
Вып. 13, 2013 г. 157

В. В. Мозгунов (Донецьк)
УДК 81’42=161.2

МОДАЛЬНІСТЬ СЕМАНТИКИ ВЛАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТА 
ПРЕДИКАТИВНИХ ВІДНОШЕНЬ

Реферат. У статті представлений аналіз особливостей 
модальних значень семантичного поля ВЛАДА. При цьому 
використовуються методи семантичних експлікацій, 
запропоновані А. Вєжбіцькою. Звертається увага на 
взаємозв’язок модальності в логіці та в граматиці. Крім того, 
важко встановити чіткі межі різних типів модальності: 
епістемічної, алетичної, деонтичної. Периферія цих 
модальних значень перетинається, що видно в наведеній 
таблиці, а також у запропонованих формулах модальних 
значень з семантикою ВЛАДА.

Ключові слова: модальність, деонтичні дієслова, семантична 
експлікація, експлікаційна формула, наказ, заборона, повинність.

У нових дослідженнях лексичної семантики багато ува-
ги приділяється проблемі значеннєвої структури висловлення 
(слова), через яку сприймається ієрархія окремих семантич-
них рис (сем), що становлять значення слова. Такий підхід 
до значення як до упорядкованого набору рис спирається на 
твердження, що значення слова не є неподільним цілим, його 
можна розкладати на окремі (елементарні) значеннєві одини-
ці. Відмінності значень слів з близьким значенням або відмін-
ності значення слова з’ясовуються вказівкою на комбінацію і 
вид більш простих значень. Правильний аналіз сем повинен 
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давати можливий повний набір семантичних рис і подати їх 
упорядкований запис. Дослідники зазначають два шляхи про-
ведення аналізу: від більш загальних рис до найбільш окремих 
або навпаки – від окремих сем до більш загальних. А. Граймас 
у своїй концепції значення покладається на теорію семантич-
ного поля [4]. Окреслюючи структуру значення, він вирізняє 
іманентні елементи і такі, які виявляються в мовленні; осно-
вну частину семи (ядерну), а також контекстні семи; структур-
но побудовані набори сем творять значення лексеми, відсут-
ність певних сем розрізняє значення [4, c. 142].

Ю. Апресян значенням слова вважає упорядкований 
набір семантичних ознак [2]. Учений наголошує, що значен-
ня слова є тотожним з усіма спорідненими з ним значеннями, 
якщо в дефініції виступають усі семантичні риси. У свою чергу, 
якщо дефініція буде містити всі семантичні обов’язкові озна-
ки, тоді воно буде відрізнятися від інших подібних значень, 
але не тотожних. Тотожними він вважає ті значення, які мають 
однаковий набір упорядкованих рис. Звертається також увага 
на поняття значеннєвого відтінку: “У більшості випадків через 
значеннєві відтінки розуміємо частини подібних значень” [2, 
c. 54]. Часто при цьому можна зазначити розрізнювальні озна-
ки контекстів, для яких ця відмінність була б облігаторною. 
Один із можливих способів опису таких відмінностей полягає 
у тому, що підкреслюється відповідний компонент словнико-
вої дефініції, який ставиться на перше місце. Таке або інше 
формальне виділення компонентів є обов’язковим як у теорії 
синонімів і лексичних конверсів, так і в теорії лексичної се-
мантики як цілісності.

Істотний вплив на мовознавчу семантику був зробле-
ний при застосуванні в дослідженнях природньої мови ра-
хунку предикатів, який застосовувався у формальній логіці, а 
також трансформаційно-генеративній граматиці Н.Хомського. 
У перший період розвитку транформаційно-генеративна гра-
матика була програмно асемантичною, але дуже швидко ви-
никла потреба її доповнення семантичним елементом, який 
виконував функцію інтерпретації синтаксичної структури, 
генерування синтаксичного елемента. У подальшому пере-
могла концепція виведення поверхневих структур зі структур 
глибинних, які були семантично окреслені – синтаксичний 
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елемент був поєднаний з семантичним елементом. Глибинна 
структура представлялася як предикатно-аргументна структу-
ра. Граматика складається з чіткої системи правил, яка пере-
творює семантичні репрезентації висловлення у репрезентації 
поверхнево-граматичні.

У рамках генеративної граматики часто застосовується 
метод так званих значеннєвих (семантичних) експлікацій. Та-
кий підхід представляє А. Вєжбіцька, яка робить спробу кон-
стрюювати модель універсальної системи мови людської дум-
ки (lingua mentalis) [7]. У семантичному описі мови вона іде 
до визначення списку невизначальних, основних елементів 
мови, які були б придатні до семантичного опису природніх 
мов. До трансформаційних методів схиляється У. Чейф, який 
вважає, що аналіз мови повинен починатися із семантичного 
аналізу [3].

Потребу значеннєвого аналізу у дослідженнях мови 
підкреслює також Дж. Лайонз [5]. Він пропонує визначення 
семантичної структури в категоріях реляцій між словами, які 
входять до складу окремих лексичних субсистем. Ці категорії 
стосуються реляцій подібності, тотожності, протилежності. 
Говориться також про ядерні елементи словника, які дозволя-
ють деривацію цілого засобу лексичних значень мови.

Отже, бачимо, що єдиної теорії значення не існує і кон-
цепція опису значення висловлень природньої мови, різні кон-
цепції і погляди щодо значення і способів його опису щораз 
більше показують явища, яких не могла розтлумачити тради-
ційна граматика.

Модальність, яку розглядають лінгвісти, є дуже склад-
ним явищем, оскільки до неї відносять дуже різні явища. Звід-
си різні внутрішні поділи, класифікації, а також різна терміно-
логія, яка важко піддається перекладу. Незважаючи на все це, 
можна зауважити два основних напрямки дослідження щодо 
потреби виділення двох сфер явищ: з одного боку, модальнос-
ті, пов’язаної з формальним типом висловлення (розповідні, 
питальні, окличні), яка застосовується у класифікації усіх 
речень – така модальність є облігаторною ознакою речення; і 
друга сфера, пов’язана з вираженням ставлення автора вислов-
лення (який може бути тотожний або відмінний з граматичним 
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підметом речення) до висловлюваного змісту, який сприйма-
ється автором як спланований, бажаний, обов’язковий або 
можливий.

У подальшій роботі, присвяченій деонтичним предика-
там, приймаємо без дискутування на цю тему твердження про 
існування реченнєвої модальності як облігаторного елемента 
кожного речення – основної формальної одиниці висловлен-
ня. Водночас  пам’ятаючи про те, що реченнєва модальність 
є лише елементом модальності тексту, є тим засобом, що тво-
рить текст. Розглядаємо цей тип модальності як універсальну 
категорію, притаманну кожній мові, оскільки автор завжди має 
якесь ставлення до висловлюваного змісту: розповідає (знайо-
мить), питає, вимагає. У свою чергу засади, на які спираємо-
ся, відносяться до іншого типу модальності, яку розглядаємо 
як факультативну семантичну категорію, яка сприймається у 
зв’язку з виділенням так званих можливих світів, у яких події, 
що описуються в реченні, можуть або мусять відбуватися. У 
зв’язку з цим факультативна модальність розпадається на три 
пити: деонтична, епістемічна і алетична.

Деонтична модальність відноситься до світу норм і оці-
нок і стосується дій людини, які з волі індивідуального або 
збірного діяча наказані її або дозволені. Деонтичні предикати 
обов’язок, дозвіл, заборона мають свої лексичні показники у 
вигляді основних модальних дієслів могти, мусити, повинен, 
можна, а також дієслів та інших лексем, що виражають наказ, 
заборону і дозвіл. 

Епістемічна модальність відноситься до світу переко-
нань автора і стосується ступеня впевненості у висловлюва-
них ним судженнях. У цьому світі подія, про яку йдеться у 
реченні, представляється як певна, правдоподібна, сумнівна, 
неправдоподібна. Основні епістемічні предикати: можливий, 
нефальсифікований і фальсифікований можуть мати різні лек-
сичні показники.

Алетична модальність стосується світу зовнішніх по-
дій, зовні об’єктивних, щодо яких автор начебто має ставлен-
ня констатації: твердження існування причиново-наслідкового 
зв’язку між двома подіями. Насправді ж важко погодитися із 
тим, що будь-яка людина може констатувати “об’єктивно існу-
ючі речі”, особливо, якщо враховувати егоцентричні теорії сучасної 
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психології, за якими світу поза людиною не існує, світ – це, 
перш за все “я в світі і світ у мені”. Суб’єкт не може ставитися 
до цього об’єктивно. Прикладом може бути банальність типу: 
Іде дощ. Для когось він іде, хтось інший скаже: накрапає. А 
ще інший може висловити до конструкції Іде дощ як синоні-
мічну: Дощ хлище; або Дощ періщить. А реальна дійсність 
буде однаковою. Насправді опади будуть однакової сили в усіх 
чотирьох випадках. Змістом цих подій, пов’язаних каузатив-
ними реляціями, є явища, що не залежать від волі або пере-
конання автора. Взаємна детермінація виникає з їх іманент-
них ознак. Центральними поняттями алетичної модальності є: 
обов’язковість, можливість, неможливість.

Деонтична модальність стосується обов’язковості або 
можливості виконання дії з огляду на ставлення суб’єкта 
модальності Х (Х визначає можливість або обов’язковість 
виконання Y-ом дії Z через ствердження обов’язку або до-
зволу). Основні деонтичні предикати обов’язок, заборона, 
дозвіл (є обов’язковим, є дозволеним, є забороненим) пред-
ставляються в природній мові основними модальними ді-
єсловами мусити, повинен, могти, можна, дієсловами, що 
означають наказ, заборону і дозвіл, а також їх дериватами.

Основи, пов’язані з алетичною і епістемічною модальніс-
тю, а також їх мовні показники не будуть предметом аналізу за-
раз. Зазначимо лише найзагальніші риси подібності і відмінно-
сті між модальностями таких типів і деонтичною модальністю. 

І логіки, і лінгвісти звертають увагу на існування анало-
гії між модальностями різних типів:

Модальність 
алетична

Модальність 
епістемічна

Модальність 
деонтична

Основні 
лексичні 
одиниці

Обов’язковість Певність Обов’язок Мусить
Можливість Правдоподібність Дозвіл Може
Неможливість Заборона Не може

Як видно, аналогії дуже виразні. Відношення 
обов’язковості до можливості є таке саме, як обов’язку до до-
зволу і як певності до правдоподібності. 

Мовні відповідники представлені в таких прикладах:
(1) Іван мусить спати = Іван не може не спати
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(2) Неправда, що Іван мусить спати = Іван може не 
спати = Іван не мусить спати

(3) Іван мусить не спати = Неправда, що Іван може 
спати = Іванові не можна спати

Проте існують певні відмінності між модальністю але-
тичною і епістемічною і модальністю деонтичною.

Алетична і епістемічна обов’язковість стосується 
правдивості речень – деонтична, у свою чергу, відноситься 
до обов’язку виконання актів, які встановлюються ініціато-
рами цих обов’язків, що мають певні права до їх ініціації. За 
Дж.Лайонзом, коли покладаємо на когось обов’язок (або забо-
рону) якоїсь дії Z, то не описуємо актуального чи майбутнього 
виконання цієї дії [5]. Тим, що описуємо, є стан речей, наяв-
ний у тому випадку, якщо дія Z буде виконана. Тому директиви 
(накази) можна аналізувати як висловлення, у яких хтось на-
кладає на когось обов’язок здійснення змісту наказаного. Тому 
поняття правди/неправди є нерелевантним для аналізу наказів 
(заборони, дозволу). 

Друга відмінність полягає в тому, що існує тісний 
зв’язок між деонтичною модальністю і майбутнім часом: а 
саме правдивість деонтично модалізованого змісту пропози-
ції визначається щодо певного моменту T2, пізнішого ніж мо-
мент Т1, у який обов’язок (деонтична обов’язковість) кимось 
визначається. Момент Т1 мусить випереджати Т2 і мусить 
бути одночасним з моментом Т0, у якому обов’язок був пере-
даний комусь, хто зобов’язаний його виконати. Встановлення 
обов’язку (заборони, дозволу) може настати раніше від мо-
менту передачі його адресатові Y, проте, поки Y про нього не 
знає, немає ситуації обов’язку, наприклад: Іван мусить раніше 
піти спати, але Івана в цей момент немає, або він не чує. Такі 
випадки не будемо брати до уваги, їх описуємо тоді, коли той, 
хто встановлює деонтичну ситуацію наказу, заборони чи до-
зволу одночасно передає її деонтичному адресатові, причому 
час акту мовлення може бути різний, пор.: 

(4) Закрий двері! 
(5) Ти повинен замкнути двері.
(6) Наказую тобі, щоб замкнув!
(7) Мама наказала йому одягнути шапку.
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У реченнях (4)–(6) момент комунікації наказу є одно-
часним з моментом зобов’язання і моментом мовлення, у свою 
чергу результат виконання наказуваної дії буде пізніше. Речен-
ня (7) є текстом про наказ, який видавався раніше. Отже, мож-
на стверджувати, що хтось був//буде зобов’язаний виконувати 
Z раніше чи пізніше, ніж про це говоримо, наприклад:

(8) Учора я вимагав від тебе відповіді (від учора ти 
зобов’язаний дати мені відповідь).

(9) Завтра накажу тобі вибити килимки (Завтра бу-
деш зобов’язаний…).

У свою чергу, звичайно неправильними є речення, у 
яких час виконання наказу випереджає час його появи, напри-
клад:

(10) Мусиш вчора навести порядок.
(11) Мусиш вчора віддати книжки.
Нарешті третя відмінність між епістемічною і алетич-

ною обов’язковістю з одного боку, і деонтичною, з другого, 
полягає в тому, що деонтична обов’язковість є каузованим ста-
ном, має свою причину, тобто, якщо певний Y має обов’язок 
виконання дії, або є причиною стану Z, то завжди є хтось (або 
щось), хто визначає цей обов’язок. 

У філософії, етиці, а також у роботах, що стосуються 
деонтології певних професій (лікар, правник) говориться про 
моральний чи юридичний обов’язок. Для лінгвіста краще ши-
роко говорити про зміст наказаного, без зазначення розряду 
обов’язку. Те, чи зміст наказу виражає юридичний чи мораль-
ний обов’язок, залежить від його семантичного наповнення, 
з одного боку, а з іншого, – від того, до якої сфери (права чи 
моралі) відносять його обидва учасники деонтичної ситуації: 
автор і адресат. Звичайно, характер обов’язку є культурно зу-
мовленим і часто зв’язаний з інституціональними формами 
поведінки. Розряди обов’язку можна виділити, зазначаючи їх 
джерело. Джерелом обов’язку може бути людина, група лю-
дей, право, звичай, які представляють прояв колективної волі. 

Предикати наказу, заборони і дозволу становлять від-
повідники основних деонтичних значень, а їх лексична реа-
лізація може бути як у вигляді дієслів (вважаються основни-
ми одиницями), які передають тільки модальний зміст, так і 
дієсловами більш складного змісту, які разом зі своїми додатковими 
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лексичними значеннями можуть бути згруповані навколо де-
онтичного значення мусити, могти, повинен.

Волютивний предикат приймається як невизначальний 
семантичний елемент, що лексично представляється словами 
хотіти, мати бажання.

Мовознавці не погоджуються щодо того, чи це елемен-
тарні вислови, робилося декілька спроб визначення їх значень, 
у яких представлені аргументи, щоб визнати лексему хотіти 
невизначальною, або навпаки, говорили про її неелементар-
ний характер (зазначаючи принаймні два можливих значення: 
хотіти 1 – пасивне, як у висловленні Мені хочеться, і хотіти 
2 – активне, пов’язане з певними інтелектуальними настано-
вами). 

Ми не будемо додавати якихось своїх зауважень до цієї 
дискусії. Для потреб нашого дослідження визнаємо інва-
ріант хотіти основною одиницею, що представляє волю 
особи, яка визначає обов’язок для іншої особи (Х хоче, 
щоб Y зробив Z). Наявність волі приписуємо також адре-
сатові наказу. В експлікаціях будемо намагатися показа-
ти відповідність або невідповідність волі обох учасників 
ситуації наказу. 

З предикатом волі пов’язаний використовуваний в 
наших експлікаціях оцінний предикат добрий // поганий 
(Z є добре // Z є погане). Зміст події Z підлягає вартнісній 
оцінці і може бути визнаний добрим чи поганим для Х 
і//або Y, чи з огляду на якісь обставини. Вважаємо, що 
категоричність наказу/заборони пов’язана зі ступенем 
вартісної оцінки: наказ/заборона є більш категоричною, 
якщо більш негативно оцінюється результат невиконан-
ня наказаної дії. Оцінка добрий/поганий розглядається 
умовно як певні пункти на шкалі вартостей, нейтраль-
ним пунктом якої є нуль (ні поганий, ні добрий, як го-
ворить Я. Пузиніна, “такий собі”) [6]. Вони визначають 
кількість посередніх ступенів, для яких українська мова 
не створила окремих лексичних засобів і описує ступе-
ні “синонімічного ряду” за допомогою висловлень типу: 
трохи ліпший, ще гірший, найгірший. Я. Пузиніна подає 
таку схему шкали вартостей:
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АНТИВЗІРЕЦЬ     В З І Р Е Ц Ь -
Цінності негативні      0  Цінності позитивні

         ↓                                     ↓                           ↓                            ↓                                  ↓

дуже негативн.          негативн.         такий собі          позитивн.         дуже позитивн.

Взірці і антивзірці характерні для моральних, естетич-
них, утилітарних оцінок. Більш докладні характеристики оці-
нок добра і зла не ставилися за мету роботи, тому застосо-
вуваний тут семантичний елемент позитивної чи негативної 
оцінки представляє найзагальнішу характеристику добра як 
певного корисного стану і зла як окреслення стану некорис-
ного (якого хочемо уникнути) для учасників ситуації наказу. 

Таке спрощення необхідне для подальшого моделю-
вання семантичного шару висловлення таким чином, щоб у 
цій моделі могли бути представлені всі елементи значеннєвої 
структури. Проте, розуміємо, що вартісна оцінка є складним 
ментальним процесом. Події (стан речей чи предмети) оціню-
ються з огляду на якісь притаманні їм риси, причому це оціню-
вання має наче б то подвійний характер: суб’єктивний (з огляду 
на особисті, одиничні потреби, які зумовлюють загальну оцін-
ку добрий/ поганий і певну волютивну настанову, що виникає з 
такої оцінки: хочу, бо так для мене добре, або не хочу, бо так для 
мене погано) і об’єктивний, коли основою оцінки є не особис-
та потреба одиниці, а культурно зумовлені правові чи моральні 
норми, коли береться до уваги загальна користь. У результаті 
такої подвійної оцінки особа може хотіти того, що вважає ко-
рисним для себе, або може хотіти чогось, що вважає нейтраль-
ним чи навіть поганим для себе, але оцінює позитивно з огля-
ду на когось іншого (суспільна користь, норми звичаїв, право).

Волютивний предикат разом з імплікованими аргумен-
тами – особовим Х, а також аргументом події реалізує пред-
икатно-аргументне вираження Х хоче, щоб Y зробив Z. Розгля-
даємо це як речення семантичної метамови, що є елементом 
експлікації. Предикат ВОЛЯ Х будемо розглядати як одну із 
семантичних ознак аналізованих дієслів.
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Оцінні предикати добрий/поганий разом зі своїми особо-
вими аргументами Х (чи Y), а також аргументом події Z реалізує 
речення: Z є добре для Х, або Z є погане для Х. Вони виступають 
елементами наших експлікацій. Оцінний предикат ДОБРИЙ 
або ПОГАНИЙ є однією із семантичних ознак дієслів наказу, за-
борони, дозволу (входить до складу значення ‘обов’язковість’). 

В експлікації висловлень з дієсловами наказу будемо 
використовувати елемент ВЛАДА. Він представляє предикат 
відношень, у яких перебувають учасники ситуації наказу (за-
борони, дозволу). У такій, що деонтичному діячеві притаманна 
певна ознака, завдяки якій ці реляції є незворотною, тобто де-
онтичний діяч видає накази, встановлює обов’язки, натомість 
деонтичний об’єкт їм підлягає, тобто зобов’язаний виконати 
дію, яка йому наказується або йому можна виконати дозволе-
ну дію. Ця ознака може виникати з певних інтерперсональних 
ситуацій і визначати місце, яке обіймають учасники ситуації у 
суспільній ієрархії: це може бути влада інституціональна (мо-
нарха, військова, адміністративна, батьківська). Влада деон-
тичного діяча над деонтичним об’єктом може виникати з того, 
що деонтичному діячеві притаманні такі ознаки, як мораль-
ний авторитет, знання тощо (але не сила чи фізична перевага), 
і саме вони визначають те, що він у стані встановлювати по-
винності. Для таких реляцій між деонтичним діячем і деон-
тичним об’єктом умовно приймаємо загальну ознаку ВЛАДА. 
Уточнення (додаткові характеристики) такої влади дозволя-
ють пояснити, чому прийнятними є речення типу: Директор 
наказав підлеглому підготувати звіт, у свою чергу речення 
типу: Підлеглий наказав директорові підготувати звіт розцінюється 
як сигнал порушення певного стабільного укладу, наприклад, сус-
пільного. Так само: Батько наказав синові повернутися раніше. На-
томість речення: Син наказав батькові повернутися раніше – якщо 
його розглядати поза контекстом і конситуацією, тлумачимо як вияв 
порушення традиційної норми, за якою батькам належить право вста-
новлення обов’язків для своїх дітей, а не навпаки. Порівняймо також 
речення, яке може бути реакцією деонтичного об’єкта на виданий 
йому деонтичним суб’єктом наказ: Не маєш права мені наказувати!

Предикат ВЛАДА імплікує два особових аргументи Х, 
Y і реалізує речення: Х має владу над Y, яке буде наступним скла-
довим елементом значеннєвої структури деонтичних дієслів.
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Дж.Лайонз звертає увагу на інструментальну функцію 
мови і зазначає, що мовні висловлення в інструментальній 
функції регулюють поведінку одиниці (і суспільства) через 
накази і заборони [5]. Якщо адресат визнає авторитет або силу 
того, хто видає накази, і якщо розуміє їх іллокутивний зміст, то 
він буде знати, що повинен діяти або утриматися від дії. Автор 
звертає увагу на зв’язок наказів і заборон з оцінками, наприклад:

(12) Не бреши!
(13) Забороняю тобі говорити неправду.
(14) Не можна говорити неправду.
А також:
(15) Погано говорити неправду.
(16) Ти не повинен говорити неправду.
(17) Якщо будеш говорити неправду, тебе покарають.
Обов’язки (накази і заборони) можуть мати різну по-

верхневу структуру. Дж. Лайонз звертає увагу на паралелізм 
між обов’язковістю// можливістю і обов’язком//дозволом, 
який використовується в усіх системах модальних логік: якщо 
Х зобов’язаний зробити А (де А – індивідуальний акт), то не 
дозволяється не-А; а також: якщо Х не зобов’язаний до А, то 
йому дозволяється не-А. 

Цікавим є твердження, що речення можуть не лише ви-
ражати обов’язки, але і транслювати накази, наприклад: якщо 
Х покладає на Y обов’язок у формі: Відкрий!, то його, Х-а, іл-
локутивний акт може по-різному бути скерований до Y, через 
посередника Z, який скажеY: Х говорить тобі, щоб ти…; або: 
Х наказує тобі, щоб ти…; або: Х говорить тобі, що ти му-
сиш…

Форма 3-ї особи деонтичного дієслова може розгляда-
тися як така, що передає наказ від когось до когось. Нарешті, 
можемо додати приклад формалізованої семантичної інтер-
претації деонтичного значення могти і мусити. Могти=Х 
може Y: якщо Х зробить так, що Y, то буде в такому стані, 
який Х, або мовець, або вони обидва не оцінюють негативно. 

Х повинен Y: Якщо Х не зробить так, що Y, то буде в 
певному стані, який Х, або мовець, або вони обидва оцінюють 
негативно. Такий стан може розглядатися як певного виду 
санкція, наприклад, етична, правова, суспільна, звичаєва. 
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Це опис дієслів із зазначенням їх функції у глибинній 
структурі без з’ясування поверхневих синтаксичних явищ. Не 
зазначається, що повинність є станом, каузованим якимось 
джерелом волі, але звертається увага на елементи оцінки на-
слідків нереалізації наказаного змісту, а також на часову за-
лежність між наказом і реалізацією наказаного стану.

Наша пропозиція експлікації значень основних деонтич-
них лексем мусити, повинен, могти спирається на твердженні, 
що деонтична модальність відноситься до світу обов’язкових 
чи дозволених людських дій. Обов’язок і дозвіл – це стани, які 
спричиняються діячем, що має волю і авторитет (владу) (може 
ним бути одиниця або група людей). Тому передбачаємо, що 
завжди існує якийсь Х, який є суб’єктом обов’язковості (або 
можливості) діяльності певного Y. Обов’язковість у такому ас-
пекті є аргументом каузативної реляції, яка може передаватися 
формулою:

(Х Caus (Y МУСИТЬ Z)) = Y МУСИТЬдеонт Z
Аналогічно, деонтична можливість може бути також 

представлена формулою:
(X Caus (Y МОЖЕ Z)) = Y МОЖЕдеонт Z, де:
X – особа, що видає наказ;
Y – особа, що має обов’язок (адресат наказу);
Z – реченнєва пропозиція, що виражає зміст наказу.
Формула (Х Caus (Y МУСИТЬ Z)) описує причиново-

наслідкові реляції, встановлені релятивним предикатом, що 
лексично представляється так: спричинити:

Х спричиняє + що + Y мусить Z + (за наказом Х / за 
бажанням Х), 

де предикативне висловлення Y мусить Z є аргументом 
події вищої предикатно-аргументної структури. Суб’єктивним 
аргументом є X, виражений особовим іменником.

Предикати наказу, заборони чи дозволу, що імпліку-
ють особового діяча (Х), і особового виконавця (Y) є особли-
вим засобом вираження каузативних реляцій. Структура Y му-
сить Z може бути представлена реченнями:

(18) Ганна мусить бути на зборах.
(19) Юрко мусив підготуватися до екзамену.
Це повні (комплектні) речення, їх зміст є, проте, неод-

нозначним. Поза контекстом, в ізоляції, їх можна тлумачити 
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епістемічно як конструкції, що виражають ступінь переконан-
ня мовця щодо правдивості немодалізованого пропозиційного 
змісту. Вони можуть означати:

(18а) Х є переконаний, що Ганна на зборах.
(19а) Х є переконаний, що Юрко підгутувався до екза-

менів.
Речення (18), (19) можуть також виражати наявність 

обов’язку, який визначає автор:
(18б) Х спричиняє, що Ганна мусить бути на зборах.
(19б) Х спричинив те, що Юрко мусив підготуватися 

до екзамену.
Речення (18), (19) можуть також інформувати про наяв-

ність певної загальної обов’язковості (алетичної), яка розгля-
дається як об’єктивна, не спричиняється нічиєю волею: існує 
якась об’єктивна причина того, що обов’язково повинно бути 
Z:

(18в) Є якийсь об’єктивний привід для того, що Ганна 
мусить бути на зборах.

(19в) Щось стало причиною того, що Юрко мусив під-
готуватися до екзамену.

Такі інтерпретації значення речень (18), (19) можливі 
лише тоді, коли це ідентичні реалізації іншої семантичної 
структури, тобто існують три різних глибинних структури, з 
яких виводиться однакова поверхнева форма. 

У поверхневій структурі речення можуть виявлятися 
додаткові змісти, які дозволяють однозначно окреслити се-
мантику мусити, як деонтичну, наприклад:

(20) Ганна мусить бути на зборах за бажанням свого 
керівника.

(21) Ганна мусить бути на зборах, бо інакше отримає 
догану.

(22) Ганна мусить бути на зборах, бо її колеги дали 
таке доручення.

(23) Ганна мусить бути на зборах, хоч і не хоче, але її 
начальник хоче, щоб вона прийшла.

(24) Ганна мусить бути на зборах, бо інакше не діз-
нається про багато важливих речей, а це для неї може бути 
погано.
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(25) Ганна мусить бути на зборах, оскільки керівник 
сказав їй, що вона мусить прийти, бо якщо не прийде, тоді 
буде покарана.

Раніше було встановлено, що елементи змісту, які можуть 
виявлятися на рівні речення, становлять частини його смислу і бу-
дуть розглядатися як елементи структури предиката. Ці елементи 
записуємо у вигляді речень, створених семантично простішими пре-
дикатами. Тому пропонуємо виділити такі компоненти деонтичного 
значення дієслова мусити:

Існує певний Х.
Х має владу над Y.
Х хоче, щою Y зробив Z.
Якщо Y не зробить Z, то Х зробить Z1.
Z1 є поганим для Y.
Елементи 1, 2, 3 не підлягають облігаторній структураліза-

ції, але роблять можливою однозначну деонтичну інтерпретацію 
дієслова. Тому слід визнати їх облігаторними елементами значення 
предиката мусити. Їх також можна визнати пресупозицією, тобто 
обов’язковими елементами вживання висловлення. 

Кон’юнкція виділених таким чином компонентів створює ек-
сплікаційну формулу цього дієслова: 

{(Exx)
(Autx,y)
(Volx, (Agy,z))
(~ Agy,z Agx,z1)
(V- z1,y)
де:
Ex – екзистенційний предикат ІСНУВАТИ;
Aut – предикат ВЛАДА;
Vol – волюнтативний предикат ВОЛЯ;
Ag – предикат дії ДІЯ;
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В. В. Мозгунов 
МОДАЛЬНОСТЬ СЕМАНТИКИ ВЛАСТИ КАК 
ЭЛЕМЕНТА ПРЕДИКАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В статье представлен анализ особенностей модальных 
значений семантического поля ВЛАСТЬ. При этом используются 
методы семантических экспликаций, предложенные 
А. Вежбицкой. Обращается внимание на взаимосвязь 
модальности в логике и грамматике. Кроме того, следует 
отметить проблему определения границ между разными типами 
модальности: эпистемической, алетической, деонтической. 
Периферия этих модальных значений пересекается, что видно 
из представленной таблицы, а также из предложенных формул 
модальных значений с семантикой ВЛАСТЬ. (Филологические 
исследования, вып. 13, 2013, с. 157-171)

Ключевые  слова: модальность, деонтические глаголы, 
семантическая экспликация, экспликационная формула, приказ, 
запрет, повинность.

V. V. Mozgunov
MODALITY  SEMANTICS AUTHORITY AS A PART OF PRE-
DICATIVE RELATIONS

The article represents analysis of peucliarities of modal meanings 
of semantic field AUTHORITY. This analysis applies method of se-
mantic explications, proposed by A. Wierzbicka. The attention is paid 
to correlation between logic and grammar modality. Clear limits of 
different modality types: episthemic, alethic, deonthic –  can  also be  
harldy defined. The circumference of modal meanings intersects, as 
it can be seen in the table below and in proposed formulae of modal 
meanings with AUTHORITY. (Philological researches, ed. 13, 2013, 
p. 157-171).

Key words: modality, deonthic verbs, semantic explication, expli-
cation formula, order, prohibition, duty
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