження) і аргументативне, що поєднує заперечну структуру 

й іллокутивну силу ствердного висловлення. 

У ході дослідження визначено відмінності поліфонічної структури ЗПВ 

модального поля індикатива і кондиціоналу: у ЗПВ модального поля індикатива 

мовець (locuteur) ототожнюється з автором повідомлення (auteur) і несе 

відповідальність за попереднє судження на стадії продукування висловлення, та 

ідентифікується або дистанціюється від оповідача (énonciateur), невідповідального 
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за висловлення-результат; в умовних ЗПВ спостерігається дезінтеграція 

пропозиції питання з реальності мовця, тобто його неідентифікація з автором 

повідомлення, оскільки вони перебувають у різних темпоральних площинах. 

Подальші дослідження можуть бути зосереджені на вивченні ЗПВ 

модального поля індикатива і кондиціоналу в аспекті інтеграції мовних форм 

у мовно-мовленнєву діяльність та визначенні ролі модалізаторів та поляризаторів 

у зміні комунікативної перспективи загальних питань. 
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АНОТАЦІЯ 

Хожаіж І.В. Комунікативна перспектива загальнопитальних 

висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню комунікативної перспективи 

загальнопитальних висловлень модального поля індикатива і кондиціоналу 

сучасного французького художнього дискурсу в аспекті семіозису та теорії 

ментального кінетизму. У роботі ідентифіковано статус ЗПВ серед інших типів 

питальних висловлень у сучасній французькій художній прозі; розроблено 

методику комплексного аналізу структури, семантики і прагматики ЗПВ у процесі 

каузації мовно-мовленнєвого акту; побудовано комунікативно-функціональну 

типологію позитивних та заперечних власне- і невласне-питальних ЗПВ 

модального поля індикатива і кондиціоналу; виявлено ЗПВ модального поля 

індикатива і кондиціоналу з різними контекстуальними значеннями та з різним 

рівнем когнітивного дефіциту мовця; висвітлено особливості поліфонічної 

структури ЗПВ модального поля індикатива та кондиціоналу; виокремлено засоби 

реалізації об’єктивної та суб’єктивної модальності у ЗПВ та визначено роль 

прагматичних операторів з різним ступенем іллокутивної сили у зміні 

комунікативної перспективи ЗПВ.  

Ключові слова: іллокутивна сила, комунікативна перспектива, об’єктивна 

модальність, прагматичний оператор, власне- і невласне-питальне 

загальнопитальне висловлення, суб’єктивна модальність. 

 

АННОТАЦИЯ 

Хожаиж И.В. Коммуникативная перспектива общевопросительных 

высказываний в современном французском художественном дискурсе. – На 

правах рукописи. 
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Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению коммуникативной перспективы 

общевопросительных высказываний (далее – ОВВ) модального поля индикатива 

и кондиционала современного французского художественного дискурса с позиций 

семиозиса и теории ментального кинетизма. 

В результате исследования общевопросительных высказываний 

в динамическом взаимодействии синтаксиса, семантики и прагматики, с учётом 

дихотомии язык/речь, уточнено содержание понятия ОВВ, которые определяются 

как трёхкомпонентные конструкции, состоящие из предварительного суждения, 

выражения неуверенности по поводу высказанного и побуждения адресата 

к действию. ОВВ формируются в процессе каузации рече-языкового акта как 

инвариантные сложные лингвистические знаки (пропозиции) с симметрическим 

отношением между сигнификативным и денотативным значениями в языке, и как 

вариативные симметрические (собственно-вопросительные) и асимметрические 

(несобственно-вопросительные) рече-языковые знаки (высказывания) в речи. 

Собственно-вопросительные ОВВ представляют собой конструкции 

с центральной вопросительной семой и с периферийными декларативной 

и побудительной семами, имплицирующие ответ в виде функциональных 

операторов oui, non или их семантических аналогов. Несобственно-

вопросительные ОВВ определяются как структуры с центральной декларативной 

или побудительной семой, характеризующиеся контекстуальными модальными 

значениями просьбы, приказа, совета, предположения, сомнения и так далее 

и требующие пояснения, подтверждения /опровержения высказанной пропозиции 

(мыслимого содержания ОВВ). 

В ходе исследования проведён семантико-прагматический анализ ОВВ, 

который позволил выделить коммуникативно-функциональные типы ОВВ 

модального поля индикатива и кондиционала (вопросительные, вопросительно-

декларативные и вопросительно-императивные ОВВ) с полным, неполным 

и фиктивным когнитивным дефицитом говорящего, а также выявить 

модализаторы с разной иллокутивной силой и степени вероятности реализации 

гипотезы в условных ОВВ. 

В диссертации уточнена референтная функция отрицания в ОВВ, которое 

представляет собой синтаксическую категорию, функционально 

приближающуюся к прагматическим операторам, и выделено два типа отрицания: 

предикативное (опровержение предварительного суждения) и аргументативное, 

объединяющее отрицательную структуру и иллокутивную силу утвердительного 

высказывания. 

ОВВ модального поля индикатива и кондиционала характеризуются 

объективной (центральной) модальностью, выраженной в модальном значении 

наклонения глагола-сказуемого (для ОВВ первого типа – констатация факта, 

события, для ОВВ второго типа – вероятность), и субъективной (периферийной) 

модальностью, которая маркируется эксплицитными и имплицитными 
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прагматическими операторами, изменяющими коммуникативную перспективу 

ОВВ. Среди имплицитных маркеров модальности ОВВ выделяются интонация 

и контекст, среди эксплицитных – модализаторы с разной степенью иллокутивной 

силы (peut-être, plutôt, vraiment, naturellement, n’est-ce pas, hein, mais, donc, crois-tu, 

и т.д.), иллокутивные формулы (veux-tu, pourriez-vous и т.д.) и поляризаторы 

(personne, plus, aucun, faire/valoir mieux и т.д).  

В данной работе выявлены различия в полифонической конфигурации ОВВ 

модального поля индикатива и кондиционала: в ОВВ модального поля индикатива 

говорящий (locuteur) отождествляется с автором высказывания (auteur) и несёт 

ответственность за предварительное суждение на стадии продуцирования 

высказывания (énonciation), и отдаляется или идентифицируется с рассказчиком 

(énonciateur), неответственным за высказывание-результат (énoncé); в условных 

ОВВ наблюдается дезинтеграция пропозиции из реальности говорящего, его 

неотождествление с автором высказывания, поскольку они находятся в разных 

темпоральных плоскостях. 

Ключевые слова: иллокутивная сила, коммуникативная перспектива, 

объективная модальность, прагматический оператор, собственно- и несобственно-

вопросительное общевопросительное высказывание, субъективная модальность.  
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This thesis focuses on the study of communicative perspective of general 

questions of indicative and conditional modal fields of the modern French language in 

the aspect of semiosis and theory of mental kinetism. The research identifies the status 

of general questions among other interrogative constructions of contemporary French 

fiction. A methodology of the complex analysis of the structure, semantics and 

pragmatics of general questions has been elaborated; the communicative and functional 

typology of positive and negative proper and improper interrogative utterances of 

indicative and conditional modal fields has been established; general questions of 

indicative and conditional modal fields with different contextual values and different 

levels of speaker’s cognitive deficit have been identified; peculiarities of polyphonic 

configuration of corresponding constructions have been elucidated; the means of 

realization of objective and subjective modality of general questions have been 

highlighted and the role of pragmatic operators with different level of illocutionary force 

in the change of communicative perspective has been defined. 

Key words: illocutionary force, communicative perspective, objective modality, 

pragmatic operator, proper and improper general interrogative utterance, subjective 

modality. 

 

 


