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Досліджено емоційно-експресивний тип модальності на матеріалі сучасного 
українського й арабського публіцистичного текстів. Визначено інтонаційні засоби 
вираження емоційно-експресивної модальності, а також її стилетвірну роль в 
українській та арабській публіцистиці.
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Постановка проблеми. Модальність, попри різноманіття лінгвістичних трактувань, 
традиційно визначають як функціонально-семантичну категорію, що виражає різні види 
відношення висловлення до дійсності, а також різноманітну кваліфікацію мовцем 
того, про що йдеться в повідомленні [1: 189–190; 9: 303]. Антропоцентричність 
природи модальності як категорії для позначення різних відношень мовця розширює 
її змістові межі настільки, що охоплює не лише різні типи інтелектуальної інтерпретації 
інформаційної основи повідомлюваного, але й також усі можливі засоби його 
суб’єктивної обробки [13: 231–233; 17; 20: 109]. Як наслідок, актуальність дослідження 
лінгвістичної модальності мотивована потребою уточнення семантики цієї категорії 
та засобів її вираження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманіття лінгвістичних трактувань 
модальності (наприклад, функціонально-семантичне [21: 367–368] чи семантико-
прагматичне [1: 190] визначення) загалом об’єднує їхня антропоцентричність [1: 190], 
що (як уже було зазначено) надто розширює змістові та формальні межі цієї категорії. 
Одним із можливих способів обмеження узагальненого формально-семантичного 
статусу модальності є опертя на її функціонально-стилістичну роль у тексті, зокрема 
публіцистичному – українському (УПТ) й арабському (АПТ). У такому випадку 
модальність постає стилетвірним елементом публіцистики, пов’язаним, зокрема, з 
емоційно-експресивним впливом на адресата [4: 115; 6: 196; 7: 331; 15: 272; 19: 511; 
21: 539].
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Виклад основного матеріалу. У досліджуваному матеріалі джерелом емоційно-
експресивної модальної семантики можна вважати інтонацію, виражену у відповідних 
графічно-розділових, пунктуаційних засобах. Знаками оклику, наприклад, в українському 
публіцистичному тексті втілюються такі авторські відношення:

• модально-позитивні очікування, у контексті авторських розчарувань (при-
клад 1: “[…] 10 років тому ми вважали цього балакуна [«Ющенка»] не-
зламним витязем. Думали: ось вона, совість нації! А совість нації тоді, як 
пригадуєте, підписала гнівного листа проти руху «Україна без Кучми»” 
[3: 10]);

• модально-негативне спонукання (приклад 2: “Тож антиконституційний і ан-
тидержавний законопроект, яким «запущено механізм, що порве державу» 
(Максим Стріха), необхідно рішуче відхилити!” [18]). 

В арабській публіцистиці знак оклику здатний втілювати модально-негативну 
семантику обурення (приклад 3: “Hunā kānat hazīmatu-l-ĝuzāti bi-r-raĝmi mimmā ĥarabū 
wa qatalū wa hadamū!” – “Тут [у Дженіні (Ğanīn)] була поразка завойовників, попри те, 
що вони нищили, вбивали і руйнували!” [29]). 

Питальна ж інтонація – як риторичний засіб активізації уваги адресата, апеляції 
до його точки зору з метою налагодження зворотного зв’язку – в українському 
публіцистичному тексті втілює:

• модально-негативні докоряння (приклад 4: “Чи не час українській владі пе-
рестати дратувати світ?” [2]); 

• здивування (приклад 5: “Чому люди мають дотримуватися, захищати чи 
відстоювати те, що за них написала група професійних юристів, а ухвалила 
Верховна Рада, недовіра людей до якої 1996 року на 52,5 % перевищувала 
рівень довіри?” [5]);

• сарказм адресанта (приклад 6: “Чи не поставити нам в Україні пам’ятник 
жертвам аборту? Мені уявляється, що це мав би бути величезний шлунок з 
іще більшими загребущими руками. […] Правда, під ним варто ще зобразити 
жадібні лики багатьох жертв того негуманного гінекологічного діяння. Пев-
не, там мали б зайняти місце чимало наших політичних діячів […]” [12]). 

В арабському матеріалі дослідження питальна інтонація виражає модально-
негативне обурення (приклад 7: “Hali-’ntahat bi-l-fi ‘li mağzaratu Ĝazza? Wa hal sa-takūnu 
dimā’u-l-’abrayā’i mina-l-’aţfāli-r-ruđđa‘i wa-s-sayyidāti wa-l-musinnīna wa ĝayri-him min 
muwāţanī Ĝazza hiya ’āĥirun mā tasfi qu-hu ’Isrā’īlu min dimā’in? Hal kānat ’Isrā’īlu fī 
ħāğatin māssatin ’ilā kulli hāźā-d-damāri, wa ’ilā ’irāqati kulli tilka-d-dimā’i li-tabda’a ţarīqa-
s-salāmi?” – “Чи насправді завершилась різня в Газі? Чи буде кров невинних грудних 
дітей, жінок, літніх людей та інших мешканців Гази останньою, яку проливає Ізраїль? 
Чи була в Ізраїлю нагальна потреба в усій цій розрусі та пролитті всієї тієї крові, щоб 
почати шлях до миру?” [27]). 

Натомість крапки (кількість яких в українській мові традиційно-фіксована і 
становить три, однак в арабській, – унаслідок, зокрема, нестандартизованості пунктуації 
[22: 443; 23: 101], може сягати від двох до трьох (чи навіть чотирьох [25: 22–23])) 
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стають засобом вираження очікувальної інтонації у модальній семантиці погрози і в 
українському (приклад 8: “Тектонічні зміни в свідомості українських мас полягають 
у тому, що від цілковитої апатії, зневіри і впевненості, що правди в країні немає […] 
пересічні українці переходять до дієвої ненависті та самосуду. […] Історія українського 
народу дає багато інформації для таких роздумів […]. Коли влада перетворюється на 
антивладу, втрачаючи залишки функціональної корисності для мас, скрізь, не лише 
в Україні, виникають певні громадські компенсатори. […] Цей вулкан уже близький 
до виверження…” [11: 48]), і в арабському матеріалі (приклад 9: “’Uqtul yā Mursī-l-
mişriyyīna wa ’am‘in fī-l-qatli, wa lākin ’i‘lam ’anna-l-qatla lan yaħmiya-ka min maşīri-ka wa 
lan yaqđiya ‘alā-ś-śawrati. Risālatu-ka waşalat yā Mursī wa bi-qadri qatli-ka li-l-mişriyyīna 
fa-’inna radda-ś-śawrati ‘alay-ka sawfa yaşilu-ka qarīban.. ’Aqrabu mā tataşawwaru” – 
“Вбивай, Мурсі, єгиптян, ретельно вбивай, однак знай, що вбивства не захистять тебе від 
власної долі і революцію не знищити. Послання тобі, Мурсі, відправлено і скільки б ти 
не вбивав єгиптян, відповідь революції буде швидко… Швидше, ніж ти уявляєш” [24]).

Окрім вищевказаних інтонаційних засобів, в українському й арабському 
публіцистичному текстах для увиразнення авторських модально-аксіологічних відношень 
так само ще використовують лапки. З одного боку, вживання лапок в українському 
матеріалі дослідження вказує на цитування (приклад 10: посилання на “московських 
колег” як авторів неологізму “христочекісти” – “Мене не влаштовує й ніколи не влаштує 
так зване політичне православ’я в поєднанні з інтенсивною господарською діяльністю. 
Попи на мерседесах. Владики – за сумісництвом консультанти й водночас обслуга 
кремлівських чиновників. «Христочекісти», як влучно їх називають московські колеги” 
[14: 17]) і становить засіб логіко-аргументаційної організації тексту та, відповідно, 
модальних відношень у ньому. З іншого боку, власне модально-виражальна функція 
лапок в українській публіцистиці проявляється у: 1) втіленні сумніву щодо сутності 
об’єктів повідомлення (приклад 11: сумнів у “позитивних сигналах”, “системних 
зрушеннях” та “комплексних перетвореннях”, що трансформується у модально-негативну 
оцінку “пустопорожніх слів” – “[…] з вуст гаранта лунають пустопорожні вислови про 
«позитивні сигнали», «системні зрушення» та «комплексні перетворення», які навряд чи 
до кінця зрозумілі аудиторії, котрій призначаються, але мають створити в неї відчуття 
того, що в державі все під контролем” [8: 8]); 2) втіленні іронії, що, за умови модально-
негативної оцінки її об’єкта, перетворюється на сарказм (приклад 12: “«використовувати 
[Верховну Раду] за призначенням»” – “Верховну Раду, перефразовуючи згаданого вище 
Володимира Олійника [«речник від правлячої партії”»], регіонали «використовують 
за призначенням». Серед найбільш резонансних останніх рішень – ухвалення трьох 
законопроектів, які начебто мають стимулювати інвестиційну діяльність у пріоритетних 
галузях економіки, а насправді фактично відновлюють спеціальні економічні зони, які в 
першій половині 2000-х років уже були інструментом ухиляння від сплати податків для 
підприємств обраних людей” [16: 6–7]); 3) позначенні переносного значення слова, що 
використовується для модальної оцінки об’єктів повідомлення (приклад 13: модально-
негативна оцінка в асоціативному зв’язку лексем – “кочубеї” – “зрадники”, “Ющенко” – 
“найбільший «кочубей»”: “Ющенко, геть позбавлений здатності до об’єктивного 
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критичного ставлення до своєї особи, цей полководець української поразки, могильник 
Майдану і Помаранчевої революції критикував «кочубеїв» (зрадників), не відчуваючи, 
що сам об’єктивно став найбільшим «кочубеєм», який здав країну цій зграї” [10: 21]).

В арабському матеріалі дослідження, подібно до української публіцистики, 
лапки вживаються, зокрема, для цитування, пов’язаного з утіленням логічної 
аргументованості авторських модальних відношень (приклад 14: посилання на думку 
Мішеля Варшавського: “[…] yaqūlu: «Taħta rukāmi buyūti-nā fī Ĝanīn wa Nāblus lam 
yudafan mustaqbala-nā faqat, bal mustaqbala-hu wa mustaqbala’Isrā’īla»’išāratu wāđiħatu-
l-maĝzā wa muqni‘atu-l-manţiqi, fa-hāźā-l-‘anfu-l-‘unşuriyyu li-l-’iğtiyāħi-l-’isrā’īliyyi 
’awda‘a fī bāţini-l-’arđi-l-fi lasţīniyyati bi-l-fi ‘li śa’ran hā’ilan lan yahda’a ’illā bi-’ğtiśāśi 
mani-’rtakaba-l-ğarīmata sawā’an ‘alā mustawā-l-’afrādi ’aw ‘alā mustawā-t-tarkībati-l-
muğtami‘iyyati ’aw-s-siyāsiyyati” – “[Ізраїльський письменник Мішель Варшавський 
(’al-kātibu-l-’isrā’īliyyu Mīšīl Fāršūskī)] каже, що: «Під завалами наших будинків 
у Дженіні та Наблюсі було поховано не лише наше майбутнє, але і його [Шарона 
(Šārūn)] – ізраїльського прем’єр-міністра станом на час написання автором статті 
– липень 2002 року] майбутнє і майбутнє Ізраїлю» – значення цього натяку ясне й 
логіка переконлива; це расистське насильство ізраїльської інвазії, насправді, заклало 
в нутро палестинської землі колосальну помсту, що ніколи не згасне, допоки ті, хто 
скоював цей злочин, не будуть знищені незалежно, чи це окремі особи, чи суспільні 
або політичні структури” [28]), а також для втілення переносного значення лексеми з 
метою модальної оцінки її об’єкта позначення (приклад 15: модально-негативна оцінка 
“держави «Ізраїль»” – “dawlatu «’Isrā’īla»” – як “расистської і терористичної держави 
№ 1” (’ad-dawlatu-l-‘unşuriyyatu wa-l-’irhābiyyatu raqmu wāħidin): “[…] ’aşbaħat dawlatu 
«’Isrā’īla»-d-dawlata-l-‘unşuriyyata wa-l-’irhābiyyata raqma wāħidin ‘alā wağhi-l-kurrati-
l-’arđiyyati […]” – „[…] утворилася держава «Ізраїль» – расистська і терористична 
держава № 1 на поверхні земної кулі […]” [26]).

Висновки. Отже, графічно-інтонаційні засоби – виразники емоційно-експресивних 
відношень автора (його модальності), пов’язаних із модально-негативними спонуканням 
(приклад 2 (УПТ)), докорянням (приклад 4 (УПТ)), здивуванням (приклад 5 (УПТ)), 
іронією (приклад 12 (УПТ)), сарказмом (приклад 6 (УПТ)), погрозою (приклади 8 
(УПТ) і 9 (АПТ)), сумнівом (приклад 11 (УПТ)), обуренням (приклади 3 і 7 (АПТ)), 
переносними значеннями слів (приклади 13 (УПТ) і 15 (АПТ)) та модально-позитивним 
очікуванням (приклад 1 (УПТ)), а також логіко-аргументаційною організацією модально-
оцінних відношень (приклади 10 (УПТ) і 14 (АПТ)) як стилетвірними ознаками 
сучасної української та арабської публіцистики. Емоційно-експресивна модальність 
нашаровується на лексичні засоби, підсилюючи авторські якісно-оцінні відношення – 
проте у такому випадку необхідно уточнити межі категорій модальності й оцінки, що 
становить перспективу використання результатів цього дослідження. 
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It is believed that knowledge of the essence and nature of the language without reference 
to human and human factors involved in language is impossible. Hence, the modality as a 
linguistic category, despite the diversity of interpretations and understandings, there is usually 
an expression of speaker’s individuality, an indicator of his value positions and orientations, 
the prism of reality for perception of participant communication, his worldview.

The article traces a notion of modality as the anthropocentric semantic-pragmatic 
category which expresses speaker’s attitude towards the content of text and contain speaker’s 
subjective nature related to the expression of his worldview and axiological orientations – i.e. 
point of view. The major objective of this work is to analyze the emotional-expressive type 
of modality in modern Ukrainian and Arabic publicistic text.

The relevance of this article is determined by lack of study, diversity and sometimes 
contradictory of the scientifi c approaches in linguistics for researching aspects of the category 
of modality which are connected with its semantic, paradigmatic and typology.

It has been determined the intonation means of emotional-expressive modality as well 
as its role in forming of modern Ukrainian and Arabic publicistic text. On the one hand, 
the intonation means of modality (e.g., represented graphically by the punctuation marks) 
represent emotionally expressive semantics of the author’s attitudes (e.g., modal-negative 
prompting, torment, amazement, irony, sarcasm, threat, doubt, indignation, fi gurative words 
and modal-positive expectation with logical organization of modal-evaluation semantics) and 
can be considered as one of the main style-forming factors of modern Ukrainian and Arabic 
publicistic text. On the other hand, emotionally expressive semantics of modality overlaps 
its lexical means of evaluation semantics, thus raising the problem of the difference between 
modality and evaluation (which is the outlook for future modality studies).

Keywords: modality, intonation, punctuation means, publicistic text.


