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ВСТУП 

 

У сучасному мовознавстві багато уваги приділяється комунікативному 

аспекту мовлення, зокрема загальнопитальним висловленням (далі – ЗПВ),  

що вивчаються як у синтаксичному [25; 55; 105], так і в семантико-

прагматичному [17; 69; 115] планах. Інтерес дослідників викликають структурні 

й комунікативні характеристики можливих та імовірних відповідей на загальні 

питання [19; 65; 153; 154], імпліцитні й експліцитні маркери питальності  

[3; 157; 164], лексико-граматичні засоби реалізації комунікативної інтенції  

[35; 115; 135]. Французькі мовознавці розглядають загальнопитальні 

конструкції на основі мислимого змісту висловлення (пропозиції) і визначають 

їх як питання, що імплікують відповідь у вигляді функціональних операторів 

"так" чи "ні" або їхніх семантичних аналогів [142; 153]. 

Отже, вивчаючи загальні питання, учені приділяють увагу насамперед 

їхній класифікації, засобам вираження, типам відповіді тощо. Разом із тим  

не менш важливими є когнітивні характеристики питання в аспекті 

безперервної каузації мовлення, об’єктивна та суб’єктивна модальність ЗПВ, 

ступінь ілокутивної сили, що змінює комунікативну перспективу ЗПВ.  

Розглянуті підходи становлять підґрунтя для комплексного аналізу ЗПВ 

в аспекті семіозису (у динамічній взаємодії синтаксису, семантики 

і прагматики) та ментального кінетизму, що дає можливість вивчати ЗПВ 

із різною комунікативною перспективою у темпоральному плані каузації  

мовно-мовленнєвого акту. Залучення семантико-прагматичного  

та синтаксичного критеріїв дозволяє систематизувати ЗПВ із різною 

комунікативною перспективою, встановити комунікативно-функціональні 

типології позитивних і заперечних ЗПВ модального поля індикатива  

та кондиціоналу, висвітлити їхні структурні, когнітивні, семантико-прагматичні 

особливості та поліфонічну структуру. 

Актуальність обраної наукової теми визначається спрямованістю 

сучасних мовознавчих студій на дослідження модальної природи дискурсивних 
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одиниць, необхідністю комплексного аналізу загальнопитальних висловлень 

з погляду когнітивних, семантико-прагматичних та поліфонічних відношень. 

Доцільність інтегративного підходу до дослідження загальних питань 

обґрунтована недостатнім опрацюванням низки проблем, пов’язаних із 

визначенням статусу ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу та їхньої 

комунікативної перспективи.  

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 педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, протокол  

№3 від 2 жовтня 2015 року.  

Мета дисертаційного дослідження полягає в інтегральному вивченні 

комунікативної перспективи ЗПВ модального поля індикатива та кондиціоналу 

в сучасному французькому художньому дискурсі з позицій 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 та прагматики у дихотомії 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; 
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– 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  
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у сучасному 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 вживання 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. Уперше 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 визначена референтна функція заперечення як синтаксичної категорії, 

що функціонально наближується до прагматичних операторів. Уперше 

висвітлені особливості поліфонічної структури ЗПВ модального поля 

кондиціоналу. Уперше ЗПВ досліджено на вісі оперативного часу актуалізації 

мови у мовленні та розкрито їхні когнітивні і прагматичні особливості,  

що виявляються у модальному характері вживання таких конструкцій.  

Основні положення дисертації, що виносяться на захист: 

1. У процесі каузації мовно-мовленнєвого акту ЗПВ розглядаються  

як складні мовно-мовленнєві знаки, що на етапі системи (мови) становлять 

однозначні інваріантні структури із 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 
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контекстуальними модальними значеннями прохання, наказу, поради, 

припущення, сумніву, застереження тощо. 

2. З когнітивно-прагматичного погляду, ЗПВ становлять трикомпонентні 

структури, що складаються з попереднього судження, вираження невпевненості 

з приводу висловленого і спонукання адресата до дії. Попереднє судження 

стосовно змісту висловлення (пропозиції) здійснюється мовцем на стадії 

продукування висловлення (énonciation); другий і третій компоненти 

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 

або ототожнюється з оповідачем, невідповідальним за висловлення-результат; 

тоді як в умовних ЗПВ спостерігається дезінтеграція пропозиції з реальності 

мовця, тобто його неідентифікація з автором повідомлення.  

3. ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу французької мови 

характеризуються центральною об’єктивною модальністю, що виражається 

у модальному значенні способу дієслова-присудку (для ЗПВ першого типу – 

констатація факту, події, для ЗПВ другого типу – ймовірність), та периферійною 

модальністю, яка реалізується експліцитними (ілокутивні маркери/формули, 

поляризатори тощо) й імпліцитними (інтонація, контекстуальне оточення) 

засобами з різними ступенями ілокутивної 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 у 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 
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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 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.). 
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Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в п’яти 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 (60 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 189 сторінок, 

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

11 сторінок. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

визначено завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів, зазначено форми  

їх апробації та схарактеризовано структуру роботи. 

У першому розділі розглянуто структурні та семантико-прагматичні 

особливості ЗПВ у сучасній французькій художній прозі, когнітивно-

дискурсивний аспект загальних питань, синтагматичні та парадигматичні 

засоби реалізації цілеустановки в загальнопитальних конструкціях, категорію 

модальності загальних питань та її зв’язки з феноменом можливих світів, 

референтне значення заперечення у ЗПВ, побудовано комунікативно-

функціональну типологію загальнопитальних конструкцій, а також викладено 

комплексну методику аналізу ЗПВ в аспекті семіозису та теорії ментального 

кінетизму у сучасному французькому художньому дискурсі. 

Другий розділ присвячено аналізу комунікативної перспективи 

інтонаційних, інверсивних і перифрастичних позитивних і негативних ЗПВ 

модального поля індикатива з різним ступенем когнітивного дефіциту мовця, 

встановленню типології ЗПВ з аргументативним і предикативним 

запереченням, визначенню ролі прагматичних операторів у загальних питаннях 

та вивченню анафоричних і катафоричних інтра- та інтерфрастичних зв’язків 

у ЗПВ.  
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У третьому розділі досліджено 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 ЗПВ у кондиціоналі. 

У загальних висновках викладено основні результати проведеного 

комплексного дослідження й окреслено перспективи подальшої наукової 

роботи в обраній галузі. 
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РОЗДІЛ 1 

 

НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКА, ПОВ’ЯЗАНА З ВИВЧЕННЯМ 

ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У СУЧАСНІЙ 

ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані на комплексний аналіз 

синтаксичного й семантико-прагматичного аспектів трьох комунікативних 

типів висловлень, що традиційно виділяються у мовознавчій літературі: 

розповідних (далі – РВ), питальних (далі – ПВ) і спонукальних (далі – СВ). Так, 

В. Г. Гак вважає, що в основу їх класифікації покладено три ознаки: 

1) орієнтація на першу особу – повідомлення власних знань (та бажань); 

2) орієнтація на другу особу (спонукання її до дії) та 3) модальність (бажаність). 

На думку вченого, питальні та спонукальні висловлення передбачають реакцію 

з боку співрозмовника, причому конструкції першого типу – вербальну 

відповідь [17, с. 122]. Синтаксичний тип висловлення дозволяє визначити 

відношення комуніканта до його змісту: декларативне висловлення асоціюється 

з пропозиційним змістом, інтерогативна – зі змістом питання, а імперативне – 

із цілеспрямуванням. 

Отже, комплексне вивчення питальних висловлень в аспекті семіозису 

(статичної і динамічної взаємодії синтактики, семантики і прагматики), 

є важливим, по-перше, у плані визначення ролі засобів вираження питальної 

цілеустановки (ілокуції) та її модифікаторів, по-друге, в аспекті виявлення 

когнітивно-прагматичної і синтактико-семантичної специфіки питань порівняно 

з іншими функціонально-комунікативними типами висловлень. 

 

1.1 Інтерпретація загальнопитальних висловлень французької мови 

у сучасних лінгвістичних студіях 

 

Аналізуючи комунікативну перспективу питальних, зокрема 
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загальнопитальних, побудов у сучасній французькій мові, лінгвісти звертають 

увагу на характер і типи відповідей на питання [19; 154; 155], їхні відношення 

з іншими типами питань [122; 174], роль комплексу імпліцитних та 

експліцитних засобів вираження питальності, з-поміж яких – інтонація 

й порядок слів [3; 166], зміст і лексико-граматичні засоби реалізації цільової 

установки [116; 133]. 

Різноманітність поглядів на питальні висловлення та їх актуалізацію 

в дискурсі обумовила появу великої кількості класифікацій таких конструкцій, 

оскільки будь-яка класифікація будується на основі однієї з ознак 

лінгвістичного явища. 

Більшість французьких дослідників виділяють дві основні групи питань: 

загальнопитальні (ЗПВ) та частковопитальні (ЧПВ) висловлення, висуваючи на 

перший план характер можливої відповіді на такі питання. Учені 

характеризують питальні конструкції на основі пропозиційної матриці 

(мислимого змісту висловлення) і приписують запитанню функцію 

"переривання значення істинності пропозиції" [154, с. 24]. Беручи до уваги 

потрібну відповідь, розрізняють часткові питання, що передбачають відповідь 

у вигляді номінальної синтагми, яка змінюється залежно від інтерогативного 

оператора (qui, que, où тощо); та загальні (справжні), або х-питання [31, с. 198], 

що імплікують відповідь у вигляді функціональних операторів oui чи non або 

peut-être, je ne sais pas тощо, тобто широкий клас лексичних елементів, що 

вживаються у ролі "модалізаторів ствердження" [143, с. 70–71].  

Отже, розмежування загальних і часткових питань здійснюється на основі 

наявності або відсутності питального слова, а також за типом відповіді. Така 

класифікація фактично ґрунтується на логічній традиції розгляду питальних 

висловлень, незважаючи на особливості мовленнєвої реалізації загальних 

питань. Між тим існують перехідні форми питань типу: c’est + фокалізований 

елемент + que/qui [166, c. 5]. У такому разі інтерогативна форма є одночасно 

загальною (відповідь "так" чи "ні") та частковою (необхідність підтвердження 

або спростування одного з елементів питання): 
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(1) C’est ce monsieur Robin qui t’a laissé tout ça? (B. Clavel, CQVVM, 160) 

У наведеному прикладі питання відноситься до підмета (monsieur Robin), 

а значення присудка залишається референтно визначеним (відомим) для 

співрозмовників. Це дає підставу вважати, що в таких ЗПВ дієслово-присудок 

становить як смисловий, так і структурний центр побудови. 

При парадигматичному (системно-мовному) розрізненні питальних 

конструкцій важливим видається зміст цільової установки питання. Так, деякі 

науковці важають, що основне значення ПВ – запит інформації [17, с. 124; 86, 

с. 77], хоча, з іншого боку, значення питальності ПВ не визнається як основне 

всіма дослідниками. Наприклад, французький лінгвіст О. Дюкро зазначає, 

що для питального висловлення функція запиту інформації не є первинною. 

Вона становить лише одну з можливих його реалізацій поряд із багатьма іншими 

[116, с. 82–83], з-поміж яких виділяють прохання оцінки, застереження, 

спонукання до дії тощо. При цьому всі реалізації питань характеризуються 

персуазивністю, тобто спробою мовця переважно вербально вплинути на 

свідомість адресата [87, с. 27]. Отже, серед загальнопитальних висловлень 

виділяються, окрім справжніх, або власне-питальних висловлень, так звані 

"спотворені" питання (questions biaisées) [96, с. 186], або невласне-питальні 

висловлення [88, с. 11], що "потребують пояснення, висловлення точки зору із 

цього питання, невербальної відповіді тощо, тобто вони не виражають питання, 

а мають іншу комунікативну установку" [там само, с. 19–20]. Таким чином, 

доцільно припустити існування семантичного континууму між питальним 

і декларативним висловленням з одного боку, та між ПВ і СВ – з другого. 

К. Кербра-Орекьоні, погоджуючись із граматичною традицією розрізнення 

загальних (закритих) та часткових питань, зараховує до категорії ЗПВ 

орієнтовані питання, що не залишають рівних шансів двом варіантам відповіді, 

а вимагають від співрозмовника або позитивної, або негативної відповіді (при 

цьому він може дати протилежну відповідь усупереч цьому очікуванню) [146, 

с. 19–20], наприклад: 

(2) Vous n’avez pas essayé de la revoir? (A. Gavalda, JLA, 214) 



17 

 

(3) – Nous avons mis au point une bombe atomique dans la toute petite fusée...       

Lymphocyte 11. 

– Lymphocyte? (B. Werber, TH, 434) 

(4) Ne passes-tu pas d’un excès à l’autre? (Ch. Jacq, LD, 184) 

ЗПВ (2) становить приклад власне-питальної конструкції, пропозиційна 

матриця якої потребує підтвердження або заперечення з боку адресата, тоді як 

власне-питальне висловлення-перепитування (3) зорієнтоване на підтвердження 

пропозиції співрозмовником. Приклад (4) ілюструє запитання декларативного 

типу (Ne passes-tu pas d’un excès à l’autre = Tu passes d’un excès à l’autre), що 

потребує пояснення. 

Таким чином, серед ЗПВ виділяють "справжні" питання, які виcтупають 

у своїй первинній функції (запит інформації), та "спотворені" питання, що 

реалізують інші комунікативні функції (прохання заперечення або 

підтвердження, застереження, запрошення, пораду, наказ тощо). До останніх 

відносять також риторичні, або несправжні [17, с. 661–662], або псевдопитання 

[21, с. 34], які визначаються як питання з непитальним експресивно-емоційним 

змістом [12, с. 129] та потребують антиорієнтованої відповіді [152, с. 14], тобто 

констатацію зворотного: позитивна форма конструкції має заперечний зміст 

(пропозицію), а негативна – позитивний: 

(5) Les temples ne doivent-ils pas être bâtis en pierre? (Ch. Jacq, TMA, 233) 

Наведене риторичне ЗПВ є еквівалентним декларативному висловленню 

з позитивною пропозицією (Les temples doivent être bâtis en pierre). 

Існує думка, що орієнтовані питання потенційно містять імпліцитну 

альтернативу [105, c. 156] і можуть трансформуватися в альтернативне питальне 

висловлення. Однак, незважаючи на те, що орієнтовані питання передбачають 

однобічну спрямованість (підтвердження або заперечення), пряма й зворотна 

трансформація загального та експліцитно-альтернативного питання 

здійснюється тільки за умови лексичної рівнозначності групи: підмет –

присудок. До того ж відповідь на експліцитно-альтернативні питання становить 

один із членів альтернативи [16, с. 27]: 
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(6) Etes-vous venus pour poser des questions ou pour prоfiter de la fête? (G.-J. 

Arnaud, CELH, 183).  

Можливою відповіддю на запитання є одна з дієслівних синтагм: рour 

poser des questions або pour profiter de la fête. Отже, тільки неорієнтовані власне-

питальні висловлення можуть розглядатися як потенційно альтернативні за 

умови "збереження" паралельного лексичного складу:  

(7) Tu ne reconnais pas l’endroit? (Ch. Jacq, FL, 250) (tu reconnais або tu ne 

reconnais pas?). 

У французькій мові ЗПВ характеризуються певним інтонаційним 

малюнком, порядком слів та лексико-семантичними ознаками. Питальна 

інтонація становить найвиразнішу диференціальну ознаку мовленнєвої 

специфіки питального висловлення. Вона є варіативним складником ЗПВ, 

оскільки залежить від комунікативної установки мовця та від контексту. При 

прямому порядку слів інтонаційно фокусується один з елементів ЗПВ, при 

цьому смисл питання змінюється у певній комунікативній ситуації, наприклад: 

(8) Elle n’est pas morte? (F. Vargas, CS, 110) та Elle n’est pas morte? 

Залежно від акцентованого компоненту зміст питання по-різному 

інтерпретується співрозмовником.  

Таким чином, інтонація вписується до загальної системи засобів, які 

реалізують функцію вираження ілокуції питання. Однак доцільно зауважити, 

що вона не може слугувати підставою для виділення типових інваріантних 

синтаксичних структур парадигматичного синтаксису. Роль інтонації як одного 

із засобів реалізації ПВ може бути визначена компенсаційним законом, 

відкритим О. М. Пешковським [55, с. 351] і доповненим Е. Н. Макаєвим [37, 

с. 203]. Його суть полягає в тому, що мовні засоби, які слугують формальним 

вираженням тієї чи тієї мовної категорії, можуть комбінуватися однаково, 

оскільки вони є розподіленими за ступенем ефективності в самій мові. Здатність 

інтонації самостійно виражати питальність у мовленні дозволяє вважати її 

своєрідною морфемою. Оскільки інтонація та інверсія належать до різних рівнів 

висловлення, йдеться про їхню комбінацію або про заміну одного засобу іншим. 
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Як зазначалося вище, комунікативна орієнтація загальнопитального 

висловлення залежить від низки різних за своєю природою засобів, до яких 

відносять структуру питання (наприклад, питально-заперечне висловлення 

з інверсією займенника-підмета (клітична структура) часто має позитивну 

комунікативну орієнтацію), різні модалізатори (морфеми типу hein, non, n’est-ce 

pas тощо; прислівники vraiment, certainement, au moins, est-ce que тощо), 

ілокутивні формули, або фразові конструкції, що специфікують спрямованість 

на співрозмовника [57, с. 101] (pourquoi pas + дієслово в інфінітиві чи 

в умовному способі із сугестивним значенням або veux-tu bien + дієслово 

в інфінітиві зі значенням спонукання до дії, наказу):  

(9) Tu ne connais vraiment pas cet homme? (J. Japrisot, DDAALF, 172). 

У наведеному прикладі мовець уводить дискурсивний модалізатор 

vraiment, що комунікативно детермінує негативну відповідь адресата.  

Деякі типи ЗПВ (питання-реформулювання, риторичні питання тощо) 

навіть за відсутності експліцитного орієнтатора можуть бути імпліцитно 

спрямовані на певну реакцію співрозмовника в результаті впливу їхньої 

просодичної схеми та контексту. 

 

1.2 Загальнопитальні конструкції французької мови в контексті 

інтеграції мови і мовлення у мовно-мовленнєву діяльність 

 

Вивчаючи особливості породження та функціонування будь-яких 

лінгвальних одиниць, зокрема загальнопитальних висловлень, доцільно 

звернутися до теорії Ґ. Ґійома, одним із базових положень якої є постулат  

про інтеграцію мови і мовлення у мовно-мовленнєву діяльність. Така інтеграція 

становить результат взаємодії складових тринома: розумові операції – мова – 

мовлення, що ілюструє безперервну каузацію (породження) мови у мовленні 

[17, с. 84–86]. При цьому в актуальному плані (мовленні) віртуальні можливості 

(мова) реалізуються суб’єктом у певній ситуації за допомогою лінгвістичних 

знаків, посередників між ментальною сферою і сферою безпосередньої 
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мовленнєвої реальності [59, с. 9] з урахуванням їхньої граматичної та 

семантичної доречності у структурі висловлення [23, с. 35]. 

Багато вчених, які визнають дихотомію мова – мовлення, вважають, що 

речення належить до мови, а в мовленні зустрічаються лише "зліпки з речень 

без функцій речень" [22, с. 185–186]. Так, О. О. Виноградов підкреслює, що 

"речення як комунікативна одиниця не може розглядатися як явище мовлення 

на відміну від речення як предикативної структури, яка є явищем мови" 

[15 ,с. 9]. Отже, у нашому дослідженні речення визначається як абстрактна 

позаконтекстуальна конструкція, одиниця мовної системи, що виступає 

у вигляді складного знака, сформованого з простих знаків, потенційні 

можливості використання якого у мовленні перевищують за кількістю системні 

умови. Двоєдина онтологія (фундаментальні принципи буття, його найбільш 

загальні сутності й категорії, структура і закономірності) мовного знака-речення 

полягає у тому, що він представлений у просторі мови пропозитивною моделлю 

(синтаксичною формою) з її сигніфікативним значенням. Сигніфікативне 

значення моделі – це, по суті, ментальний образ, який виникає у свідомості 

людини (уявлення як змістовний бік одиниці мови). Мовна модель 

протиставляється її мовленнєвій реалізації, висловленню, актуалізованому 

реченню, що називає конкретну подію, тобто відображає денотативну ситуацію.  

У процесі актуалізації створюються різні відношення між сигніфікативним 

(системним) і денотативним (актуалізованим) значеннями висловлення. 

Унаслідок цього мовні форми в дискурсі можуть виступати як у своїй первинній 

функції, коли спостерігається симетрія сигніфікативного і денотативного 

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

[17, с. 19]. При цьому симетрія розуміється як відповідність позначального 

і позначуваного, тобто відповідність синтаксичної форми семантичному та 

прагматичному значенням. У системі мови розташовані потенційно однозначні 

пропозитивні конструкції. У системі дискурсу такі моделі реалізуються 

у певному контексті і поділяються на два типи: симетричні (моносемічні) 

і асиметричні (полісемічні), тобто однозначні і багатозначні декларативні, 
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питальні та спонукальні висловлення залежно від конкретного комунікативного 

змісту, що наповнює віртуальні комунікативні моделі. У випадку із 

загальнопитальними висловленнями симетрія виявляється в існуванні власне-

питальних побудов із функцією запиту інформації, а асиметрія притаманна 

невласне-питальним конструкціям, коли питальна за формою структура може 

виражати стверджувальне або спонукальне значення, тобто "втрачати 

семантичну мотивацію" [70, с. 341]: 

(10) Vous n’avez pas froid? (B. Vian, EJ, 45) 

(11) Ne vas-tu pas appeler cet homme pour lui dire la vérité? (A. Nothomb, 

AS, 196). 

У прикладі (10) спостерігається симетрія сигніфікативного і денотативного 

значень, що обумовлює його моносемію у мовленні незалежно від контексту. 

Інтерпретація адресатом асиметричного спонукально-питального висловлення 

(11) (Ne vas-tu pas appeler cet homme pour lui dire la vérité? = Tu vas appeler cet 

homme pour lui dire la vérité!) можлива тільки у певній комунікативній ситуації 

та із залученням загального фонду знань співрозмовників. 

У розрізненні речення і висловлення як одиниць мови і мовлення у багатьох 

випадках спостерігається ототожнення термінів "висловлення" і "мовленнєвий 

акт". Оскільки "діяльність – це процес, що контролюється агентом, а акт – 

одиниця активності, сам термін "мовленнєвий акт" позначає одиницю 

мовленнєвої діяльності, в якій, на думку Ґ. Ґійома, інтегруються якості мови 

(пропозиції) і мовлення (висловлення)" [18, с. 107]. На кінцевому етапі 

породження мовленнєвого акту пропозиція як віртуальний бік знака конвертується 

в його актуальне позначуване. Французький лінгвіст у такому разі вживає термін 

"мовно-мовленнєвий акт" [там само, с. 84–86], підкреслюючи тим самим 

пропозитивний початок формування відповідного акту.  

Д. Лайонз вважає, що в певному сенсі термін "мовленнєвий акт" є оманливим. 

Він видається синонімічним терміну "акт висловлювання", а не позначає, як це має 

місце насправді (у значенні, в якому він звичайно використовується лінгвістами), 

особливу частину продукування висловлення [31, с. 252].  
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Мовно-мовленнєвий акт є ширшим за висловлення, через те що він може 

вміщати кілька висловлень, які складають одне синтаксичне ціле, що реалізує 

одночасно кілька пропозитивних моделей, однакових або різних за своєю 

комунікативною установкою. На думку М. Валетта, метою комунікації 

є побудова ментального світу в знаках та його реконструкція [180, с. 21]. Такі 

конструктивна та реконструктивна операції реалізуються в процесі  

мовно-мовленнєвої діяльності, яка інтегрує особливості мови і мовлення. 

Таким чином, можна представити схематично відношення мови і мовлення, 

інтегрованих у мовленнєву діяльність: 

 

                                                           мова (пропозитивна модель)  

мовно-мовленнєвий акт 

(мовно-мовленнєва діяльність)         мовлення (висловлення) 

 

Рис. 1.1 Інтеграція мови і мовлення у мовно-мовленнєвий акт 

 

При актуалізації загальнопитального висловлення як одиниці мовно-

мовленнєвого акту відбувається наповнення віртуальної інтерогативної 

конструкції конкретним (актуалізованим) питальним змістом. При цьому 

розрізняють внесок значення (apport), або вербальний сегмент висловлення, 

і опору (support) (номінальний сегмент висловлення). Номінальний і вербальний 

конституенти можуть бути як статичними (актуально референтними), так 

і динамічними (фокалізованими або актуально нереферентними) елементами 

питання. Таке висловлення у порівнянні з розповідним є семантично неповним, 

набуваючи семантичної завершеності тільки у парі з висловленням-реакцією 

співрозмовника. Отже, питання розглядають як інтерсуб’єктивне явище, 

а значущість інтерогативів виражається в стрижневій ролі діалогічної єдності, 

що базується на інтерогативності [3, с. 8]: 

(12) – Alors, vous ne restez pas déjeuner? 

– Non. Pas aujourd’hui. (H. Troyat, GF, 55) 

Таке тлумачення ЗПВ є немов би конкретизацією пропозитивної моделі  
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в певних морфосинтаксичних термінах, а також в інтервербальній перспективі. 

Таким чином, пропозитивна модель питання повинна існувати як уявна умова, 

когнітивна основа її втілення у конкретному висловленні при актуалізації. 

Свідома, креативна ментальна активність мовця у багатьох випадках 

призводить до того, що в реальній комунікації розмежування мова/мовлення 

стає дуже рухомим, і комунікант використовує структуру ЗПВ для передавання 

оцінного значення підтвердження, побажання, наказу тощо. Доцільно 

розрізняти такі моделі, беручи до уваги модальне значення індикатива 

і кондиціоналу, оскільки за визначенням у своїх реальних реалізаціях вони 

передбачають різні відповіді залежно від інтенції мовця.  

Умовно різновиди системної (інваріантної) моделі загальнопитальних 

висловлень (VSO (дієслово-підмет-прямий/непрямий додаток) та варіативних 

реалізацій питання у мовленні (SVO) відповідно до модального значення 

способу можливо представити в такий спосіб: 

 

внесок          опора 

інваріантна модель 

 

                  внесок               опора    або   опора                 внесок 

індикативна модальність 

 

                  внесок                 опора  або  опора                внесок 

кондиціонал 

 

Рис. 1.2 Різновиди мовних і мовленнєвих моделей ЗПВ 

 

Номінальний сегмент (опора) та дієслово-присудок (внесок) можуть бути 

актуально референтними або позбавленими актуальної референції, оскільки 

вони фокалізуються адресантом згідно з його комунікативною інтенцією 

з метою отримати відповідь, що приймає різноманітні форми із зовсім різним 

змістом: 
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(13) – Vous n’aviez pas oublié notre soirée? 

        – Tu plaisantes! (M. Levy, VR, 64) 

(14) – N’ont-ils pas envie de commencer avec nous? 

        – Les Hittites veulent s’emparer de l’Egypte et ne renonceront jamais à ce 

projet. (Ch. Jacq, FL, 209) 

(15) – Tu n’aimerais pas l’épouser? 

        – L’épouser? Quelle idée! Non, certainement pas. (A. Kristof, P, 161). 

У прикладі (13) імпліцитно наявна відповідь-підтвердження (non), але 

негативне ставлення адресата до змісту запитаного передано експресивною 

реплікою (Tu plaisantes!). У питально-декларативному висловленні (14) (N’ont-

ils pas envie de commencer avec nous = Ils ont envie de commencer avec nous), 

попри очікування адресантом позитивної відповіді, співрозмовник імпліцитно 

заперечує пропозицію, сформульовану в питанні, докладно пояснюючи причину 

своєї впевненості у негативній відповіді. Відповідь прикладу (15) 

в кондиціоналі у вигляді питання-перепитування містить повтор частини 

ініціального висловлення, що передає емоційний стан адресата. У всіх трьох 

прикладах опора ЗПВ має референтну природу, тоді як унесок у вигляді 

дієслова є актуально нереферентним.  

 

1.3 Когнітивно-дискурсивний аспект загальнопитальних висловлень 

 

Досліджуючи питальні конструкції, науковці приділяють увагу насамперед 

їх класифікації, засобам вираження, прямим і непрямим питанням, їхньому 

функціонуванню в діалогічній єдності тощо. Разом із тим не менш важливими 

є характеристики питання в аспекті безперервної каузації відповідно до тринома 

Ґ. Ґійома, а також когнітивний бік питання з погляду заснованої цим ученим 

теорії психосистематики, що вивчає певні готові психомеханізми, або механізми 

систематизації та організації мовно-мовленнєвих знаків. Розумові операції, що 

передують побудові складного знака-пропозитивної моделі як узагальненої, 

визначають потенційні когнітивні умови доречного використання відповідних 
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синтаксичних конструкцій у мовленні. Послідовник Ґ. Ґійома, французький 

лінгвіст Ж. Муаньє описує когнітивну основу питання і ствердження 

не у вигляді узагальнених статичних схем, а в динаміці розумових операцій 

в контексті усталеного уявлення про кінетизм думки – її руху по колу: від 

загального U
1
 до окремого S1, від окремого до загального U

2
 за формулою: U

1
 → 

S1 →U
2
 [18, с. 164]. Стверджувальне висловлення породжується при русі думки 

"на відкривання", тобто від меншого до більшого, а питальне, навпаки – при 

русі думки "на закривання" – від більшого до меншого, окремого. При цьому 

думка постає як "інверсивна" репліка питальної конструкції [157, с. 98].  

Розглядаючи структуру позначувального загальнопитального висловлення 

з позицій психосистематики, доцільно визначити його системну (інваріантну) 

сутність як сумнів, невпевненість, проміжний етап між ствердженням 

і запереченням, що можуть вести як до позитивної відповіді, так і до 

заперечення, але не саме собою ствердження або заперечення [65, с. 58]. Таким 

чином, для того щоб пропозитивна модель питання актуалізувалася у мовленні 

й отримала відповідне лексико-граматичне оформлення, повинно існувати 

когнітивне підґрунтя, яке визначає мовленнєві наслідки її втілення 

у конкретному висловленні. При цьому різниця у функціонуванні 

психомеханізмів не є усвідомленою суб’єктом на етапі мовної системи, 

а осягається на мовленнєвому етапі [40, с. 188]. 

У загальному вигляді вивчення ЗПВ у площині психосистематики можно 

представити в такий спосіб: 

 

Початкова фаза (сфера мислимого) 

(мова, когнітивна теорія, пропозиція, мислення людини) 

кінцева фаза (сфера обміркованого) 

(мовлення, теорія мовно-мовленнєвого акту, висловлення, людина, що думає,  

її інтенція) 

 

Рис. 1.3 Етапи вивчення висловлення в аспекті психосистематики 
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Ґ. Ґійом зазначає, що "зміст мови – це дана одночасно людській свідомості 

сукупність мислимого, але не як вираження, а як систематизоване уявлення. 

Зміст мовлення – це вибіркова частина мислимого, використана для 

продукування дійсно обміркованого" [18 с. 131]. Таким чином, обидві фази 

поєднуються єдиним процесом актуалізації – переходу мови у мовлення. 

Обмірковане є висловленням, яке становить факт мовлення, а отже, частину 

дискурсу, що характеризується як процес або продукт мовно-мовленнєвої 

діяльності [41, с. 76]. Оскільки висловлення є "когнітивним продуктом" 

в аспекті мови і мовлення, доцільно розмежувати сигніфікативне і денотативне 

значення загального питання, про що згадувалось вище. Пропозиція, 

конкретизуючись у мовленнєвій реалізації питання, входить до його загального 

змісту. Разом із тим головним компонентом питання є його модальна частина, 

або ілокутивна сила (ступінь спрямованості на певну відповідь). Найчастіше 

загальнопитальні висловлення потребують підтвердження чи спростування 

наданої інформації, коментаря, пояснення тощо. При цьому особливого 

значення набувають елементи контексту.  

У питаннях ілокуція відображає, з одного боку, установку суб’єкта на 

отримання нових відомостей, а з другого – питальна форма слугує засобом 

спонукання дейктичного адресата до відповіді, що поповнює когнітивний 

дефіцит суб’єкта мовлення. Через цей факт деякі вчені розглядають питання як 

"підкатегорію директивів, оскільки вони становлять спроби мовця змусити 

адресата дати відповідь" [61, с. 158]. Так, спонукальне значення відносять не до 

дієслівної дії, представленої на референтному рівні висловлення, а до 

дейктичного рівня самої мовленнєвої ситуації: дейктичний адресат заохочується 

суб’єктом мовлення до здійснення не до безпосередньо сформульованої у 

висловленні дії, а до реакції на дейктично імпліковану відповідь на поставлене 

запитання. Г.Г. Сильницький наголошує на тому, що "певна питальність 

(у вигляді загального питання) характеризується перевагою уже відомої 

інформації над шуканою; загальне питання практично формулює "гіпотезу" 

у вигляді апріорної моделі передбаченої відповіді, яка зводиться 
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до мінімального протиставлення двох контрадикторних альтернатив ("так" – 

"ні")" [62, с. 97]. На жаль, ідеться тільки про обґрунтування логіко-формального 

плану питань, не враховуючи суб’єктно-модальну позицію мовця стосовно 

можливої відповіді. У центрі питання – співвідношення визначеної 

(дефінітивної) і невизначеної інформації, спонукання є тільки посиланням 

мовця, що повідомляє про необхідність певної дії. Саме тому "когнітивна 

і волітивна мотивованості відносяться у питанні до різних аспектів 

висловлення, які не перетинаються, але є взаємозалежними" [там само]. 

Оскільки мета питання в його прямому значенні – поповнення когнітивного 

дефіциту в знаннях мовця, спонукання адресата становить лише засіб досягнення 

цієї мети. Тому, як було зазначено вище, показник модальності всього 

висловлення, характеризуючи, зокрема, ставлення інформанта до змісту відповіді, 

що передбачається, базується на співвідношенні дефінітивної інформації 

і невідомої, яка міститься в пропозиційному компоненті питальної конструкції 

і надає багато альтернатив, вибір з яких веде в ідеалі до відповіді на ЗПВ. 

Не менш важливим компонентом семантики питання є пресупозиція, або 

передумова питання, інформація, що повинна бути відомою мовцю, але не 

завжди відомою слухачеві.У науковій літературі наводяться різні визначення 

пресупозиції, які не суперечать, а взаємодоповнюють одне одного. Так, 

В. Г. Гак визначає пресупозицію як "сукупність попередніх (фонових) знань, що 

робить можливим подане висловлення та його розуміння" [17, с. 16]. О. Дюкро 

говорить про "поліфонічну" пресупозицію, яка становить частину питальних 

висловлень і визначається як "попереднє судження" (assertion préalable) 

[116, с. 90]. Л.Л. Дроботова розуміє це явище як "сукупність загальних 

і мінливих умов, що забезпечують доцільність, або доречність, вживання 

питання того чи того функціонально-семантичного різновиду" [20, с. 11]. 

У наведених визначеннях увага акцентується на інформативному аспекті 

пресупозиції, тоді як її власне мотиваційний аспект залишається поза полем 

зору дослідників. Виділення семантичної і прагматичної пресупозиції найбільш 

повно характеризує висловлення, зокрема питальне, як одиницю мовлення.  
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Судження (пропозицію) Р називають семантичною пресупозицією 

судження S, якщо і з істинності, і з хибності S слідує, що Р є істинним [4, с. 32]. 

Прагматичну пресупозицію визначають у такий спосіб: "Мовець, котрий 

висловлює судження S, має прагматичну презумпцію (пропозицію) Р, якщо він, 

висловлюючи S, вважає Р само собою зрозумілою, а саме, відомою слухачеві" 

[там само, с. 39], наприклад: 

(16) Vous vous rendez compte de ce que vous dites, cher docteur? (B. Werber, 

TH, 314) 

(17) Vous n’êtes plus flic? (D. Daeninckx, LN, 140) 

Семантичну пресупозицію висловлення (16) становить пропозиція Vous ne 

vous rendez pas compte de ce que vous dites, cher docteur, оскільки вона 

є істинною при ствердженні і при запереченні судження (Vous ne vous rendez pas 

compte de ce que vous dites, cher docteur?/Vous vous rendez compte de ce que vous 

dites, cher docteur?) 

Висловлення (17) має прагматичну пресупозицію (Vous n’êtes plus flic), яка 

необов’язково є істинною, тому що відповіддю на таке питання може бути: 

Je n’ai jamais été flic. 

Р. Вален припускає існування неусвідомленої (мова) і усвідомленої 

(мовлення) зон мислення [181, с. 23]. Р. Якобсон підкреслює, що усвідомлене 

і неусвідомлене співпідпорядковані рівною мірою всередині "єдиної системи 

їхніх відношень". Однак обсяг їхньої інформації не завжди є рівним, оскільки 

наше слово "завжди несе у собі більше інформації, ніж наша свідомість здатна 

вилучити з нього, тому що в основі наших слів лежать наші неусвідомлені 

мовні установки" [46, с. 13]. У. Еко відмічає кореляцію неусвідомленого 

з усвідомленим як частин конкретного міжіндивідуального дискурсу; 

неусвідомлене залишається поза кадром намірів суб’єкта [90, c. 492]. При цьому 

пресупозиція, як і інші функції когнітивної прагматики, реалізується на 

усвідомленому суб’єктом мовлення етапі безперервної каузації висловлення, 

коли когнітивні зусилля мовця спрямовані на те, щоб висловлення виявилося 

контекстуально найбільш доречним, а його інтерпретація була доступною. 
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Таким чином, очевидно, що в суб’єкті, у його дискурсі, у ролі 

конститутивного начала присутній Інший [56, с. 210]. Розщеплення суб’єкта 

виявляється при когнітивно-прагматичній інтерпретації дискурсу, коли мовець, 

намагаючись досягти взаєморозуміння, включає до свого дискурсу "образ 

іншого дискурсу", того, який він приписує співрозмовнику [51, с. 76]. 

Сприйняття останнім загальнопитального висловлення в аспекті інтерпретації 

його смислу пов’язано з його зусиллями з усвідомлення значення імпліцитного 

компонента, і насамперед – відповіді, передбачуваної мовцем. Х. Фе називає 

такий вид розумової активності "семантичним висновком" (semаntic inference). 

На підставі експліцитної інформації слухач семантично виводить В із А, що 

означає: під час промовляння А мовець хотів виразити В [74, с. 401], наприклад: 

(18) Tu n’as pas d’argent pour te payer une chambre? (S. Japrisot, DAALEF, 

128) 

Подане ЗПВ є біполярним, тому співрозмовнику важко інтерпретувати 

його семантичний зміст. При цьому він може припустити, що мовець очікує на 

заперечну відповідь (si), оскільки він імплікує позитивну пропозицію. 

Наявність Іншого у висловленні використовується (усвідомлено або ні) 

реальним мовцем у загальному "когнітивному процесі інтерпретації смислу" 

[8, с. 28]. Остання пов’язана з кінцевою метою повідомлення і мотивацією до 

продовження комунікації. Для адекватного сприйняття та інтерпретації 

висловлення співрозмовник також застосовує свій власний дискурсивний 

досвід, який ґрунтується на усвідомленій/неусвідомленій інформації.  

Ставлячи питання, мовець окреслює комунікативну перспективу 

спілкування. Саме такі комунікативні ситуації доцільно назвати питальними 

ситуаціями впевненого незнання (non-savoir certain [178, с. 114]), що 

схематично виглядають так [52, с. 25]:  

Попередні й суттєві умови:  

1. М (мовець) не знає потрібної відповіді. 

2. Ні для М, ні для С (слухача) не є очевидним, що С сам повідомить 

потрібну інформацію, якщо його не запитають. 
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3. М вважає, що С знає відповідь. 

Умови щирості:  

1. М хоче мати інформацію. 

Призначення: такий акт становить спробу М отримати інформацію від С. 

В. Г. Нугаєв поглиблює наведену схему і визначає такі умови здійснення 

мовно-мовленнєвого акту питання: 

1. Виникнення у мовця потреби в отриманні додаткової інформації для 

досягнення поставленої мети. 

2. Неможливість для комуніканта самостійно отримати додаткову 

інформацію. 

3. Впевненість або припущення мовця, що слухач готовий повідомити 

необхідну інформацію. 

4. Вираження мовцем певної пропозиції і свого незнання або сумніву 

з приводу поданої пропозиції, що сигналізує слухачеві, якого роду інформацію 

мовець очікує отримати [50, с. 13]. 

Згідно із цими умовами структурно-семантична організація питальних 

висловлень повинна: а) комунікативно однозначно сигналізувати слухачеві, якої 

інформації потребує мовець; б) інформація, що повідомляється, не повинна 

входити до фонду загальних знань комунікантів; в) пропозиції, які утворюють 

пресупозиційну частину поданого питального висловлення, повинні входити до 

загальної аперцепційної бази [75, с. 48] (загальних фонових знань) комунікантів; 

г) актуалізувати сумнів або незнання адресанта стосовно відповідності інформації, 

що повідомляється, або семантичного змісту її елементів [50, с. 18–19]. 

Багато вчених уводять поняття "комунікативне поле", яке визначають як 

дискурсивну ситуацію в цілому, справжню або уявну (у такому разі 

комуніканти можуть перебувати поза неї), про яку може бути передана 

інформація [14, с. 59].  

Модель комунікативної дискурсивної ситуації можна представити в такий 

спосіб [16, с. 73]: 
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      R 

Рис. 1.4 Схема комунікативного поля 

 

де А – адресант; 

В – адресат;  

R – референт; 

Е – мовний код; 

→ контакт, установлений між А і В; 

D – дискурсивне повідомлення, що передається від А до В. 

Наведені схеми формально відображають питальні ситуації та відтворюють 

насамперед структурні складники певного комунікативного поля і мету 

висловлення, а також ступінь обізнаності мовця і слухача, тобто репрезентують 

усвідомлену ментальну активність комунікантів. Сфера неусвідомленої 

ментальної активності розповсюджується не тільки на активізацію одиниць 

мовної системи, а й на сферу дискурсу в тій частині, на яку спирається мовець, 

тобто на преконструкт (пропозицію), когнітивно наявний у неусвідомленому. 

Очевидно, що орієнтованість загальнопитальних висловлень на певну 

відповідь можна розглядати як з боку контексту, так і з боку вживання 

спеціальних слів і сполучень, які маркують кінцевий етап когнітивно-

прагматичної інтерпретації питання, і, як наслідок, появу інференційного 

значення – відповіді, що передбачається мовцем. 

 

1.4 Взаємовідношення семантики і прагматики загальних питань 

у французькій мові 

 

Виокремлення трьох складників, що взаємодіють: синтактики, семантики 

і прагматики – в аналізі мовно-мовленнєвих знаків було вперше запропоновано 
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Ч. Моррісом [160, с. 42]. У світлі такого триаспектного розподілу синтактика 

у семіотиці розуміється як "формальне відношення знаків один до одного", 

семантика – як "відношення знаків до їхніх об’єктів", а прагматика – 

як "відношення знаків до їхніх інтерпретаторів" [там само].  

Взаємовідношення синтактики, семантики і прагматики базуються на теорії 

аргументації. Ж. Анскомбр та О. Дюкро, автори теорії інтегративної 

прагматики, стверджують, що прагматика інтегрована у семантику і невіддільна 

від неї в ситуаціях аналізу конкретних мовленнєвих реалізацій [93, c. 78]. 

При цьому відомості, які відображають сутність висловлень у комунікації, 

визначаються насамперед не інформативним, а аргументативним характером. 

У зв’язку із цим доцільно уточнити зміст поняття "аргументація". О. Дюкро 

[там само, c. 80] позначає цим терміном 1) аргументацію в звичайному смислі 

слова та 2) аргументацію в структурному смислі (логічна аргументація).  

У прямому сенсі слова аргументація позначає механізми і стратегії 

дискурсу, що використовуються комунікантами з метою переконання 

реципієнтів. Найважливіші риси, притаманні аргументації, розглядаються 

в такому разі як результат впливу дискурсу. У структурному смислі 

аргументація – це тип особливого зв’язку між семантичним змістом 

однопорядкових мовно-мовленнєвих одиниць. Головна особливість такого 

аргументативного зв’язку – можливий аналітичний розподіл фрагментів 

дискурсу на певній шкалі залежно від їхньої аргументативної сили. Саме тому 

О. Дюкро вважає об’єктом інтегративної прагматики аргументацію 

в структурному смислі. Вона, згідно з О. Дюкро та Ж. Анскомбром [там само, 

c. 81], дає можливість зрозуміти обґрунтованість положення про домінування 

аргументації над інформативністю. 

Багато вчених обстоювали думку, що у висловленні спостерігається 

взаємодія аргументативного значення із семантичним [24; 44; 93], зазначаючи, 

що "для лінгвістичного аналізу висловлення релевантним є характер взаємодії 

інформативного й аргументативного значень в абстрактній моделі мовної 

системи та конкретній мовленнєвій реалізації" [44, c. 21]. При цьому 
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аргументативне, прагматичне значення висловлення в мовленні є первинним 

щодо інформативного (семантичного) [93, c. 83]. 

Ґ. Ґійом у цілому вважає прагматику дискурсивним явищем, але припускає, 

що в мовній системі вона є потенційною характеристикою пропозиції, і називає 

її гіперпрагматикою. Вона визначає вибір ілокутивного складника висловлення. 

Учений пов’язує цей процес з наявною в мові загальною інтенцією, яка, 

редукуючись, конкретизується у висловленні [18, с. 143–144]. Розрізнення 

віртуальної та актуальної характеристик пропозиції дає можливість описати 

взаємодію інформативного і аргументативного значень як статичну в мові 

і динамічну в мовленні [39, с. 98]. При цьому"прагматичне планування" 

спрямовує початковий стратегічний вектор конструювання висловлення, 

а "семантичне планування" відповідає за вирішення окремих тактичних завдань 

продукування мовлення [85, с. 53]: 

(19) Tu ne trouves pas ça bizarre, que j’écrive, moi, à un écrivain? (E.-E. 

Schmitt, OTAH, 217) 

У цьому ЗПВ інформативне значення представлене пропозицією (С’est 

bizarre que j’écrive à un écrivain). Аргументативне значення, виражене дієсловом 

думки (trouver) та підсилювальним займенником (moi), немов би покриває 

семантичне значення у мовленні, задаючи вектор розгортання комунікації. 

Отже, доцільно говорити не про структурну, а про "мовленнєву 

аргументацію" як певну семантико-прагматичну структуру. Н.Ю. Фанян 

[72, c. 31] зазначає, що "цілісна інтерпретація аргументативної сутності (...) 

може бути представлена, виходячи із цілісного тривимірного породжувального 

критерію, який аналітично розкладається на такі компоненти: імпліцитність 

(семантика), експліцитність (синтактика) і транспліцитність ((прагматика) 

(надповерхневий шар))". Оскільки в цій роботі загальнопитальні висловлення 

аналізуються як компоненти дискурсу, такі конструкції вивчаються з погляду 

мовленнєвої аргументації. 

Динаміка взаємодії інформативного і аргументативного значень 

виявляється у відповідності та невідповідності сигніфікативного 
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і денотативного значень на фоні їхньої ілокутивної однозначності в мові 

й однозначності або многозначності в мовленні, тобто у власне-питальних 

і невласне-питальних конструкціях (прямих та непрямих мовно-мовленнєвих 

актах). Схематично ці відношення виглядають так: 

 

Мова 

(відповідність сигніфікативного і денотативного значень ЗПВ) 

                                                       Мовлення 

 

 

 

симетричні ЗПВ                                                         асиметричні ЗПВ  

(власне-питальні конструкції                           (невласне-питальні побудови 

з відповідністю сигніфікативного                     з невідповідністю   

і денотативного значень)                                   сигніфікативного    

                                                                               і денотативного значень)  

                         

Рис. 1.5 Відношення денотативного і сигніфікативного значень ЗПВ 

у мові і мовленні 

 

У мовленні у власне-питальних висловленнях при відповідності 

сигніфікативного і денотативного значень питальна сема потенційної моделі 

мовної системи актуалізується як центральна, а розповідна і спонукальна семи 

залишаються периферійними. Вони функціонують як центральні в непрямих 

мовно-мовленнєвих актах, тобто при частковій нейтралізації питальної семи, за 

участю парадигматичних (системних) і синтагматичних (мовленнєвих) засобів 

реалізації цільової установки, таких як інтонація, порядок слів, прагматичні 

оператори, або "перемикачі" (n’est-ce pas, hein, non, peut-être, vraiment тощо): 

(20)  Et ça ne vous gênait pas? (J.-P. Amette, MB, 272) 

 

        розповідна сема 

       спонукальна сема 

питальна сема 

          питальна сема 

 

 

 

розповідна або 

спонукальна сема 
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(21) La presse n’a pas été informée de la découverte du cadavre de Vlad, n’est-

ce pas? (T. Jonquet, M, 356) 

Перше ЗПВ є прикладом прямого мовно-мовленнєвого акту, оскільки  

в ньому актуалізовано питальну сему як центральну, тоді як у другому прикладі 

при прямому порядку слів і наявності прагматичного перемикача n’est-ce pas 

актуалізується периферійна декларативна сема. 

Інтерпретацію висловлення пов’язано з його референцією, при цьому 

"референтним є будь-яке висловлення, яке може бути інтерпретованим" 

[17, с. 705]. В. Г. Гак вважає, що інтерпретованість висловлення визначається 

"можливістю його витлумачити, зрозуміти, який екстралінгвістичний фрагмент 

дійсності (реальної або уявної) це висловлення описує" [там само, с. 704]. 

Учений підкреслює зв’язок інтерпретації висловлення із цариною референції,  

що відноситься до семантичного плану номінації, тобто із семантичною 

референцією, або ідентифікацією референта. Прагматична референція 

(референційний акт) передбачає інтерпретацію суб’єктами мовлення змісту 

висловлення, аргументом якої є номінація і референтне відношення мовної 

одиниці і її денотата, що виникає при цьому [47, с. 5–6]. 

Отже, здійснення семантичної номінації збігається з моментом 

референційного акту інтерпретації, що включає, зокрема, оцінку мовцем змісту 

висловлення при його продукуванні. Семантичну номінацію висловлення 

репрезентує énoncé, результат його продукування – énonciation (термін 

énonciation уводить Е. Бенвенист, який зазначає, що: "у висловленні ми 

послідовно виділяємо акт ситуації, у якому воно реализується, засоби його 

здійснення" [9, с. 319]). Продукування висловлення, або висловлення-процес, 

становить прагматичну номінацію (інтерпретацію), що є контекстуалізацією 

висловлення-результату в конкретні моменти розумово-мовленнєвої діяльності 

[45, с. 11]. 

У теорії аргументації О. Дюкро [115, с. 90–91] мовно-мовленнєвий акт 

питання описується як висловлення, в якому здійснюються одночасно три 

елементарних акти: 
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1) попереднє ствердження (судження) (assertion préalable); 

2) вираження невпевненості (expression d’une incertitude); 

3) обов’язковість відповіді. 

Оскільки когнітивно-прагматичний аспект відіграє вирішальну роль  

при породженні та актуалізації загальнопитального висловлення, у цьому 

дослідженні розширено та поглиблено схему, запропоновану О. Дюкро. Далі 

вважаємо за доцільне розглядати ЗПВ за такою схемою: 

 

1) попереднє судження (позитивне/негативне) 

(assertion préalable):                                                                      énonciation                 

а) джерело натхнення уявлення;                                                 (cognition  

в) уявлення стану справ, акт міркування над пропозицією        énonciative) 

[176, с. 117]; 

2) вираження невпевненості (expression d’une incertitude)           énoncé 

стосовно стану справ;                                                                   (cognition                                        

3) спонукання до відповіді.                                                          énoncive) 

 

Рис 1.6 Складники мовно-мовленнєвого акту питання 

 

Таким чином, когнітивність по-різному проявляється у висловленні-

процесі й висловленні-результаті: попереднє судження стосовно змісту 

висловлення (пропозиції) здійснюється мовцем на стадії його продукування із 

залученням енонсіативних когнітивних операцій уявлення та міркування, тоді 

як енонсивні когнітивні операції вираження сумніву з приводу висловленого та 

спонукання слухача до дії (вербальної чи невербальної) реалізуються 

комунікантом у висловленні-результаті. 

З теорією аргументації та референції дуже тісно пов’язано явище поліфонії.  

О. Дюкро [117, c. 9] формулює припущення про те, що цілі висловлення 

або їхні фрагменти створюють мовленнєві повідомлення, які мовець вважає 

належними особі, котра висловлює думку (оповідачеві). На підставі цієї 
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гіпотези була створена теорія рольової поліфонії – засобу організації 

мовленнєвого повідомлення, при якому мовець дає можливість "лунати" 

голосам інших людей, частково або повністю знімаючи із себе відповідальність 

за них. Науковець розрізняє мовця як того, хто здійснює акт комунікації та бере 

на себе відповідальність за нього (le locuteur), і мовця в самому собі, тобто 

особу, котра виконує функцію "виробника" висловлення, індивіда, фізична та 

ментальна робота якого дозволила продукування цього висловлення (l’auteur). 

Безпосередні оповідачі (les énonciateurs) – це особи (голоси), що здійснюють 

ілокутивні акти, тобто актанти висловлення [там само, c. 27].  

Відповідальність за мовно-мовленнєвий акт, або prise en charge, становить 

одну з когнітивних поліоперацій, які здійснює мислення при формуванні та 

реалізації мовно-мовленнєвих знаків.  

У ЗПВ мовець (le locuteur) бере на себе відповідальність за попереднє 

судження, що виникає при продукуванні висловлення (énonciation). Вираження 

невпевненості, або невідповідальність, яка реалізується у висловленні-

результаті (énoncé) та може бути прийнятою або відхиленою співрозмовником, 

відводиться безпосередньому оповідачеві (énonciateur). 

Цікавим видається погляд О. Дюкро на поліфонічний аспект риторичних 

ЗПВ. Учений вважає, що мовець указує співрозмовнику на питання, яке адресат 

повинен був би поставити самому собі. При цьому мовець дає почути голос 

слухача, котрий ставить собі це запитання [115, c. 43]. Отже, у випадку 

з риторичними запитаннями мовець продукує висловлення, а співрозмовник 

виступає оповідачем, невідповідальним за висловлення-результат, наприклад: 

(22) C’était quand même votre neveu? (M. Aymé, U, 61) 

(23) L’enfer des héros grecs n’est-il pas un abîme sombre et désespéré? 

(Ch. Jacq, TMA, 49) 

У першому, неорієнтованому ЗПВ мовець є відповідальним за попереднє 

судження (C’était quand même votre neveu.). Акт питання, тобто вираження 

невпевненості, здійснюється оповідачем. У прикладі (23) риторичного питання 

мовець також бере на себе відповідальність за висловення-процес, тобто 
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за зміст пропозиції (L’enfer des héros grecs est un abîme sombre et désespéré), 

а його реальний або віртуальний співрозмовник відіграє роль оповідача. 

 

1 . 4 . 1  С и н т а г м а т и ч н і  й  п а р а д и г м а т и ч н і  з а с о б и  р е а л і з а ц і ї  

ц і л е у с т а н о в к и  у  з а г а л ь н о п и т а л ь н и х  в и с л о в л е н н я х .  Основною 

характерною ознакою інваріантних синтаксичних моделей розповідного 

і загальнопитального висловлень у французькій мові є розташування підмета 

і присудка (для декларативної фрази – SVO, для питальної – VSO). Утім, така 

різниця у порядку слів нейтралізується у мовленні, і, крім інтонації, для 

підтримання прямого порядку слів у ЗПВ вживають звороти est-ce que, n’est-ce 

pas, слова oui, non у кінцевій та іноді початковій позиції, вигук hein й інші 

лексеми. Така "внутрішня" нейтралізація обумовлює "зовнішню" нейтралізацію 

системної опозиції пропозитивних проформ розповідного і питального 

висловлень, їхньої диференційної ознаки [1, с. 18]. Відповідно до дихотомії 

мова/мовлення доцільно виділити власне мовленнєві (синтагматичні) і системні 

(парадигматичні) структурні засоби реалізації цілеустановки мовця. Уживаючи 

термін "кодифіковані" конструкції стосовно побудов мовної системи, зокрема 

конструкції з інверсивним порядком слів для питальних висловлень, 

до "некодифікованих" засобів реалізації ЗПВ можна віднести названі вище 

лексичні засоби, а також інтонацію, при використанні яких зберігається прямий 

порядок слів. "Некодифіковані" засоби спеціалізуються головним чином 

на актуалізації питальної предикації (структурна функція) і одночасно 

виконують функцію прагматичних операторів, що виражають ставлення мовця 

до змісту реакції співрозмовника [2, с. 139]. З-поміж таких засобів виділяють 

експліцитні та імпліцитні показники питальності. До перших відносимо 

ілокутивні маркери: модалізатори n’est-ce pas, au moins, plutôt, vraiment, peut-

être тощо; елементи негативної та позитивної полярності (personne, rien, 

aucun,valoir mieux тощо); ілокутивні формули (veux-tu bien, pourrais-tu 

тощо + дієслово в інфінітиві); марковану природу предиката (екзистенційний 

предикат être)). До других – інтонацію та контекстуальне оточення.  
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Цікавим видається той факт, що тенденція використання прямого порядку 

слів стає нормою. Ф. Ґаде відмічає, що у корпусі зібраних ним прикладів лише 

5% зберігають інверсію [129, c. 2]. Поряд із висловленнями типу Es-tu prêt?, 

Viens-tu? широко розповсюдженими у мовленні є такі стилістичні варіанти: 

Tu es prêt?, Tu viens?, при цьому тенденція збереження прямого порядку слів не 

змінюється і сприймається як один із варіантів мовленнєвої норми. Разом із тим, 

згідно з даними, наведеними Ж Ролем у 1962 році, із 698 реалізацій ЗПВ тільки 

138 зберігали прямий порядок слів [168, с. 512]. 

На думку деяких лінгвістів, порядок слів у висловленні може бути 

визначальним у націленні адресата на певну відповідь [17, с. 660–661]. Так, 

прямий порядок слів у заперечному питанні передбачає заперечення: Vous ne 

viendrez pas? – Non; тоді як наявність інверсії орієнтує співрозмовника  

на ствердну відповідь: Ne viendrez-vous pas? – Si. Лексеми non, n’est-ce pas 

уживаються для спрямування співбесідника на позитивну відповідь: Сomme un 

aire de liberté, n’est-ce pas? – Oui. (Ch. Arnothy, PA, 197). 

У ЗПВ без інверсії головну функцію реалізації цільової установки виконує 

інтонація. Незважаючи на потенційну двоїстість такого прийому побудови 

питань, деякі вчені застосовують тільки інтонаційний критерій для розрізнення 

декларативних й інтерогативних конструкцій [166, с. 44–45]. 

Інтерогативний зворот est-ce que, що зберігає канонічний порядок слів 

у висловленні, був уведений до вжитку ще в XVI столітті. Французькі лінгвісти 

вважають, що вказівний прикметник се такої конструкції є катафоричним (його 

референтність обумовлена частиною висловлення, яка вводиться займенником 

que), однак у відповідному декларативному висловленні він є анафоричним 

[167, c. 5]. У парадигматичному плані зворот est-ce que є структурно необхідним 

лише в конструкціях із підметом-займенником першої особи однини певної 

групи дієслів: (24) Est-ce que je commence sans eux? (B. Clavel, CQVVM, 156). 

В усіх інших випадках цей інтерогативний зворот функціонує як зовнішній 

(синтагматичний) засіб реалізації ЗПВ. 
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Складну інверсію по-різному характеризують у науковій літературі. Так, 

Ж. Ґуґенгейм визначає її як «fausse inversion» [130, c. 190], Ж. Анскомбр – як 

«іnversion du pronom de rappel» [93, с. 132]. Більшість учених [13, с. 28; 94, с. 15; 

150, с. 6–7] називають такий порядок слів «inversion complexe (сomposée)». 

Французький лінгвіст Р. Ріуль вважає, що складна інверсія відповідає 

потребі зберегти підмет на своєму канонічному місці – перед дієсловом, 

указуючи на питальний характер висловлення займенниковою інверсією в такий 

спосіб, щоб не відводити роль маркера питальності тільки інтонації [167, c. 3]. 

Е. Раншон використовує термін «interrogation versationnelle rétrograde» на 

позначення складної інверсії. Він підкреслює, що при складній інверсії дієслово 

перебуває між підметом-іменником і займенником, що експлетивно відтворює 

попередній підмет [164, с. 194].  

Оскільки з граматичного погляду такий вид інверсії становить формальний 

засіб вираження питання, помилково вважати, що постпозиція займенника, його 

граматична реприза має експлетивний характер. Експлетивним може бути те, 

що не відображає граматичної форми або змісту питального висловлення. 

Ш. Баллі пояснює явище складної інверсії стисненням сегментованого 

висловлення і його перетворенням на звичайне зв’язне висловлення. На думку 

вченого, займенник становить "обов’язковий плеоназм", коли одне й те саме 

поняття "виражається в одній і тій самій синтагмі два чи кілька разів" [5, с. 169]. 

 

1 . 4 . 2  Т е м а - р е м а т и ч н і  с т р у к т у р и  з а г а л ь н о п и т а л ь н и х  

в и с л о в л е н ь .  У питально-відповідній проблематиці парадигматичні 

і синтагматичні засоби реалізації ілокуції відіграють важливу роль у маркуванні 

нової і старої (даної) інформації. М. Форнель говорить про існування 

"інформаційної асиметрії", смисл якої в тому, що деякі лексико-граматичні єдності 

представляють інформацію "більш стару", ніж інші [124, с. 35]. Оскільки 

прагматику пов’язано насамперед із цільовою установкою висловлення, 

до її галузі входить тема-рематичне членування, що становить комунікативну 

дискурсивну категорію. У мовній системі спостерігається певний баланс усіх 
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цих аспектів організації ЗПВ. Разом із тим у зв’язку з різноплановістю 

комунікативної предикації напрям залежності основних компонентів 

конструктивно-синтаксичного і комунікативно-синтаксичного рівнів 

висловлення має свої особливості. Напрям комунікативно-синтаксичної 

залежності реалізується тільки від даного до нового (від теми до реми). 

Конструктивно-синтаксичний зв’язок спрямований від реми до теми. Оскільки 

інваріантна модель є віртуальною побудовою, яка епістеміологічно 

використовується для вивчення великої кількості відповідних мовленнєвих 

реалізацій, можливо припустити, що в моделях загальнопитальних висловлень 

дане ототожнюється з підметом висловлення, а нове – з присудком. Це 

відповідає виокремленню опори і внеску в структурі ЗПВ. Питальне значення 

цільової установки фокусується у ЗПВ у зв’язку, здійснюваному присудком у 

бік підмета. Основною диференційною ознакою для розрізнення типів інверсії у 

загальнопитальних висловленнях є морфологічне вираження підмета. Різні види 

інверсії обумовлюють велику кількість досліджень даного і нового в структурі 

ЗПВ, а отже, і в типовій інваріантній моделі. На цій підставі можна виділити дві 

інваріантні тема-рематичні структури ЗПВ: Д → Н? і Н ← Д? У першому 

випадку ідеться про складну інверсію з препозитивною темою, що дублюється 

клітичним займенником, у другому – про просту інверсію з постпозицією теми. 

В обох інваріантних конструкціях граматичний і комунікативний зв’язки 

є різноспрямованими: 

                                                Д (опора) граматичний зв’язок ← Н (внесок) 

Складна інверсія            Д (опора) комунікативний зв’язок → Н (внесок) 

Проста інверсія              Д (опора) граматичний зв’язок ← Н (внесок) 

                                         Д (опора) комунікативний зв’язок → Н (внесок) 

 

Рис 1.7 Напрям комунікативно-синтаксичного і конструктивно-

синтаксичного зв’язків між даним і новим у ЗПВ 
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У конструктивно-синтаксичному плані загальнопитальні висловлення 

з простою інверсією: (25) Aurons-nous assez de bois? (J. Giono, AF, 6) можуть 

протиставлятися побудовам із прямим порядком слів. Однак конструкція зі 

складною інверсією: (26) Ces gens-là travaillaient-ils pour la Bison creek?  

(G.-J. Arnaud, CEH, 89), із формального погляду, не може вважатися 

опозитивною розповідному висловленню, оскільки в ній з’являється новий 

елемент – клітичний займенник, що є плеонастичним компонентом 

загальнопитального висловлення. 

Розрізняючи дане і нове, або опору і внесок, деякі автори спираються на 

ідею темпорального простору мовлення [145, с. 97], яка співвідноситься 

з поняттям оперативного часу мовно-мовленнєвого акту, сформульованим 

Ґ. Ґійомом [18, с. 84–86]. На думку вченого, як розумові, так і мовнотворчі 

процеси потребують певного оперативного часу і відбуваються у певній 

послідовності. Оперативний час є референтом ментального кінетизму, що 

охоплює внутрішні і зовнішні операції від побудови до результату мовно-

мовленнєвого акту. Статичні опора чи внесок являють собою відносно 

завершену частину висловлення, тоді як динамічні дане або нове – його 

незавершена частина, маркована інтонацією. На вісі оперативного часу мовно-

мовленнєвого акту статичний елемент висловлення становить минуле (уже 

реалізоване, висловлене), а динамічний є теперішнім мовно-мовленнєвого акту. 

Інакше кажучи, у момент говоріння з пам’яті вилучається те, що було 

реалізоване (статична опора), і актуалізується те, що було віртуальним 

(динамічний унесок). Такий опис темпоральної взаємодії двох елементів 

висловлення фактично відтворює в аналітичному уявленні один із блоків 

постійної каузації висловлення на останньому етапі мовної системи, коли 

речення оформлюється як мовний знак. Проте формування складних мовно-

мовленнівих знаків у темпоральному просторі руху думки створює потенційні 

передумови для інтерпретації розповідних і питальних висловлень в аспекті 

рольової поліфонії. 
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1.5 Модальність, спосіб та ілокуція загальних питань 

 

У рамках лінгвокогнітивної парадигми видається можливим більш детальне 

вивчення категорії модальності загального питання. Модальність мовно-

мовленнєвого знака визначають як вираження ставлення людини до ствердження 

про описувані події (факт і оцінка факту). Вона формує подвійну природу 

висловлення: ствердження чогось і одночасно оцінка цього ствердження, що не 

суперечить органічній цілісності висловлення у мовленні [27, с. 92]. Оскільки 

модальний план лінгвістичних одиниць безпосередньо пов’язаний 

з антропологічним фактором, модальність, або "вторгнення у структуру 

висловлення начала, що суб’єктивно рефлексує" [36, с. 42], становить одну 

з "мовних універсалій, в якій зафіксована властивість розвиненої людської 

свідомості протиставляти «я» і «не я»" [там само]. Отже, доцільно розглядати 

категорію модальності як "всеохопну категорію", що включає цільову 

комунікативну установку суб’єкта мовлення і категорію оцінки [67, с. 167]. 

В.Г. Гак виділяє два аспекти змісту висловлення: подієвий (денотативний) і 

модально-комунікативний, розрізняючи, слідом за Ш. Баллі, модус і диктум 

висловлення [17, с. 56]. Інакше кажучи, диктум – це dire (вираження 

висловленням стану справ універсуму), а модус – це vouloir + dire (модально-

комунікативний аспект висловлення, який відображає умови й завдання 

комунікації). Модус і диктум можуть не збігатися, тобто суб’єктивна 

модальність виражається у висловленні за формулою: модус + пропозиція 

[68, с. 10]; або збігатися, при цьому модус входить до пропозиції (імпліцитний 

модус): 

(27) Elles ne sont pas prévenues à l’avance du lieu de la manifestation, au 

moins? (B. Kehrer, PA, 30) 

(28) Ton bâtard étranger ne te suffit pas? (A. Cristof, GC, 147) 

Модусна частина загальнопитального висловлення (27) експлікована, тобто 

виражена прагматичним оператором au moins, який додається мовцем для 

орієнтування питання на ймовірну заперечну відповідь. У питальній 
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конструкції (28) автор імплікує модусну частину в диктумну, створюючи 

в такий спосіб неорієнтоване ЗПВ з альтернативою відповідей. 

Граматичний спосіб, що становить конвенціональну особливість речення 

у мовній системі разом із часом, є конструктивною основою акта предикації. 

Разом із тим мовець має у своєму розпорядженні розгалужений апарат 

прагматичних засобів, необхідних для вираження ілокутивної сили мовно-

мовленнєвого акту. Таким чином, граматичний спосіб не покриває того, 

що визначається як значення категорії модальності. 

Очевидно, цей факт змусив багатьох учених розрізнити поняття 

модальність висловлення (modalité) і спосіб (mode). Так, В.В. Виноградов 

зазначає, що "модальність далеко виходить за межі форм способу, які 

є недостатніми для вираження модальних відтінків висловлення" [15, с. 603]. 

Є.Л. Резніченко підкреслює, що спосіб як мовна категорія ґрунтується на 

об’єктивізації суб’єктивного за своєю сутністю компонента зобов’язання. 

Це тільки частина того, що охоплюється граматичною категорією модальності, 

яка завжди виражає суб’єктивність [58, c. 273]. 

Отже, у сфері модальності висловлення можливо розмежувати об’єктивно-

модальні значення, абo форми і значення лінгвістичного знака, і суб’єктивно-

модальні значення. 

Об’єктивно-модальні значення, до яких відносять модальне значення 

способу дієслова-присудка і дієслівні часи, становлять значення 

конвенціональної модальності, що посідає центральне місце у модальності 

всього висловлення. У типових парадигматичних структурах питальних 

висловлень модальне значення зв’язку підмета і присудка є неодмінним 

елементом форми, що не впливає на закономірності побудови висловлення. 

Узагальнене модальне значення способу (для дійсного – констатація факту, для 

умовного – імовірність) по-різному впливає на комунікативний зміст питання. 

В. Г. Гак зазначає, що індикатив подає дію як визначену, повністю 

актуалізовану, диференційовану в темпоральних планах теперішнього, 

минулого і майбутнього [17, с. 336], тоді як умовний спосіб виражає можливу 
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дію, обумовлену "певними об’єктивними обставинами, які залежать від 

положення мовця. У кондиціоналі дія актуалізується не повністю, а залишається 

потенційною" [там само, с. 327].  

Науковець вважає образ дієслівного часу модальним у тому сенсі, що він 

відбиває погляд мовця на комунікативну ситуацію. Часи дійсного способу 

виявляють зазвичай нейтральне ставлення мовця до характеру передбачуваної 

відповіді. Навпаки, кондиціонал використовується у питанні як певний 

показник зацікавленості мовця у змісті відповіді. Дієслівний спосіб та 

темпоральні характеристики відносять насамперед до парадигматичних 

структур [42, с. 103]. 

Суб’єктивно-модальні значення реалізуються у синтагматичному плані 

різними модально-прагматичними операторами, що являють собою змінні 

компоненти висловлення. Вони не є структурно-опорними елементами 

в організації синтаксичної одиниці, тому відносяться до периферії значення 

модальності, сприяючи появі в ньому суб’єктивних відтінків. Останні 

виражаються низкою дієслів (devoir, pouvoir, vouloir, savoir, faire, laisser тощо), 

спеціальними виразами (c’est évident/probable, n’est-ce pas тощо), модальними 

прислівниками (probablement, sans doute, vraiment, naturellement, peut-être, au 

moins тощо), елементами негативної і позитивної полярності (jamais, aucun, 

point, faire mieux, valoir mieux тощо), конекторами (et, mais, donc, parce que 

тощо). У системі засобів організації питання заперечення посідає особливе 

місце, оскільки воно являє собою синтаксичну категорію, що функціонально 

наближається до прагматичних операторів. На думку вченого Р. Ле Бідуа, 

мовець, котрий уживає заперечення, підкреслює свою зацікавленість 

у ствердній відповіді, залишаючи, однак, за співрозмовником право прийняти 

рішення [150, с. 48]. 

Отже, об’єктивно-модальне значення відносить повідомлення до плану 

реальності/нереальності і відповідно виражає характер відношення 

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

мовця до повідомлюваного [68, с. 15]. 



46 

 

Розмежування об’єктивно-модальних і суб’єктивно-модальних значень 

видається цілком умовним. Це пояснюється тим фактом, що обидва види 

модальності використовуються мовцем, тобто суб’єктивуються, для вираження 

ілокутивної спрямованості питання. Об’єктивно-модальне і суб’єктивно-

модальне значення взаємопов’язані і поєднуються у межах одного висловлення, 

застосовуючи різні засоби вираження. Такий взаємозв’язок обумовлює 

існування випадків так званого модального синкретизму [11, с. 8] (висловлення, 

в якому синтезуються два або кілька граматичних значень, одне з яких 

є інваріантним, категоріальним, а друге (або інші) – додатковим(и)): 

(29) Mais c’est peut-être ce que tu donnais à un autre? (J. Laffitte, CQV, 303) 

У наведеному прикладі прагматичний оператор peut-être немов би 

перемикає значення індикативної модальності на умовну і передає сумнів 

мовця, його невпевненість у характері можливої відповіді. Такі прагматичні 

"перемикачі" сприяють зміні сили й спрямованості ілокуції у семантико-

прагматичному континуумі висловлення. 

В аспекті прагматики модальність питання обов’язково передбачає 

адресата мовлення, який повинен задовольнити запит мовця. За допомогою 

значення способу й різних прагматичних операторів людина намагається 

перейти від незнання до знання та усунути варіативність і двозначність, що вже 

існує в її голові. Взаємодія комунікативних значень: питальності, модальності, 

темпорального значення, способу дієслів і заперечення обумовлює зміст 

висловлення-відповіді в посттексті (дальшому котексті) (табл. 1.1, 1.2): 

 

Таблиця 1.1 

Потенційні типи відповідей у модальному полі індикатива 

Спосіб  

Питальне  

відношення  

підмета і 

       присудка 

Відповіді 

Ймовірна   Можлива 
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Продовж. табл. 1.1 

Індикатив Позитивне Oui Non 

 Негативне Si Non 

 

Таблиця 1.2 

Потенційні типи відповідей у модальному полі кондиціоналу 

Спосіб  

Питальне 

       відношення 

          підмета і  

          присудка 

Відповіді 

Ймовірна   Можлива 

Кондиціонал 

Позитивне Non Oui 

Негативне Si Non 

 

За визначенням, основою ілокутивного змісту загального питання 

є значення можливості, яке передбачає вибір, тому що саме у виборі 

реалізується питальність. Однак під впливом заперечення у його прагматичній 

функції ілокутивного оператора в модальному полі індикатива і кондиціоналу 

може змінюватися характер відповіді. Таку зміну вербальної реакції, 

що планується мовцем заздалегідь, можна назвати ймовірною. Очевидно, 

питання з імовірними відповідями доцільно віднести до орієнтованих 

конструкцій, які, на відміну від "справжніх" питань (в їхній прямій функції – 

поповнення когнітивного дефіциту), визначаються як аргументативні. Саме 

існування таких ЗПВ дозволяє говорити про варіації комунікативної 

перспективи досліджуваних структур, наприклад: 

(30) Tu as l’habitude de ces choses-là, toi? – Non, je n’ai pas l’habitude, mais il 

me semble... (B. Vian, EJ, 176) 

(31) Je ne peux pas l’emporter? – Ni elle ni rien qui fasse penser que vous n’êtes 

pas en France depuis toujours. (Franck&Vautrin, BVG, 497) 
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(32) Vous ne seriez pas contre un petit marché, Robin? – Je suis pour tout ce qui 

pourrait m’arracher à cet établissement de merde, lieutenant. (San-Antonio, AC, 55) 

Перше загальнопитальне висловлення становить власне-питальну 

конструкцію з позитивним відношенням підмета і присудка і з можливою 

відповіддю non; другий приклад є біполярним запитанням із негативним 

питальним відношенням з імплікованою можливою відповіддю non; третя 

гіпотетична структура з негативним відношенням підмета і присудка також 

є власне-питальним висловленням з імовірною позитивною відповіддю, що 

імплікується співрозмовником, який пояснює свою позицію. 

Розглядаючи логічне значення модальності, описи якого беруть свій 

початок у розвідках І. Канта і Аристотеля, В.Г. Гак підкреслює, що саме 

епістемічну модальність (інформацію, подану мовцем у судженні про підстави 

його прийняття і ступінь його обґрунтованості) пов’язано з питальністю 

[17, с. 644]: "епістемічна модальність il est certain – il est plausible – il est exclu 

відображає впевненість або сумнів у події, її доводженість або недоводженість". 

Такий підхід до модальності питального висловлення, очевидно, узгоджується 

з логічним визначенням питання як спрямованого на поповнення когнітивного 

дефіциту.  

Французькі вчені пов’язують модальність у загальнопитальному висловленні 

з теорією поліфонії, про яку йшлося вище, і виділяють модальність висловлення-

процесу (modalité d’énonciation) і модальність висловлення-результату (modalité 

d’énoncé). Вони аналізують загальне питання за такою схемою:  

1) попереднє судження (позитивне/негативне); 

2) вираження невпевненості щодо стану справ; 

3) спонукання до відповіді;  

і відносять modalité d’énonciation, або «modalité zéro» (нульову модальність) 

[174, c. 52], до попереднього судження, наголошуючи на тому, що вона являє 

собою найменш видимі сліди операцій модалізації за повної відсутності 

оповідача. Modalité d’énoncé, яка виявляється у вираженні невпевненості 

стосовно стану справ, характеризує засіб, за допомогою якого оповідач оцінює 
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зміст своєї пропозиції з погляду істинності та необхідності (правда, можливо, 

необхідно або навпаки), а також залежно від цінностей (корисне, гарне, добре 

або навпаки). Модальність висловлення-результату реалізується модальними 

прислівниками, прикметниками та дезідеративними дієсловами [162, с. 82] 

(дієсловами, що виражають бажання або мрію мовця: vouloir, pouvoir, devoir 

тощо). Таким чином, французькі лінгвісти визнають існування модальності 

тільки на рівні мовлення, заперечуючи її наявність та присутність Іншого 

в мовній системі в процесі формування мовно-мовленнєвих знаків. 

 

1.6 Зв’язок теорії можливих світів із модальністю загальнопитального 

висловлення  

 

Для розуміння питань, зокрема загальних, суттєвим є поняття світів, 

у межах яких розрізняють об’єкти "реального" і "можливого" світів [54, с. 20–

21]. Для питальних висловлень важливим є той факт, що "можливий світ" – 

це такий світ, в якому об’єкти дійсного світу (дійсні об’єкти) мають інші 

властивості, та/або такий світ, в якому є об’єкти, що відрізняються від дійсності. 

Дійсні об’єкти могли би бути іншими, ніж вони є, а ті, які не існують, могли 

б існувати [10, с. 72].  

Можливий світ, представлений питальними висловленнями, становить 

мало розроблену у лінгвістиці проблему. Так, у сучасному мовознавстві 

питання можливих світів підіймалося І.В. Смущинською, котра виділяє 

модельний (стан справ якого відповідає стану справ у реальному світі) 

і немодельний світ, де стан справ суперечить реальному світу [67, с. 164], 

В.А. Смирнов визначає пропозицію, що міститься у висловленні, як безліч 

можливих світів (повних станів), в яких воно є істинним [64, с. 14]. 

Н.І. Голубєва-Монаткіна вивчає різницю між питаннями і відповідями з позиції 

існування можливих світів. Науковець зазначає, що в питанні наявні два або 

кілька можливих світів, які епістемологічно розуміються як інші варіанти 

бачення реального світу. Мовець, який запитує, співвідносить ці можливі світи 
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не з дійсністю, реальним світом, а один можливий світ з іншим або цілою 

низкою можливих світів [19, с. 132]. При цьому один із світів, як правило, 

є експліцитним, а інший (або інші) імплікується комунікантом, який хоче 

отримати відповідь стосовно того, яке з двох припущень відповідає дійсності. 

Співрозмовник, у свою чергу, повинен зробити вибір: підтвердити або 

спростувати їхнє існування у відповіді: 

(33) Mais ton magasin, tu l’achètes à Paris? (M. Aymé, U, 323) 

Таке питання з експліцитним можливим світом, в якому слухач повинен 

купити магазин саме в Парижі, і з імплікованими припущеннями щодо покупки 

магазину в якому-небудь іншому місті, потребує відповіді oui або non 

з наступним поясненням (або ні) адресатом свого рішення. 

Питання зі зворотом est-ce que, наприклад, доречні у разі, коли в полі зору 

мовця опиняється ситуація, що не відповідає його очікуванням або виявляється 

малоймовірною: 

(34) Est-ce que tu as oublié que nous sommes simplement des dérobés? 

(J. Giono, AF, 76) 

У наведеному ЗПВ адресант виражає здивування станом справ, що 

не відповідає можливому світу, який уже існує, на його погляд, у дійсності 

і не потребує підтвердження. 

Таким чином, можливий світ у розумінні мовця – це стан справ, що 

передбачається відповідно до його знання або концептуального апарату, законів 

логіки, гіпотез тощо. Особливе місце посідає стан справ, який узгоджується 

з цільовими установками особи – бажаннями, вірою, думкою і навіть зі світами 

мрій і фантазій [65, с. 72]. І. П. Сусов указує на зв’язок категорії модальності 

з можливим світом, підкреслюючи, що семантична та прагматична структури 

висловлення опосередковують компоненти плану змісту: модальний, 

пов’язаний з оцінкою з боку мовця можливості, необхідності, бажаності 

описуваного факту з його віднесенням до одного з можливих або неможливих 

світів [70, с. 10–11]. 
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Французькі вчені відзначають, що "інтерлокутивні відношення та контекст 

дозволяють пов’язати висловлення із сукупністю можливих світів, 

по відношенню до яких воно набуває смислу та референтності" [143, с. 76]. 

Така характеристика питальності базується на епістемологічному відношенні 

людина – універсум, що перебуває в основі побудови мовно-мовленнєвих 

одиниць. 

У загальному питанні мовець висловлює своє ставлення до дійсності 

на підставі його безпосередньої поінформованості. В ідеалі, ставлячи запитання, 

він передбачає перехід із можливих світів у світ дійсності. При цьому теорія 

можливих світів пов’язана з прагматикою референції з боку мовця. Запитуючи, 

адресант показує, що він розраховує на доречність (пертинентність) відповіді 

в ході діалогу. Отже, адресат є більш обмеженим у виборі стану справ для 

відповіді, ніж мовець у виборі можливих світів питання, оскільки вони 

"нав’язуються" адресантом. Зіставлення слухачем стану справ, який він обирає, 

із дійсністю відбувається на підставі загальномовного метонімічного принципу 

представлення цілого через частину [19, с. 133]: цілим є сукупність можливих 

світів, що задається комунікантом, а частиною – стан справ, який обирається 

реципієнтом інформації.  

Однак у реальній комунікації пропозиції питання і відповіді мають різні 

точки прикладання прагматичної референції. У позиції слухача можуть 

виникати відхилення від передбаченого мовцем плану розвитку комунікації. 

Стан справ, що мислиться останнім як можливий у ЗПВ, може не відповідати 

погляду адресата:  

(35) – L’as-tu donc vu, je le croyais, à Tromsӧ? 

       – Je ne l’ai pas vu, je ne suіs pas allé à Tromsӧ, mais je sais. (Frison-Roche, 

DM, 67) 

У цій питально-відповідній конструкції адресант упевнений у тому, що 

слухач бачив їхнього знайомого в місті Тромсо. Саме тому він уживає 

прагматичні оператори висновку (модус питання) donc (отже) і впевненості je le 

croyais (я так вважав). Проте відповідь співрозмовника є цілком неочікуваною, 
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оскільки експліцитний можливий світ запитувача не знаходить підтвердження 

у реальному світі.  

Необхідність побудувати свої можливі світи і чітко їх вербалізувати робить 

роль запитувача в діалозі більш складною, ніж роль слухача. Саме тому, 

очевидно, у вивченні питально-відповідної єдності пріоритет повинен бути 

відданий питальному висловленню. 

 

1.7 Комунікативно-функціональна типологія загальнопитальних 

конструкцій у французькій мові 

 

Прийняте в дослідженнях із граматики розрізнення розповідних, питальних 

і спонукальних висловлень ґрунтується на єдиному семантико-прагматичному 

критерії – змісті ілокуції. У комунікативно-функціональному плані остання 

становить багатошарове явище, яке має відповідне структурне вираження. 

Розгляд загальнопитальних конструкцій у комунікативно-функціональному 

аспекті дозволяє врахувати основні особливості ілокутивного змісту й уточнити 

статус усіх типів загальнопитальних висловлень. У комунікативному полі 

висловлення, що включає в себе, як зазначалося вище, адресанта, адресата, 

мовний код, референта і мовленнєвий сегмент, який передається, виділяють три 

великі групи інформації: 1) "когнітивна інформація, пов’язана з фактичним 

значенням мовних структур, в яких вона міститься; 2) індексальна інформація, 

що повідомляє про психологічний склад мовця, допомагає окреслити його 

ставлення до себе й до інших і визначити роль, яку він сам собі відводить 

як учасник інтеракції; 3) регулятивна інформація про хід інтеракції, що слугує 

завданням початку, продовження і закінчення самої інтеракції.  

Когнітивна інформація, яка зазвичай більшою мірою перебуває під 

свідомим контролем, є основною частиною процесу вербального планування. 

Інформація про особистісні переваги, суб’єктивне ставлення до об’єкта 

комунікації має вирішальне значення для повної інтерпретації висловлення 

мовця" [14, с. 89–90]. Референтно-оцінне ставлення комунікантів 
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до обговорюваного постійно змінюється у зв’язку з тим, що необхідно 

розрізняти те, про що говорить людина і те, як вона про це думає.  

Прагматична (індексальна) інформація наявна як компонент у будь-якому 

висловленні, але канали її передавання є різноманітними. Оскільки основне 

місце у висловленні посідає модальність як частина прагматичної 

характеристики висловлення, доцільно вважати прагматику родовим поняттям 

стосовно модальності. Референтна природа предмета повідомлення, його 

інтерпретація відіграють також суттєву роль у теорії прагматики, незалежно від 

того, чи її тлумачать як суто лінгвістичне явище (у теорії інтегративної 

прагматики), чи "розкладають" на лінгвістику і прагматику (у теорії когнітивної 

прагматики). В обох випадках прагматика тісно взаємодіє насамперед 

із семантикою. Вчені підкреслюють, що в конкретному висловленні досить 

важко розмежувати прагматику і семантику, оскільки і в першій, і в другій 

наявне суб’єктивне начало [104, с. 56]. Залежно від позиції мовця, котрий може 

залишатися нейтральним або змінювати своє ставлення, додаючи або 

відкидаючи щось, суттєво змінюється зміст ілокуції і, таким чином, коригується 

комунікативна перспектива висловлення. Разом із тим мовець, узявши на себе 

відповідальність за зміст висловлення, немов би заднім планом формулює своє 

ставлення до співрозмовника [там само, с. 57]. 

Деякі автори розрізняють диктумні і модусні питання, визначаючі перші як 

питання до референта, а другі – як питання модально-емоційного спрямування 

[3, с. 76], або ж як питальні висловлення з власне питанням і питальні 

висловлення із судженням [6, с. 266]. Як зазначалося вище, питальні 

висловлення (зокрема ЗПВ) кумулюють диктум і модус, оскільки вони 

є структурами з модальним значенням, зверненими до певного референта. 

Отже, ЗПВ розглядається у цьому дослідженні як висловлення, що містить 

запитання до адресата, комунікативно-функціонально спрямоване 

на поповнення когнітивного дефіциту, на встановлення реальності або 

нереальності пропозиції висловлення, на спонукання мовцем співрозмовника 

до певної дії, вираження здивування, сумніву, оцінки тощо. 
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Динамічна взаємодія семантики і прагматики у висловленні 

є визначальною у побудові комунікативно-функціональної типології 

загальнопитальних висловлень. Варіативність цієї взаємодії дозволяє виділити 

такі типи загальних питань: 

1. Власне-питальні орієнтовані і неорієнтовані висловлення, де 

спостерігається симетрія семантичного і прагматичного змістів, що не змінює 

основної ілокутивної спрямованості ЗПВ. Такі питання ставляться в умовах 

когнітивного дефіциту з метою отримати підтвердження або спростування 

пропозиції (пресупозиції), яка імплікується адресантом, тобто запитувач 

просить слухача прокоментувати (висловити своє ставлення) питання: 

(36) Vous aviez quelque chose à dire pour votre défense? (P. Benoît, CU, 187) 

(37) – Réponds vite! N’essaie pas de mentir. 

     – Mentir? (M. Genevoix, MR, 175) 

У першому неорієнтованому ЗПВ міститься імпліцитна альтернатива 

пропозицій, одну з яких треба підтвердити, щоб ліквідувати когнітивний 

дефіцит мовця. У другому прикладі висловлення-перепитування зорієнтоване 

на позитивну відповідь, оскільки повторення з питальною інтонацією 

здійснюється мовцем для підтвердження його сумнівів або занепокоєння. 

2. Невласне-питальні орієнтовані висловлення, що утворюються при зміні 

ілокутивної спрямованості питання, тобто при асиметрії семантичного 

і прагматичного змістів. Вони визначаються як аргументативні, оскільки 

потребують імовірної відповіді співрозмовника. Невласне-питальні побудови 

розподілено на три підтипи: 

а) питально-спонукальні конструкції, де значення спонукання визначається 

тим, що будь-яке питальне висловлення може розглядатися як підрядне 

додаткове до імплікованого дієслова наказового способу у стверджувальній 

формі. Таким чином, когнітивна і волітивна мотивованості відносяться у таких 

ЗПВ до різних аспектів висловлення, тобто є неперехрещеними 

і взаємозалежними. Серед питально-спонукальних ЗПВ найчастіше 
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зустрічаються конструкції в індикативі і кондиціоналі з дезідеративними 

дієсловами vouloir, pouvoir, прислівники типу enfin тощо: 

(38) Est-ce que tu peux un peu vadrouiller dans les couloirs de cette baraque? 

(J. Giono, AF, 64) 

У наведеному питально-спонукальному загальнопитальному висловленні 

з імплікованим дієсловом у наказовому способі (dis-moi) пропозиція (Vadrouille 

dans les couloirs de cette baraque!) експлікується модальним дієсловом pouvoir 

дійсного способу. 

б) питально-декларативні конструкції, які характеризуються різними 

полярними питальними значеннями (питання з est-ce que, інтерогативи 

з інверсією підмета або конструкції з прямим порядком слів). У питально-

декларативних структурах мовець приймає зміст пропозиції і просить 

співрозмовника зробити те саме. З-поміж таких питань виділяються комплексні 

мовно-мовленнєві акти (наприклад, ЗПВ з модусною частиною n’est-ce pas). 

Остання конкретизує позицію мовця щодо передбаченої ним реакції 

співрозмовника: 

(39) Vous vous connaissez, n’est-ce pas? (B. Kehrer, PA, 149) 

У цьому питально-розповідному ЗПВ, де диктумна частина виражена 

позитивною пропозицією в індикативі Vous vous connaissez, а модус – 

прагматичним оператором n’est-ce pas, зміст пропозиції подається 

як достовірний і відстоюється мовцем. 

в) риторичні питання, які визначаються як емфатичні [86, с. 78], 

контрастні ствердження [39, с. 13], "що не потребують відповіді, хоча вона і 

можлива" [17, с. 127]. Ф. Кала називає такі конструкції "модалізованими 

ствердженнями" і зазначає, що в них "мовець дає зрозуміти співрозмовнику, що 

відповідь є очевидною" [101, с. 14–15]. К. Кербра-Орекьоні вважає, що в такому 

разі "мовець лише робить вигляд, що запитує, ніякої інформації від реального 

або уявного співрозмовника не очікується, від нього вимагається лише 

підтвердження того, що думає мовець" [144, с. 25]. Однак багато авторів 

висловлюють думку, що первинна функція питальності (запит інформації) все 
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ж залишається, хоч ілокутивна сила акту запиту інформації значно зменшується 

[116, с. 101]. 

В.Г. Гак поділяє риторичні питання на такі, що є адресованими 

співрозмовнику, і такі, що ставляться самому собі, при цьому можливою 

відповіддю на останні є Je ne sais pas [17, с. 125]: 

(40) Est-il possible d’avoir goûté de pareilles délices sans les apprécier? 

(J. Laffitte, CQV, 92) 

(41) Je suis compris dans cette affection? (J. Giraudoux, A 38, 101) 

Приклад (40) є риторичним питанням першого типу, що ставиться 

реальному або потенційному співрозмовнику, приклад (41) – риторичне ЗПВ, 

що спрямовується мовцем на самого себе. Обидва приклади містять заперечну 

пропозицію (Il n’est pas possible d’avoir goûté de pareilles délices sans les 

apprécier. Je ne suis pas compris dans cette affection). 

Критерій функціонально-комунікативної типології загальнопитальних 

висловлень може бути доповнений з урахуванням відповіді-реакції 

співрозмовника на питальне висловлення. Наприклад, В.Г. Гак підкреслює, що 

питальне значення реалізується тільки у зв’язку з відповіддю; форма питання 

і форма відповіді нерідко взаємопов’язані [17, с. 127]. Проте ця ознака сама по 

собі не є достатньою, оскільки репліки-відповіді в дискурсі з різних причин 

можуть бути недоречними (непорозуміння, "невдалий" мовно-мовленнєвий акт 

тощо). До того ж співрозмовник, сприймаючи висловлення мовця, здійснює 

інтерпретативні підрахунки інформації, що надходить "із різних джерел 

і по різних "каналах" [114, с. 15]. З-поміж таких джерел виділяють як суто 

лінгвістичні знання комунікантів про синтаксичну, морфологічну, семантичну, 

фонетичну системи мови, так і паралінгвістичні (міміка, жести тощо), 

і когнітивні (знання про мовця, про прагматичні правила комунікації, про світ) 

елементи. Ні один із цих елементів, взятих ізольовано, не є достатнім для 

визначення типу мовно-мовленнєвого акту [там само, с. 16].  
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Отже, критерій репліки-відповіді не може бути використаний для надання 

мовно-мовленнєвому акту статусу інтерогатива, являючи собою лише один із 

низки маркерів, що регулюють вербальну взаємодію. 

Представимо в таблиці типи невласне- та власне-питальних конструкцій 

з погляду ставлення мовця до змісту висловлення і до співрозмовника (табл. 

1.3): 

 

Таблиця 1.3 

ЗПВ з інваріантною та варіативною ілокуцією 

Тип 

загальнопитального 

висловлення 

з інваріантною 

ілокуцією 

Ставлення 

мовця до змісту 

висловлення 

Ставлення 

мовця до 

співрозмовника 

Відповідні 

загальнопитальні 

висловлення 

з варіативними 

ілокуціями 

Декларативне 

висловлення 

 

Мовець подає 

зміст пропозиції 

як достовірний. 

Він приймає цей 

зміст і готовий 

його 

відстоювати 

Мовець бере на 

себе 

відповідальність 

за висловлення 

і стимулює 

співрозмовника 

зробити те саме 

Питально-

декларативне 

Висловлення 

Спонукальне 

висловлення 

Мовець 

зацікавлений 

у здійсненні 

імперативної дії 

Мовець просить 

співрозмовника 

або іншу особу 

виконати 

вказану дію або 

стимулювати 

когось до її 

виконання 

Питально-

імперативне 

висловлення 
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Продовж. табл. 1.3  

Питальне 

висловлення 

Мовець 

зацікавлений 

у поповненні 

когнітивного 

дефіциту 

Мовець просить 

співрозмовника 

дати доречну 

відповідь 

 

 

Отже, постійною якістю власне-питальних висловлень як складних мовно-

мовленнєвих знаків є інваріантна ілокуція, тобто симетрія позначувального 

і позначуваного, тоді як асиметричні невласне-питальні конструкції у мовленні 

мають варіативну ілокуцію, що виявляється в існуванні інтерогативних 

декларативів і питально-спонукальних ЗПВ. При цьому перший тип ЗПВ 

уживається мовцем для запиту потрібної інформації з метою поповнення 

когнітивного дефіциту, а другий – для того, щоб переконати адресата прийняти 

висловлену інформацію як достовірну або виконати певну дію. 

 

1.8 Референтне значення заперечення у загальнопитальному 

висловленні 

 

Будь-які ЗПВ спрямовуються на відповідь, що є або підтвердженням 

(Confirm-oui), або запереченням (Confirm-non) [99, с. 28] змісту пропозиції. З-

поміж ЗПВ виокремлюють питально-заперечні форми, яким надається значення 

орієнтованого питання, що розглядається як запит підтвердження або схвалення 

[106, с. 105; 177, с. 198], а також нерідко як риторичне питання, яке має 

значення позитивної відповіді [128, с. 143]. Так, наприклад, у питально-

заперечному ЗПВ: (42) Vous n’êtes pas saisi d’effroi? (San-Antonio, NSGMEBE, 

72) мовець орієнтує співрозмовника на підтвердження його здогадки (Si).  

Використання заперечення у ЗПВ є найбільш продуктивним засобом 

орієнтування питання на передбачувану відповідь, оскільки у деяких випадках 

при постановці питання комунікант уже має власну думку з приводу відповіді 
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й намагається зорієнтувати співрозмовника на ту відповідь, яку він сам вважає 

вірною. А. Борійо, на відміну від учених, котрі характеризують заперечно-

питальні висловлення як спрямовані тільки на ствердну відповідь, виділяє 

конструкції, що потребують як позитивної, так і негативної відповіді. 

При цьому основним маркером орієнтації, разом з інтонацією, є наявність або 

відсутність інверсії [99, с. 28–29]. Так, питально-заперечні ЗПВ з інверсією 

майже завжди інтерпретуються як орієнтовані на ствердну відповідь, тоді як 

структури з прямим порядком слів передбачають різні можливості відповіді. 

Питально-заперечні висловлення зі зворотом est-ce que здебільшого 

сприймаються як орієнтовані на позитивну відповідь, хоча за наявності певних 

елементів (прагматичних перемикачів) вони можуть розглядатися 

і як спрямовані на негативну відповідь, наприклад: 

(43) N’avez-vous pas honte de mendier? (A. Kristof, GC, 39) 

(44) Tu n’as pas été touché? (M. Crespy, CT, 249) 

(45) Est-ce que celа ne manque pas un peu de romantisme? (Franck & Vautrin, 

NG, 513) 

Наведені приклади являють собою питально-заперечні орієнтовані 

і неорієнтовані конструкції: перше ЗПВ зорієнтоване на позитивну відповідь 

(Si), друге висловлення з прямим порядком слів передбачає як ствердну, так 

і заперечну відповідь, третє ЗПВ зі зворотом est-ce que спрямоване на позитивну 

відповідь, оскільки воно не має у своєму складі специфічних модалізаторів, 

що змінюють його орієнтованість. Таким чином, відмінність між питально-

заперечними ЗПВ з інверсією і без полягає у різному характері відповідей. 

Однак розрізнення таких структур ґрунтується також на впливі певних 

граматичних і лексичних елементів, іноді несумісних із конструкціями Confirm-

oui або Confirm-non. З-поміж таких прагматичних операторів виділяють:  

1) прислівники, що посилюють заперечення (du tout, même, absolument, 

presque, encore, toujours, trop тощо). У більшості випадків вони не поєднуються 

з питально-заперечними конструкціями з інверсією, тоді як в інтонаційних 

конструкціях їх використання зорієнтоване на Confirm-non: 
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(46) Ton frère n’est pas encore rentré? (T. Jonquet, M, 160) (Імовірна 

відповідь: non). 

2) елементи негативної полярності, або лексичні чи синтагматичні вирази 

(grand-chose, jamais, point, personne, le moindre, grand nombre, bouger d’un pouce, 

comprendre le traître mot тощо), що не можуть уживатися у декларативному 

позитивному висловленні, але наявні в заперечних та питальних висловленнях 

[96, c. 186]. Такі конструкції є недоречними у ЗПВ з інверсією, але 

використовуються в інтонаційних ЗПВ, зорієнтованих на заперечну відповідь: 

(47) Vous n’avez pas la moindre idée où il se trouve actuellement? (J.-C. 

Grangé, LN, 311) (Імовірна відповідь: non). 

3) кількісні й темпоральні прислівники (un peu, à peine, assez, juste, quelque 

peu, déjà тощо), що можуть орієнтувати на відповідь Confirm-oui як конструкції 

з інверсією, так і інтонаційні побудови: 

(48) Tu n’exagères pas un peu? (Ch. Jacq, PL, 352) (Імовірна відповідь: si). 

4) вирази позитивної полярності [119, с. 18] (faire mieux, valoir mieux, aimer 

mieux), зорієнтовані на ствердну відповідь, можуть входити до складу 

як інверсивних, так і інтонаційних ЗПВ: 

(49) Ne feras-tu pas mieux de surveiller le feu? (Frison-Roche, DM, 143) 

(Імовірна відповідь: si). 

Уживання заперечення, яке є елементом мови, позначає рух 

до нереальності у два послідовні прийоми, про що свідчить наявність 

у французькій мові двох заперечних часток. Заперечення характеризується 

подвійним рухом думки ("на відкривання" і "на закривання"): стверджувальне 

висловлення формується при першому, а питальне – при другому. При цьому ne 

залишається у полі ствердження й позначає рух до його заперечення, позитивне 

поступово стає негативним, а pas породжується при зворотному спрямуванні 

думки, від меншого до більшого. Такий рух зміцнює заперечність, отриману 

внаслідок дії ne. 

Взаємодія заперечення і руху думки від загального до окремого обумовлює 

утворення власне-питальних і невласне-питальних висловлень. У першому типі 
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ЗПВ реалізується заперечення у своїй первинній функції (вираження заперечної 

інтерогативності), тобто предикативне заперечення, у другому типі – 

у вторинній функції (полемічній), або аргументативне заперечення. "Логічне" 

(предикативне) заперечення входить до складу пропозиції, що дозволяє 

представити висловлення з таким запереченням у вигляді (~ р)?, де р – зміст 

пропозиції. Схема аргументативного заперечення має такий вигляд: ~ (р) 

і репрезентує ситуацію, коли заперечення не входить до складу пропозиції, 

мовець дотримується позитивного судження р, а заперечення використовується 

для підсилення ілокуції: 

(50) Vous ne m’avez pas écrit après l’accident? (S. Japrisot, PPC, 70) 

(51) N’ont-elles pas échappé de peu à la mort? (Ch. Jacq, TMA, 278) 

Приклад (50) ілюструє предикативне заперечення, що характеризує власне-

питальні структури, а другий – аргументативне, оскільки висловлення (51) 

становить декларативно-питальну конструкцію. 

О. Дюкро вважає, що за своєю діалектичною, процесуальною і полемічною 

природою питальність наближується до заперечення. Спираючись на теорію 

поліфонії, учений указує на необхідність розмежовування заперечних 

висловлень, які поєднують заперечну структуру і ілокутивну силу ствердження 

(аргументативне заперечення), та висловлень, що спростовують попереднє 

позитивне судження (предикативне заперечення) [116, с. 82]. Відповідно до 

інтерлокутивної реалізації, О. Дюкро виділяє два типи аргументативного 

заперечення: металінгвістичне, при якому існує експліцитна опозиція 

з реальним співрозмовником (locuteur 2), і звичайне (négation polémique 

courante), в якому відмічається опозиція з умовним (віртуальним) 

співрозмовником (énonciateur), що виникає у самому мовленні [116, с. 81]. 

Запитуючи, мовець немов би полемізує з таким співрозмовником, при цьому 

заперечення спричиняє збільшення ілокутивної сили висловлення. 

Отже, багатозначність заперечення, зокрема у загальнопитальному 

висловленні, визначає реалізацію його референтних функцій. Дослідники, котрі 

вивчають референтні значення заперечення у ЗПВ, розглядають їхні функції 
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"зовні", на основі поствербальних значень, не враховуючи когнітивний аспект 

роботи психомеханізмів у процесі мовно-мовленнєвої діяльності. Ж. Муаньє, 

послідовник Ґ. Ґійома, аналізує явище заперечення "зсередини", і в такий спосіб 

відтворюється загальна картина становлення заперечення у питанні, що завжди 

несвідомо повторюється у мовленні. Науковець зазначає, що "генезис 

висловлення застосовує механізми, які дозволяють перейти від плану мови до 

плану мовлення" [157, с. 101]. Формами переходу мови до мовлення він вважає 

ствердження і питання. У результаті процесу хроногенезу (розумова операція, 

що потребує деякого часу для своєї матеріалізації) виникає уявлення про 

когнітивний зміст, який для питальних конструкцій у системній моделі 

представлений інверсією головних членів речення. Отже, питальне висловлення 

є зворотним позитивному стверджувальному, а функція заперечення у ЗПВ 

залежить від його комунікативної установки. 

Жоден із граматистів, котрі розглядали роль заперечення у ЗПВ, 

не пов’язував його значення із значенням способу. Лише Р. Жоржен відмічає, 

що заперечення і кондиціонал можуть співіснувати в питанні [130, с. 126]: 

(52) Toi, tu n’aurais pas aimé être comme moi? (Ch. Angot, MA, 32) (Імовірна 

відповідь: si). 

Як бачимо, взаємодія гіпотетичного значення умовного способу 

і заперечення спрямовують адресата на позитивну відповідь. Таким чином, 

можна стверджувати, що спосіб і заперечення у ЗПВ значно впливають на 

комунікативну перспективу питання. 

 

1.9 Методика аналізу загальнопитальних побудов в аспекті семіозису  

і теорії ментального кінетизму 

 

Велика кількість підходів до вивчення структурних та семантико-

прагматичних особливостей питальних конструкцій зумовила необхідність 

комплексного аналізу ЗПВ сучасної французької художньої прози. У цьому 

дослідженні, як зазначалося вище, загальнопитальне висловлення розглядається 
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як складний знак, що породжується у процесі актуалізації мови в мовленні із 

залученням розумових поліоперацій, отже, основна увага приділяється динаміці 

семантико-референційних і когнітивних відношень, які створюють 

комунікативну перспективу ЗПВ. 

З огляду на те, що в лінгвістиці немає чіткого визначення статусу ЗПВ 

із позицій семіозису та ментального кінетизму, методологічною основою 

наукової розвідки слугували праці В.Г. Гака [17], Ґ. Ґійома [18; 133; 134], 

О. Дюкро [114; 115; 116; 117], К. Кербра-Орекьоні [145; 146], Л.М. Мінкіна 

[39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48] та інших, що надало можливості розробити 

комплексну методику дослідження ЗПВ в аспекті семіозису (динамічної 

взаємодії синтаксису, семантики і прагматики) й теорії ментального кінетизму 

в сучасному французькому художньому дискурсі. 

Отже, у запропонованій дослідницькій моделі основну увагу 

сконцентровано на вивченні семантико-синтаксичних і когнітивно-

прагматичних взаємовідношень між компонентами ЗПВ у континуумі мова–

мовлення з метою побудови комунікативно-функціональної типології таких 

конструкцій, виявлення ілокутивної орієнтації власне-питальних і невласне-

питальних висловлень, а також виокремлення засобів вираження об’єктивної 

і суб’єктивної модальностей у ЗПВ та опису їхніх структурних особливостей. 

У французькій школі дискурсу виділяють два підходи до аналізу дискурсу: 

аналітичний і інтегративний [185, с. 202]. При аналітичному підході 

здійснюється декомпозиція та вивчення окремих частин дискурсу. 

Інтегративний підхід передбачає аналіз кожної дискурсивної одиниці 

як динамічного феномена, в якому взаємодіють мова і мовлення. 

Аналітичний підхід до вивчення дискурсивних одиниць визначає такі етапи 

аналізу корпусу фактів: 

1. На першому етапі розвідки уточнюється зміст поняття "загальнопитальні 

висловлення" у сучасному французькому художньому дискурсі. 



64 

 

2. На другому етапі вивчаються особливості актуального членування ЗПВ, 

референційні функції номінального і предикативного компонентів ЗПВ та їхня 

роль у комунікативній перспективі питального висловлення: 

(53) Tu prends la grande cocotte? (B. Clavel, CQVVM, 43) 

(54) Est-ce que c’est moi qui t’ai fait quelque chose? (J. Giono, AF, 213) 

У першому інтонаційному ЗПВ тема, або опора (tu), передує ремі (внеску) 

(prends la grande cocotte), причому опора є актуально референтною, а внесок 

становить змінний нереферентний компонент. Однак у другому ЗПВ, що являє 

собою перехідну форму між загальним і частковим питанням, навпаки, 

предикат (внесок) є референтним компонентом, а опора – змінним актуально 

нереферентним елементом ЗПВ, що інтонаційно і лексично (за допомогою 

видільного звороту c’est...que) фокусується адресантом, орієнтуючи адресата на 

певну відповідь. 

3. Третій етап спрямовано на виявлення інваріантної (системної) 

конструкції ЗПВ на основі семантико-референтної і синтаксичної 

еквівалентності компонентів і варіативних побудов у мовленні, реалізованих за 

допомогою імпліцитних прагматичних операторів (інтонація, контекст тощо) 

у модальному полі індикатива і кондиціоналу. ЗПВ, утворені за допомогою 

інтонації є наближеними до розповідних висловлень. Специфіка інтонації 

(висхідна) становить ознаку питальності. При цьому котекст висловлення 

залишається залежним від широкого контексту, що є суттєвим компонентом 

процесу комунікації, який може змінювати спрямованість ілокуції, і при певній 

орієнтації питання співрозмовник дає неочікувану відповідь: 

(55) – On raconte donc que, d’une minute à l’autre, les ennemis peuvent 

attaquer. C’est exact? 

Il ne répondit pas immédiаtement. Dans la lugubre partie qu’il était en train de 

jouer, il flairait le piège qui lui était tendu. Il n’avait pas prévu d’autre part que ce 

serait dans cette voie-là que s’engagerait l’entretien. Sa promesse de dire la vérité 

risquait, du coup, de ne pas être tenue aussi complètement qu’il s’en était fait fort. 

– Présenté de cette façon, ce n’est pas tout à fait exact. (P. Benoît, CU, 195) 
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У наведеному прикладі мовець очікує на підтвердження або заперечення 

висловленої пропозиції, але співрозмовник, котрий відчуває пастку (про що 

читач дізнається з невласне-прямої мови, поданої після поставленого 

запитання), дає відповідь, нюансований характер якої передано прагматичним 

маркером tout à fait (зовсім). 

4. На четвертому етапі досліджуються такі когнітивні категорії ЗПВ, 

як пресупозиція та ілокуція, реалізовувані мовцем на усвідомленому рівні 

безперервної каузації висловлення. З когнітивно-прагматичного погляду ЗПВ 

аналізуються як структури, складені з трьох компонентів: 1) попереднє 

судження стосовно змісту висловлення із залученням когнітивних операцій 

уявлення та міркування, здійснюване мовцем на стадії продукування 

висловлення (énonciation); 2) вираження сумніву з приводу висловленого; 

3) спонукання слухача до дії, що проявляються у висловленні-результаті 

(énoncé); із залученням результативних когнітивних операцій.  

5. П’ятий етап передбачає аналіз особливостей поліфонічної структури 

ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу: 

(56) Tu ne travailles pas en numérique? (J.-Ch. Grangé, LN, 36) 

(57) Aurais-tu pris parti pour un clan? (Frison-Roche, DM, 248) 

У ЗПВ (56) мовець, ідентифікований з "виробником" висловлення 

(locuteur = auteur), бере на себе відповідальність за попереднє судження під час 

продукування висловлення. Вираження невпевненості у висловленні-результаті 

здійснюється безпосереднім оповідачем (énonciateur). У питальній конструкції 

(57) у кондиціоналі мовець не ототожнюється з автором висловлення (locuteur ≠ 

auteur), тобто останній знімає із себе відповідальність за зміст попереднього 

судження. Утім, мовець дистанціюється від оповідача (énonciateur), 

невідповідального за висловлення-результат. 

Поступово відбувається перехід до інтегративного боку дослідження, що 

передбачає кілька етапів аналізу ЗПВ: 

1. На першому етапі на основі когнітивно-прагматичного критерію 

розробляється комунікативно-функціональна типологія ЗПВ, з-поміж яких 
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виокремлюються власне-питальні орієнтовані і неорієнтовані висловлення 

з інваріантною ілокуцією (із симетрією сигніфікативного і денотативного 

значень) та невласне-питальні орієнтовані (питально-декларативні, питально-

імперативні і риторичні – спрямовані на себе або на співрозмовника) 

висловлення з варіативною ілокуцією (з асиметрією сигніфікативного 

і денотативного значень): 

(58) Je vous ai fait peur? (M. Aymé, U, 256) 

(59) N’est-ce pas ton avis, écho, toi qui m’as toujours donné les meilleurs 

conseils? (J. Giraudoux, A 38, 138) 

Перше ЗПВ є прикладом власне-питального висловлення із симетрію 

денотативного і сигніфікативного значень, з актуалізованою питальною семою, 

тобто з функцією запиту інформації з метою поповнення когнітивного 

дефіциту. Друга конструкція становить асиметричне ЗПВ (з невідповідністю 

денотативного і сигніфікативного значень), оскільки в ньому актуалізується 

декларативна сема (C’est ton avis), а питальна залишається периферійною. 

2. Другий етап розвідки спрямовано на аналіз експліцитних прагматичних 

операторів (модалізаторів, ілокутивних формул, негативних та позитивних 

поляризаторів), що змінюють силу й напрям ілокуції у ЗПВ модального поля 

індикатива і кондиціоналу. Така процедура дослідження передбачає 

встановлення і наявність певної лексичної, граматичної та комунікативно-

прагматичної кореляції між парадигматичною (мовленнєвою) одиницею 

і синтагматичним оточенням (складом) ЗПВ: 

(60) Tu leur diras, n’est-ce pas? (J. Laffitte, CQV, 209) 

У наведеному спонукально-питальному висловленні (Dis-leur!) 

прагматичний маркер (n’est-ce pas) орієнтує питання на відповідь-

підтвердження з боку співрозмовника. 

3. Третій етап полягає у вивченні ролі модальності у ЗПВ та виокремленні 

узагальнених (об’єктивних) модальних значень дійсного способу (констатація 

факту) і умовного способу (ймовірність), можливих і ймовірних відповідей 
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адресата на ЗПВ та деяких прагматичних маркерів (peut-être, paraît-il тощо), 

уживаних у синкретичних формах ЗПВ: 

(61) Vous avez de bonnes relations avec lui? (G.-J. Arnaud, CEH, 116) 

(62) N’entraverait-il pas ta démarche? (Ch. Jacq, TG, 194) 

(63) Peut-être mon pays retrouvera-t-il un jour son heure de gloire? (B. Kehrer, 

PA, 149) 

Приклад (61) є власне-питальною конструкцією у дійсному способі. 

Запитувач констатує факт, виражений у пропозиції, і приймає її та просить 

слухача зробити те саме, очікуючи від нього на ймовірну (oui) або на можливу 

(non) відповідь. У прикладі (62) негативного ЗПВ в умовному способі 

з центральною декларативною семою ймовірна відповідь, що очікується 

мовцем, є Confirm-oui. Прагматичний маркер прикладу (63) (peut-être) наближує 

ЗПВ дійсного способу до питальної конструкції у кондиціоналі з імовірною 

відповіддю-підтвердженням. 

4. Подальший крок – аналіз референтної функції заперечення та 

специфічних маркерів, які вживаються при ньому й орієнтують питання на 

позитивну або негативну відповідь. Взаємодія заперечення і руху думки від 

більшого до меншого породжує предикативне заперечення (у власне-питальних 

висловленнях), що становить складову частину пропозиції ((~ р)?), 

і аргументативне заперечення (у невласне-питальних побудовах (~ (р)?), яке не 

входить до складу пропозиції: 

(64) On ne vous plaît pas assez? (Franck & Vautrin, MC, 295) 

(65) Tu n’aimais pas ma tante? (S. Japrisot, PPC, 49) 

(66) N’as-tu pas abandonné le chemin du pouvoir? (Ch. Jacq, FL, 31) 

ЗПВ (64) з предикативним запереченням спрямовано на ствердну відповідь, 

оскільки має у своєму складі елемент позитивної полярності (assez), приклад 

(65) становить неорієнтоване ЗПВ з предикативним запереченням, що імплікує 

альтернативу відповідей oui або non. Питально-декларативне ЗПВ (66) 

характеризується аргументативним запереченням, яке не є складовою частиною 
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пропозиції (Tu n’as pas abandonné le chemin du pouvoir) та використовується 

мовцем для зміни комунікативної перспективи ЗПВ. 

5. Наступним етапом нашої розвідки є виокремлення ЗПВ модального поля 

індикатива та кондиціоналу з різними ступенями когнітивного дефіциту мовця: 

(67) Ne comprends-tu pas que ses adversaires l’ont éliminé? (Ch. Jacq, LD, 31) 

(68) Tu crois qu’on pourrait entendre? (J. Laffitte, CQV, 22) 

Перша загальнопитальна конструкція модального поля індикатива являє 

собою питання-перемикач розповіді (з фатичним предикатом comprendre). Тут 

спостерігається когнітивний псевдодефіцит мовця, котрий намагається 

поповнити фіктивний когнітивний дефіцит адресата. У другому ЗПВ 

модального поля кондиціоналу когнітивний дефіцит адресанта є неповним. 

Модалізатор tu crois указує на його часткову обізнаність у стані справ або 

ситуації.  

Основні етапи аналітично-інтегративного дослідження представлено 

узагальнюючими схемами інтеграції мови і мовлення у мовно-мовленнєвому 

акті, різновидів моделей ЗПВ, етапів породження висловлення в аспекті 

психосистематики, комунікативного поля, співвідношення денотативного 

і сигніфікативного значень ЗПВ у мові і мовленні, складників мовно-

мовленнєвого акту питання, спрямування комунікативно-синтаксичного 

і конструктивно-синтаксичного зв’язків між даним і новим у ЗПВ, шкали 

модальностей, прислівникових маркерів модальності (див. рис. 1.1–3.2), а також 

таблицями потенційних типів відповідей при різних питальних відношеннях 

індикатива/кондиціоналу, питальних висловлень із різними типами ілокуцій, 

ступенів когнітивного дефіциту мовця у ЗПВ та узагальнюючими таблицями 

типів експліцитних маркерів суб’єктивної модальності у ЗПВ модального поля 

індикатива і кондиціоналу. 

Часткові методики обраного підходу поєднано в дисертації 

із загальнонауковими (систематизація, опис, узагальнення тощо) та суто 

лінгвістичними (структурний, функціональний, метод прагматичного 

й поліфонічного аналізу тощо) методами.  
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Отже, застосований у дисертаційній роботі аналітично-інтегративний 

підхід дозволяє найбільш повно і різнобічно схарактеризувати об’єкт 

дослідження – загальнопитальні висловлення у сучасному французькому 

художньому дискурсі. 

 

Висновки до розділу І 

 

1. З-поміж загальнопитальних висловлень виокремлено власне-питальні 

конструкції, які слугують для запиту інформації, та невласне-питальні 

структури, що реалізують інші комунікативні функції (застереження, наказ, 

прохання, пораду тощо). До останніх відносяться також риторичні питання – 

конструкції з непитальним експресивно-емоційним змістом, які являють собою 

констатацію зворотного: позитивна форма має заперечний зміст (пропозицію), 

а негативна – позитивний. Загальнопитальні конструкції характеризуються 

певними інтонацією, порядком слів та лексико-семантичними ознаками: 

прагматичними маркерами vraiment, certainement, est-ce que, n’est-ce pas, au 

moins тощо та ілокутивними формулами, що специфікують спрямованість на 

співрозмовника (veux-tu, pourriez-vous тощо + дієслово в інфінітиві зі значенням 

спонукання до дії). 

2. Для вивчення етапів каузації загальнопитальних висловлень залучено 

трином Ґ. Ґійома: розумові операції – мова – мовлення – мова і мовлення 

інтегруються у мовленнєву діяльність. У процесі актуалізації (переходу мови до 

мовлення) створюються різні відношення між сигніфікативним (системним) 

і денотативним (мовленнєвим) значеннями висловлення: симетрія і асиметрія 

сигніфікативного і денотативного значень мовних форм у мовленні. 

У загальнопитальних висловленнях симетрія виявляється в існуванні власне-

питальних конструкцій, а асиметрія притаманна невласне-питальним 

побудовам, коли формально питальна структура виражає ствердження або 

спонукання до дії. При цьому у загальних питаннях розрізняють нереферентні 

або референтно актуалізовані, залежно від фокалізації мовцем, унесок значення 
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(apport) (вербальний сегмент – рема) і опору (support) (номінальний сегмент – 

тема). 

3. Когнітивну основу питання розглянуто у динаміці розумових операцій 

в контексті загального уявлення про кінетизм думки – її руху по колу: питання 

породжується при русі думки від загального до окремого та постає як 

інверсивне питальне висловлення. У когнітивно-прагматичному аспекті 

загальнопитальне висловлення визначено як побудову, що передбачає дві фази: 

початкову (мова, пропозиція, мислення людини – сфера мислимого) та кінцеву 

(мовлення, висловлення, людина та її інтенція – сфера обміркованого). 

При цьому припускається наявність неусвідомленої і усвідомленої зон 

мислення, в яких працюють операційні програми мови і мовлення. 

На усвідомленому мовцем етапі безперервної каузації (породження) 

висловлення реалізуються пресупозиція і ілокуція, спрямовані на 

співрозмовника з метою задати комунікативну перспективу спілкування. 

4. У дослідженні встановлено, що взаємодія інформативного 

(семантичного) і аргументативного (прагматичного) значень при актуалізації 

висловлення виявляється у загальнопитальних висловленнях у такий спосіб: 

у власне-питальних конструкціях при відповідності сигніфікативного 

і денотативного значень питальна сема потенційної моделі мови актуалізується 

як центральна, а розповідна і спонукальна семи залишаються периферійними. 

Вони функціонують у ролі центральних у невласне-питальних побудовах, тобто 

при частковій нейтралізації питальної семи за участю парадигматичних 

(системних) і синтагматичних (мовленнєвих) засобів реалізації цільової 

установки, таких як інтонація, порядок слів, прагматичні оператори тощо. 

У когнітивно-прагматичному аспекті ЗПВ аналізують як трикомпонентні 

структури, що складаються з попереднього судження, вираження невпевненості 

з приводу висловленого і спонукання адресата до дії. Попереднє судження 

стосовно змісту висловлення здійснюється мовцем на стадії його продукування 

(énonciation) із залученням когнітивних операцій уявлення та міркування; тоді 

як другий і третій компоненти реалізуються комунікантом у висловленні-



71 

 

результаті (énoncé). При цьому, з погляду теорії поліфонії, мовець (locuteur) 

бере на себе відповідальність за попереднє судження, а вираження 

невпевненості і спонукання до дії відводяться безпосередньому оповідачеві 

(énonciateur). 

5. Загальнопитальна конструкція, як будь-яке висловлення, 

характеризується модальністю, що визначається як дискурсивна категорія, 

яка включає в себе цільову комунікативну установу мовця і категорію оцінки. 

У значенні модальності усього загальнопитального висловлення 

конвенціональна (об’єктивна) модальність посідає центральне місце. Йдеться 

про модальне значення способу дієслова-присудка. До периферії модальності 

(суб’єктивна модальність) відносять експліцитні (прагматичні оператори, 

ілокутивні формули, елементи негативної полярності тощо) й імпліцитні 

(інтонація, ко(н)текстуальне оточення тощо) маркери. Модальність питальних 

висловлень передбачає адресата мовлення, котрий задовольняє запит мовця 

можливою або ймовірною відповідями. Значення модальності тісно пов’язано 

з теорією можливих світів, в яких об’єкти дійсного світу мають інші властивості 

та/або в яких існують об’єкти, відмінні від дійсності. Один із можливих світів 

експлікується, а інший (або інші) імплікується мовцем з метою дізнатись, яке 

з двох припущень відповідає дійсності. Зі свого боку співрозмовник 

підтверджує або спростовує їхнє існування. 

6. У процесі дослідження загальнопитальних висловлень виявлено, що 

динамічна взаємодія семантики і прагматики у висловленні визначає 

комунікативно-функціональні типи загальнопитальних висловлень, з-поміж 

яких виокремлено власне-питальні орієнтовані і неорієнтовані висловлення 

з інваріантною ілокуцією та невласне-питальні орієнтовані (питально-

декларативні, питально-імперативні і риторичні) побудови, що утворюються 

при зміні ілокутивної спрямованості питання. Перший тип загальних питань 

уживається мовцем, котрий відчуває повний когнітивний дефіцит, для запиту 

інформації, другий – для переконання адресата у достовірності висловленого 

або спонукання його до виконання певної дії. Заперечення, ужите 
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в загальнопитальній конструкції, орієнтує питання на передбачувану відповідь. 

У власне-питальних заперечних структурах реалізується предикативне 

заперечення, що є складовою пропозиції (~ р)?, а у невласне-питальних – 

аргументативне заперечення ~ (р)?, яке не входить до складу пропозиції, 

оскільки мовець дотримується позитивного судження, а заперечення 

використовується для підсилення ілокуції. 

7. Дослідницька модель комплексного аналізу в аспекті семіозису та теорії 

ментального кінетизму, розроблена для вивчення комунікативної перспективи 

загальнопитальних висловлень, являє собою алгоритм дій, що загалом охоплює 

8 етапів, спрямованих на уточнення змісту поняття "загальнопитальні 

висловлення", формування прикладової бази, вивчення ролі номінального 

і предикативного компонентів у створенні комунікативної перспективи 

загальнопитальних висловлень, аналіз таких когнітивних категорій загальних 

питань, як пресупозиція та ілокуція, виявлення особливостей поліфонічної 

конфігурації загальнопитальних конструкцій модального поля індикатива 

і кондиціоналу, розробку комунікативно-функціональної типології загальних 

питань, виокремлення узагальнених модальних значень та систематизацію 

імпліцитних і експліцитних засобів реалізації суб’єктивної модальності 

у загальнопитальних побудовах модального поля індикатива і кондиціоналу, 

вивчення референтної функції заперечення в досліджуваних структурах 

та встановлення типології загальних питань з різним рівнем когнітивного 

дефіциту мовця. 

Основні положення розділу висвітлено в чотирьох публікаціях автора  

[75; 76; 77; 78]. 
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РОЗДІЛ 2  

 

ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ У МОДАЛЬНОМУ ПОЛІ 

ІНДИКАТИВА 

 

У цьому розділі розглядається комунікативна перспектива трьох 

структурних типів орієнтованих і неорієнтованих загальнопитальних 

висловлень модального поля індикатива: інверсивних, інтонаційних 

та перифрастичних (зі зворотом est-ce que), а також роль модалізаторів, або 

маркерів орієнтованості ЗПВ, які використовуються мовцем для підсилення 

ілокуції, що дозволяє більш ефективно впливати на процес комунікації. 

З фундаментального погляду, питання має ілокутивну силу ініціативного акту 

запиту реакції. Воно може містити як запит інформації або мовленнєвої реакції, 

так і реакції немовленнєвого характеру, а також слугувати приводом для 

різноманітних дискурсивних деривацій, притаманних взаємодії співрозмовників 

та які демонструють специфічність питальних висловлень щодо декларативних. 

Такі деривації часто зумовлені вживанням питально-заперечних конструкцій 

з предикативним, або лексикалізованим запереченням, що маркує окремі 

компоненти ЗПВ та є нейтральним із можливістю подвійного орієнтування (так 

чи ні), і аргументативним запереченням, яке виконує функцію маркера 

позитивної презумпції [102, с. 53]. Певні терміни і формули у складі всіх видів 

ЗПВ, що виконують роль модалізаторів, виключають одну з двох інтерпретацій 

питання співрозмовником. 

 

2.1 Загальні питання з прямим та зворотним порядком слів без 

заперечення 

 

Більшість лінгвістів характеризують загальні позитивні питання 

як нейтральні, оскільки неорієнтовані загальнопитальні позитивні висловлення 

визначаються як бімотивовані конструкції зі справжньою або хибною 



74 

 

пропозицією в експлікованому можливому світі. Так, Ж. Анскомбр та О. Дюкро 

говорять про "асиметрію" питальних висловлень. Вони підкреслюють, 

що стосовно ствердження питання oui-non містять властиву їм заперечність, 

принаймні потенційну: у будь-якому запитанні наявні поштовх до сумніву, "не-

висловленість" [92, с. 87]. Очевидно, що суміжність двох істинних значень p 

(підтвердження пропозиції) і ~ р (заперечення пропозиції) у чергуванні, 

властивому власне-питальному позитивному висловленню, анулює зазвичай 

маркований характер ~ р, представленої як така сама потенційно можлива, як 

і р. Цього достатньо, щоб сприяти ~ р навіть на підсвідомому рівні.  

Ж. Мьошлер, вивчаючи загальні позитивні неорієнтовані питання, виділяє 

два типи інтерогативних конструкцій: закриті питання (oui-non) та відкриті 

питання (wh-questions), які стосуються протиставлення згода/незгода. Учений 

вважає, що у відкритих питаннях заперечення відноситься до висловлення-

процесу (énonciation), а у закритих – до висловлення-результату (énoncé) 

[156, с. 59–60], наприклад: 

(69) – Le commandant est revenu? 

      – Non. (M. Aymé, U, 246) 

(70) – Il t’a laissé sa carte en passant? 

     – Julie Corençon a écrit un papier sur lui, un reportage avec des photos. 

(D. Pennac, FC, 136) 

У прикладі (69) закритого неорієнтованого питання заперечується 

висловлення-результат, тобто виражається невпевненість мовця щодо дійсного 

стану справ в одному з його можливих світів. Власне-питальна конструкція (70) 

є прикладом відкритого питання із запереченням, що стосується висловлення-

процесу, або попереднього судження (Il t’a laissé sa carte en passant), оскільки 

співрозмовник заперечує саму пропозицію, наявну в питанні. Отже, тут 

відповідь "ні" є неможливою без додаткового пояснення. 

Розглядаючи інтонаційні позитивні ЗПВ, треба враховувати фокус 

питальної конструкції, а також особливості вживання деяких прагматичних 

операторів у цих типах структур. Здебільшого такі питання є експліцитно 
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неорієнтованими, оскільки в них інтонаційно фокалізується номінальна (опора) 

або предикативна (внесок) частина, що передбачає альтернативу вибору одного 

з можливих світів адресанта: 

(71) – Les autres en faisaient autant? 

        – Oui... (G.-J. Arnaud, CEH, 85) 

Наведене позитивне загальнопитальне висловлення із симетрією 

денотативного і сигніфікативного значень (з інваріантною ілокуцією) 

є біполярною конструкцією з фокалізованим, тобто актуально нереферентним, 

предикатом (внеском). 

З-поміж орієнтованих позитивних інтонаційних власне-питальних побудов 

з імплікованим модусом виокремлюємо такі конструкції: 

1. Питання-перепитування, орієнтовані на ствердну відповідь адресата: 

(72) – Sous-lieutenant Rafaёl Diaz, du troisième régiment de lanciers. 

       – Le sous-lieutenant Diaz? (P. Benoît, CU, 227) 

Своїм запитанням співрозмовник виражає сумнів із приводу почутого, 

оскільки, очевидно, у котексті йшлося про малу ймовірність (або неймовірність) 

зустрічі двох персонажів. Отже, він вимагає від адресанта підтвердження 

висловленого. 

2. Питання-відлуння [122, с. 77], яке також орієнтує співрозмовника на 

позитивну відповідь, виділяючи один із рематичних компонентів ініціальної 

питальної конструкції: 

(73) – Est-ce que je peux vous demander de l’oublier quoi qu’il arrive durant 

le voyage? 

       – L’oublier? (G.-J. Arnaud, CEH, 107) 

Питання-відповідь цього прикладу виражає якщо не нерозуміння, 

то принаймні деякий сумнів стосовно частини пропозиції, висловленої мовцем. 

Наведені типи власне-питальних конструкцій характеризуються фіктивним 

когнітивним дефіцитом адресанта, оскільки перепитування здійснюється ним 

у певному контексті, згідно з його стратегією (наприклад, зробити вигляд, 

що він не знає або недочув тощо). 
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Детально позитивні власне-питальні побудови, орієнтовані на відповідь 

Confirm-oui або Confirm-non спеціальними прагматичними операторами 

(експлікованим модусом), які змінюють їхню комунікативну перспективу, 

розглядаються у пункті 2.3 цього розділу. 

Невласне-питальні позитивні інтонаційні висловлення характеризуються 

асиметрією денотативного і сигніфікативного значень, що обумовлює 

варіативність ілокуції залежно від контексту та комунікативної установки 

мовця. У складі таких питально-декларативних та питально-імперативних 

конструкцій завжди наявні прагматичні орієнтатори (модалізатори), які 

змінюють їхню ілокутивну силу. Отже, невласне-питальні побудови завжди 

орієнтовані на позитивну або негативну відповідь, тобто мають аргументативну 

орієнтацію: 

(74) Vous allez le retrouver, cet homme, n’est-ce pas? (B. Kehrer, PA, 402) 

(75) Je peux embrasser? (B. Vian, EJ, 253) 

Ілокутивна спрямованість питально-декларативного ЗПВ (74) 

із позитивною пропозицією (Vous allez le retrouver, cet homme) на відповідь 

Confirm-oui підсилюється модалізатором n’est-ce pas, що визначається деякими 

лінгвістами як "зайве" слово, або основний інструмент аргументативного 

маркування питань [102, с. 74]. У питально-імперативному ЗПВ (75) орієнтація 

на ствердну відповідь маркується ілокутивною формулою je peux, яка позначає 

ілокутивну деривацію: ЗПВ являє собою запит інформації стосовно можливості 

когось обійняти, очікуючи на ймовірну відповідь «oui», а не запитування 

мовцем самого себе, чи здатен він на цей учинок. 

До інтонаційних позитивних невласне-питальних висловлень, орієнтованих 

на заперечну відповідь, відносять риторичні питання: 

(76) Le mot amoureux existe, dans la langue des dieux? (J. Giraudoux, A 38, 

166) 

Наведений приклад риторичного ЗПВ має заперечну пропозицію (Le mot 

amoureux n’existe pas dans la langue des dieux), тобто ілокутивно спрямований на 

негативну відповідь адресата. 
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Інверсивні і перифрастичні ЗПВ, які розглядаються лінгвістами 

як синтагматична модифікація питань з інверсією [17, с. 147], мають практично 

ідентичну аргументативну спрямованість, хоча ілокутивна сила питань з est-ce 

que є більшою, що пов’язано з фокалізацією різних компонентів питальних 

конструкцій: 

(77) Vois-tu la bataille sur le pont? (M. Genevoix, MR, 24) 

(78) Est-ce qu’il y a des victimes? (B. Clavel, CQVVM, 144) 

У ЗПВ з інверсією (77) фокалізується предикативний компонент (vois). 

У цьому основна відмінність інтонаційних конструкцій від інверсивних, 

оскільки у ЗПВ першого типу допускається фокалізація як номінального, так 

і вербального елементів. У перифрастичному ЗПВ (78) спостерігається 

фокалізація питального звороту est-ce que.  

Французький учений О. Дюкро наголошує на орієнтованому характері 

перифрастичних та інверсивних позитивних ЗПВ. Інакше кажучи, коли мовець 

будує запитання по моделі V–S (P)? або Est-ce que P? (де Р – зміст пропозиції), 

він тим самим повідомляє, що скоріше готовий припустити хибність пропозиції, 

ніж її істинність. Уявлення про первинну орієнтованість наведених ЗПВ 

передбачає не повний когнітивний дефіцит, але певну асиметрію у бік 

заперечного змісту пропозиції. Таке припущення базується на ґійомівській 

теорії психомеханіки, згідно з якою питання розташовується на шкалі 

модальностей на півшляху між ствердженням і запереченням. Причому шкала 

модальностей є орієнтованою, оскільки вона ілюструє рух думки. Таким чином, 

при висловленні питання думка зупиняється на психологічному пробізі, 

природним кінцем якого є заперечення. На думку О. Дюкро, питання 

характеризується фундаментальною орієнтованістю [116, c. 84], що ґрунтується 

на глобальній пресупозиції, при якій будь-яка не безумовно істинна пропозиція 

розцінюється як хибна доти, доки її істинність не буде встановлена [161, с. 232]. 

Cтосовно ЗПВ це означає, що якщо в мовця виникає причина засумніватися 

в істинності певного судження, то за інших рівних умов питання буде 

ґрунтуватися саме на такій глобальній заперечній пресупозиції. 
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Отже, використання інверсії або звороту est-ce que у загальному питанні 

означає скоріше припущення істинності заперечної пропозиції, ніж хибності 

позитивної. При цьому шкала модальностей виглядає так: 

 

 

Ствердження                                Перифрастичне                  Заперечення 

                                                  та інверсивне питання 

 

Рис. 2.1 Шкала модальностей  

 

У наведених нижче прикладах 

(79) Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? (Frison-

Roche, DM, 39) 

(80) El Canbur, est-ce un honneur que vous nous faites, est-ce une disgrâce que 

vous nous infligez? (P. Benoît, CU, 91) 

спостерігаємо заперечні пропозиції (Tu ne te rends pas compte..., Ce n’est pas 

un honneur...). Це ще раз доводить негативно орієнтований характер 

досліджуваних ЗПВ.  

Аналізуючи корпус прикладів позитивних перифрастичних та інверсивних 

загальнопитальних висловлень, відмічаємо більшу частотність уживання 

конструкцій з est-ce que в риторичних питаннях, що свідчить про більшу 

ілокутивну силу таких структур: 

(81) Est-ce que toutes les aubes étaient incolorées? (B. Clavel, CQVVM, 136) 

(82) Est-ce que je me suis jamais trompée? (D. Pennac, FC, 21) 

Приклад (81) являє собою риторичне ЗПВ із заперечною пресупозицією 

(Toutes les aubes n’étaient pas incolorées) спрямоване на уявного або реального 

співрозмовника. Питальна конструкція (82) є риторичним питанням 

із заперечною пропозицією (Je ne me suis jamais trompée), зорієнтованим мовцем 

на самого себе. Ілокутивне спрямування на відповідь Confirm-non підсилюється 

маркером негативної полярності jamais, що вживається у позитивних ЗПВ.  
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Інверсивні риторичні конструкції з фокалізованим (нереферентним) 

предикатом зустрічаються рідше в аналізованих творах: 

(83) Les humains peuvent-ils évoluer? (B. Werber, TH, 120) 

Наведене риторичне ЗПВ із заперечною пропозицією (Les humains ne 

peuvent pas évoluer), спрямоване на реального або умовного співрозмовника. 

Експлікований модус ілокутивно скеровує перифрастичні та інверсивні 

декларативно-питальні й питально-імперативні конструкції на позитивну або 

негативну відповідь залежно від контексту і стратегії адресанта: 

(84) Voulez-vous être sage, à la fin? (B. Vian, EJ, 65) 

(85) Demain, quand vous aurez livré, vous irez boire un coup dans votre troquet 

habituel, non? (D. Pennac, FC, 53) 

Перша невласне-питальна конструкція наближується до наказу, 

що потребує вербальної позитивної реакції адресата, і тільки вживання 

ілокутивної формули (voulez-vous) пом’якшує імперативну ілокутивну силу 

цього висловлення. Друге ЗПВ є питально-декларативною побудовою 

з позитивною пропозицією, яка зорієнтована зайвим словом non на ймовірну 

відповідь Confirm-oui адресата. 

Отже, серед інтонаційних ЗПВ без заперечення зустрічаються як біполярні, 

так і націлені на певну відповідь адресата конструкції, тоді як перифрастичні 

й інверсивні загальні питання з імпліцитним модусом є завжди спрямованими 

на негативну відповідь, а з експліцитним – на негативну або позитивну реакцію 

співрозмовника.  

 

2.2 Загальнопитальні конструкції з предикативним та 

аргументативним запереченням 

 

У питальному висловленні заперечення виконує особливу функцію, що 

відрізняється від його властивостей у декларативних та імперативних 

конструкціях. Воно слугує, головним чином, прагматичним дериваціям, які 

характеризують діалогічну інтеракцію. Деякі лінгвісти вказують на "очевидну 
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спорідненість між запереченням і питальністю, оскільки обидва репрезентують 

другий крок судження стосовно ствердження. Питання є аргументативно 

орієнтованим у тому самому напрямі, що й заперечення" [113, с. 2]. Такий 

погляд ґрунтується на ґійомівському підході до вивчення питання [18, с. 164], 

згідно з яким мовленнєві значення ЗПВ пояснюються з огляду на одну 

з потенційних полярностей відповіді залежно від їх більш-менш раннього 

"усвідомлення". Питання поділяє із запереченням тетичний (неасертивний) 

аспект: воно надає висловленню закривального діалектичного характеру, що 

наближається на ранньому етапі усвідомлення до потенційної негативності. 

Середнє усвідомлення у кінетизмі думки породжує неорієнтовані питання. 

Пізніше усвідомлення скеровує питання із запереченням у позитивному 

напрямі. Унаслідок цього утворюються питально-заперечні ЗПВ, уживані як 

в їхній первинній (предикативній) функції – вираження заперечної 

інтерогативності, так і у вторинній – полемічне, або аргументативне 

заперечення. Таким чином, заперечення "може виступати в ролі 

конвенціональної ілокутивної деривації, що позбавляє питання нейтральної 

функції запиту підтвердження" [179, с. 79].  

Французький учений Б. Кальбо відносить перший тип питань 

до конструкцій із внутрішнім запереченням (з дескриптивним запереченням 

компонента), а другий – до питань із зовнішнім запереченням, тобто 

із запереченням усього висловлення [102, с. 53], що вимагає екстеріоризації 

заперечних часток ne і pas для поверхневої функції маркування. 

Внутрішнє заперечення характеризує власне-питальну орієнтовану та 

неорієнтовану інтонаційну й перифрастичну конструкцію, а зовнішнє – 

невласне-питальну інверсивну структуру, яка використовується мовцем 

не стільки для здійснення запиту інформації, скільки для отримання згоди (або 

незгоди) співрозмовника щодо певного факту. В останньому випадку питання 

є аргументативним, і разом із запереченням набуває ствердного значення, 

наприклад: 

(86) Vous n’aimez pas Lizbeth? (F. Vargas, PVRT, 214) 
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(87) N’avez-vous pas un assistant, un jeune ornithologue qui pourrait mener 

cette enquête? (J.-C. Grangé, LN, 17) 

ЗПВ (86) із фокалізованим предикатом є біполярною (неорієнтованою) 

конструкцією з внутрішнім запереченням. Питання (87) з позитивною 

пропозицією (Vous n’avez pas un assistant...) характеризується аргументативним 

запереченням all-focus [149, с. 8], тобто фокалізацією всього висловлення 

з ілокутивним спрямуванням на відповідь Confirm-oui.  

Інтонаційні питально-заперечні конструкції (з предикативним 

запереченням), як і стверджувальні побудови, можуть бути біполярними або 

орієнтованими на підтвердження чи спростування пропозиції. У таких питаннях 

значно частіше використовуються маркери орієнтованості різної природи. 

Інтеронегативні інверсивні ЗПВ (з аргументативним запереченням) майже 

завжди інтерпретуються як питання Confirm-oui. Перифрастичні заперечні 

структури здебільшого потребують відповіді Confirm-oui, але вони можуть 

містити елементи, що спрямовують їхню ілокутивну силу на негативну 

відповідь (Confirm-non). Заперечні риторичні питання завжди скеровані 

на позитивну відповідь уявного або реального адресата: 

(88) Vous n’avez pas lu Pouchkine? (H. Troyat, GF, 27) 

(89) Tu ne vas pas me dénoncer? (San-Antonio, CK, 184) 

(90) Kate, n’as-tu pas l’impression qu’on nous surveille? (I. Allende, CDS, 77) 

(91) Donc, ils ne croient pas en Dieu? (E.-E. Shmitt, OEDR, 33) 

(92) Est-ce que vous ne pensez pas que Blanche devrait prendre du repos? 

(B. Aubert, F, 94) 

(93) Est-ce que tu n’entends pas, toi non plus? (J. Laffitte, CQV, 161) 

(94) Les larmes de la déesse ne déclenchent-elles pas la crue? (Ch. Jacq, PAP, 72) 

Наведені питально-заперечні конструкції ілюструють ілокутивну 

спрямованість різних структурних типів ЗПВ: приклад (88) є неорієнтованим 

"справжнім" питанням із внутрішнім запереченням (з фокалізованим 

предикатом), що припускає альтернативу відповідей: oui або non. Власне-

питальне висловлення (89) є зорієнтованим на ймовірну ствердну відповідь 
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адресата. У прикладі (90) спостерігається аргументативне (зовнішнє) 

заперечення з позитивною пресупозицією (Тu as l’impression que...), тобто  

з ілокутивною спрямованістю Confirm-oui. Приклад "справжнього" питання (91) 

скеровується мовцем на негативну відповідь, про що свідчить уживання 

прагматичного оператора із значенням висновку donc (отже). Власне-питальна 

конструкція зі зворотом est-ce que (92) потребує відповіді Confirm-oui, оскільки 

перифрастична побудова питання адресантом означає скоріше припущення 

істинності позитивної пропозиції, ніж хибності заперечної, до того ж тут 

наявний підсилювальний модалізатор у вигляді дієслова думки vous ne pensez 

pas. Перифрастична конструкція (93) має ілокутивне спрямування Confirm-non, 

що посилюється вживанням заперечного поляризатора non plus. Останнє ЗПВ 

є прикладом питально-заперечного риторичного висловлення з позитивною 

пропозицією (Les larmes de la déesse déclenchent la crue), тобто орієнтованого на 

підтвердження співрозмовником.  

Вивчаючи вплив заперечення на можливу спрямованість 

загальнопитальних висловлень, А. Борільо та А. М. Діллер зазначають, що 

опозиції в цьому плані пов’язані з характеристиками додатка в межах 

заперечення. Учені констатують, наприклад, можливість уживання як du, так 

і de у випадку з означеним артиклем, конкуренцію позитивних і негативних 

неозначених займенників (quelqu’un/personne) та деяких полярних прислівників 

(encore, aussi, jamais, assez, peu тощо). Зважаючи на відмічені особливості, 

лінгвісти сформулювали гіпотезу аргументативного застосування заперечення 

в ЗПВ Confirm-oui, оскільки в таких конструкціях заперечення додається до 

складної, властивої їм модальності питання [99, с. 34; 113, с. 117]. 

Висновки, зроблені стосовно комунікативної перспективи ЗПВ 

із предикативним (внутрішнім) і аргументативним (зовнішнім) запереченням, 

дозволяють виділити такі типи заперечних ЗПВ: 

1. Власне-питальні (із предикативним запереченням) біполярні 

висловлення, що потребують відповіді Confirm-oui або Confirm-non у певній 

комунікативній ситуації: 
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(95) Vous ne prenez pas de bière? (B. Vian, VEP, 38) 

Подана неорієнтована питально-заперечна конструкція вживається мовцем 

для поповнення когнітивного дефіциту, тобто становить запит інформації, 

що передбачає два варіанти відповіді: oui або non. 

2. Контекстуальні ЗПВ, або орієнтовані власне-питальні побудови "другої 

інстанції" [102, с. 58]. Такі запитання ще раз ставлять під сумнів останнє 

твердження. Специфіка заперечення у цих ЗПВ, його вживання у попередніх 

висловленнях, а також контекст – усе це надає їм предикативного характеру 

та окреслює їхню ілокутивну спрямованість: 

(96) – Personne n’oserait me gifler. 

        – Personne? (A. Chedid, EM, 151) 

Цей приклад ілюструє власне-питальну заперечну конструкцію, 

контекстуально орієнтовану на підтвердження сумніву адресата з приводу 

інформації, наданої його співрозмовником. 

3. Невласне-питальні висловлення (з аргументативним запереченням), 

скеровані на відповідь Confirm-oui: 

(97) N’est-elle pas trop fragile? (Franck&Vautrin, BSVG, 375) 

Наведена питально-декларативна побудова містить позитивну пропозицію 

(Elle est trop fragile), що визначає її ілокутивне спрямування на відповідь-

підтвердження.  

З-поміж невласне-питальних заперечних ЗПВ виділяємо риторичні 

структури, які завжди характеризуються аргументативним запереченням: 

(98) Agir comme ils allaient le faire n’était-ce pas se comporter en ennemis? 

(Frison-Roche, DM, 242) 

У цьому прикладі риторичного ЗПВ із позитивною пропозицією (C’était 

se comporter en ennemis), націленого на реального або уявного співрозмовника, 

спостерігається спрямування ілокутивної сили на відповідь Confirm-oui. 

4. Поляризовані (розчленовані) ЗПВ [98, c. 71; 106, с. 112; 112, c. 171; 122, 

c. 48], або власне-питальні та невласне-питальні конструкції з різноманітними 

формами заперечення у вигляді номінальних, прикметникових і займенникових 
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замінників (personne, rien, aucun, тощо), які конкурують між собою у межах 

питального висловлення (pas quelqu’un на противагу personne, тобто без або 

з "негативною атракцією"). Учені Ж. Шентук і К. Уайз убачають у негативній 

атракції вираження більшого контролю з боку мовця, що дозволяє йому 

підсилити об’єктивний характер висловленого ним заперечення [173, c. 551]. 

Порівняємо власне-питальні висловлення: (99) Vous n’avez aperçu personne qui 

corresponde à ce qu’on cherche? (F. Vargas, HCB, 150) і Vous n’avez pas aperçu 

quelqu’un qui corresponde à ce qu’on cherche? У першій конструкції 

спостерігаємо більш категоричне судження, що спрямовує співрозмовника на 

негативну відповідь, тоді як друге ЗПВ є неорієнтованим питанням. 

ЗПВ із негативною атракцією, які містять заперечні замінники aucun, 

personne, rien, plus, можуть бути і власне-питальними, і невласне-питальними 

конструкціями з різними комунікативними функціями замінника: 

(100) Et depuis tu n’as reçu aucune nouvelle? (J.-C. Grangé, LN, 272) 

(101) Le chef n’a-t-il donné aucune indication? (Ch. Jacq, PL, 124) 

(102) Tu n’as rien ressenti, Mathilde? (M. Levy, SJPE, 63) 

(103) Ne renies-tu rien? (Ch. Jacq, JV, 289) 

У власне-питальному висловленні з предикативним запереченням (100) 

займенник aucun виконує властиву йому заперечну функцію, тоді як у прикладі 

(101) з аргументативним запереченням, тобто з позитивною пропозицією, він не 

має цього значення, а є синонімічним прислівнику без негативного притягання 

quelque (Le chef a donné quelque indication). У власне-питальному біполярному 

ЗПВ (102) займенник rien відіграє свою основну комунікативну роль 

заперечення, тоді як у прикладі (103) з аргументативним запереченням 

та з орієнтацію Confirm-oui пресупозиція має такий вигляд: Tu renies quelque 

chose. 

У питальних конструкціях із сильним запереченням jamais виступає 

маркером позитивної атракції в інтонаційних позитивних ЗПВ та інверсивних 

питально-заперечних і позитивних побудовах, наприклад:  

(104) Tu n’es jamais triste? (A. Kristof, P, 16) 
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(105) N’avait-il donc jamais un retour de gaieté, d’enthousiasme? (H. Troyat, 

MSV, 219) 

(106) As-tu jamais aimé un autre homme? (Franck&Vautrin, NG, 343) 

ЗПВ (104) є прикладом "справжнього" орієнтованого питання, яке потребує 

ймовірної відповіді «non». У питанні з аргументативним запереченням (105) 

і власне-питальному орієнтованому позитивному висловленні (106), скерованих 

на позитивну відповідь, комунікативна функція jamais є аналогічною функції 

лексеми un jour (Donc, il avait un jour un retour de gaieté, d’enthousiasme?) та 

(Tu as un jour aimé un autre homme?). 

Отже, для ЗПВ із поляризацією з такими "негативними" словами, як 

personne, rien, aucun, jamais, plus і навіть non plus, що легко втрачають свій 

заперечний характер, позитивна інтерпретація залишається можливою, оскільки 

вона виходить за межі досяжності заперечення pas. Уживання таких заперечних 

лексем піддається впливу прагматичних умов використання ЗПВ. 

Утім, заперечні замінники nul, point, guère, nullement, aucunement доречно 

визначити як такі, що не піддаються впливу та є несумісними з pas. Вони 

можуть уживатись лише у ЗПВ із предикативним запереченням. Їхня 

присутність надає таким структурам орієнтації Confirm-non та створює умови 

неможливості появи інверсивних конструкцій: 

(107) Ils ne veulent point que tu viennes ce week-end pour leur repas en famille? 

(B. Kehrer, PA, 276) 

У наведеному прикладі наявність "сильного" заперечення point надає 

орієнтованому ЗПВ негативного ілокутивного спрямування та унеможливлює 

інверсивну побудову цього питання. 

У деяких розчленованих ЗПВ наявні терміни позитивної полярності,  

з-поміж яких un peu, aussi, une fois, faire mieux, valoir mieux, aimer mieux тощо, 

що є несумісними із предикативним запереченням:  

(108) Ne valait-il mieux l’affronter? (Frison-Roche, DM, 33) 

Термін позитивної полярності valoir mieux уживається мовцем у цій 

конструкції з аргументативним запереченням (питально-декларативному ЗПВ: 
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Il valait mieux l’affronter) для спрямування співрозмовника на відповідь  

Confirm-oui. 

З-поміж термінів позитивної атракції виділяють також варіанти 

неозначеного і часткового артиклів: un, une, des, du, de l’, de la, ужитих при 

запереченні. Стосовно таких форм граматисти зазначають, що заперечення 

не завжди призводить до скорочення артикля до de (вводячи додаток у вигляді 

номінальної синтагми або послідовність безособових форм дієслова) 

[102, с. 63]: 

(109) Il n’а pas fait du théâtre à cette époque-là? (F. Vargas, PVRT, 172) 

У поданому прикладі du вживається у негативному контексті, оскільки 

мовець виражає невпевненість стосовно театральної діяльності особи, про яку 

йдеться. Отже, ЗПВ такого типу контекстуально інтерпретується 

співрозмовником. Тут можна провести аналогію з прагматичним використанням 

англійських прислівників some та any, описаним Ж. Лічем [151, c. 415]. 

Позитивний частковий артикль du, наводячи опосередковано на думку про 

можливість ствердної відповіді, пом’якшував би соціально зневажливий 

відтінок, якого набувало би ЗПВ Confirm-oui в протилежному разі.  

В іншій поляризованій парі aussi–non plus перший поляризатор являє 

собою прислівник позитивної полярності, тоді як другий спрямовує питання, 

як зазначалося вище, на негативну відповідь. Порівняємо: 

(110) Est-ce qu’il ne faisait pas, lui aussi, un effort considérable pour ne plus 

aller passer ses journées à guetter? (B. Clavel, CQVVM, 403) 

(111) Vous n’avez pas d’enfants non plus? (Ch. Arnothy, PA, 197). 

У власне-питальному висловленні з предикативним запереченням (110) 

спостерігаємо рідкий випадок "низхідного" [102, с. 65] заперечення, 

підсиленого прислівником із негативними притяганням plus. Приклад (111) 

є власне-питальною конструкцією, націленою на негативну відповідь адресата, 

шляхом уживання елемента негативної полярності non plus. 

Негативні і позитивні поляризатори у ЗПВ, на відміну від модальних 

прислівників, що є семантично факультативними складниками загальних 
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питань, становлять обов’язкові елементи таких побудов. Їх вилучення з питання 

змінює семантику висловлення або позбавляє його всілякого смислу 

зі структурно-семантичного і прагматичного поглядів, наприклад:  

(112) Et vous n’avez vu personne? (A. Kristof, P, 8) 

Вилучення маркера негативної полярності personne з наведеного 

загального питання є неможливим, оскільки у такому разі воно не існує 

як лінгвістична одиниця: 

Et vous n’avez vu? 

5. Обмежені ЗПВ, або орієнтовані власне-питальні і невласне-питальні 

висловлення, що підлягають обмеженню такими прислівниками: pas très, pas 

tellement, pas beaucoup, pas assez, pas trop, pas encore/toujours (не треба плутати 

з toujours pas) тощо. У цих конструкціях заперечення певним чином визначає 

прислівниковий модифікатор (або квантифікатор). Отже, воно виконує 

операційну роль та використовує весь спектр своїх семантико-прагматичних  

і синтаксичних властивостей, що сприяє орієнтації власне-питальних 

висловлень на негативну відповідь, а невласне-питальних – на позитивну: 

(113) Elle ne sait pas encore? (T. Jonquet, M, 388) 

(114) Ne vous ai-je pas toujours payée? (Ch. Jacq, LD, 326) 

Перша питальна конструкція з маркером негативної полярності pas encore 

спрямована на заперечну відповідь (non) адресата, друге орієнтоване 

загальнопитальне висловлення з прагматичним маркером pas toujours –  

на ствердну (si). 

6. Екзистенційні орієнтовані і неорієнтовані власне-питальні і невласне-

питальні побудови з екзистенційними маркерами (il y a, c’est, on voit тощо). 

Вони можуть бути як біполярними, так і орієнтованими на позитивну відповідь: 

(115) Il n’y a pas de moustiques ici? (Ch. Arnothy, PA, 496) 

(116) N’y a-t-il pas un objet que vous pourriez brandir? (E.-E. Schmitt,  

OTEAH, 78)  

Приклад (115) становить конструкцію, що може бути спрямована як на 

ствердну, так і на заперечну відповідь адресата. Особливістю ЗПВ (116) 
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є наявність у ньому не тільки екзистенційного маркера il y a, але й маркера 

позитивної полярності, неозначеного артикля un, який використовується 

у запереченні для орієнтації реципієнта інформації на відповідь Confirm-oui. 

7. ЗПВ-перемикачі розповіді [102, с. 84], що можуть уживатися 

як у заперечній, так і в позитивній формах. Йдеться, з одного боку, про запити 

інформації, що вимагають більш розгорнутої відповіді співрозмовника, ніж ouі 

та non або їхніх семантичних еквівалентів, а з другого – про питання, які 

припускають когнітивний дефіцит адресата, що дозволяє мовцю помінятися 

з ним ролями й надати більше інформації щодо стану справ в експліцитному 

можливому світі. У другому типі питань-перемикачів спостерігається 

фіктивний когнітивний дефіцит мовця, що пов’язано з його комунікативною 

установкою. Однією з формальних (необов’язкових) ознак таких ЗПВ 

є наявність дієслів savoir, se rappeler, comprendre тощо, ужитих у другій особі 

однини і множини. Головне дієслово цих конструкцій має фатичне значення: 

(117) Vous n’avez pas d’autres précisions? (Ch. Jacq, PL, 277) 

(118) Alors, vous ne vous en souvenez plus? (D. Daeninckx, LN, 31) 

У першій неорієнтованій власне-питальній побудові автор звертається 

до співрозмовника з метою або отримати підтвердження висловленої пропозиції 

і додаткову інформацію з приводу дійсного стану справ, або детальне 

пояснення негативної відповіді. У другому ЗПВ автор спонукає адресата 

згадати щось важливе. У разі отримання відповіді Confirm-non пропозиції, яка 

міститься у цьому ЗПВ, автор немов би поповнює свій фіктивний когнітивний 

дефіцит відповіддю на своє ж питання. 

 

2.3 Роль ілокутивних маркерів у загальнопитальних висловленнях 

 

Різноманітність ілокутивних маркерів у загальнопитальних висловленнях 

пов’язана з багатоаспектністю оцінки й диференціацією оцінних характеристик 

висловлення, що відбувається за допомогою різних категоріальних типів 

лексем. Словоформи, які функціонують у модальній позиції (становлять 
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експліцитний модус висловлення), є факультативними у семантичному плані 

елементами ЗП, які відіграють роль суб’єктивних корективів, що пояснюють 

і мотивують висловлену пропозицію. Такі лексеми "не мають предметності, 

носять досить абстрактний характер" та є "смислово й функціонально 

спорідненими" [71, с. 63–64] з іншими модалізаторами. Вони можуть 

відноситися не тільки до висловлення в цілому або до його предиката, але й до 

інших його членів [15, с. 55], прагматично "перемикаючи" комунікативну 

перспективу ЗПВ. Така локалізація модалізаторів спричинена "деконденсацією" 

[138, с. 16] спонтанного розмовного мовлення, що має тенденцію 

"відчленовувати модальні конституенти від предикативного ядра й поміщати їх 

перед або після нього" [159, c. 93]. 

Приядерна і периферійна позиція модальної лексеми по-різному впливає на 

ілокутивну силу висловлення. У разі, коли предикативна основа становить 

об’єкт оцінки, зона модального забарвлення охоплює все висловлення.  

При периферійній локалізації виникає імітація додаткового предикативного 

ядра з іншою модальною кваліфікацією [36, с. 50]. Отже, з таким застосуванням 

модальних слів може бути пов’язана своєрідна поліпредикативність і рухливість 

оцінного елемента висловлення. 

В. В. Виноградов висуває принципово нову теорію утворення модальних 

слів і дає детальну характеристику цього класу лексем. Він зазначає, що всі ці 

компоненти мають загальне граматичне значення, яке виражає ставлення мовця 

до повідомлення, і однозначну синтаксичну функцію [15, с. 53].  

У поданій роботі ми виділяємо два типи спеціальних маркерів 

(модалізаторів, або модальних лексем) детермінації відповіді співрозмовника:  

1) окремі маркери ілокуції, з-поміж яких виокремлюємо модальні прислівники 

(vraiment, évidemment, probablement, sans doute, peut-être, au moins, тощо), 

"зайві" слова (n’est-ce pas, oui, si, non, hein; предикати думки: croire, supposer, 

comprendre тощо; самостійні займенники (moi, toi, lui тощо)), сполучники, або 

дискурсивні конектори (et, donc, mais, pourtant тощо); 2) ілокутивні формули 
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з модальним значенням спонукання до дії (vouloir, pouvoir, devoir тощо + 

інфінітив дієслова). 

 

2 . 3 . 1  М о д а л ь н і  п р и с л і в н и к и  в  п о з и т и в н и х  і  н е г а т и в н и х  

з а г а л ь н о п и т а л ь н и х  п о б у д о в а х .  У питальних висловленнях модальні 

прислівники зустрічаються рідше, ніж у стверджувальних, оскільки вони 

вживаються тільки в інтонаційних і перифрастичних загальнопитальних 

конструкціях (за винятком кількох прислівників, серед яких vraiment).  

Цей факт пояснюється семантико-прагматичними особливостями 

прислівникових модалізаторів, що вводяться комунікантом для зміни 

ілокутивної спрямованості питання.  

Для передавання ставлення мовця до змісту питання та ймовірної відповіді 

до загальнопитальних висловлень найчастіше вводяться прагматичні 

перемикачі vraiment і peut-être. У більшості питань vraiment займає 

поствербальну позицію фокалізатора і, взаємодіючі з активним модальним 

значенням дієслова-присудка, обумовлює відповідь адресата й актуалізує 

значення констатації факту в модальному полі індикатива. Завдяки широкому 

діапазону модального змісту цього прислівника [60, с. 15] (від сильно 

акцентованого значення відповідності істинності прoпозиції очікуваній 

відповіді до значення послаблювальної частки) може змінюватися ілокутивне 

спрямування питання: 

(119) Vous croyez vraiment qu’il vaut mieux que je parte? (B. Clavel, CQVVM, 

136) 

У наведеному прикладі спостерігається потрійна орієнтація на відповідь 

Confirm-oui: дієслово думки vous croyez, прагматичний маркер vraiment 

у приядерній позиції із сильним модальним значенням та маркер позитивної 

полярності il vaut mieux виражають оцінку мовцем усього висловлення, 

перемикаючи комунікативну перспективу ЗПВ із біполярного питання  

на орієнтоване.  

(120) Est-ce que je suis vraiment malade? (J. Giraudoux, A 38, 101) 
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У поданому риторичному ЗПВ модальне значення, що привноситься 

прислівником vraiment, послаблюється, оскільки мовець виражає сумнів щодо 

істинності пропозиції, яка міститься у питанні. Отже, цей тип ЗПВ 

зорієнтований на негативну відповідь співрозмовника. 

У питально-заперечному висловленні такі прислівникові детермінативи 

з асертивним значенням, як vraiment, certainement, justement, peut-être, 

набувають підсилювального модального значення, оскільки їх наявність у цих 

конструкціях ізолює певним чином первинне негативне значення модальності 

й унеможливлює інверсію: 

(121) Vous n’avez vraiment pas pu l’éviter? (Ch. Arnothy, PA, 21) 

Наведений приклад із модальним значенням сумніву, в якому вжито 

асертивний придієслівний прислівник vraiment, становить конструкцію 

з предикативним запереченням, зорієнтовану співрозмовником на негативну 

відповідь. 

Асертивні детермінативи vraiment, certainement, sûrement, naturellement 

тощо мають деякі особливості, що відрізняють їх від інших модальних 

прислівників: вони можуть вживатися у питальних висловленнях, створюючи 

інше питальне слово-висловлення [89, с. 10] зі своїм модальним значенням 

у полі питальної конструкції. Така поліпредикативність характерна для 

загальних питань з антепозитивним і постпозитивним уживанням асертивних 

прислівників: 

(122) Vraiment, tu n’as pas besoin que je vienne? (M. Déon, TM, 203) 

(123) Naturellement, personne n’a rien vu? (M. del Castillo, MP, 272) 

У поданих прикладах з орієнтацією Confirm-non препозитивні vraiment та 

naturellement створюють додаткове предикативне ядро висловлення (C’est vrai, 

C’est naturel). При цьому у власне-питальній побудові (122) виникає додаткове 

модальне значення припущення, що наближує її до синкретичних конструкцій 

(питання з комунікативною установкою, зміщеною у бік модального поля 

кондиціоналу). У власне-питальному висловленні (123) прислівник 
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naturellement виражає надлишок упевненості разом із сумнівом стосовно 

дійсного стану справ, який виражається питальною конструкцією. 

Зміна модальної функції прагматичного оператора peut-être пов’язана  

зі зміною його форми: у старофранцузькій мові він являв собою повне 

висловлення ce puet estre. Таким чином, як і у випадку з прислівниками 

vraiment, naturellement тощо, він створює поліпредикативне ЗПВ із додатковим 

модальним значенням. Цей прагматичний перемикач характеризується як 

придієслівною позицією, так і повним відривом від предиката. У синтаксичному 

плані постпозиція peut-êtrе спостерігається в інтонаційних ЗПВ, а препозиція – 

або в конструкціях з інверсією, або у ЗПВ зі сполучником que, що з’єднує два 

предикативні ядра висловлення: 

(124) Peut-être qu’elle l’emporte avec elle pour bosser? (D. Pennac, FC, 139) 

(125) Peut-être même l’embrasse-t-il? (J. Giono, AF, 208) 

В обох прикладах модальне значення констатації факту синтезується 

з невпевненістю мовця у цій констатації. У такому разі йдеться про модальний 

синкретизм ЗПВ: воно відображає сумнів адресанта й одночасно містить деякий 

елемент упевненості у висловленій пропозиції, коли він припускає реальну 

можливість існування імовірного стану справ. У другій власне-питальній 

конструкції ця впевненість підсилюється прислівником même. 

Позитивні ЗПВ із модалізатором peut-être орієнтуються мовцем 

на відповідь Confirm-oui. Утім, цей прагматичний оператор може вживатися 

у заперечно-питальних "справжніх" ЗПВ, ймовірною відповіддю на які 

є Confirm-non: 

(126) Ce n’est peut-être pas important? (B. Clavel, CQVVM, 8) 

У поданому власне-питальному заперечному ЗПВ із негативною 

орієнтацією прислівник peut-être займає придієслівну позицію, синкретизуючи 

все висловлення.  

Дуже цікавими видаються поліфонічні особливості загальнопитальних 

конструкцій із модальним прислівником peut-être зі значенням алетичної 

модальності, тобто "припущення мовця щодо реальності 
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повідомлюваного" [24, с. 15]. Оскільки останній вводиться мовцем для 

одночасного вираження невпевненості й припущення стосовно дійсного стану 

справ в експліцитному можливому світі, він знімає із себе та з оповідача 

відповідальність за висловлену інформацію, перекладаючи її на іншу 

дискурсивну істоту (наприклад, на оповідача-співрозмовника): 

(127) Tu as une mère, une fiancée, peut-être, veux-tu vivre pour elles? 

(J. Laffitte, CQV, 303) 

Наведене ЗПВ становить синкретичну конструкцію з поліфонічною 

невідповідальністю за висловлену пропозицію. Для того, щоб отримати бажану 

ствердну відповідь, мовець покладає відповідальність за зміст пропозиції на 

оповідача-співрозмовника, експліцитно вираженого в ЗПВ дейктичним 

займенником tu. 

Прислівник plutôt, який уживається найчастіше в заперечних ЗПВ, за своїм 

модальним значенням послаблювальної частки розташовується між 

прислівниками vraiment і peut-être на шкалі модальних значень прагматичних 

перемикачів (див. рис. 2.2, с. 96): 

(128) Сe n’est pas plutôt le contraire? (B. Vian, EJ, 69) 

У цій заперечно-питальній конструкції прислівник plutôt, що виражає 

певну ступінь упевненості мовця, спрямовує питання на ствердну відповідь 

адресата.  

В аналізованих творах сучасної французької художньої прози також часто 

зустрічаються ЗПВ з модалізатором au moins, який перебуває у постпозиції 

стосовно предикативного ядра. У позитивних ЗПВ мовець використовує цей 

прагматичний перемикач для орієнтування співрозмовника на позитивну 

відповідь, у заперечних, відповідно, – на негативну: 

(129) Est-ce que son éclairage marche, à son vélo, au moins? (B. Clavel, 

CQVVM, 375) 

(130) Elles ne sont pas prévenues à l’avance du lieu de la manifestation, 

au moins? (B. Kehrer, PA, 30) 
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У прикладі (129) комунікативна перспектива ЗПВ змінюється ("справжнє" 

питання орієнтується на відповідь Confirm-oui) завдяки вживанню двох 

прагматичних перемикачів: морфеми est-ce que і модального прислівника 

au moins. У заперечній власне-питальній конструкції (130) комунікант уводить 

модалізатор au moins для спрямування співрозмовника на підтвердження 

висловленої пропозиції. 

З-поміж досліджуваних ЗПВ рідше зустрічаються конструкції з іншими 

прислівниками-модалізаторами, що змінюють ілокутивну силу висловлення. 

Наприклад, у ЗПВ із модальним оператором bien останній має суб’єктивно-

модальний відтінок висновку. Отже, вживання bien у позитивних власне-

питальних конструкціях спрямовує адресата на підтвердження пропозиції: 

(131) C’est bien elle la plus heureuse? (B. Clavel, CQVVM, 38) 

У такому типі ЗПВ (перехідне питання) автор фокусує увагу адресата на 

підметі (elle), що підсилюється прислівником bien, уведеним до фокусованої 

частини з метою спрямувати питання на відповідь Confirm-oui,  

а імпліцитний присудок залишається референтно актуальним. 

У питаннях-реформулюваннях [122, с. 78], які становлять позитивно 

орієнтовані конструкції, що використовуються як прохання підтвердити 

висловлену в попередньому питанні пропозицію, уживається прагматичний 

оператор si: 

(132) – Tu as vu David Wells? 

          – Si je l’ai vu? (B. Werber, TH, 451) 

У наведеному загальному питанні після інтерпретації пропозиції, 

висловленої адресантом, співрозмовник реформулює питання, додаючи нові 

лексичні компоненти (модалізатор si), який указує на експресивний характер 

таких конструкцій. Він бажає підтвердження пропозиції першого висловлення, 

але не з метою кращого розуміння, а щоб продовжити комунікацію в обраному 

ним руслі. 

Модалізатор si (у конструкціях si + імперфект), а також прислівник 

з алетичною модальністю sans doute (що в сучасній французькій мові 
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функціонально наближається до прислівника probablement) зустрічаються 

у деяких синкретичних формах питань, переключаючи модальне значення 

індикатива (констатація факту) на модальне значення кондиціоналу (бажаність):  

(133) Vous n’étiez pas assez malheureux, sans doute? (H. Troyat, MSV, 416) 

(134) Si je jouais Misty Morning? (B. Vian, EJ, 218) 

Приклад (133) становить заперечну власне-питальну конструкцію, 

спрямовану на негативну відповідь адресата, оскільки постпозитивний 

модалізатор sans doute є функціонально еквівалентним прислівнику peut-être, 

тобто поєднує у собі периферійне модальне значення сумніву та деякий відтінок 

упевненості. Модальна частка si з імперфектом (134) набуває еквівалентного 

модального значення, оскільки вона переключає модальне значення констатації 

дійсного стану справ на модальне значення невпевненості. У такій функції вона 

вживається тільки в інтонаційних позитивних конструкціях, орієнтуючи 

співрозмовника на відповідь Confirm-oui. 

У сучасній французькій художній прозі модальне значення деяких ЗПВ 

підсилюється прагматичними операторами quand même, tout de même або, 

у поодиноких випадках, іменником des fois, еквівалентним quand même, 

що займають постпозицію щодо предикативного ядра висловлення: 

(135) Pas rien du tout, tout de même? (B. Vian, EJ, 192) 

(136) Тu l’as bouffé quand même? (J. Laffitte, CQV, 245) 

(137) C’est pas vrai, j’ai pas raison, des fois? (B. Clavel, CQVVM, 67) 

Загальне висловлення (135) становить конструкцію з імплікованою темою 

(опорою) і частково імплікованою ремою (внеском). Отже, увага реципієнта 

інформації фокалізується на іменній референтно неактуалізованій частині 

предиката. Фінальний елемент tout de même змінює ілокутивну силу ЗПВ 

і спрямовує його на ствердну відповідь. У прикладі (136) позитивного ЗПВ 

модалізатор quand même, навпаки, скеровує співрозмовника на відповідь 

Confirm-non. У прикладі (137) модалізатор des fois підсилює орієнтування 

на позитивну відповідь, що реалізується морфемою (C’est pas vrai) 

у поліпредикативній власне-питальній конструкції. 
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Прислівникові маркери детермінації позитивної або негативної відповіді  

в стверджувальних і заперечних загальнопитальних висловлень можливо 

розташувати на такій шкалi: 

 

peut-être      quand même    au moins  plutôt  vraiment  naturellement  certainement                       

(sans doute, (tout de même,                         (bien) 

si)                 des fois) 

 

 

 

Рис. 2.2 Шкала ступеня ілокутивної сили прислівникових маркерів 

модальності у ЗПВ 

 

У наведеній схемі представлений ряд прислівників-модалізаторів, 

що становлять маркери різної ілокутивної сили, але одного ілокутивного класу. 

Функція перемикачів інформативного змісту висловлення, яку вони виконують 

у позитивних і заперечних ЗПВ, є "одним із проявів можливості динамічної 

взаємодії семантики й прагматики у ЗПВ" [53, с. 149]. 

 

2 . 3 . 2  Р о л ь  з а й в и х  с л і в  у  З П В .  Для уточнення комунікативного 

наміру мовець може використовувати різні додаткові прагматичні маркери, або 

маркери орієнтованості, що надають аргументативної спрямованості ЗПВ. Вони 

не тільки виконують функцію операторів вербальної взаємодії, але й створюють 

так званий "кумулятивний ефект", тобто континуум питання – розповідь із 

периферійною питальною семою та із центральною декларативною семою.  

У сучасній лінгвістиці не існує єдиної думки щодо функціонування таких 

морфем у мовленні, і їх опис завдає певних труднощів дослідникам [145, c. 89; 

166, c. 58–59]. 

До цих основних інструментів аргументативного маркування питань 

належать як цілі висловлення, так і частки, які може містити питальна 
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конструкція. Нерідко вони виступають у ролі єдиної питальної ознаки, крім 

інтонації. З-поміж спеціальних маркерів кумулятивного ефекту виділяють 

морфеми: non, oui, n’est-ce pas, hein, pas vrai й висловлення з предикатами 

думки у постпозиції та (рідше) у препозиції (je crois, crois-tu?, tu imagines?, 

je suppose, pensez-vous тощо). Конструкції з препозитивними предикатами 

думки становлять власне-питальні побудови, окрім ЗПВ з аргументативним 

запереченням.  

Такі маркери визначають як "зайві" слова, що вживаються для запиту 

схвалення висловленої пропозиції. Так, В. Сеттекорн [172, с. 162] убачає в них 

значення "запиту дискурсивної апробації" та наближує їх до «tag-questions» 

(питання з позначкою) в англійській мові. Утім, їх розглядають як прості 

контактні морфеми з демаркативним значенням у разі їхньої постпозиції 

[184, c. 271]. 

Отже, "зайві" слова виконують роль підтримки (модусу) питання 

(диктуму), оскільки вони становлять експліцитну модусну частину, що 

ілокутивно спрямовує питання у певній комунікативній ситуації. 

Прагматичний перемикач n’est-ce pas та його варіації (pas) належать до так 

званих словесних "тиків" [102, с. 74], але при цьому вони виконують свою 

функцію зміни ілокутивної сили питання, створюючи своєрідне 

поліпредикативне висловлення з додатковим модальним значенням 

упевненості: 

(138) Nous nous écrirons, n’est-ce pas? (J. Allende, CDS, 345) 

У наведеному невласне-питальному висловленні з центральною 

декларативною семою (Nous nous écrirons) уживання зайвого слова n’est-ce pas 

немов би "знімає" сумнів із приводу попереднього ствердження [48, с. 18] 

і спрямовує питання на позитивну відповідь адресата.  

(139) Vous n’êtes pas un vérificateur, n’est-ce pas? (M. Levy, SJPE, 202) 

Специфічні морфеми, у разі приєднання їх до негативного змісту пропозиції 

(Vous n’êtes pas un vérificateur), набувають особливого значення схвалення,  

і в такий спосіб формується питально-декларативне ЗПВ Confirm-non. 
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У деяких конструкціях спостерігається препозитивне вживання n’est-ce pas, 

приєднаного до предикативного ядра за допомогою сполучника que: 

(140) N’est-ce pas qu’elle est jolie? (B. Vian, EJ, 66) 

Треба зазначити, що такі конструкції становлять ЗПВ з аргументативним 

(зовнішнім) запереченням (C’est qu’elle est jolie), які передбачають імовірну 

відповідь oui, а можливу si.  

Іноді n’est-ce pas вживається у питаннях-перемикачах розповіді з фатичним 

значенням дієслів думки для підсилення ілокутивного ефекту ЗПВ: 

(141) Je ne crois pas que vous y teniez, n’est-ce pas? (J.-C. Izzo, S, 94) 

Тут спостерігається "подвійна" спрямованість (фатичне дієслово croire + 

n’est-ce pas) заперечного питально-декларативного ЗПВ на відповідь  

Сonfirm-non. 

Французький лінгвіст А. Борільо [98, с. 153] детально описує можливості 

вживання "зайвих" слів si та non, які зустрічаються у питально-заперечних 

конструкціях. Такі морфеми використовуються як підтримка питання, 

що подвоює його (~ р?, si / non) тільки в невласне-питальних побудовах: 

(142) Vous ne m’avez pas fait venir jusqu’ici pour me parler de tout ça, non?  

(J.-С. Izzo, S, 118) 

"Зайве" слово non підсилює заперечення у наведеному невласне-питальному 

висловленні, що виражає у такий спосіб запит схвалення. Наявність зайвого слова 

в цих питаннях указує на недвозначне орієнтування на відповідь Confirm-non. 

У позитивних невласне-питальних структурах уживання спеціальних 

морфем oui і non спрямовує ілокутивну силу питання на підтвердження 

висловленої пропозиції: 

(143) Tu viens, oui? (D. Pennac, FC, 48) 

(144) Tu en as eu, pour ton argent, non? (G.-J. Arnaud, CEH, 56) 

У наведених прикладах відділені від предиката постпозитивні елементи oui 

і non модально орієнтують співрозмовника на відповідь Confirm-oui,  

що в першому випадку виражається функціональним оператором oui або його 

еквівалентом, а в другому – si або синонімічним йому виразом. 
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Модалізатор non у висловленні іноді виступає у препозиції, що змінює його 

модальний відтінок, функціонально наближуючи його до вигуку і таким чином 

надаючи емоційного забарвлення всій ЗПВ:  

(145) Non, mais vous l’entendez, Xavier? (F. Mauriac, МF, 76)  

Препозитивний прагматичний перемикач non у цьому прикладі має спільно 

орієнтовану полярність з аргументативним конектором mais (про комунікативні 

функції якого йдеться у пункті 2.3.3), який підсилюється мовцем для отримання 

ствердної відповіді від адресата. 

ЗПВ із постпозитивною морфемою hein найчастіше мають контекстуальне 

значення висновку в модальному полі індикатива: 

(146) Ça agit, hein? (B. Vian, EJ, 159) 

(147) Vous ne le lui direz pas, hein? (F. Vargas, PVRT, 339) 

У наведених прикладах мовець уживає модальну частку hein, що виражає 

його впевненість у висловленій пропозиції, для спонукання адресата прийняти 

її зміст. Отже, перша невласне-питальна побудова орієнтована на ствердну,  

а друга – на заперечну відповідь співрозмовника. 

Уважаємо за доцільне віднести до конструкцій із "зайвими" словами ЗПВ 

із самостійними займенниками, які створюють плеонастичні власне-питальні 

висловлення, оскільки підмет-опора подвоюється модалізаторами moi, toi, lui тощо 

з метою зміни ілокутивної сили питання і його орієнтування на бажану відповідь: 

(148) Tu le diras, toi? (M. Genevoix, MR, 48) 

(149) Vous n’avez pas fini de faire la chèvre, vous? (J. Giono, AF, 51) 

Подані приклади ілюструють ЗПВ із прагматичними операторами-

займенниками, що займають різні позиції (придієслівну і фінальну) та 

детермінують відповідь у певному контексті. І позитивна, і заперечна власне-

питальні конструкції спрямовуються мовцем на відповідь Confirm-oui, саме 

тому він підсилює ЗПВ займенниками toi і vous.  

Дієслова думки, які у функціональному плані виступають як "зайві" слова 

у великій кількості ЗПВ, створюють поліпредикативні питальні структури, 

на зразок ЗПВ із прислівником vraiment, з морфемою n’est-ce pas тощо. ЗПВ 
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із дієсловами думки здебільшого є так званими "атрибутивними" позитивними  

й заперечними питальними конструкціями, що "штучно" досліджують думку 

співрозмовника, щоб нав’язати йому протилежну ідею. Така стратегія мовця 

провокує у адресата швидшу реакцію і надає сприятливої можливості 

відповісти. Навіть якщо в семантичному плані дієслова думки мають незначний, 

прозорий характер, оскільки запитання відноситься до змісту пропозиції, 

вираженої іншим предикативним ядром, вони прояснюють перспективу ситуації 

спілкування, якщо відносяться до другої особи. Такі конструкції найкраще 

ілюструють глобальний феномен орієнтації. Частота формулювання дієслів 

croire і penser, яке відноситься до співрозмовника, дозволяє повірити в те, 

що воно перетворилося на сталий прийом презентації власної думки автора. 

Щодо ілокутивного значення атрибутивних ЗПВ, то вони утворюють запити 

підтвердження у заперечно-питальних конструкціях і, відповідно, зорієнтовані 

на відповідь Confirm-non у позитивних ЗПВ: 

(150) Croyez-vous que je vais hésiter une seconde? (G.-J. Arnaud, CEH, 26) 

(151) Ne pensez-vous pas que ce sont les organisateurs qui créent le marché, 

comme un publicitaire crée un besoin? (A. Nothomb, AS, 119) 

У першій власне-питальній побудові фокалізується підрядне висловлення, 

тобто питання відноситься до змісту пропозиції стосовно можливого вагання 

мовця. Уведення предиката думки сroyez-vous ілокутивно орієнтує адресата на 

негативну відповідь. У другій декларативно-питальній конструкції (Сe sont les 

organisateurs qui créent le marché, comme un publicitaire crée un besoin) 

з аргументативним запереченням дієслова думки адресант очікує на ймовірну 

позитивну відповідь si. 

Позитивні й заперечні ЗПВ можуть містити дієслова думки, які 

не спрямовуються на адресата, а виражають упевненість мовця у висловленому.  

У такому разі зайві слова завжди займають фінальну позицію у питанні та 

характеризують тільки невласне-питальні конструкції з центральною 

декларативною семою: 

(152) Vous n’avez pas de feu ouvert, je crois? (A. Nothomb, C, 20) 
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(153) Vous n’êtes pas marié, me semble-t-il? (Ch. Jacq, PL, 303) 

(154) Pareil pour vous, je présume? (B. Werber, TH, 400) 

У прикладі декларативно-питальної побудови (152) (Vous n’avez pas de feu 

ouvert) експліцитна модусна частина je crois, що перебуває у постпозиції щодо 

предикативного ядра, спрямовує заперечне питання на негативну відповідь.  

Заперечне невласне-питальне висловлення (153) містить інверсивний 

модалізатор, який вводиться автором для підсилення ілокутивного спрямування 

питання на відповідь Confirm-non. Питальна конструкція (154) з імпліцитною 

опорою (темою) та із центральною розповідною семою містить позитивну 

пропозицію (Pareil pour vous), підсилену модусною частиною je présume, 

що експлікується автором в одному з можливих світів і яку він просить 

прийняти як достовірну.  

 

2 . 3 . 3  К о м у н і к а т и в н і  ф у н к ц і ї  к о н е к т о р і в  

у  з а г а л ь н о п и т а л ь н и х  к о н с т р у к ц і я х .  Дискурсивний конектор, або 

інтерналізатор [103, с. 34], є одним із видів дискурсивних операторів, які 

забезпечують зв’язки сегментів дискурсу, інтегруючи прості дискурсивні 

одиниці в складні дискурсивні формації [186, c. 465]. У функціональному плані 

на рівні мікросинтаксису інтерналізатори розглядають як сполучники 

сурядності і підрядності, що реалізують семантико-прагматичні зв’язки 

висловлень, у тому числі у діалогічній єдності. Із цієї позиції аналізуються 

синтаксичні мікрозв’язки й семантико-прагматичні відношення, які вони 

виражають, а саме: приєднувальні відношення (et, ni), відношення експліцитної 

альтернативи (ou, soit тощо), "причина/наслідок" (car, donc, parce que, de sorte 

que тощо), "протиставлення/поступка" (mais, bien que, quoique тощо), умовні 

відношення (si, à condition que тощо) На рівні макросинтаксису 

інтерналізатори – це лексеми, що забезпечують організацію макроодиниць 

дискурсу: сполучники (et, mais, or тощо), прислівники (alors, puis, ensuite тощо), 

препозиціональні групи (d’une part, d’autre part, en tout cas, en fin de compte 

тощо), презентативи (c’est...que/qui, voilà) тощо. 
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Дискурсивні інтерналізатори не є корелятами у віртуальній системі (мові), 

а набувають того чи іншого семантичного навантаження в актуалізованій 

системі (мовленні) залежно від прагматичної установки комунікантa [34, с. 113]. 

У діалогічній інтеракції інтерналізатори є відображенням зміни 

комунікативних ролей співрозмовників. Вони здатні виступати релевантними 

сигналами стратегій глобальної когерентності дискурсу. Важливим показником 

комунікативної взаємодії, що здійснюється при реалізації стратегічних 

і тактичних цілей спілкування, як зазначалося вище, є стимуляція (мотивація) 

репліки співрозмовника. У модальному полі ЗПВ позиція мовця в цьому разі 

може бути визначена як його аргументативна роль в інтеракції [38, с. 242]. 

Сприйняття адресатом пропозиції, наявної у питанні, та вживання конекторів 

у препозиції або постпозиції залежить від контексту  

й комунікативної стратегії адресанта. Отже, використання конекторів у ЗПВ 

обумовлює варіативність комунікативної перспективи висловлення, орієнтуючи 

власне-питальні й невласне-питальні конструкції на зміну аргументативної ролі 

співрозмовника згідно з інтенцією адресанта.  

В аналізованому корпусі позитивних і заперечних ЗПВ виявлені такі 

орієнтувальні інтерналізатори: 

1) приєднувальні поліфункціональні інтерналізатори (et); 

2) аргументативні конектори (mais, pourtant, enfin, au contraire (у значенні 

mais)); 

3) пояснювальні конектори (parce que); 

4) конектори умовності (si); 

5) інтерналізатори висновку (donc, alors); 

6) презентативи (c’est...qui/que, voilà). 

Серед досліджуваних ЗПВ найчастіше зустрічаються конструкції 

з препозитивним сполучником сурядності et, який, зважаючи на його 

"полісемантичність [129, с. 394] та "полімодальність", може вживатися 

у різноманітних у семантико-прагматичному і структурному планах 

конструкціях: 
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(155) Et tu prends le métro avec tout ce pognon sur toi? (D. Pennac, FC, 30) 

(156) Et vous ne direz à personne ce que vous avez vu? (A. Kristof, GC, 41) 

(157) Et vous croyez que ça me fait plaisir? (G.-J. Arnaud, CEH, 67) 

За відсутності інтерналізатора et усі наведені конструкції становлять 

невласне-питальні неорієнтовані ЗПВ. Саме наявність приєднувального et 

в модально-експресивній функції здивування дійсним станом справ орієнтує 

ЗПВ (155) на негативну відповідь, спонукаючи співрозмовника змінити 

попереднє (експліковане в котексті) рішення. У прикладі (156) препозитивний 

сполучник et у функції підсилення ілокуції спрямовує адресата на відповідь 

Confirm-non. У ЗПВ (157) конектор et разом із дієсловом думки vous croyez 

виступає у ролі зайвого слова, але завдяки своїй емоційно-експресивній 

модальній функції орієнтує адресата на заперечення висловленої пропозиції. 

Інтерналізатор mais в ініціальній позиції у ЗПВ втрачає свою семантичну 

функцію протиставлення і стає модалізатором, що змінює ілокутивну силу 

питання. Однак у ЗПВ він дуже рідко вживається окремо від інших 

модалізаторів, таких як enfin, pourtant, quand même, au contraire, предикати 

думки тощо, наприклад: 

(158) Mais tu le fais mariner? (B. Clavel, CQVVM, 21) 

(159) Mais Chloé n’est pas gravement malade? (B. Vian, EJ, 138) 

(160) Mais pourtant beaucoup de Français te connaissent? (J. Laffitte, CQV, 

291) 

(161) Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? (Frison-

Roche, DM, 33) 

(162) Mais tu l’avais vue, toi, René? (M. Aymé, U, 165) 

У прикладі (158) конектор mais виступає як прагматичний оператор, 

спрямовуючи адресата на заперечення пресупозиції автора, що виражає сумнів, 

тобто на відповідь Confirm-non. Ставлячи питання (159), мовець також очікує на 

неприйняття висловленої пропозиції, і модалізатор mais орієнтує 

співрозмовника на негативну реакцію. У загально-питальному висловленні 

(160) наявність підсилювального прислівника pourtant надає автору питання 
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деякої впевненості в дійсному стані справ. Таким чином, ЗПВ спрямовується 

на відповідь Confirm-oui. Приклад (161) становить питання-перемикач 

розповіді, де предикат tu te rends compte має фатичне значення. У цьому ЗПВ 

комунікант використовує потрійну негативну поляризацію у вигляді 

сполучника mais, прислівника enfin та звороту est-ce que для підсилення 

ілокуції. В останній питальній конструкції конектор mais також виконує 

підсилювальну роль, оскільки основним модальним орієнтатором на ствердну 

відповідь є зайве слово у вигляді самостійного займенника toi. 

Отже, інтерналізатор mais у загальних питаннях змінює комунікативну 

перспективу висловлення тільки при самостійному вживанні. У тандемі 

з різними модальними прислівниками та зайвими словами він виступає 

підсилювачем основного модального значення ЗПВ, що свідчить про його 

експресивно-емоційний характер. Саме тому у багатьох випадках уживання 

прислівників pourtant, au contrаire, enfin зумовлює варіативність ілокуції 

питання у безсполучникових ЗПВ: 

(163) Tu étais là, pourtant, Peyrot? (M. Genevoix, MR, 265)  

(164) N’est-ce pas moi, au contraire, qui ai attendu pour donner ma femme pour 

les mots sublimes? (J. Giraudoux, A 38, 44) 

У прикладі (163) прислівник pourtant займає придієслівну позицію, 

надаючи периферійного модального значення впевненості всьому висловленню 

і в такий спосіб ілокутивно орієнтуючи питання на відповідь Confirm-oui.  

У питальній конструкції (164), яка становить перехідну форму між ЧПВ і ЗПВ 

із фокалізованою ремою, наявна подвійна позитивна поляризація, оскільки 

прислівник au contraire підсилює ілокутивне спрямування аргументативного 

(експліцитного) заперечення на підтвердження пропозиції.  

Пояснювальні інтерналізатори рідко вживаються у ЗПВ, через те що 

пояснювальна функція притаманна стверджувальним респонсивним сегментам 

діалогічної інтеракції. З-поміж досліджуваних конструкцій зустрічаються 

поодинокі приклади ЗПВ із препозитивним сполучником підрядності parce que: 

(165) – Tu ne l’as pas reconnu? 
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          – Parce que je suis censé le connaître? (D. Pennac, FC, 35) 

У наведеній діалогічній єдності питання з препозитивним parce que 

імплікує продовження думки адресанта, що вгадується співрозмовником, 

котрий просить підтвердити свою здогадку. Таким чином, сполучник 

підрядності орієнтує М1 на відповідь Confirm-oui.  

З-поміж ЗПВ із препозитивними сполучниками підрядності також 

виділяємо структури з конектором si умовності. Такі конструкції часто 

вживаються мовцем для вираження невпевненості у висловленій пропозиції 

з метою підтвердження або спростування його думки та пояснення 

співрозмовником певного стану справ в експлікованому можливому світі. ЗПВ 

із si доцільно віднести до першого типу питань-перемикачів розповіді, які 

вимагають розгорнутої відповіді співрозмовника при повному когнітивному 

дефіциті автора: 

(166) S’il ne veut pas? (Franck&Vautrin, BVG, 498) 

У цьому "справжньому" питанні М1 припускає небажання персонажа 

оповіді щось зробити або сказати, але він ставить запитання М2, котрий може 

спростувати його припущення відповіддю si або підтвердити його занепокоєння 

стосовно стану справ, детально пояснюючи свої міркування із цього приводу. 

Власне-питальні висловлення із si можуть бути орієнтовані на певну 

відповідь препозитивними конекторами et або mais: 

(167) Et s’ils le tuent? (G.-J. Arnaud, CEH, 171) 

(168) Mais si elle ne l’aimait pas? (D. Fernandez, TH, 99) 

У прикладі (167) полісемантичний інтерналізатор et є емотивним 

підсилювачем ілокуції питання, спрямовуючи співрозмовника на Confirm-non. 

У ЗПВ (168) аргументативний конектор mais з модальним значенням сумніву 

у висловленій пропозиції орієнтує адресата на ствердну відповідь (si) 

із докладним поясненням ним дійсного стану справ. 

У ролі модалізаторів, що змінюють комунікативну перспективу ЗПВ, 

виступають також інтерналізатори з контекстуальним значенням висновку – 
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найчастіше в сучасній французькій художній прозі це конектори donc і alors. 

Перший здебільшого займає придієслівну позицію, а другий – ініціальну: 

(169) Vous n’avez donc pas de charbon? (Franck&Vautrin, BVG, 68) 

(170) L’ont-ils donc tourmenté à mort? (M. Genevoix, MR, 198) 

(171) N’avait-il donc jamais un retour de gaieté, d’enthousiasme? (H. Troyat, 

MSV, 219) 

(172) Alors, vous ne ferez rien pour libérer Maxime Fedorovich? (H. Troyat,  

GF, 167) 

(173) Alors, tu me prends pour une andouille? (J. Laffitte, CQV, 255) 

У перших двох прикладах власне-питальних ЗПВ інтерналізатор donc 

є орієнтатором на підтвердження пропозиції (169) і на її заперечення (170) 

в експліцитному можливому світі. У загальному питанні (171) спостерігається 

потрійна орієнтація адресата на відповідь Confirm-oui: уживання 

1) аргументативного заперечення, що характеризує питально-декларативні 

конструкції з позитивною пропозицією; 2) конектора висновку donc, який 

функціонально наближується до конектора поступки quand même; 

3) займенника jamais, що виступає у ролі позитивного поляризатора (un jour). 

Власне-питальні побудови (172) і (173) з препозитивним конектором висновку 

alors спрямовуються мовцем на протилежні відповіді: заперечне ЗПВ – 

на негативну, позитивне загальне питання – на відповідь-підтвердження 

пропозиції.  

Інтерналізатор alors може виконувати підсилювальну модальну функцію, 

коли він уживається разом із предикатами думки, які вже орієнтують ЗПВ 

на певну відповідь: 

(174) Alors, tu t’imagines que les Boches vont être les premiers à t’annoncer 

la nouvelle? (J. Laffitte, CQV, 256) 

У цьому прикладі конектор alors емоційно та експресивно підсилює 

предикат думки tu t’imagines, що спрямовує питання на ствердну відповідь.  
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Презентативи c’est…quе/qui вживаються у перехідних питальних 

конструкціях (одночасно ЗПВ і ЧПВ) із фокалізацією номінального компонента, 

тобто з референтною актуалізацією присудка (внеску): 

(175) C’est la mort de Vanini qui te met dans un état pareil? (D. Pennac, FC, 

57) 

Презентатив c’est…qui у наведеній власне-питальній побудові фокалізує 

номінальний елемент la mort de Vanini, орієнтуючи в такий спосіб запитання на 

відповідь Confirm-oui. 

У деяких "справжніх" питаннях презентативи вживаються 

із постпозитивними зайвими словами, при цьому останні підсилюють 

периферійне модальне значення невпевненості ЗПВ: 

(176) Voilà un bon début, non? (B. Kehrer, PA, 190) 

У наведеній декларативно-питальній конструкції зайве слово non створює 

подвійну позитивну поляризацію, яка реалізується також презентативом voilà.  

Дуже цікавими, з погляду синтаксису, є інверсивні загальні питання 

з презентативом voilà. Вони дуже рідко зустрічаються у сучасній французькій 

художній прозі, оскільки становлять архаїчні побудови, уживані 

письменниками XX-го століття для створення атмосфери давнини в історичних 

романах: 

(177) Ne voilà-t-il pas maintenant que l’envie s’emparait d’elle de faire 

un éclat? (P. Benoît, CU, 114) 

У поданому прикладі спостерігається аргументативне заперечення 

презентатива voilà, що утворює декларативно-питальну конструкцію (Voilà 

maintenant que l’envie s’emparait d’elle de faire un éclat) із позитивною 

орієнтацією. 

 

2 . 3 . 4  І л о к у т и в н і  ф о р м у л и  в  з а г а л ь н о п и т а л ь н и х  

в и с л о в л е н н я х .  Усі типи ЗПВ (окрім питань з аргументативним 

запереченням) з експліцитними ілокутивними формулами (експліцитною 

модусною частиною), а також з імпліцитним імперативним модусом доцільно 
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розділити на конструкції, які спонукають 1) до інформативної вербальної 

відповіді (прохання, наказ, бажання тощо); 2) до зміни емотивного ставлення 

адресата до адресанта (вибачення) [49, с. 68]; і 3) риторичні ЗПВ. Побудови 

з аргументативним запереченням навіть за наявності експліцитних ілокутивних 

формул становлять декларативно-питальні висловлення. Ілокутивні формули 

є більш-менш фразеологізованими, тобто конвенціональними за своїми 

лексичними особливостями. 

У синтаксичному аспекті загальні питання з ілокутивнми формулами 

являють собою складні конструкції, ускладнені іншими висловленнями, 

або прості побудови з дезідеративними дієсловами (pouvoir, devoir, vouloir 

тощо), що виступають їх модалізаторами в певному контексті. Наприклад, 

наявність предиката pouvoir у багатьох ЗПВ зумовила його визначення, 

починаючи з перших досліджень дискурсивної прагматики, як маркера 

ілокутивної деривації [102, с. 92].  

ЗПВ з ілокутивними формулами, які, як зазначалося вище, специфікують 

спрямованість на співрозмовника, будуються на комунікативному принципі 

ввічливості, що становить основне мотивування здійснення мовно-

мовленнєвого акту питання. Він полягає в тому, щоб надати М2 

(співрозмовнику) можливість відмови, негативної відповіді, спонукаючи до неї 

самим формулюванням прохання. 

ЗПВ з експліцитними ілокутивними формулами являють собою так звані  

"підготовчі інтервенції" [102, с. 92], ілокутивний ефект яких пояснюється так: 

щоб запитати, чи здійснить М2 якусь дію, треба запитати у М2, чи має він 

можливість виконати її або чи налаштований він на це. Отже, особливість 

питальних конструкцій з експліцитною модусною частиною у вигляді 

ілокутивних формул полягає в тому, що запит інформації реалізується  

в інтерогативній формі, але питання стосується не безпосередньо цієї 

інформації, а підготовчої інтервенції, яка виражає прохання. Цей факт 

пояснюється бажанням запитувача зробити інтеракцію менш загрозливою для 

обох співрозмовників, у разі необхідності. Унаслідок цього мовно-мовленнєвий 



109 

 

акт прохання для комунікантів є важливішим за поповнення когнітивного 

дефіциту.  

ЗПВ із конвенціональними ілокутивними формулами є невласне-

питальними орієнтованими побудовами, оскільки намір мовця, вольовий наказ 

виявляються у самому процесі висловлення (énonciation) питання і змінюють 

комунікативну перспективу конструкції: 

(178) Vous ne voulez pas que l’on vous emmène voir un médecin? (M. Levy,  

SJPE, 249) 

Наведений приклад є спонукально-питальним висловленням 

з імплікованим стимулюванням (dites-moi), експліцитно вираженим модусною 

частиною vous ne voulez pas, що орієнтує співрозмовника на ймовірну ствердну 

відповідь.  

З-поміж позитивних і заперечних ЗПВ, які спрямовують адресата 

на інформативну вербальну відповідь, виокремлюємо конструкції з такими 

модальними значеннями: 

а) пропозиції: 

(179) Ne désires-tu pas en savoir davantage sur Iset la belle? (Ch. Jacq, FL, 49) 

(180) Veux-tu que j’y aille? (B. Clavel, CQVVM, 278) 

Перше ЗПВ з експліцитною модусною частиною у вигляді ілокутивної 

формули (ne désires-tu pas), що надає йому периферійного модального значення 

пропозиції, націлено на позитивну відповідь адресата, оскільки становить 

декларативно-питальну структуру з аргументативним запереченням, яке 

вживається для пом’якшення прямого питання. У другому загальному питанні 

з експлікованим модусом (veux-tu) адресант бажає здійснити певну дію 

і пропонує це адресатові, очікуючи на ймовірну ствердну відповідь. Однак він 

припускає і заперечення пропозиції адресатом. 

б) наказу: 

(181) Fous-moi la paix, veux-tu? (Frison-Roche, DM, 367) 

У поданому ЗПВ з орієнтацією Confirm-oui постпозитивна інверсивна 

ілокутивна формула veux-tu пом’якшує контекстуальне модальне значення 
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наказу (Fous-moi la paix!), що характеризує цю питально-спонукальну 

конструкцію.  

в) прохання: 

(182) Ne peux-tu pas attendre demain? (Ch. Jacq, JV, 27) 

(183) Puis-je vous poser une question? (J. Laffitte, CQV, 72) 

Приклад (182) становить декларативно-питальне висловлення  

із модальним значенням прохання, яке виражається модусною частиною згідно 

з принципом ввічливості (ne peux-tu pas), та з аргументативним запереченням, 

що орієнтує співрозмовника на відповідь-підтвердження. Невласне-питальна 

конструкція (183) передає прохання мовця до адресата поставити йому 

запитання, що експлікується інверсивною конвенціональною формулою рuis-je 

та спрямовується на ймовірну відповідь Confirm-oui. 

г) поради: 

(184) Tu veux vraiment repartir? (P. Benoît, CU, 51) 

Загальнопитальні висловлення з ілокутивними формулами 

з контекстуальним модальним значенням поради мають у своєму складі 

прислівниковий прагматичний маркер, який надає конструкції цього 

модального значення, нюансуючи ілокутивне спрямування дезідеративного 

дієслова (у наведеному прикладі – vouloir). Тут модалізатор vraiment орієнтує 

співрозмовника на ствердну відповідь для переконання мовця у висловленій 

пропозиції, щоб надати йому можливість відмовити адресата від прийнятого 

рішення. 

д) припущення: 

(185) Suppose, pourquoi pas, qu’il ait une cousine? (B. Vian, EJ, 57) 

У наведеному вище прикладі невласне-питальної побудови з периферійним 

модальним значенням припущення спостерігаємо подвійну поляризацію, 

реалізовану за допомогою предиката supposer у наказовому способі + 

експліцитна ілокутивна формула pourquoi pas, за якою йде дієслово  

в суб’юнктиві, що орієнтують співрозмовника на позитивну відповідь. 
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Спонукально-питальні конструкції вибачення, що заохочують адресата 

до зміни емотивного ставлення до мовця, характеризуються зовнішньою 

і внутрішньою модальністю [28, с. 72], тобто експліцитним і імпліцитним 

препозитивним та постпозитивним модусом:  

(186) Ça ne vous dérange pas si je continue à vous vouvoyer? (A. Jardin, PS, 

69) 

Подане питальне висловлення є конструкцією внутрішньої модальності, 

оскільки в ньому відсутня експлікована ілокутивна формула у вигляді дієслова 

excusez-moi/pardonnez-moi або іменної частини присудка: pardon. Імпліковане 

модальне значення вибачення змінює комунікативну перспективу питання, 

орієнтуючи його на ймовірну негативну відповідь адресата. 

Аналіз корпусу прикладів показав, що риторичні питання зустрічаються 

не тільки серед питально-декларативних побудов, але й являють собою один 

із різновидів спонукально-питальних висловлень: 

(187) Peut-on même savoir s’ils viendront un jour? (B. Clavel, CQVVM, 376) 

Наведена імперативно-питальна структура (Sachons/Sachez s’ils viendront un 

jour!) із подвійною негативною полярністю (препозитивною інверсивною 

ілокутивною формулою рeut-on і предикатом думки savoir) спрямовується 

адресантом на заперечну відповідь, оскільки йдеться про позитивне риторичне 

загальнопитальне висловлення. Периферійне модальне значення невпевненості 

аналізованої загальнопитальної конструкції підсилюється прагматичним 

оператором même.  Детальний аналіз ЗПВ з імпліцитним і експліцитним модусом 

у вигляді ілокутивних формул дозволяє зробити висновок, що конструкції 

першого типу (спонукання до інформативної відповіді) завжди орієнтовані на 

підтвердження пропозиції. Це пояснюється критерієм увічливості, який визначає 

вживання прагматичних маркерів прохання, наказу, поради тощо. В інших двох 

типах загальних питань (зміна ставлення до адресанта і риторичні питання) 

комунікативна перспектива варіюється залежно від форми питання (позитивне чи 

негативне висловлення).  
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Представимо усі виділені типи прагматичних операторів, що змінюють 

комунікативну перспективу ЗПВ модального поля індикатива в узагальнюючій 

таблиці: 

 

Таблиця 2.1 

Експліцитні маркери суб’єктивної модальності у ЗПВ модального поля 

індикатива 

Негативні поляризатори personne, rien, aucun, jamais, plus, non 

plus, si, nul, point, guère, nullement, 

aucunement тощо 

Позитивні поляризатори un peu, aussi, une fois, faire mieux, 

valoir mieux, aimer mieux, un, une, des, 

du, de l’, de la тощо 

Модальні прислівники peut-être, sans doute, si (модальна 

частка чи), quand même/tout de même, 

des fois, au moins, plutôt, vraiment, bien, 

naturellement, certainement тощо 

Спеціальні морфеми  hein, oui, non, si (в значенні oui), n’est-

ce pas, pas, pas vrai тощо 

Предикати думки croire, supposer, imaginer, penser, 

comprendre, sembler, présumer тощо 

Самостійні займенники moi, toi, lui, vous тощо 

Дискурсивні конектори 1) приєднувальні (et); 

2) аргументативні (mais, pourtant, 

enfin, au contraire (у значенні mais)); 

3) пояснювальні (parce que); 

4) умовності (si);  

5) висновку (donc, alors); 

6) презентативи (c’est...qui/que, voilà) 
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Продовж. табл. 2.1 

Ілокутивні формули voudriez-vous, pourrais- tu, puis-je, ne 

désires-tu pas, supposer (у наказовому 

способі) + pourquoi pas + суб’юнктив, 

pourquoi pas + дієслово в інфінітиві чи 

в умовному способі із сугестивним 

значенням тощо 

 

Усі розглянуті види ЗПВ сучасної французької художньої прози 

реалізуються у мовленні з урахуванням ступеня когнітивного дефіциту мовця 

або його повної відсутності (фіктивний дефіцит). Представимо в таблиці 

результати проведених досліджень:  

 

Таблиця 2.2 

Ступінь когнітивного дефіциту в ЗПВ модального поля індикатива 

Повний когнітивний 

дефіцит 

Неповний когнітивний 

Дефіцит 

Фіктивний когнітивний 

Дефіцит 

Власне-питальні 

неорієнтовані 

висловлення 

з імпліцитним модусом 

Власне-питальні 

орієнтовані висловлення 

з експліцитним модусом 

Власне-питальні 

висловлення-

перепитування, відлуння, 

реформулювання 

Невласне-питальні 

висловлення 

з імпліцитним модусом  

Невласне-питальні 

висловлення з 

експліцитним модусом 

Власне-питальні 

висловлення- перемикачі 

розповіді, що 

припускають когнітивний 

дефіцит адресата 

 

Наведена таблиця є більш розширеною й детальною, ніж шкала дефіциту, 

запропонована Б. Кальбо [102, с. 87], оскільки вчений розглядає тільки ЗПВ 
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із двома типами заперечення. Розподіл ЗПВ за рівнем когнітивного дефіциту 

мовця є цілком умовним, що пов’язано з неможливістю оцінити дійсний 

когнітивний дефіцит учасника інтеракції. Аналіз різних типів ЗПВ дозволив 

зарахувати до питань із повним когнітивним дефіцитом так звані "справжні" 

питання, які є біполярними побудовами, і невласне-питальні конструкції 

з імплікованою модусною частиною, наприклад, риторичні питання. До питань 

із неповним когнітивним дефіцитом віднесено всі власне- і невласне-питальні 

конструкції з експліцитними поляризаторами, ілокутивними маркерами 

(прислівниками, конекторами, зайвими словами) й ілокутивними формулами.  

З-поміж ЗПВ із нульовим когнітивним дефіцитом виділено специфічні 

орієнтовані власне-питальні конструкції з імпліцитним або експліцитним 

модусом (перепитування, відлуння, реформулювання) і один із двох типів  

ЗПВ-перемикачів розповіді, що використовується мовцем для заповнення 

когнітивного псевдодефіциту адресата. 

 

2.4 Анафоричні й катафоричні загальнопитальні конструкції 

 

Аналізуючи дискурсивні одиниці в аспекті семіозису, лінгвісти 

виокремлюють такі специфічні маркери опори (теми) і внеску (реми), 

як анафора, або реприза попередніх референтів, і катафора, яка відсилає 

до наступного референта. Ці два засоби дискурсивного зв’язку складають 

диафоричні прийоми організації дискурсу.  

Анафора вважається родовим терміном для позначення різноманітних 

феноменів нагадування попередньої інформації або випередження подальших 

фактів [33, с. 87]. Вона встановлює дисиметричне відношення між 

дискурсивними елементами різного статусу, з яких один (анафор) залежить від 

другого (антецедента). Якщо анафора є репризою, це не означає, 

що анафоричний зв’язок обмежується чiтким повторенням. Реприза елементів 

попереднього ко(н)тексту може бути прономінальною, адвербіальною, 

ад’єктивною, вербальною, номінальною, нумеральною. 
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У загальнопитальних конструкціях анафоричні й катафоричні зв’язки 

реалізуються як на інтрафрастичному (усередині висловлення), так і на 

інтерфрастичному (міжфразовому) рівнях.  

На міжфразовому рівні виділяють анафоричні ЗПВ – запити підтвердження 

чогось, що було проголошено раніше, та катафоричні ЗПВ, спрямовані  

в майбутнє та які потребують обсягу інформації більшого за звичайні відповіді 

oui та non [184, с. 341], тобто становлять питання-перемикачі розповіді. 

Анафоричні, або реактивні, питання прямо залежать від інформації, яка 

передувала запитанню, тобто виконують верифікативну функцію. У таких ЗПВ 

також наявні анафоричні маркери (узагальнена прономіналізація, конектори 

тощо). До цього типу доцільно віднести верифікативні й заключні 

загальнопитальні конструкції, тобто висловлення з повним та частковим 

когнітивним дефіцитом. Катафоричні, або ініціативні, ЗПВ характеризуються 

введенням нових тем (опор). Очевидно, що питання такого типу містять менше 

анафоричних елементів. Існують деякі відмінності між двома типами питань 

у модальному полі індикатива, наприклад, у катафоричних побудовах предикат 

частіше вживається у майбутньому часі, що, однак, може спостерігатися  

і в анафоричних конструкціях із модальним значенням висновку.  

Анафорична або катафорична дискурсивна орієнтація не є критерієм 

визначення ілокутивної спрямованості питання, наприклад: 

(188) Vous n’en direz pas plus? (Franck&Vautrin, BVG, 21) 

(189) Et mon oncle ne vous l’a pas dit? (H. Troyat, GF, 29) 

(190) Il ne vous a jamais raconté comment je note les dessins? (B. Clavel, 

CQQVM, 82) 

Катафоричне власне-питальне висловлення (188) становить приклад 

питання-перемикача розповіді, оскільки мовець хоче дізнатись більше деталей 

із приводу чогось, що виражено у висловленні займенником en, який 

анафорично репрезентує подану в попередньому котексті інформацію. Власне-

питальна побудова (189) із препозитивним конектором et, що орієнтує питання 

на ствердну відповідь, є анафоричною конструкцією з верифікативною 
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комунікативною функцією. У прикладі (190) негативний поляризатор jamais 

спрямовує співрозмовника на відповідь Confirm-non. Займенник il (опора 

висловлення), який визначається лінгвістами як "маркер тематичного руху"  

[29, с. 159; 147, c. 87] анафорично репрезентує тематичний або рематичний 

елемент попереднього котексту.  

Інтрафрастичні анафоричні зв’язки реалізуються у ЗПВ різними анафорами 

(найчастіше прономінальними), що представляють попередній тематичний чи 

рематичний компонент повно або частково [165, c. 613]. При повній 

репрезентації анафора виражає цілий антецедент, при частковій – лише частину 

опори або внеску: 

(191) Mais la fille, tu la connais? (M. Aymé, U, 97) 

(192) Ils ont tout emporté avec eux et ils n’ont pas laissé quelque chose d’utile? 

(A. Kristof, GC, 145) 

У першій власне-питальній конструкції з модалізатором mais, який 

спрямовує адресата на позитивну відповідь, наявний особовий займенник 

третьої особи la, що репрезентує цілий номінальний антецедент ЗПВ (la fille), 

оскільки "семантичне навантаження особових суб’єктних займенників такого 

типу полягає в тому, щоб повернути співрозмовника до теми, яка розвивається" 

[30, с. 41]. У другому прикладі власне-питальної біполярної побудови 

спостерігається часткова прономінальна репрезентація рематичного компонента 

tout неозначеним займенником quelque chose. 

У процесі субституції, що реалізується інтрафрастичним катафоричним 

зв’язком, субститут належить до іншого класу лексем. Найчастіше 

у катафоричній функції виступають особові суб’єктні займенники третьої особи 

і займенник en: 

(193) Personne ne peut la découvrir, cette identité? (M. del Castillo, MP, 141) 

(194) Vous n’en aviez pas besoin, de cette unanimité? (E.-E. Schmitt, ESP, 131) 

Власне-питальне висловлення (193) з препозитивним негативним 

поляризатором personne становить конструкцію з інтрафрастичним 

катафоричним зв’язком, представленим особовим займенником la, який 
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створює ситуацію очікування на актуалізацію рематичного референта.  

У "справжньому" біполярному питанні (194) катафоричний зв’язок 

здійснюється займенником en, що експлікується постпозитивним номінальним 

компонентом. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. У модальному полі індикатива виділено три структурні типи 

орієнтованих і неорієнтованих ЗПВ: інверсивні, інтонаційні та перифрастичні 

(зі зворотом est-ce que). Здебільшого інтонаційні позитивні загальні питання 

є експліцитно неорієнтованими власне-питальними конструкціями, тобто 

передбачають альтернативу вибору одного з можливих світів адресанта. З-

поміж орієнтованих інтонаційних позитивних власне-питальних висловлень 

виокремлено питання-перепитування, відлуння, реформулювання та питання 

з експліцитним модусом. Інверсивні і перифрастичні позитивні власне-питальні 

побудови з імпліцитним модусом спрямовані на можливу негативну відповідь 

адресата. У невласне-питальних інтонаційних, перифрастичних і інверсивних 

конструкціях наявні модалізатори, що змінюють їхню ілокутивну силу, 

орієнтуючи їх на позитивну або негативну відповідь. Основна відмінність між 

інтонаційними, інверсивними і перифрастичними конструкціями полягає 

у тому, що в загальнопитальних висловленнях першого типу допускається 

фокалізація як номінального, так і вербального елементів, у побудовах другого 

типу – вербального, а у питаннях третього типу – фокалізація питального 

звороту est-ce que. 

2. У процесі дослідження загальнопитальних висловлень виявлено, що 

питальному висловленні заперечення слугує прагматичним дериваціям, які 

характеризують стосунки співрозмовників у процесі комунікації. Питання надає 

висловленню закривального діалектичного характеру, що наближається на 

ранньому етапі усвідомлення у кінетизмі думки до потенційної негативності. 

Середнє усвідомлення породжує неорієнтовані питання. Пізніше усвідомлення 
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орієнтує питання із запереченням у позитивному напрямі. Унаслідок цього 

утворюються питально-заперечні конструкції, які вживаються як в їхній первинній 

(предикативній) функції – вираження заперечної інтерогативності, так 

і у вторинній – аргументативне заперечення. Перший тип характеризує власне-

питальні орієнтовані та неорієнтовані інтонаційні й перифрастичні побудови, 

а другий – невласне-питальні інверсивні структури. Виокремлено такі типи 

заперечно-питальних висловлень: власне-питальні конструкції із предикативним 

запереченням, контекстуальні загальнопитальні висловлення, невласне-питальні 

побудови з аргументативним запереченням, поляризовані, обмежені, екзистенційні 

конструкції, загальні питання-перемикачі розповіді. 

3. У складі орієнтованих загальнопитальних висловлень функціонують 

специфічні експліцитні модалізатори, що змінюють ілокутивну спрямованість 

питання. У дослідженні виділено два класи таких лексем: 1) ілокутивні 

маркери: (модальні прислівники (vraiment, évidemment, plutôt, au moins, peut-être 

тощо), "зайві" слова (спеціальні морфеми: n’est-ce pas, non, hein тощо; 

предикати думки: croire, penser, supposer тощо; самостійні займенники: moi, toi, 

vous тощо), дискурсивні конектори (et, donc, mais, parce que тощо) та 

2) ілокутивні формули з модальним значенням спонукання до дії (vouloir, 

pouvoir тощо + інфінітив дієслова, pourquoi pas + дієслово в інфінітиві або 

умовному способі).  

4. У загальних питаннях модального поля індикатива усі модальні 

прислівники розташовано на модальній шкалі різного ступеня ілокутивної сили. 

"Зайві" слова у постпозиції створюють "кумулятивний ефект", тобто континуум 

питання – розповідь. Конструкції з препозитивними модалізаторами-

морфемами, а також із самостійними займенниками характеризують власне-

питальні висловлення. Конектори орієнтують власне-питальні і невласне-

питальні побудови на зміну аргументативної ролі співрозмовника згідно 

з інтенцією адресанта. У ЗПВ виявлено такі типи конекторів: приєднувальні (et), 

аргументативні (mais, pourtant, au contrairе (у значенні mais)), пояснювальні 

(parce que), конектори умовності (si), висновку (donc, alors), презентативи 
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(c’est...qui/que, voilà). Усі типи загальнопитальних висловлень (окрім питань 

з аргументативним запереченням) з експліцитними ілокутивними формулами, 

а також з імпліцитним імперативним модусом розподілено на 1) конструкції, що 

спонукають до інформативної відповіді (прохання, наказ тощо) і завжди 

орієнтуються на підтвердження пропозиції; 2) питальні побудови, які 

заохочують до зміни ставлення адресата до адресанта (вибачення) і 3) риторичні 

загальні питання, комунікативна перспектива яких варіюється залежно від 

форми питання (позитивне чи негативне висловлення). Загальнопитальні 

висловлення з аргументативним запереченням навіть за наявності експліцитних 

ілокутивних формул становлять декларативно-питальні конструкції. 

5. Загальні питання сучасної французької художньої прози реалізуються 

у мовленні залежно від ступеня когнітивного дефіциту мовця або його повної 

відсутності (фіктивний дефіцит). Аналіз корпусу прикладів дозволив віднести 

до питань із повним когнітивним дефіцитом "справжні" питання – біполярні 

конструкції, і невласне-питальні висловлення з імплікованою модусною 

частиною, наприклад, риторичні питання. До питань із неповним когнітивним 

дефіцитом зараховано всі власне- і невласне-питальні конструкції 

з експліцитними поляризаторами, ілокутивними маркерами (прислівниками, 

конекторами, зайвими словами) й ілокутивними формулами. З-поміж 

загальнопитальних висловлень із нульовим когнітивним дефіцитом 

виокремлено специфічні орієнтовані власне-питальні структури з імпліцитним 

або експліцитним модусом (реформулювання, перепитування, відлуння тощо) 

і один із двох типів загальних питань-перемикачів розповіді, який уживається 

мовцем для заповнення когнітивного псевдодефіциту співрозмовника. 

6. У результаті аналізу загальнопитальних висловлень у динаміці 

синтаксису, семантики і прагматики на міжфразовому рівні виділено 

анафоричні питання, або запити підтвердження чогось, що було проголошено 

раніше, та катафоричні побудови, спрямовані у майбутнє, які вимагають обсягу 

інформації більшого за звичайні відповіді oui та non. Інтрафрастичні анафоричні 

та катафоричні зв’язки реалізуються у загальнопитальних конструкціях 
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найчастіше особовими займенниками, що в першому випадку представляють 

попередній тематичний чи рематичний компонент питання, а в другому – 

відсилають до наступного неактуалізованого референта. При цьому анафорична 

або катафорична дискурсивна орієнтація не є критерієм визначення 

комунікативної перспективи загальнопитальних висловлень. 

Основні положення розділу висвітлено в чотирьох публікаціях автора  

[79; 80; 81; 84]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ЗАГАЛЬНОПИТАЛЬНІ ВИСЛОВЛЕННЯ У МОДАЛЬНОМУ ПОЛІ 

КОНДИЦІОНАЛУ 

 

Звертаючись у цьому розділі до аналізу ЗПВ модального поля 

кондиціоналу, виходимо з того, що кондиціонал у загальних питаннях виступає 

як "певний елемент, що віртуалізує" [154, c. 153] і розташовує їх у полі 

можливого. Саме тому він розглядається у лінгвістиці як ірреальний спосіб, 

який використовується мовцем для позначення ситуацій або подій, що містять 

ірреальний компонент, і протиставляється індикативу, який має модальне 

значення констатації реального факту (або події). Однак деякі вчені 

ототожнюють кондиціонал з індикативом, зазначаючи, що "французький 

кондиціонал становить варіант індикативної модальності, яку він вкрай 

послабляє" [142, с. 72]. Ґ. Ґійом визначає кондиціонал як "гіпотетичне 

майбутнє", що у французькій системі часів є симетричним імперфекту, оскільки 

воно виявляє абсолютну ідентичність закінчень [134, с. 30]. К. Байльон 

дотримується тієї самої думки, підкреслюючи, що гіпотетичне майбутнє 

характеризується визначеними модальними значеннями [95, с. 123]. 

Ірреальний спосіб включає до себе центральне модальне значення 

імовірності й периферійне модальне значення епістемічної оцінки (оцінки, яка 

стосується сфери істинності) мовцем минулої, теперішньої або майбутньої 

ситуації, про яку йому нічого невідомо, або, навпаки, оцінки того факту, 

наскільки ситуація, про яку йому достовірно відомо, відповідає сформованій 

раніше епістемічній гіпотезі [32, с. 129]. (припущення щодо існування того чи 

того факту, наявне в судженні мовця). Крім того, до периферійних модальних 

значень кондиціоналу відносять модальні зони бажання і наміру [118, с. 61].  

Отже, представлення ситуації або події як неінтегрованих у реальність 

мовця становить семантичне інваріантне значення кондиціоналу в ЗПВ, що 

актуалізується в усіх висловленнях в ірреальному способі, набуваючи 
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додаткових ко(н)текстуальних модальних значень (сумніву, невпевненості, 

ввічливого прохання, пропозиції, поради, припущення тощо) залежно 

від комунікативної інтенції мовця. Цей семантичний інваріант відповідає тому, 

що французькі вчені Ж. Дамурет та Е. Пеншон називають "утратою орієнтації 

у мені–тут–зараз" [107, с. 382], тобто розташуванням запитувача "на відстані" 

від висловленої у питанні пропозиції.  

Спираючись на ці положення, ми поступово досліджуємо особливості 

поліфонічної конфігурації ЗПВ модального поля кондиціоналу та роль маркерів 

суб’єктивної модальності у зміні комунікативної перспективи різних типів 

таких побудов. 

 

3.1 Поліфонічна структура загальнопитальних конструкцій  

у кондиціоналі 

 

Поліфонічна конфігурація [162, c. 318] загальнопитальних конструкцій 

у кондиціоналі визначається такими ко(н)текстуальним факторами, як 

темпоральний орієнтир, попередній до "зараз" мовця, гіпотетична рамка, 

у кореляції з якою відбувається представлення фактів та подій, різноманітні 

енонсіативні інстанції (погляди). 

Специфіка поліфонічної структури загальних питань у модальному полі 

кондиціоналу полягає в тому, що факт або подія одного з можливих світів 

подані не як одночасні із "зараз" мовця, а як ті, що передують висловленню-

процесу, спричиняючи ефект "дезактуалізації" [153, с. 84], тобто дезінтеграції 

висловленої пропозиції з реальності комуніканта. Розрізнення між "я–колись", 

або мовцем, котрий відносить факт чи подію до майбутнього, та "я –зараз", або 

мовцем, який висловлює пропозицію у кондиціоналі [136, с. 28], визначає 

поліфонічні особливості умовних ЗПВ. Згідно з розподілом "голосів" у теорії 

рольової поліфонії, запропонованій О. Дюкро, у кондиціоналі "я–колись" 

співвідноситься з "виробником" висловлення (auteur) – фізичною особою, котра 

несе відповідальність за продукування висловлення (énonciation), а "я –зараз" –  
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з мовцем (locuteur), який здійснює акт комунікації, тобто бере на себе 

відповідальність за нього. 

Отже, у ЗПВ модального поля кондиціоналу спостерігається 

неототожнення автора висловлення з мовцем, тобто автор відділяється від 

останнього і знімає із себе відповідальність за зміст попереднього судження під 

час продукування висловлення. Утім, мовець або дистанціюється,  

або ідентифікується з оповідачем (énonciateur), невідповідальним 

за висловлення-результат (énoncé), наприклад: 

(195) Les enfants partis, déjeunerait-elle? (F. Mauriac, MF, 24) 

(196) Vous aurais-je accusé? (Ch. Jacq, JV, 65) 

Схематично поліфонічна конфігурація різноманітних поглядів у першому 

прикладі інверсивного ЗПВ у кондиціоналі виглядає так:  

auteur ≠ locuteur ≠ énonciateur 

Автор ЗПВ не ототожнюється з мовцем, що несе відповідальність за 

висловлення-процес (попереднє судження з модальним значенням імовірності). 

Зі свого боку мовець віддаляється від оповідача, котрий висловлює 

невпевненість стосовно дійсного стану справ у висловленні-результаті  

з контекстуальним модальним значенням сумніву. 

Поліфонічні відношення другої інверсивної конструкції такі: 

auteur ≠ locuteur = énonciateur 

У другому прикладі мовець ототожнює себе з оповідачем (je), темпорально 

і просторово віддаленим від нього, і, таким чином, він несе відповідальність за 

попереднє судження + висловлення невпевненості з приводу якогось факту 

одного з можливих світів (з периферійним модальним значенням припущення). 

Різноманітність ко(н)текстуальних модальних значень та складність 

поліфонічної конфігурації загальних питань у кондиціоналі обумовили 

розбіжність поглядів на орієнтованість таких конструкцій. Так, французький 

лінгвіст А. Борільо вважає, що заперечні ЗПВ у кондиціоналі є практично 

несумісними з відповіддю Confirm-non [99, с. 30]. Дослідник К. Россарі, слідом 

за О. Дюкро, зазначає, що "вживання загального питання у ланці висловлень 
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поступки та висловлень у кондиціоналі є рівноцінним їх пом’якшеному 

запереченню" [169, с. 5]. 

Аналіз корпусу ЗПВ у кондиціоналі дозволив зробити висновок, 

що неорієнтовані власне-питальні конструкції у модальному полі кондиціоналу, 

як і ЗПВ модального поля індикатива, припускають альтернативу відповідей oui 

та non (чи інших модалізаторів ствердження), тоді як можливою відповіддю  

на позитивне власне- та невласне-питальне висловлення у кондиціоналі будь-

якого типу є non, а на негативне – si, наприклад: 

(197) Ne serais-tu pas un voleur? (Ch. Jacq, LD, 35) 

(198) Est-ce que tu pourrais me dire quand ton père t’a corrigé ou seulement 

grondé sévèrement, pour la dernière fois? (B. Clavel, CQVVM, 191) 

(199) Serait-elle comme on la leur faisait miroiter, douce et paisible comme 

un fjord par temps calme? (Frison-Roche, DM, 100) 

У першій невласне-питальній конструкції з аргументативним (зовнішнім) 

запереченням позитивний зміст пропозиції (Tu serais un voleur) орієнтує 

співрозмовника на підтвердження припущення мовця. Друге перифрастичне 

ЗПВ становить питально-спонукальну побудову (Dis-moi...!) з контекстуальним 

модальним значенням наказу, яке пом’якшується вживанням ілокутивної 

формули (tu pourrais) у кондиціоналі зі спрямуванням адресата на відповідь 

Confirm-oui. Третя інверсивна власне-питальна конструкція є біполярним ЗПВ 

із периферійним модальним значенням сумніву, що припускає два варіанти 

відповіді (oui або non).  

 

3.2 Типологія загальнопитальних побудов у кондиціоналі 

 

Уживання кондиціоналу в загальнопитальних висловленнях припускає 

велику кількість ко(н)текстуальних інтерпретацій цих конструкцій. П. Імбс 

розглядає кондиціонал як "тип вербальної форми, значення якої уточнюється 

у контексті", зазначаючи, що "ніяке правило не змогло б провести чіткі межі 

його вживання" [142, с. 79]. Ґ. Ґійом вважає за можливе ідентифікувати 
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мотиваційні характеристики кондиціоналу "на підставі обмеженого 

лінгвістичного оточення" і "виділити котекстуальні та/або контекстуальні 

константи, які можуть групуватися на основі широкого трансфрастичного 

та/або екстралінгвістичного дослідження" [133, с. 56]. К. Россарі також відмічає 

визначальну роль ко(н)тексту в інтерпретації питань у кондиціоналі, 

наголошуючи на тому, що "імовірні значення істинності та хибності для мовця 

становлять контекстуальні (або котекстуальні) значення, які не вносяться самим 

кондиціоналом" [170, с. 74], а висловлення-результат розуміється як "запит 

підтвердження гіпотези, що спирається на інформативні елементи контексту,  

в якому воно вимовляється" [там само, с. 84]. 

Отже, ко(н)текстуальне оточення обумовлює периферійні модальні 

значення та ілокутивну спрямованість власне-питальних та невласне-питальних 

висловлень в умовному способі. Залежно від семантико-прагматичних 

особливостей ко(н)тексту доцільно виділити чотири фундаментальні типи ЗПВ 

у кондиціоналі:  

а) ЗПВ у темпоральному кондиціоналі; 

б) ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі; 

в) ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі [174, с. 131] (кондиціоналі 

гіпотетичної інформації); 

г) ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання. 

Кожен із цих типів характеризується центральним модальним значенням 

імовірності з певною кількістю можливих або неможливих перифраз, які 

відрізняють їх один від одного, та різноманітними ко(н)текстуальними 

модальними значеннями в певній комунікативній ситуації. При цьому перші три 

типи ЗПВ у кондиціоналі доречно розглядати як конструкції з імпліцитним 

модусом (за відсутності експліцитних прагматичних операторів), 

що обумовлено небажанням оповідача взяти на себе відповідальність (non-prise 

en charge) за висловлення-результат.  
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3 . 2 . 1  З а г а л ь н о п и т а л ь н і  в и с л о в л е н н я  у  т е м п о р а л ь н о м у  

к о н д и ц і о н а л і .  Основною характеристикою ЗПВ у темпоральному 

кондиціоналі є подання події або факту як майбутнього стосовно певного 

орієнтиру в минулому в момент, що передує "зараз" мовця. Цій репрезентації 

відповідає еквівалентність темпоральної конструкції ЗПВ тієї самої полярності 

перифрастичному майбутньому (типу allait + інфінітив дієслова), що дозволяє 

протиставити ЗПВ у темпоральному кондиціоналі іншим трьом типам ЗПВ 

(у гіпотетичному, "журналістському" кондиціоналах та кондиціоналі 

пом’якшеного бажання).  

Більшість лінгвістів не виділяють ЗПВ у темпоральному кондиціоналі 

в окрему категорію. Вони наголошують на тому факті, що "питання, ужиті 

в кондиціоналі, де вербальна форма замінюється перифразою allait + інфінітив, 

інтерпретуються не як прямі, а як вставні. У прямих загальних питаннях маємо 

або гіпотетичний кондиціонал, або кондиціонал з енонсивною розбіжністю" 

[136, c. 128]. До останнього віднесено "журналістський" кондиціонал  

і кондиціонал пом’якшеного бажання. Розглядаючи питання у темпоральному 

кондиціоналі тільки як вставні, учені зазначають, що факти та події, виражені 

темпоральним кондиціоналом, інтегруються до реальності комуніканта: 

представлений погляд становить "думку мовця, що знає продовження подій" 

[107, c. 166]. 

Аналіз корпусу прикладів показав, що загальні питання у темпоральному 

кондиціоналі доречно виділити в окремий тип прямих питань, оскільки 

ко(н)текст виступає визначальним фактором уживання ЗПВ у темпоральному 

кондиціоналі з відповідними периферійними модальними значеннями: 

(200) Serait-il pour Kristina un allié, un ennemi? Allait-il tout à coup la prendre 

au sérieux, comprendre qu’elle avait plus de volonté que tous les autres réunis? 

(Frison-Roche, DM, 64) 

У наведеному прикладі котекстуальне оточення допомагає визначити тип 

загальнопитальної конструкції у кондиціоналі, оскільки приєднане висловлення 

є продовженням роздумів мовця про його ставлення до героїні. 
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Отже, інверсований предикативний компонент у кондиціоналі serait може бути 

перифрастично заміщений (allait être), при цьому біполярне ЗПВ набуває 

контекстуального модального значення сумніву. 

Цікавим видається той факт, що з-поміж аналізованих ЗПВ  

у темпоральному кондиціоналі зустрічаються тільки інтонаційні та інверсивні 

позитивні і негативні орієнтовані та неорієнтовані ЗПВ. Перифрастичні 

структури (зі зворотом est-ce que) є несумісними з темпоральним 

кондиціоналом. Цей феномен, можливо, пояснюється синтаксичною складністю 

темпоральної структури (aller + faire) та надлишковістю додаткових морфем 

для вираження контекстуального модального значення: 

(201) Tu repartirais? (B. Clavel, CQVVM, 131)  

(202) Retrouverait-elle l’endroit exact? (G.-J. Arnaud, CEH, 143) 

(203) N’irait-il pas se coucher bientôt? (F. Mauriac, MF, 20) 

(204) Il ne vous comprendrait pas? (H. Troyat, A, 79) 

(205) Le génie survivrait-il à l’enfance? (F. Mauriac, MF, 41) 

Приклад (201) інтонаційного неорієнтованого власне-питального 

висловлення (Allais-tu repartir?), невласне-питальна конструкція (203) 

з аргументативним запереченням (Il allait aller se coucher bientôt?) 

з ілокутивною спрямованістю на відповідь Confirm-oui, неорієнтоване заперечне 

загальне питання (204) (Il n’allait pas vous comprendre?) та останній приклад 

позитивного риторичного питання (Le génie allait-il survivre à l’enfance?), 

орієнтованого на негативну відповідь адресата, характеризуються 

периферійним модальним значенням припущення. Інверсивна неорієнтована 

конструкція (202) (Allait-elle retrouver l’endroit exact?) набуває 

контекстуального модального значення сумніву. 

Той факт, що деякі сучасні французькі письменники використовують 

у своїх творах загальні питання у темпоральному кондиціоналі (наприклад: 

Ф. Моріак, Б. Клавель, А. Труая тощо), ще раз свідчить про необхідність 

визнання таких ЗПВ як окремої категорії, різноманітні периферійні модальні 

значення якої визначаються ко(н)текстом. 
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3 . 2 . 2  З а г а л ь н о п и т а л ь н і  в и с л о в л е н н я  у  г і п о т е т и ч н о м у  

к о н д и ц і о н а л і .  ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі вписуються до поля 

функціонування кондиціоналу "пом’якшення", або мітігації [109, с. 19]. Поняття 

мітігації широко вивчається у сучасній лінгвопрагматиці [100; 127; 139; 182]. 

Так, Б. Фрейзер визначає мітігацію як зменшення небажаного ефекту, що може 

справляти на адресата певний мовно-мовленнєвий акт [126, с. 341]. 

Розглядаючи мітіговані (пом’якшені) конструкції у кондиціоналі, науковці 

експліцитно або імпліцитно спираються на приклади, де ко(н)текст вказує на те, 

що мислимий зміст висловлення визначається як імовірний або неперевірений 

чи сумнівний.  

До мітігованих ЗПВ доцільно віднести конструкції у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання, у кондиціоналі правдоподібної гіпотези  

(або гіпотетичному), у кондиціоналі гіпотетичної інформації, яка нерідко 

визначається як "журналістський" кондиціонал.  

Таке вживання кондиціоналу демонструє "позитивний етос сповненого 

пошани індивідуума" [125, с. 115], що адаптує стратегію ввічливості, 

неагресивності, коли він наполегливо просить дати відповідь, 

яку співрозмовник може вільно "вилучити" зі своїх знань. 

У разі з кондиціоналом правдоподібної гіпотези питальне висловлення 

адресанта є більш "актуальним", ніж ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного 

бажання тією мірою, якою кондиціонал перебуває у "зменшенні ступеня 

припущення сформульованих передумов" [142, с. 78]. 

У ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі події або факти одного з можливих 

світів комуніканта подаються як уявні, фіктивні в кореляції з гіпотетичною 

рамкою. Вони становлять імовірність, розташовану у майбутньому, минулому 

або теперішньому мовця, дезінтегруючись з його реальності ("зараз" мовця). 

Загальнопитальні висловлення у гіпотетичному кондиціоналі характеризуються 

різними ступенями ймовірності реалізації гіпотези й схематично виглядають 

так: 
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гіпотеза,                  гіпотеза,              гіпотеза,         гіпотеза, що не 

нереалізована      що реалізується   що може реалізуватися  може реалізуватися 

у минулому           у "зараз" мовця            у майбутньому             у майбутньому 

 

Рис. 3.1 Шкала ступенів імовірності реалізації гіпотези в ЗПВ 

у гіпотетичному кондиціоналі 

 

Шкала імовірностей являє собою певний континуум від імовірних подій 

або фактів, що могли би реалізуватися у минулому, але залишилися 

нереалізованими, до гіпотез, які інтерпретуються співрозмовником як ті, що 

не можуть реалізуватися. Ступінь імовірності залежить від механізмів 

інтерпретації, застосованих мовцями, тобто має суто суб’єктивний характер. 

Гіпотетична рамка ЗПВ у кондиціоналі правдоподібної гіпотези маркується 

різноманітними структурами, з-поміж яких конструкції із si, а також загальні 

питання з предикатом у кондиціоналі, що можуть бути замінені 

перифрастичними утвореннями (même) si + імперфект (коли пропозиція-

гіпотеза, виражена в питанні, спрямована на ймовірне майбутнє мовця  

чи суперечить його "зараз") або (même) si + плюсквамперфект (коли пропозиція-

гіпотеза протиставляється минулій реальності). При цьому конектор si набуває 

умовного значення тільки в кореляції з кондиціоналом, оскільки він містить 

"семи передбачуваності й можливості" [14, с. 57]. До того ж у випадку із ЗПВ 

у гіпотетичному кондиціоналі спостерігається адекватність кондиціоналу 

минулого часу суб’юнктиву плюсквамперфекту та неадекватність 

реформулювання на ЗПВ з allait + інфінітив, наприклад: 

(206) Louis, saurait-il accepter qu’une femme dirige le bureau? (B. Kehrer, PA, 

129) 

За ступенем імовірності наведене ЗПВ становить гіпотезу, реалізація якої 

передбачається мовцем у майбутньому. Згідно зі змістом гіпотетичної 

пропозиції, що суперечить "зараз" мовця, ця біполярна інверсивна 
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загальнопитальна конструкція з контекстуальним модальним значенням 

припущення може бути перифразована так: Si une femme dirigeait le bureau, 

Louis, saurait-il l’accepter? При цьому перифраза allait + інфінітив у такому 

питанні є неможливою: 

 Louis, allait-il savoir accepter qu’une femme dirige le bureau? 

Ще однією особливістю загальних питань у гіпотетичному кондиціоналі 

є несумісність альтернативи відповідей oui або non з предикатом 

у майбутньому, теперішньому та минулому складному часах модального поля 

індикатива: 

(207) Сela vous conviendrait-il de partir à cinq heures du matin, au lever 

du jour? (J. Giono, AF, 238) 

Наведене вище біполярне ЗПВ із пресупозицією, що виражає імовірність 

реалізації події у майбутньому, та з периферійним модальним значенням 

пропозиції допускає перифразу si + імперфект: Si on partait à cinq heures 

du matin, au lever du jour, ça vous conviendrait? У відповіді співрозмовника 

лексеми oui або non можуть бути ужиті разом із предикативною структурою 

модального поля кондиціоналу, при цьому конструкція oui/non + дієслово 

модального поля індикатива є неможливою: 

Oui, ça me (nous) conviendrait. 

Non, ça ne me (nous) conviendrait pas. 

Oui, ça me (nous) conviendrа. 

Non, ça ne me (nous) conviendra pas.  

Аналіз корпусу прикладів ЗПВ модального поля кондиціоналу сучасної 

французької художньої прози дозволив виділити такі конструкції з різними 

ступенями ймовірності: 

1. Інтонаційні, перифрастичні й інверсивні позитивні і заперечні ЗПВ 

із конектором умовності si (у деяких випадках з антепозицією прислівника 

même), які поділяються на два підтипи: 

а) ЗПВ з експлікованою диктумною частиною та експлікованим або 

імплікованим модусом; 
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б) ЗПВ із частково імплікованим диктумом та експлікованим модусним 

компонентом. 

(208) Si tu étais Thian, le ferais-tu? (D. Pennac, FC, 153) 

Подане неорієнтоване інверсивне ЗПВ з експліцитним диктумом 

і імпліцитним модусом набуває у ко(н)тексті модального значення припущення. 

На шкалі модальності воно займає кінцеву позицію (пропозиція-гіпотеза, що 

не може реалізуватися у майбутньому), оскільки персонаж оповіді не в змозі 

втілитись в іншу людину.  

(209) Si tu inventais des têtes, elles ne se ressembleraient pas toutes? (B. Clavel, 

CQVVM, 387) 

Цей приклад являє собою неорієнтоване ЗПВ із пропозицією-гіпотезою 

третього ступеня ймовірності (гіпотеза, яка може реалізуватися у майбутньому 

за певних обставин) та з експліцитною диктумною та імпліцитною модусною 

частинами. У контексті аналізована структура характеризується модальним 

значенням припущення. 

(210) Et si, par exemple, mon Julien se trouvait à présent dans cette zone? 

(B. Clavel, CQVVM, 253) 

Наведена конструкція з контекстуальним модальним значенням 

припущення є прикладом другого підтипу ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі  

з конектором умовності si. У пропозиції імплікується друга частина диктуму, 

що переводить такі питання до рангу ЗПВ-перемикачів розповіді першого типу, 

тобто запиту інформації, який вимагає більш розгорнутої відповіді 

співрозмовника, ніж ouі та non або їхніх семантичних еквівалентів. Цікавим 

видається той факт, що всі ЗПВ із частково імплікованим диктумом становлять 

орієнтовані власне-питальні конструкції, оскільки вони завжди містять конектори 

et, mais або прислівникові модалізатори, які виконують контекстуальну 

експресивну функцію та ілокутивно спрямовують співрозмовника на очікувану 

реакцію (в аналізованому прикладі на відповідь Confirm-oui). На шкалі 

ймовірності цей приклад займає другу позицію (гіпотеза, що реалізується 

у теперішньому мовця). 
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(211) Et si nous n’étions pas revenus? (Ch. Jacq, JV, 172) 

У цьому власне-питальному орієнтованому висловленні з периферійним 

модальним значенням припущення та з частково імплікованим диктумом модус 

експлікується прагматичним оператором (конектором et), що спрямовує 

адресата на відповідь-підтвердження (si), яка потребує детального пояснення. 

Пропозиція поданого ЗПВ містить гіпотезу, що не реалізувалася у минулому 

через певні обставини. 

2. Інтонаційні, перифрастичні й інверсивні позитивні і заперечні ЗПВ 

з предикатом (внеском) у кондиціоналі та з експліцитним диктумом 

і експліцитним або імпліцитним модусом, які імплікують перифразу (même) si + 

імперфект або (même) si + плюсквамперфект. 

(212) Obtiendrait-on de meilleurs résultats en mettant José pensionnaire? 

(F. Mauriac, MF, 27) 

Подане інверсивне власне-питальне висловлення з гіпотетичною 

пропозицією, що може реалізуватися у майбутньому, і з контекстуальним 

модальним значенням сумніву імплікує перифразу si + імперфект: Si on mettait 

José pensionnaire, obtiendrait-on de meilleurs résultats? Конструкція не містить 

експліцитних модалізаторів, отже, припускає альтернативу відповідей (oui або 

non). Уживання прономінального компонента on у гіпотетичному кондиціоналі 

дозволяє адресанту "зменшити радіус дії його енонсіативного зобов’язання 

і в такий спосіб зробити його менш суб’єктивним, залишаючи адресату 

можливість суперечити його словам, не атакуючи його особисто" [175, с. 130]. 

(213) Ne devrais-je pas seconder mon père, lors du rituel d’offrandes au Nil? 

(Ch. Jacq, FL, 134) 

Наведене декларативно-питальне висловлення з позитивною пропозицією-

гіпотезою (Je devrais seconder mon père...), яке передбачає імовірну реалізацію 

події у майбутньому мовця, може бути заміщеним перифрастичною 

структурою: S’il y avait le rituel d’offrandes au Nil, ne devrais-je pas seconder mon 

père? Аналізоване загальне питання з периферійним модальним значенням 

припущення та з аргументативним запереченням є ілокутивно зорієнтованим 
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на відповідь Confirm-oui. Модальне значення предиката devoir у кондиціоналі + 

інфінітив доцільно визначити як "епістемічне" (ймовірнісне), а не як 

"деонтичне" (необхідності) [110; 135; 140; 148], що є характерним для 

модального поля індикатива. 

(214) Est-ce qu’au lieu d’amour ce ne serait pas autre chose? (J. Giono, AF, 

110) 

На шкалі ймовірностей наведена перифрастична заперечна конструкція 

розміщується на другому рівні (гіпотеза, яка реалізується у теперішньому 

мовця) та має периферійне модальне значення припущення. Вона становить 

орієнтоване власне питання (оскільки морфема еst-ce quе у сполученні 

з предикативним запереченням спрямовує ЗПВ на ствердну відповідь (si)), 

яке може заміщуватися перифразою із si: Si ce n’était pas l’amour ce serait autre 

chose? 

(215) Sauver le monde, ça vous amuserait? (B. Werber, TH, 294) 

Цей приклад інтонаційного біполярного позитивного ЗПВ з імпліцитною 

модусною частиною та пропозицією-гіпотезою, що може реалізуватися 

у майбутньому, набуває контекстуального модального значення пропозиції 

та може бути перифразований так: Si on sauvait le monde, ça vous amuserait? 

 

3 . 2 . 3  З а г а л ь н о п и т а л ь н і  в и с л о в л е н н я  у  ж у р н а л і с т с ь к о м у  

к о н д и ц і о н а л і .  Кондиціонал гіпотетичної, або неперевіреної інформації  

[141, с. 71], відомий у лінгвістиці як "журналістський" кондиціонал, може 

розглядатися як мітігований, або пом’якшений, тією мірою, якою він являє 

собою "бемолізовану (пом’якшену) версію" [137, с. 15] індикатива. При цьому 

ставлення мовця до поданої інформації варіюється від "простої стриманості" 

до спростування, що виражається різноманітними контекстуальними 

значеннями: невпевненості, сумніву, припущення, поради, пропозиції, 

заперечення тощо. 

У ЗПВ цього типу не вживають перифразу allait + інфінітив (як у ЗПВ  

у темпоральному кондиціоналі). Досліджувані конструкції характеризуються 
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відсутністю гіпотетичної рамки із (même) si, що відрізняє їх від загальних 

питань у гіпотетичному кондиціоналі, які виражають правдоподібне 

припущення. Кондиціонал минулого часу в аналізованому типі ЗПВ не може 

бути замінений на плюсквамперфект суб’юнктиву. На відміну від 

загальнопитальних побудов перших двох типів, подані ЗПВ замінюються 

ствердженням у складному минулому, теперішньому або майбутньому часах, 

що поєднуються з модалізатором paraît-il, який визначається деякими 

лінгвістами як "родовий маркер" висловлень у розглядуваному кондиціоналі 

[136, с. 15]: 

(216) Ma femme, serait-elle mal douée pour les mots sublimes? (J. Giraudoux,  

A 38, 44)  

Пропозиція наведеного прикладу власне-питального неорієнтованого 

висловлення у "журналістському" кондиціоналі з контекстуальним модальним 

значенням припущення може бути перифразована так: Ma femme, est, paraît-il, 

mal douée pour les mots sublimes? Перифрази, уживані в інших типах ЗПВ, 

видаються несумісними з питальними конструкціями в аналізованому 

кондиціоналі: 

Ma femme, allait-elle être mal douée pour les mots sublimes? 

Si ma femme était mal douée pour les mots sublimes? 

Ще однією характерною рисою аналізованого типу ЗПВ є те, що вони 

пристосовуються до відповідей oui або non у теперішньому, минулому 

складному або майбутньому простому часах індикатива: 

(217) Saurait-il entendre ses excuses? (B. Kehrer, PA, 402) 

Поданий приклад біполярного ЗПВ із пропозицією, яка виражає 

невпевненість, припускає альтернативу відповідей oui або non (чи їхні 

семантичні еквіваленти), що можуть деталізуватися предикативною синтагмою 

модального поля індикатива: 

Oui, il le saura. 

Non, il ne le saura pas. 
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ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі можуть бути розподілені на три 

категорії: 

1. ЗПВ, до яких можна застосувати критерій "обрамлення", 

запропонований ученим А.-M. Діллер [112, с. 9], тобто перифразування типу 

"M1 питає M2, чи Р", де M1 – мовець, що ставить питання, M2 – співрозмовник, 

а Р – пропозиція питання. З-поміж таких ЗПВ виділяємо: 

а) ЗПВ із перифразою "M1 питає M2, чи Р"; 

б) ЗПВ із перифразою "M1 питає M1, чи Р". 

(218) Aurais-tu peur de mon amour? (M. Genevoix, MR, 41) 

Це біполярне інверсивне ЗПВ із контекстуальним модальним значенням 

припущення є конструкцією першого типу, яка може бути перифразована таким 

чином: M1 demande à M2 s’il aurait peur de son amour. 

(219) Y aurait-il autre chose? (G.-J. Arnaud, CEH, 151) 

У наведеному неорієнтованому ЗПВ першого типу (M1 demande à M2  

s’il y aurait quelque chose) з периферійним модальним значенням припущення 

для запиту інформації мовець уживає безособову конструкцію – екзистенційний 

маркер il y a. Таке висловлення доречно віднести до ЗПВ перемикачів-розповіді, 

що вимагають більш розгорнутої відповіді, ніж oui або non. Безособова 

побудова становить біном мітігації, який часто використовується 

у кондиціоналі гіпотетичної інформації. У деяких випадках (наприклад, 

в аналізованому ЗПВ) він виражає особисте пом’якшене бажання отримати 

необхідну інформацію, що включає такі ЗПВ до сфери менш узагальненої 

релятивізації.  

(220) Ne devrais-je pas aller lui dire de prendre conscience? (P. Benoît, CU, 

152) 

Наведене орієнтоване на позитивну відповідь ЗПВ з аргументативним 

запереченням (Je devrais aller lui dire de prendre conscience) та 

з контекстуальним модальним значенням невпевненості становить конструкцію 

другого типу (M1 se demande s’il devrait aller dire à M2 de prendre conscience) 

з поліфонічною конфігурацією: auteur ≠ locuteur = énonciateur. Характерною 
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рисою ЗПВ цього типу є неможливість уживання перифрази з прагматичним 

оператором paraît-il: 

Je dois, paraît-il, aller lui dire de prendre conscience. 

До загальнопитальних конструкцій першої категорії належать також 

абсурдні ЗПВ, коли мовець використовує особливий дискурсивний прийом 

надання безглуздих фактів, спростовуючи висловлену ним самим пропозицію  

і в такий спосіб контекстуально орієнтуючи співрозмовника на відповідь 

Confirm-non. Пропозиція таких конструкцій не допускає перифрази з paraît-il: 

(221) Le vizir oserait-il s’attaquer de front au puissant Bel-Tran, contre lequel il 

ne possédait aucune preuve? (Ch. Jacq, JV, 18)  

Le vizir osera paraît-il s’attaquer de front au puissant Bel-Tran, contre lequel il 

ne possède aucune preuve. 

Наведений приклад, що перифразується так: M1 demande à M2 si le vizir 

oserait s’attaquer de front au puissant Bel-Tran, contre lequel il ne possédait aucune 

preuve, являє собою абсурдне власне-питальне контекстуально орієнтоване 

висловлення з периферійним модальним значенням заперечення мовцем власної 

пропозиції, оскільки він не може навіть припустити, що описані ним факт або 

подія реалізуються хоча б в одному з можливих світів. Він подає пропозицію 

як безглузду й очікує від адресата її спростування. 

2. ЗПВ, призначені для підтвердження (або заперечення) співрозмовником 

висновку, зробленого мовцем під час бесіди, тобто питання, які натякають на 

існування аргументів на рахунок мислимого змісту висловлення. Уживання 

мовцем ЗПВ цього типу пов’язане з особливою лінгвістичною стратегією  

[119, с. 26], що полягає в прагненні останнього оцінювати об’єктивно. Загальні 

питання цієї категорії можуть бути перифразовані так: "M1 просить M2 

підтвердити або спростувати, чи Р" або "M1 просить M1 визнати або 

заперечити, чи Р" (для власне-питальних висловлень та риторичних питань, 

спрямованих мовцем на самого себе). Такі конструкції доцільно розглядати як 

оцінні ЗПВ у кондиціоналі гіпотетичної інформації, що можливо розподілити 

на три підтипи: а) дедуктивні; б) аналітичні; в) попереджувальні. 
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Дедуктивні ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі становлять оцінку 

результатів висловленої у претексті інформації. Шляхом дедуктивного 

оцінювання мовець начебто підсумовує стан справ (події), дотримуючись 

"прийнятої у суспільстві стриманості" (réserve d’usage): 

(222) Ce serait une erreur? (B. Vian, EJ, 49) 

Наведене неорієнтоване інтонаційне ЗПВ у "журналістському" 

кондиціоналі з екзистенційним предикатом (ce serait) являє собою дедуктивну 

оцінну конструкцію, оскільки мовець оцінює результати факту або події,  

що експлікуються у попередньому котексті, і просить співрозмовника 

висловити свою думку із цього приводу. Поданий приклад із контекстуальним 

модальним значенням невпевненості можливо перифразувати так: M1 demande 

à M2 de confirmer ou d’infirmer si ce serait une erreur. 

Аналітичні ЗПВ модального поля кондиціоналу можуть містити аналітичну 

оцінку, коли адресант, зважаючи на теперішню реальність, проектує стан справ 

на майбутнє: 

(223) Seraient-ils ceux que je dois "sélectionner" pour réaliser mon grand 

objectif? (B. Werber, TH, 239) 

Подане невласне-питальне інверсивне висловлення є риторичним питанням 

із заперечною пропозицією (Ils ne seraient pas ceux que je dois "sélectionner" pour 

réaliser mon grand objectif), орієнтоване на відповідь адресата Confirm-non. 

Мовець проектує дійсний стан справ на майбутнє, аналітично оцінюючи його 

і звертаючись до самого себе. Питальна конструкція з периферійним модальним 

значенням сумніву може бути перифразована так: M1 demande à M2 de confirmer 

ou d’infirmer s’ils seraient ceux qu’il doit "sélectionner" pour réaliser son grand 

objectif. 

Попереджувальні ЗПВ умовного способу вживаються мовцем, коли він 

концентрується на судженні про розвиток тієї чи тієї ситуації або події 

у майбутньому: 

(224) Assurerait-elle le bonheur des hommes et l’équilibre des peuples? 

(Ch. Jacq, JV, 147) 
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Аналізоване ЗПВ із контекстуальним модальним значенням невпевненості 

є невласне-питальною риторичною конструкцією з негативною пропозицією 

(Elle n’assurerait pas le bonheur des hommes et l’équilibre des peuples), що 

ілокутивно спрямовує адресата на заперечну відповідь. Cудження мовця про 

певну ситуацію у майбутньому може бути передано такою перифразою: 

M1 demande à M2 de confirmer ou d’infirmer si elle assurerait le bonheur des 

hommes et l’équilibre des peuples. 

3. ЗПВ-перемикачі розповіді другого типу в "журналістському" 

кондиціоналі, тобто загальні питання з фіктивним когнітивним дефіцитом 

мовця, котрий своїм псевдозапитом інформації намагається поповнити так 

званий когнітивний дефіцит адресата стосовно події або факту одного 

з можливих світів. Як зазначалося вище, однією з формальних ознак таких 

структур є наявність фатичних дієслів, таких як savoir, se rappeler, oublier тощо, 

які вживаються у другій особі однини і множини. ЗПВ цієї категорії допускають 

перифразу "M1 нагадує M2 Р": 

(225) 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, JV, 243) 

У цьому біполярному питанні-перемикачу розповіді з периферійним 

модальним значенням припущення спостерігається немов би "зміна ролей 

співрозмовників", оскільки мовець спонукає адресата поповнити когнітивний 

псевдодефіцит останнього. Перифраза аналізованого ЗПВ виглядає так: 

M1 rappelle à M2 qu’il aurait oublié que la circulation de la monnaie est interdite et 

que les coupables de ce délit sont passibles de lourdes peines. 

 

3 . 2 . 4  З П В  у  к о н д и ц і о н а л і  п о м ’ я к ш е н о г о  б а ж а н н я .  ЗПВ 

у кондиціоналі пом’якшеного бажання інтерпретуються у дискурсивному 

оточенні як не такі "прямі" та менш "категоричні", ніж спонукально-питальні 

конструкції модального поля індикатива. Французькі вчені Ж. Дамуретт та 

Е. Піншон виділяють висловлення у тонкальному майбутньому (з лат. tunc = 

колись), які вони співвідносять із кондиціоналом, на противагу конструкціям 
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із нонкальною (з лат. nunc = зараз) вербальною формою. Науковці 

підкреслюють, що тонкальне майбутнє вживається для того, щоб пом’якшити 

висловлення, "переносячи його певним чином до сучасності, менш брутальної, 

ніж нонкальна актуальність, що породжує різноманітні нюанси; тонкальне 

майбутнє вживається з метою обмеження своєї зухвалості у представленні 

пропозиції, поради, бажання" [107, с. 875]. Так, порівняння двох ЗПВ 

у модальному полі кондиціоналу і індикатива: (226) Voudriez-vous remettre une 

glace à ma porte d’entrée? (B. Vian, EJ, 167) і Voulez-vous remettre une glace à ma 

porte d’entrée? дозволяє інтерпретувати друге питання як більш грубе. 

ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання є несумісними з перифразами 

allait + інфінітив та (même) si, але, як і конструкції у "журналістському" 

кондиціоналі, можуть бути перифразовані у висловлення з parаît-il + 

ствердження у складному минулому, теперішньому або майбутньому часах: 

(227) Tu voudrais qu’il pleuve? (J. Giono, AF, 286) 

Tu allais vouloir qu’il pleuve? 

Si tu voulais qu’il pleuve? 

Tu veux, paraît-il, qu’il pleuve? 

Аналізована категорія ЗПВ припускає відповіді oui або non (або їхні 

семантичні аналоги), деталізовані предикатом у минулому складному, 

теперішньому або майбутньому простому часах модального поля індикатива, 

що властиво також ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі: 

(228) Ne pourrions-nous pas tenter de tuer les corbeaux et les mettre à bouillir? 

(B. Werber, TH, 516) 

Si, nous pourrons/pouvons. (імовірна відповідь) 

Non, nous ne pourrons/pouvons pas. (можлива відповідь)  

З-поміж ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання виокремлюють 

конструкції з двома видами мітігації: егоїстичною (self-serving)  

і альтруїстичною (altruistic) [125, с. 341]. 

ЗПВ з егоїстичною мітігацією (мітігацією на користь мовця) вживаються 

комунікантом із метою уникнення відповідальності за його можливий 
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негативний вплив на співрозмовника. До таких конструкцій належать ЗПВ 

із поліфонічною конфігурацією: auteur ≠ locuteur = énonciateur: 

(229) Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour vous être utile? 

(B. Clavel, CQVVM, 274) 

У наведеній перифрастичній невласне-питальній конструкції ілокутивна 

формула в кондиціоналі je pourrais вжита для пом’якшення бажання мовця 

втрутитись в особисте життя співрозмовника і для запобігання негативної 

реакції останнього. Отже, аналізоване ЗПВ із контекстуальним модальним 

значенням пропозиції спрямовується адресантом на відповідь Confirm-oui. 

(230) Pourrions-nous, dans ces circonstances, imaginer des accords 

diplomatiques entre les dirigeants de nos deux planètes? (B. Werber, TH, 624) 

У поданому інверсивному невласне-питальному висловленні  

з периферійним модальним значенням пропозиції орієнтування на ймовірну 

ствердну відповідь адресата здійснюється двома лексичними засобами: 

конвенціональною ілокутивною формулою (pourrions-nous) та дієсловом  

у фатичному значенні imaginer, яке за своєю семантикою виступає засобом 

мітігації запиту інформації. 

Загальні питання з альтруїстичною мітігацією (мітігацією на користь 

співрозмовника), спрямовані на пом’якшення потенційного негативного ефекту, 

що може чинити висловлення на адресата, є більш поширеними в сучасній 

французькій художній прозі. Такі ЗПВ можливо розділити на два типи: 

1. ЗПВ з імплікованою модусною частиною та експлікованим диктумом: 

(231) – Vous n’auriez pas un chewing-gum à la fraise? (M. Levy, SJPE, 49) 

У наведеному власне-питальному ЗПВ з контекстуальним модальним 

значенням прохання мовець пом’якшує свій запит інформації, щоб уникнути 

негативного ефекту від питання на співрозмовника. Автор імплікує модусну 

частину питання, але використовує маркер позитивної полярності (неозначений 

артикль un), який ілокутивно скеровує ЗПВ на відповідь Confirm-oui.  
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Адресат дає негативну відповідь на поставлене запитання, але завдяки 

поляризатору un розпізнає його позитивну спрямованість і доповнює сказане 

важливою для адресанта інформацією: 

– Non, à la menthe. 

Така реакція співрозмовника може розглядатися як імпліцитна ствердна 

відповідь, що відповідає очікуванням запитувача. 

2. ЗПВ з експлікованою модусною та диктумною частинами. Ставлячи під 

сумнів ідею "майбутнього" щодо дій адресата [66, с. 183], комунікант 

використовує так звані "гібридні питання" [26, с. 10], тобто ЗПВ, які мають таку 

структуру: позитивна чи негативна ілокутивна формула (прохання, наказ, 

порада, пропозиція) + запит інформації.  

ЗПВ цієї категорії поділяються на кілька підтипів: 

а) мітіговані прохання. Офіційне або неофіційне звернення до адресата 

з проханням відповісти або зробити щось означає неминуче вторгнення у його 

особистісний простір. За допомогою мітігації мовець пом’якшує ілокутивну 

силу прохання, залишаючи тим самим співрозмовнику право на відмову. Отже, 

"згода виконати прохання може бути представлена як якийсь вільний акт,  

а не як підкорення певному розпорядженню" [61, с. 213]: 

(232) Vous ne pourriez pas vous charger de cette traduction, Fru Tideman? 

(Frison-Roche, DM, 299) 

Поданий приклад інтонаційного питально-імперативного висловлення 

(Chargez-vous de cette traduction, Fru Tideman!) становить орієнтовану  

на відповідь Confirm-oui адресата конструкцію з контекстуальним модальним 

значенням прохання, при цьому заперечна форма експліцитного модусу  

у вигляді ілокутивної формули vous ne pourriez pas підсилює позитивну 

ілокутивну спрямованість питання. 

б) мітіговані пропозиції. Такі конструкції потребують ілокутивного 

пом’якшення, оскільки пропозиція комуніканта щодо майбутніх дій 

співрозмовника певним чином обмежує свободу вибору останнього: 

(233) Tu ne voudrais pas faire aussi mon portrait? (B. Clavel, CQVVM, 387) 
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У цьому прикладі інтонаційного невласне-питального висловлення  

у кондиціоналі пом’якшеного бажання (Fais aussi mon portrait!)  

з контекстуальним модальним значенням пропозиції мовець спрямовує адресата 

на відповідь Confirm-oui, оскільки заперечна ілокутивна формула  

з дезідеративним предикатом vouloir підсилюється терміном позитивної 

полярності aussi, і в такий спосіб конструкція набуває подвійної поляризації. 

в) мітіговані поради, які модально наближуються до мітігованих 

пропозицій, але, окрім ілокутивних формул із дезідеративними предикатами 

vouloir, pouvoir, характеризуються також специфічними ілокутивними 

формулами (з дезідеративним дієсловом aimer), показниками невпевненості 

в тому, чи буде порада сприйнята співрозмовником: 

(234) Tu n’aimerais pas l’être moins? (J. Giraudoux, A 38, 76) 

У наведеному інтонаційному невласне-питальному висловленні  

з центральною спонукальною семою (Sois-le moins!), що орієнтується 

запитувачем на ствердну відповідь адресата, наявний дезідеративний предикат 

aimerais, притаманний здебільшого ЗПВ із периферійним модальним значенням 

поради. На думку лінгвістів, котрі підкреслюють специфічність цього предиката 

у кондиціоналі, "незалежно від того, що він вважається предикатом, який має 

смисловий ефект типу "ввічливість", таке вживання кондиціоналу не становить 

ні в якому разі пом’якшену версію j’aime, що є несумісною з жодним 

із дискурсивних оточень кондиціоналу" [111, c. 79]. 

г) мітіговані накази, які є також модально близькими до мітігованих 

пропозицій та порад, але мають більш високий ступінь імовірності отримати 

ствердну відповідь, оскільки становлять вторгнення в особистісний простір 

адресата з метою домогтися підкорення останнього висловленій пропозиції: 

(235) Est-ce que tu ne pourrais pas passer me voir, un de ces jours? (B. Clavel, 

CQVVM, 84) 

У цій перифрастичній невласне-питальній заперечній конструкції 

контекстуальне модальне значення наказу підсилюється лексичними засобами, 

а саме темпоральним маркером un de ces jours, що повністю обмежує адресата 
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у виборі дій. Утім, мовець пом’якшує можливий негативний ефект від такого 

наказу вживанням спеціальної морфеми est-ce que та заперечної ілокутивної 

формули tu ne pourrais pas, сполучення яких ілокутивно орієнтує ЗПВ  

на ствердну відповідь співрозмовника.  

Аналіз наведених вище прикладів двох типів ЗПВ у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання дозволяє зробити висновок, що конструкції першого 

типу становлять власне-питальні біполярні ЗПВ, адже в них імплікується 

модусна частина питання. Однак ЗПВ з експліцитним модусом, вираженим 

ілокутивними формулами, є питально-імперативними структурами, 

зорієнтованими на ймовірну відповідь Confirm-oui. 

Оскільки у будь-яких комунікативних ситуаціях співрозмовники розділені 

певною дистанцією: вертикальною (соціальний статус) або горизонтальною 

(ступінь знайомства) [91, с. 143], загальні питання з контекстуальними 

модальними значеннями пропозиції, поради, прохання або наказу 

характеризуються різним ступенем імовірності отримання бажаної відповіді, 

тобто об’єктивної модальності, що дозволяє розмістити такі структури  

на певній шкалі ймовірностей отримання очікуваного результату: 

 

 

ЗПВ із модальним    ЗПВ із модальним   ЗПВ із модальним   ЗПВ із модальним 

значенням                   значенням              значенням              значенням 

прохання                     поради                    пропозиції             наказу 

 

Рис. 3.2 Шкала ступенів імовірності отримання можливої відповіді 

в кондиціоналі пом’якшеного бажання 

 

Отже, мінімальний ступінь імовірності отримання бажаної реакції від 

співрозмовника мають ЗПВ із периферійним модальним значенням прохання, 

оскільки можливість відмови залишається очевидною. ЗПВ із модальним 

значенням поради мають трохи вищий ступінь імовірності викликати відповідь 



144 

 

Confirm-oui, через те що вони не обмежують свободи вибору адресата. 

Уживаючи ЗПВ із модальним значенням пропозиції, реципієнт інформації 

є певним чином обмеженим у діях, тому ці конструкції характеризуються більш 

високим ступенем імовірності задоволення запиту мовця. ЗПВ із модальним 

значенням наказу мають максимальну ступінь імовірності виконання нав’язаної 

запитувачем дії.  

 

3.3 Поляризовані загальнопитальні конструкції з різними типами 

кондиціоналу 

 

Терміни позитивної та негативної полярності вживаються у ЗПВ 

модального поля кондиціоналу для ілокутивного скерування власне-  

та невласне-питальних конструкцій у передбаченому напрямі з метою отримати 

ймовірну ствердну або заперечну відповідь адресата. Такі лексеми 

(або сполучення лексем) зустрічаються у ЗПВ у "журналістському" 

кондиціоналі і в кондиціоналі пом’якшеного бажання першого типу. 

Здебільшого в аналізованих мітігованих загальнопитальних конструкціях наявні 

маркери позитивної атракції, що свідчить про ймовірну позитивну орієнтацію 

пом’якшених структур.  

З-поміж позитивних поляризаторів виділяємо: 

1) терміни позитивної полярності il faudrait, il vaudrait mieux тощо, 

використовувані в заперечних питальних структурах модального поля 

кондиціоналу; 

2) варіанти неозначеного артикля: un, une, des, ужитого при запереченні; 

3)  прислівник позитивної полярності aussi. 

(236) Ne faudrait-il pas décamper au plus vite? (Ch. Jacq, JV, 81) 

У наведеному прикладі невласне-питального висловлення  

у "журналістському" кондиціоналі з аргументативним запереченням, тобто 

із центральною декларативною семою (Il faudrait décamper au plus vite), 

спостерігаємо контекстуальне модальне значення пропозиції. Маркер 
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позитивної полярності il faudrait орієнтує співрозмовника на відповідь  

Confirm-oui. Уживання позитивного поляризатора іl faudrait в такому разі  

є еквівалентним терміну позитивної полярності il faut, оскільки перший являє 

собою пом’якшену версію другого у "дискурсивних оточеннях, 

які передбачають два типи представлення процесу" [136, c. 70]. Еквівалентність 

цих двох поляризаторів є систематичною у модальному полі кондиціоналу, за 

винятком випадків з конструкціями на (même) si, де заміна одного терміна 

іншим спричинить зміну семантики загального питання. 

(237) Ne vaudrait-il pas mieux connaître sa destination? (Ch. Jacq, JV, 243) 

У такому прикладі декларативно-питального висловлення  

у "журналістському" кондиціоналі з аргументативним запереченням, тобто  

з позитивною пропозицією (Il vaudrait mieux connaître sa destination), 

що виражає пораду в певному ко(н)тексті, термін позитивної полярності 

il vaudrait також ілокутивно спрямовує адресата на відповідь Confirm-oui. 

Лінгвісти визначають поляризатори типу faire mieux de + інфінітив, valoir 

mieux + інфінітив з faire або valoir у кондиціоналі як "маркери ступеня 

порівняння" і вважають, що "процес, виражений предикатом в інфінітиві, 

подається як протиставлений реальності мовця" [136, c. 62–63]. 

(238) Mon cœur saigne, Thérèse, t’aurais pas un sparadrap, quelque chose? 

(D. Pennac, FC, 295) 

Наведене власне-питальне інтонаційне висловлення у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання першого типу (з експлікованим диктумом  

і імплікованим модусом) становить побудову з предикативним запереченням  

та контекстуальним модальним значенням прохання. Мовець ілокутивно 

орієнтує свій запит інформації на ствердну відповідь співрозмовника 

вживанням при запереченні неозначеного артикля un, що надає 

загальнопитальній конструкції позитивної полярності. 

(239) Et celles-ci, les aurais-tu gardées aussi, Isaksen? (Frison-Roche, DM, 

250) 
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Ця інверсивна побудова є орієнтованим власне-питальним висловленням 

у "журналістському" кондиціоналі з периферійним модальним значенням 

сумніву. Вона характеризується подвійною позитивною поляризацією: 

маркером ступеня порівняння aussi та конектором експресивності  

et, що підсилює позитивну ілокутивну спрямованість питання  

у поданому контексті.  

З-поміж маркерів негативної атракції, які характеризують ЗПВ модального 

поля кондиціоналу, виокремлюємо:   

1) прислівникові й займенникові замінники plus, rien, personne тощо; 

2) маркер інтенсифікації si. 

(240) Ne serais-je plus digne de la tienne? (Ch. Jacq, FD, 62) 

У цій невласне-питальній конструкції у "журналістському" кондиціоналі 

з аргументативним запереченням пропозиція має такий вигляд: Je serais indigne 

de la tienne. Отже, запитувач ілокутивно спрямовує питання на заперечення 

своєї підозри, підсилюючи негативну орієнтацію ЗПВ із модальним значенням 

припущення маркером негативної полярності plus.  

(241) Et elle n’aurait rien fait pour le retenir? (F. Vargas, CS, 49) 

Наведений приклад орієнтованого інтонаційного власне-питального 

висловлення у "журналістському" кондиціоналі з предикативним запереченням 

має подвійну негативну поляризацію: займенниковий замінник rien  

та сполучник et, що в цій конструкції з периферійним модальним значенням 

сумніву виконує експресивну контекстуальну функцію, спрямовують 

співрозмовника на відповідь Confirm-non. 

(242) Est-ce que tu serais si malhonnête? (J. Giono, AF, 76) 

Таке перифрастичне риторичне загальне питання з негативною пропозицією 

(Tu ne serais pas si malhonnête) є ілокутивно орієнтованим на заперечну відповідь 

адресата. При цьому маркер інтенсифікації si виступає підсилювачем негативної 

орієнтації наведеного ЗПВ, створюючи подвійну негативно спрямовану структуру 

з контекстуальним модальним значенням сумніву. 
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Цікавим видається той факт, що поляризовані загальнопитальні 

висловлення у модальному полі кондиціоналу найчастіше характеризуються 

позитивною полярністю, про що свідчить аналіз корпусу прикладів умовних 

загальних питань різних типів. Утім, найбільша кількість досліджуваних 

поляризованих ЗПВ модального поля індикатива мають у своєму складі терміни 

негативної полярності. Цей феномен пояснюється тим, що мовець використовує 

мітіговані конструкції з метою отримати позитивну реакцію адресата. 

 

3.4 Роль модалізаторів в ілокутивній орієнтації загальнопитальних 

побудов у кондиціоналі 

 

Як і у ЗПВ модального поля індикатива, різноманітні модалізатори,  

які становлять експліковану модусну частину питальних конструкцій 

зовнішньої модальності, тобто відіграють роль суб’єктивно-оцінних корективів 

висловленої пропозиції, займають у ЗПВ модального поля кондиціоналу 

придієслівну або периферійну позицію, що сприяє зміні комунікативної 

перспективи питання у певному контексті. 

У складі загальнопитальних висловлень у кондиціоналі всіх типів наявні як 

прагматичні оператори, властиві й ЗПВ в індикативі, так і специфічні 

модалізатори, використовувані комунікантом для мітігації запиту інформації. 

Аналіз корпусу прикладів власне- і невласне-питальних умовних 

конструкцій дозволив побудувати таку класифікацію прагматичних 

орієнтаторів модального поля кондиціоналу: 

1) прислівникові модалізатори (vraiment, peut-être, plutôt, au moins, des fois, 

quand même/tout de même тощо); 

2) конектори різних типів (поліфункціональні приєднувальні (et) 

і аргументативні (mais), висновку alors, donc); 

3) зайві слова: 

а) специфічні морфеми (oui, non, pas vrai, n’est-ce pas тощо); 

б) предикати думки (croire, penser, se figurer, supposer тощо); 
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в) специфічні предикати думки в кондиціоналі (j’aurais imaginé, on dirait 

тощо); 

г) самостійні займенники (toi, moi тощо); 

4) ілокутивні формули, уживані в ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного 

бажання. 

(243) Et tu aurais vraiment aimé à suivre les cours? (B. Clavel, CQVVM, 138) 

Наведена побудова з контекстуальним модальним значенням 

невпевненості становить ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі, причому 

позитивна спрямованість питання забезпечується двома прагматичними 

операторами: прислівником-модалізатором у придієслівній позиції vraiment 

і підсилювальним конектором et. Використання "складної форми гіпотетичного 

майбутнього у взаємодії зі значенням питання підкреслює більш категоричне 

ставлення мовця до змісту передбачуваної відповіді" [42, с. 107]. На відміну від 

ЗПВ модального поля індикатива, де прислівник vraiment сполучається, як 

зазначалося вище, з об’єктивним модальним значенням дієслова (констатація 

факту), у ЗПВ модального поля кондиціоналу він взаємодіє із синтезованим 

значенням питальної цілеустановки і об’єктивним модальним значенням 

(імовірності) [35, с. 56]. 

Деякі лінгвісти зазначають, що "сфера вживання прислівника peut-être 

обмежена загальними питаннями, які містять дієслово-присудок із модальним 

значенням констатації" [35, с. 58], а в питальних висловленнях із гіпотетичним 

майбутнім "як синонім іноді використовується адвербіальний вираз par 

exemple" [144, c. 149]. 

Дослідження прикладів ЗПВ у кондиціоналі різних типів показало,  

що прислівниковий модалізатор peut-être дуже часто зустрічається  

в інтонаційних та інверсивних структурах: 

(244) Peut-être aimeriez-vous continuer à partir de ce moment-là? (B. Kehrer,  

PA, 110) 

(245) Vous voudriez peut-être des manuels de l’un des vôtres? (B. Clavel, 

CQVVM, 340) 



149 

 

В обох наведених прикладах (інверсивного й інтонаційного ЗПВ 

у кондиціоналі пом’якшеного бажання) з контекстуальним модальним 

значенням пропозиції прагматичний оператор peut-être вживається разом 

з ілокутивними формулами, що створює подвійну орієнтацію на відповідь 

Confirm-oui адресата. Отже, цей маркер використовується для підсилення 

ілокутивного спрямування питання. 

(246) Tu voudrais pas quitter Antoine, plutôt? (F. Beigbeder, ADTA, 151) 

Подана інтонаційна питально-імперативна конструкція у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання з контекстуальним модальним значенням поради також 

є подвійно орієнтованою на ствердну відповідь: за допомогою заперечної 

ілокутивної формули tu voudrais pas та прислівникового модалізатора plutôt, 

який займає периферійну щодо дієслова позицію. 

(247) Au moins, les retrouveraient-ils? (Frison-Roche, DM, 68) 

У цьому прикладі інверсивного власне-питального висловлення  

у темпоральному кондиціоналі (Au moins, allaient-ils les retrouver?)  

з периферійним модальним значенням сумніву прислівниковий прагматичний 

оператор в антепозиції спрямовує співрозмовника на відповідь Confirm-oui. 

(248) Vous auriez pas vu autre chose, des fois? (D. Pennac, FC, 156) 

Аналізована інтонаційна власне-питальна побудова з контекстуальним 

модальним значенням припущення становить питання-перемикач розповіді 

першого типу, що, окрім бажаної реакції співрозмовника, передбачає 

розгорнуте пояснення з приводу ситуації або події. Прислівниковий модалізатор 

des fois орієнтує адресата на ймовірну ствердну відповідь. 

На думку французьких лінгвістів, у ЗПВ у модальному полі кондиціоналу  

з модалізатором quand même можливою є перифраза même si + 

плюсквамперфект або même si + імперфект [92, c. 341; 158, c. 62]. Аналіз 

прикладів показав, що таке перифразування не є систематичним: 

(249) Quand même, si Albert était tombé? (J. Laffitte, CQV, 57) 

Même si Albert était tombé? 
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Наведена власне-питальна структура в гіпотетичному кондиціоналі 

із частково експлікованою диктумною частиною та експлікованим модусом 

у вигляді протиставного прислівника quand même орієнтована адресантом  

на ймовірну негативну відповідь співрозмовника. Таку конструкцію, яка  

в певному контексті набуває модального значення припущення, доцільно 

віднести до питань-перемикачів розповіді, що вимагають від адресата 

детального пояснення, підтвердження або заперечення наданої інформації. 

Конектори, які вживаються у ЗПВ різних типів кондиціоналу, завдяки своїй 

поліфункціональності, набувають нових семантичних значень у відповідному 

контексті, виступаючи модальними підсилювачами ілокутивної орієнтації 

питання, що сприяє зміні комунікативної перспективи умовних ЗПВ: 

(250) Et vous seriez prête à cela? (J.-P. Amette, MB, 139) 

(251) Et si le volcan entrait en éruption? (B. Werber, TH, 223) 

В обох наведених прикладах власне-питальних висловлень конектор et 

виступає орієнтатором на відповідь Confirm-oui адресата, експресивно 

підсилюючи бажання мовця отримати позитивну реакцію. При цьому перше 

інтонаційне ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі характеризується 

контекстуальним модальним значенням невпевненості. Друге становить  

ЗПВ-перемикач розповіді першого типу (що потребує пояснення адресатом 

його позиції) у гіпотетичному кондиціоналі з частково експлікованим диктумом 

і експліцитним модусом (у вигляді ініціального сполучника et) 

та з периферійним модальним значенням припущення. 

(252) Mais tu n’aimerais pas avoir un fils moins humain que toi, un fils 

immortel? (J. Giraudoux, A 38, 80) 

(253) Mais le grand troupeau se reconstituerait-il à l’automne? (Frison-Roche, 

DM, 298) 

Протиставний конектор mais також виступає підсилювачем позитивної 

ілокутивної спрямованості в обох прикладах: в інтонаційному ЗПВ (252) 

у кондиціоналі пом’якшеного бажання з контекстуальним модальним значенням 

поради, де він виконує функцію вторинного орієнтатора (у ролі первинного 
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виступає ілокутивна формула tu n’aimerais pas); та в інверсивній конструкції (253) 

у темпоральному кондиціоналі (Mais le grand troupeau allait-il se reconstituer 

à l’automne?) з периферійним модальним значенням невпевненості. 

(254) Alors, mademoiselle Tesquet, ces hommes de taille phénoménale 

pourraient donc être à l’origine de l’écriture, découverte précisément à cette époque, 

c’est-à-dire il y a huit mille ans? (B. Werber, TH, 33) 

Цей приклад власне-питального висловлення у "журналістському" 

кондиціоналі з контекстуальним модальним значенням припущення видається 

дуже цікавим через те, що в ньому наявні два конектори висновку: 

периферійний alors та придієслівний donc, які підсилюють один одного  

і в такий спосіб створюють подвійну позитивну орієнтацію запиту інформації. 

Загалом, уживання маркера типу donc у кондиціоналі не є систематичним [123, 

с. 105; 141, с. 54], він виконує додаткову оцінну функцію у певному контексті. 

Зайві слова у вигляді специфічних морфем (oui, non, n’est-ce pas тощо) 

використовуються у ЗПВ у кондиціоналі найчастіше разом з іншими 

орієнтаторами: 

(255) Peut-être que ça ne t’ennuierait pas trop de me laisser toucher à cause 

du parfum, n’est-ce pas? (P. Benoît, CU, 129) 

(256) Mais si cela m’arrivait, je ne mettrais pas longtemps à récupérer mon 

bien, pas vrai, vous autres? (Frison-Roche, DM, 248) 

(257) Même si cette absence a visіblement été arrangée avant mon arrivée, elle 

aurait pu au moins faire l’objet d’une petite consultation, non? (B. Kehrer, PA, 236) 

Усі три приклади становлять декларативно-питальні висловлення, тобто 

конструкції з позитивною пропозицією: Ça ne t’ennuierait pas trop de me laisser 

toucher à cause du parfum; Mais si cela m’arrivait, je ne mettrais pas longtemps 

à récupérer mon bien; Si cette absence a visіblement été arrangée avant mon arrivée, 

elle aurait pu au moins faire l’objet d’une petite consultation. Перша побудова 

визначається як ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі з експліцитним диктумом 

і експліцитним модусом, що імплікують перифразу (même) si + імперфект, друга 

та третя – як ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі з експліцитними диктумом  
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і модусом з умовним конектором si (для прикладу (256)) та сполученням même 

si (для прикладу (257)). У всіх питаннях із контекстуальним модальним 

значенням припущення спостерігається подвійна орієнтація на відповідь 

Confirm-oui, яка реалізується прислівниковими модалізаторами peut-être і au 

moins та протиставним конектором mais у сполученні із зайвими словами (n’est-

ce pas, pas vrai та non). 

Розглядаючи в кондиціоналі питальні конструкції із зайвими словами  

у вигляді предикатів думки типу: pensez-vous, ne croyez-vous pas, vous imaginez 

тощо, М. Скартіні звертає увагу на їхнє інферентне значення, убачаючи в них 

вказівку на висновок, зроблений адресантом в результаті аналізу стану справ 

[176, с. 71]. 

(258) Est-ce que tu crois que tu la supporterais si tu devais vivre avec elle? 

(F. Beigbeder, ADTA, 151) 

(259) Tu crois que si tu allais faire un trou dans le pré, maintenant, et que tu 

y mettes l’Albert sans tambour ni trompette, le monde s’arrêterait de tourner? 

(J. Giono, AF, 29) 

Обидві наведені конструкції з препозитивним зайвим словом-предикатом 

думки являють собою власне-питальні орієнтовані на відповідь Confirm-non 

конструкції з модальним значенням сумніву. У ЗПВ (258) у гіпотетичному 

кондиціоналі з експліцитними диктумом і модусом спрямованість на бажану 

відповідь, що реалізується дієсловом думки tu crois, підсилюється специфічною 

морфемою est-ce que. В інтонаційній питальній структурі (259) в гіпотетичному 

кондиціоналі спостерігається рідкісний феномен вираження гіпотези 

предикатом у суб’юнктиві (que tu y mettes = que tu y mettais) у другій частині 

підрядного висловлення, що ще раз свідчить про суб’єктивну природу 

модалізації. 

Дуже часто предикати думки у функції прагматичних операторів, які 

змінюють ілокутивну силу ЗПВ, супроводжуються додатковими підсилювачами 

певної орієнтації питання: 
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(260) Vous croyez vraiment que la voie mystique pourrait aboutir 

à l’Apocalypse? (B. Werber, TH, 265) 

(261) Et ne penses-tu pas qu’il aurait mieux valu leur donner une partie des 

armes que vous recevez? (J. Laffitte, CQV, 200) 

У першій інтонаційній власне-питальній побудові в "журналістському" 

кондиціоналі з модальним значенням сумніву прислівниковий модалізатор 

vraiment підсилює її негативну спрямованість, яка реалізується препозитивним 

предикатом думки vous croyez. Таким чином, спостерігаємо подвійну 

орієнтацію питання на заперечну відповідь адресата. Друге невласне-питальне 

висловлення у гіпотетичному кондиціоналі другого типу (з предикатом 

у кондиціоналі та з експліцитними диктумом і модусом, що імплікують 

перифразу (même) si + імперфект) з аргументативним запереченням дієслова 

думки та з периферійним модальним значенням припущення скеровується 

мовцем на відповідь Confirm-oui співрозмовника. Позитивна орієнтація 

підсилюється експресивним конектором et в ініціальній позиції.  

Уважаємо за доцільне звернути особливу увагу на загальнопитальні 

конструкції із зайвими словами у кондиціоналі типу: on dirait, on croirait,  

je dirais тощо. У вживанні такого кондиціоналу наявний вказівник "прийнятої 

обережності", що тією чи іншою мірою залежить від контексту, обумовлюючи 

істинність стану справ в одному з можливих світів: 

(262) J’aurais imaginé qu’un chef de bureau comme vous irait plutôt au 

Cranatel? (B. Kehrer, PA, 109) 

У цій загальнопитальній побудові в гіпотетичному кондиціоналі другого 

типу (ЗПВ з експліцитними модусною і диктумною частинами, яке імплікує 

перифразу пропозиції (même) si + імперфект) та з контекстуальним модальним 

значенням припущення препозитивне зайве слово в кондиціоналі j’aurais 

imaginé орієнтує співрозмовника на ствердну відповідь. 

(263) On dirait que vous apportez une mauvaise nouvelle? (B. Clavel, CQVVM, 

324) 
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Питальні конструкції із зайвим словом on dirait (або його семантичним 

аналогом on croirait) доцільно вважати індикативно-умовними 

загальнопитальними висловленнями, тобто перехідними формами питання, 

оскільки дієслово думки в модальному полі кондиціоналу виступає 

орієнтатором пропозиції модального поля індикатива на певну відповідь 

співрозмовника. У цьому разі препозитивне зайве слово on dirait спрямовує 

ілокутивну силу ЗПВ у "журналістському" кондиціоналі з периферійним 

модальним значенням припущення на відповідь Confirm-oui. 

З-поміж аналізованих прикладів ЗПВ із зайвими словами зустрічаються 

поодинокі плеонастичні побудови з модалізаторами у вигляді самостійних 

займенників moi, toi: 

(264) Tu le lirais, toi, Nez d’Argent? (M. Genevoix, MR, 12) 

Наведена власне-питальна орієнтована конструкція у кондиціоналі 

правдоподібної гіпотези з контекстуальним модальним значенням 

невпевненості ілокутивно спрямовується комунікантом на ймовірну відповідь 

Confirm-oui адресата. Придієслівний займенник toi акцентує бажання мовця 

викликати позитивну реакцію співрозмовника. 

Представимо усі виділені типи маркерів суб’єктивної модальності, що 

змінюють ілокутивну орієнтацію ЗПВ модального поля кондиціонала, 

в узагальнюючій таблиці: 

 

Таблиця 3.1 

Експліцитні маркери суб’єктивної модальності у ЗПВ модального поля 

кондиціоналу 

Негативні поляризатори si, personne, rien, aucun, jamais, plus 

тощо 

Позитивні поляризатори faire mieux, valoir mieux, aimer mieux, 

aussi, un, une, du, de l’, de la, des тощо 

Модальні прислівники peut-être, quand même/tout de même,  
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Продовж. табл. 3.1 

Предикати думки des fois, au moins, plutôt, vraiment тощо 

Спеціальні морфеми n’est-ce pas, non, pas vrai, oui тощо 

 croire, penser, se figurer, supposer тощо 

Конектори 1) приєднувальні (et);  

2) аргументативні (mais); 

3) висновку (donc, alors) 

Самостійні займенники moi, toi, lui, vous тощо 

Ілокутивні формули рourrions-nous, voudriez- vous, 

aimerais-tu, ne pourriez-vous pas тощо 

Специфічні для ЗПВ модального поля 

кондиціоналу предикати думки  

on dirait, on croirait, j’aurais imaginé 

тощо 

 

Усі досліджувані різновиди ЗПВ модального поля кондиціоналу, 

як і індикативні питальні структури, характеризуються різними ступенями 

когнітивного дефіциту мовця, що можуть бути представлені у такій таблиці: 

 

Таблиця 3.2  

Ступінь когнітивного дефіциту ЗПВ модального поля кондиціоналу 

Повний когнітивний 

дефіцит 

Неповний когнітивний 

дефіцит 

Фіктивний когнітивний 

дефіцит 

ЗПВ у темпоральному 

кондиціоналі з 

імплікованою модусною 

частиною та ЗПВ із 

предикатом у 

гіпотетичному 

кондиціоналі та з 

експліцитним диктумом  

ЗПВ у гіпотетичному 

кондиціоналі з 

конектором умовності si 

з експлікованою 

диктумною частиною та 

експлікованим або 

імплікованим модусом 

ЗПВ-перемикачі 

розповіді другого типу  

в "журналістському" 

кондиціоналі (що 

припускають 

когнітивний дефіцит 

співрозмовника) 
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Продовж. табл. 3.2. 

і експліцитним або 

імпліцитним модусом, 

що імплікують 

перифразу (même) si + 

імперфект або (même) 

si + плюсквамперфект 

  

ЗПВ у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання 

без вторинної орієнтації 

ЗПВ у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання з 

вторинною орієнтацією 

 

 

Така диференціація ЗПВ модального поля кондиціоналу є умовною, 

оскільки модалізація того чи того типу питання характеризується різним 

ступенем суб’єктивності. Однак до ЗПВ з неповним когнітивним дефіцитом, 

окрім питань з експліцитним модусом, доцільно віднести складнопідрядні 

структури з умовним конектором si, оскільки пропозиція таких побудов містить 

запит інформації і одночасно одну з можливих відповідей стосовно стану справ 

або певних подій. Утім, ЗПВ-перемикачі розповіді відносяться до структур із 

когнітивним псевдодефіцитом мовця, котрий намагається своїм питанням 

поповнити ймовірний когнітивний дефіцит співрозмовника. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Загальнопитальні висловлення у модальному полі кондиціоналу 

об’єднують системне (об’єктивне) модальне значення імовірності й мовленнєві 

(суб’єктивні) модальні значення припущення, сумніву, невпевненості, 

пом’якшеного прохання, поради, наказу тощо. Умовні загальні питання 

характеризуються семантичним інваріантним значенням дезінтеграції ситуації 

або події одного з можливих світів із реальності мовця, що спричиняє 

специфічну поліфонічну структуру таких конструкцій: неототожнення автора 
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висловлення з мовцем. При цьому автор знімає із себе відповідальність за зміст 

попереднього судження під час висловлення-процесу, а мовець або 

дистанціюється, або ідентифікується з оповідачем, невідповідальним 

за висловлення-результат. 

2. Залежно від семантико-прагматичних особливостей ко(н)тексту виділено 

чотири фундаментальні типи загальнопитальних висловлень у кондиціоналі: 

питання у темпоральному, гіпотетичному, "журналістському" кондиціоналі 

та у кондиціоналі пом’якшеного бажання. Основною характеристикою першого 

типу є подання події або факту як майбутнього стосовно певного орієнтиру 

в минулому в момент, який передує "зараз" мовця. Цій репрезентації відповідає 

еквівалентність темпоральної конструкції ЗПВ перифрастичному майбутньому 

(типу allait + інфінітив дієслова). Останні три типи належать до мітігованих 

висловлень.  

3. У загальнопитальних конструкціях у гіпотетичному кондиціоналі події 

або факти одного з можливих світів комуніканта представлені як фіктивні 

в кореляції з гіпотетичною рамкою. Вони характеризуються різними ступенями 

ймовірності, розташованої у неінтегрованих до реальності мовця майбутньому, 

минулому або теперішньому часах. З-поміж таких побудов виокремлено 

питання із si (з експліцитним диктумом та з імпліцитним/експліцитним модусом 

або із частково імплікованим диктумом і експліцитним модусом), а також 

питання з перифразою пропозиції (même) si + імперфект або (même) si + 

плюсквамперфект. Загальні питання у "журналістському" кондиціоналі 

становлять пом’якшену версію індикатива і замінюються ствердженням 

у складному минулому, теперішньому або майбутньому часах, що поєднується 

з модалізатором paraît-il. Їх розподілено на три типи: 1. ЗПВ, які допускають 

перифразу типу "M1 питає M2, чи Р" або "M1 питає M1, чи Р". 2. Дедуктивні, 

аналітичні й попереджувальні оцінні загальнопитальні висловлення, призначені 

для підтвердження або спростування висновку на користь пропозиції ЗПВ. 

3. Загальні питання-перемикачі розповіді другого типу (питання з когнітивним 

псевдодефіцитом мовця). Загальнопитальні конструкції у кондиціоналі 
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пом’якшеного бажання, що інтерпретуються як менш категоричні, ніж 

індикативні спонукально-питальні висловлення, охоплюють питання 

з егоїстичною і альтруїстичною мітігаціями. До останніх віднесено структури 

з експліцитним диктумом і імпліцитним модусом та конструкції 

з експліцитними модусом і диктумом із контекстуальними модальними 

значеннями поради, пропозиції, прохання, наказу з різними ступенями 

ймовірності отримання бажаної реакції. 

4. Терміни позитивної, негативної полярності та модалізатори різних типів 

уживаються мовцем для зміни комунікативної перспективи власне- та невласне-

питальних умовних загальнопитальних висловлень. Поляризатори il faudrait, il 

vaudrait mieux тощо, неозначені артиклі, прислівники aussi та si, прислівникові 

й займенникові замінники plus, rien тощо характеризують загальні питання 

у "журналістському" кондиціоналі і в кондиціоналі пом’якшеного бажання 

першого типу (конструкції з імплікованим модусом та з експлікованим 

диктумом). Поляризованим побудовам у модальному полі кондиціоналу 

найчастіше притаманна позитивна полярність, що пояснюється використанням 

мовцем мітігації з метою досягти ймовірної позитивної реакції адресата. 

В умовних загальнопитальних висловленнях у придієслівній і в периферійній 

позиціях уживаються як маркери, властиві питанням модального поля 

індикатива (прислівники (vraiment, peut-être, plutôt, des fois, тощо), конектори 

(et, mais, alors, donc), "зайві" слова (спеціальні морфеми oui, non, pas vrai тощо; 

предикати думки: croire, penser, se figurer тощо; самостійні займенники toi, moi 

тощо), ілокутивні формули (voudriez-vous, pourrais-tu, vous aimeriez тощо)), 

так і специфічні предикати думки (j’aurais imaginé, on dirait тощо). Загальні 

питання із зайвим словом типу on dirait визначено як індикативно-умовні 

конструкції, тобто перехідні форми питання, оскільки дієслово думки 

в модальному полі кондиціоналу орієнтує пропозицію модального поля 

індикатива на певну відповідь співрозмовника. 

5. Загальнопитальні висловлення усіх типів кондиціоналу 

характеризуються різними ступенями когнітивного дефіциту мовця. До питань 
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з неповним когнітивним дефіцитом віднесено конструкції з експліцитною 

модусною частиною (первинним або вторинним орієнтатором) 

та складнопідрядні висловлення з умовним конектором si, оскільки пропозиція 

містить запит інформації і одночасно одну з можливих відповідей стосовно 

стану справ або певних подій. Загальні питання-перемикачі розповіді другого 

типу описано як структури з фіктивним когнітивним дефіцитом мовця, котрий 

намагається поповнити ймовірний когнітивний дефіцит співрозмовника. 

Всі інші типи загальнопитальних висловлень є питаннями з повним 

когнітивним дефіцитом адресанта. 

Основні положення розділу висвітлено у трьох публікаціях автора [82; 83; 

84]. 



160 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Формування загальнопитального висловлення як складного мовно-

мовленнєвого знака здійснюється у процесі каузації мовно-мовленнєвого акту, 

що передбачає три етапи: розумові операції – мова – мовлення. У контексті 

розумових операцій стверджувальне висловлення породжується у русі думки 

"на відкривання", тобто від меншого до більшого, а питальне – у русі  

"на закривання" – від більшого до меншого, окремого. Мовна (інваріантна) 

сутність питання визначається як сумнів, невпевненість, проміжний етап між 

ствердженням і запереченням. Пропозитивна модель питання втілюється  

у конкретні мовленнєві реалізації у певному контексті. У когнітивно-

прагматичному аспекті ЗПВ розглянуто як двофазну формацію, яка об’єднує 

початкову фазу (мова, пропозиція, мислення людини (сфера мислимого))  

та кінцеву (мовленнєва діяльність, людина та її інтенції (сфера обміркованого)). 

При цьому припускається наявність неусвідомленої і усвідомленої зон 

мислення, де працюють операційні програми мови і мовлення.  

На усвідомленому мовцем етапі каузації питального висловлення реалізується 

ілокутивна спрямованість ЗПВ, що міститься у пропозиції (мислимому змісті 

питання) та обумовлює комунікативну перспективу спілкування. 

У процесі актуалізації (переходу мови до мовлення) у питальному 

висловленні формуються симетричні та асиметричні відношення між 

сигніфікативним (системним) і денотативним (мовленнєвим) значеннями. 

У системно-мовленнєвому континуумі симетрія виявляється в існуванні власне-

питальних орієнтованих і неорієнтованих конструкцій із центральною 

питальною семою та з периферійними декларативною і спонукальною семами, 

які виконують первинну функцію запиту інформації. Асиметрія характеризує 

невласне-питальні орієнтовані ЗПВ, тобто структури із центральною 

декларативною або імперативною семами, що реалізують інші комунікативні 

функції (прохання, наказ, порада, застереження тощо). До таких побудов 

віднесено також риторичні питання – конструкції з непитальним експресивно-
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емоційним змістом, які становлять констатацію зворотного: позитивна форма 

питання має заперечну пропозицію, а негативна – позитивну. У процесі 

актуалізації мови в мовленні власне- і невласне-питальні висловлення 

набувають конкретного питального змісту, що виражається у його тематичному 

(номінальному) сегменті (support) або рематичному, тобто вербальному, 

сегменті (apport), які є референтно актуалізованими (статичними) або 

нереферентними фокалізованими (динамічними) залежно від комунікативної 

інтенції мовця отримати інформацію про один із компонентів ЗПВ. 

Мовленнєва реалізація ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу 

являє собою трикомпонентну структуру, що складається з попереднього 

судження, вираження невпевненості з приводу висловленого й спонукання 

адресата до дії. Попереднє судження стосовно змісту пропозиції здійснюється 

мовцем на стадії продукування висловлення (énonciation) із залученням 

когнітивних операцій уявлення та міркування; другий і третій компоненти 

містяться у висловленні-результаті (énoncé). При цьому, з погляду теорії 

рольової поліфонії, у ЗПВ модального поля індикатива мовець (locuteur) 

ідентифікується з автором (auteur) повідомлення і бере на себе відповідальність 

за попереднє судження, тоді як вираження невпевненості й спонукання до дії 

відводяться безпосередньому оповідачеві (énonciateur). Умовним ЗПВ 

притаманне семантичне інваріантне значення дезінтеграції ситуації або події 

з реальності мовця, що спричиняє таку особливість їхньої поліфонічної 

конфігурації, як неототожнення автора висловлення з мовцем. Автор знімає із 

себе відповідальність за зміст попереднього судження під час висловлення-

процесу, а мовець або дистанціюється, або ідентифікується з оповідачем, 

невідповідальним за висловлення-результат. 

Істотною ознакою ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу  

є модальність – об’єктивна і суб’єктивна, – трактована мовознавцями  

як дискурсивна категорія, яка об’єднує інтенцію мовця і категорію оцінки.  

У ЗПВ сучасного французького художнього дискурсу об’єктивна 

(конвенціональна) модальність, реалізована способом дієслова-присудка, 
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посідає чільне місце. ЗПВ модального поля індикатива має основне модальне 

значення констатації факту або події, а умовні ЗПВ – значення імовірності.  

До периферії (суб’єктивна модальність) відносять експліцитні (прагматичні 

оператори, ілокутивні формули, елементи негативної та позитивної полярності) 

й імпліцитні (інтонація, контекстуальне оточення) маркери,  

що ілокутивно спрямовують адресата на позитивну або негативну відповідь  

на питання, надаючи ЗПВ різних контекстуальних модальних значень: 

висновку, невпевненості, прохання, сумніву, припущення, поради, наказу, 

заперечення пропозиції тощо. Значення модальності тісно пов’язано з теорією 

можливих світів, в яких об’єкти дійсного світу мають інші властивості та/або  

в яких існують об’єкти, неподібні до дійсності. Один із можливих світів 

експлікується, а інший (або інші) імплікується мовцем з метою дізнатись,  

яке з двох припущень відповідає дійсності, спонукаючи співрозмовника 

підтвердити або заперечити їхнє існування. 

Динамічна взаємодія семантики й прагматики в питальному висловленні 

обумовлює визначення комунікативно-функціональних типів ЗПВ модального 

поля індикатива і кондиціоналу.  

З-поміж ЗПВ модального поля індикатива виділено: власне-питальні 

орієнтовані й неорієнтовані висловлення з інваріантною ілокуцією; та невласне-

питальні орієнтовані (питально-декларативні, питально-імперативні 

і риторичні) ЗПВ із варіативною ілокуцією. Перший тип ЗПВ уживається 

мовцем для запиту інформації, другий – для переконання адресата прийняти 

висловлену інформацію як достовірну або виконати певну дію.  

ЗПВ модального поля кондиціоналу розподілено на чотири 

фундаментальні типи: ЗПВ у темпоральному кондиціоналі та мітіговані ЗПВ 

у гіпотетичному, "журналістському" кондиціоналі та у кондиціоналі 

пом’якшеного бажання. ЗПВ у темпоральному кондиціоналі,  

що є еквівалентними перифрастичному майбутньому (типу allait + інфінітив 

дієслова), репрезентують подію або факт як майбутній стосовно певного 

орієнтиру в минулому в момент, який передує "зараз" мовця. У ЗПВ 
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у гіпотетичному кондиціоналі події або факти одного з можливих світів мовця 

подані як фіктивні у кореляції з гіпотетичною рамкою. З-поміж  

таких структур виокремлено питання із si (з експліцитним диктумом та 

з імпліцитним/експліцитним модусом або із частково імплікованим диктумом 

і експліцитним модусом) і питання з перифразою пропозиції (même) si + 

імперфект або (même) si + плюсквамперфект, що характеризуються різними 

ступенями ймовірності, наявної у майбутньому, минулому або теперішньому 

часах, дезінтегрованих із реальності мовця. Виділено три види ЗПВ 

у "журналістському" кондиціоналі, які становлять пом’якшену версію 

індикатива: 

1. ЗПВ, в яких можлива перифраза типу "M1 питає M2, чи Р" або "M1 питає 

M1, чи Р".  

2. Дедуктивні, аналітичні й попереджувальні оцінні ЗПВ, призначені для 

підтвердження або спростування висновку на користь пропозиції ЗПВ.  

3. ЗПВ-перемикачі розповіді другого типу (питання з когнітивним 

псевдодефіцитом мовця).  

ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання, трактовані як менш 

категоричні, ніж спонукально-питальні висловлення модального поля 

індикатива, розподілено на ЗПВ з егоїстичною і альтруїстичною мітігаціями. 

Остання включає в себе ЗПВ з експліцитним диктумом та імпліцитним модусом 

і ЗПВ з експліцитними модусом та диктумом із контекстуальними модальними 

значеннями поради, пропозиції, прохання, наказу з різним ступенем імовірності 

отримання очікуваної реакції адресата. 

За структурною ознакою виокремлено інверсивні, інтонаційні  

та перифрастичні (зі зворотом est-ce que) ЗПВ модального поля індикатива 

і кондиціоналу. Здебільшого інтонаційні позитивні ЗПВ є експліцитно 

неорієнтованими власне-питальними конструкціями, тобто передбачають 

альтернативу вибору одного з можливих світів адресанта. З-поміж орієнтованих 

інтонаційних позитивних власне-питальних висловлень виділено питання-

перепитування, відлуння, реформулювання та питання з експліцитним модусом. 
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Інверсивні й перифрастичні позитивні власне-питальні побудови з імпліцитним 

і експліцитним модусом скеровуються мовцем на можливу негативну відповідь. 

Інтонаційні, інверсивні та перифрастичні невласне-питальні конструкції 

є орієнтованими, оскільки в них наявні модалізатори, які змінюють їхню 

ілокутивну силу, націлюючи адресата на позитивну або негативну відповідь. 

При цьому основна відмінність між інтонаційними, інверсивними  

і перифрастичними побудовами полягає в тому, що в ЗПВ першого типу 

допускається фокалізація як номінального, так і вербального елементів, у ЗПВ 

другого типу – вербального, а у ЗПВ третього типу – фокалізація питального 

звороту est-ce que. 

Модалізатори, які змінюють комунікативну перспективу всіх структурних 

типів власне- і невласне-питальних висловлень модального поля індикатива 

і кондиціоналу розподілено на два класи: ілокутивні маркери (модальні 

прислівники vraiment, évidemment, peut-être, plutôt тощо, "зайві" слова 

(спецальні морфеми: n’est-ce pas, non, hein тощо, предикати думки: croire, 

penser, supposer тощо; самостійні займенники: moi, toi тощо), дискурсивні 

конектори (et, donc, mais тощо), специфічні для умовних ЗПВ предикати думки 

(j’aurais imaginé, on dirait тощо) та ілокутивні формули з модальним значенням 

спонукання до дії (vouloir, pouvoir тощо + інфінітив дієслова, pourquoi pas + 

дієслово в інфінітиві або умовному способі).  

Усі модальні прислівники розташовуються на модальній шкалі різного 

ступеня ілокутивної сили. "Зайві" слова в постпозиції створюють 

"кумулятивний ефект", тобто континуум питання – розповідь. Конструкції 

з препозитивними модалізаторами-морфемами, а також із самостійними 

займенниками-зайвими словами характеризують власне-питальні висловлення. 

Конектори орієнтують власне-питальні і невласне-питальні побудови на зміну 

аргументативної ролі співрозмовника згідно з інтенцією адресанта. У ЗПВ 

виявлено такі типи конекторів: приєднувальні (et), аргументативні (mais, 

pourtant, au contrairе), пояснювальні (parce que), конектори умовності (si), 

висновку (donc, alors), презентативи (c’est...qui/que, voilà).  
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Уживання заперечення у ЗПВ є продуктивним засобом спрямування 

питання на передбачувану відповідь. У власне-питальних заперечних ЗПВ 

реалізується предикативне заперечення, що становить складову частину 

пропозиції (~ р)?, а у невласне-питальних – аргументативне заперечення ~ (р)?, 

яке не входить до складу пропозиції, оскільки мовець дотримується 

позитивного судження, а заперечення використовується для підсилення 

ілокуції. Виокремлено такі типи заперечно-питальних висловлень: власне-

питальні конструкції з предикативним запереченням, контекстуальні ЗПВ, 

невласне-питальні побудови з аргументативним запереченням, поляризовані  

(з маркерами позитивної або негативної полярності: rien, personne, plus, aussi, 

faire mieux, неозначені артиклі тощо), обмежені (ЗПВ, які підлягають 

обмеженню прислівниками pas très, pas tellement, pas assez, pas trop, тощо), 

екзистенційні ЗПВ (з екзистенційними конструкціями il y a, c’est тощо), ЗПВ-

перемикачі розповіді. 

Усі розглянуті типи ЗПВ модального поля індикатива і кондиціоналу  

характеризуються різним ступенем когнітивного дефіциту мовця. До питань 

із повним когнітивним дефіцитом віднесено біполярні власне-питальні 

конструкції, невласне-питальні висловлення з імплікованою модусною 

частиною, ЗПВ у темпоральному кондиціоналі з імплікованою модусною 

частиною, ЗПВ у гіпотетичному кондиціоналі з конектором умовності si  

з експлікованою диктумною частиною та експлікованим або імплікованим 

модусом, ЗПВ у кондиціоналі пом’якшеного бажання без вторинної орієнтації. 

До питань неповним когнітивним дефіцитом зараховано всі власне-  

і невласне-питальні конструкції з експліцитними поляризаторами  

і модалізаторами та складнопідрядні загальнопитальні висловлення з умовним 

конектором si. З-поміж ЗПВ із фіктивним когнітивним дефіцитом виділено 

орієнтовані власне-питальні конструкції з імпліцитним або експліцитним 

модусом (перепитування, відлуння, реформулювання) та ЗПВ-перемикачі 

розповіді другого типу. 
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Отримані результати не вичерпують проблематики цього дисертаційного 

дослідження. Подальше вивчення загальнопитальних висловлень у модальному 

полі індикатива і кондиціоналу в аспекті інтеграції мовних форм у мовленнєву 

діяльність та визначення ролі маркерів модальності у зміні ілокутивної 

орієнтації загальних питань є перспективним у галузі теоретичної граматики, 

теорії інтегративної прагматики та комунікації. Предметом майбутніх студій 

можуть стати комунікативні варіації модальних форм індикатива 

і кондиціоналу, оскільки це дозволить більш глибоко висвітлити синтаксичні, 

семантичні й прагматичні відношення у питально-відповідних конструкціях. 
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