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У запропонованій статті розглянуто поняття волевиявлення як лінгвістичної категорії в  сучас-
ній англістиці; визначено категорії «воля» та  «волевиявлення»; вказано на  феномен волі та  пов'язані 
з нею категорії; виявлено етапи розгортання волевиявлення; виокремлено конститутивні ознаки во-
левиявлення; обґрунтовано визначення волевиявлення в  статусі самостійного модального значення; 
схарактеризовано семантичні ознаки англійських дієслів зі  значенням волевиявлення; проаналізовано 
семантику сучасних дієслів англійської мови на позначення волі мовця в аспекті волітивності та волюн-
тативності; виділено певні дієслова із семою волі у конструкціях з інфінітивом та окреслено шкалу гра-
дуального варіювання волітивності. 

Ключові слова: поняття та визначення волевиявлення, категорії «воля» та «волевиявлення», феномен 
волі, конститутивні ознаки волевиявлення, модальне значення волевиявлення, семантика дієслів на по-
значення волі, сема «воля». 

Тугай А.Н.

Английские глаголы волевого воздействия: опыт предыдущего анализа

В представленной статье рассмотрено понятие волеизъявления как лингвистической категории в со-
временной англистике; определены категории «воля» и «волеизъявление»; указан феномен воли и связан-
ных с ней категорий; выявлены этапы развертывания волеизъявления; выделены конститутивные при-
знаки волеизъявления; обосновано определение волеизъявления в статусе самостоятельного модального 
значения; охарактеризованы семантические признаки английских глаголов со значением волеизъявления; 
проанализирована семантика современных глаголов английского языка для обозначения воли говорящего 
в аспекте волитивности и волюнтативности; выделены определенные глаголы с семой воли в конструк-
циях с инфинитивом и обозначена шкала градуального варьирования волитивности. 

Ключевые слова: понятие и определение волеизъявления, категории «воля» и «волеизъявление», фено-
мен воли; конститутивные признаки волеизъявления, модальное значение волеизъявления, семантика 
глаголов для обозначения воли, сема «воля».
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English verbs of volitional action: experience of preliminary analysis

The given article deals with the  notion of  volition as  a  linguistic category in  contemporary English on  the  basis 
of  preliminary analysis experience. We  define the  categories of  “will” and “volition” in  linguistic area in  regard 
to  psychological and philosophical studies. The  paper discusses the  phenomenon of  “will” and the  associated 
categories such as “desire”, “conscience”, “freedom”, “obligation”, “choice”, “decision”. The article identifies the stages 
of the will deployment: motive, orientation/direction, making a choice, application of efforts, action implementation. 
We define volition as independent modal meaning which correlates with the semantic space encompassing modal 
meanings of possibility, necessity, and desirability. We distinguish constitutive features of volition such as 1) presence 
of  will as  inherency of  a person’s ability to  manifest activity, 2) volition as  implementation of  an action directed 
to the definit object, 3) performativity as reality alteration owing to action implementation, 4) graduation as internal 
quality of volition, 5) availability of heterogeneous components of will that are defined as separate concepts. The paper 
characterizes semantic features of English verbs with the meaning of volition; analyzes semantics of modern English 
verbs thus differentiating their denoting the will of a speaker in the aspect of willingness and voluntariness. The article 
highlights a number of verbs containing the semantic feature of will in their semantics as they enter constructions 
with the  infinitive (ache, agree, aim, aspire, attempt, authorize, bring, choose, condescend, dare, deign, demand, 
designate, desire, determine, endeavor, force, hesitate, intend, itch, long, mean, offer, pine, pressurize, reckon, stand, 
strive, tend, try, volunteer, want, wish). The  paper provides a  scale of  gradual variation of  willingness with strong 
negative volition, strong positive volition and “null volition” in the center. 

Key words: notion and definition of  volition, categories “will” and “volition”, phenomenon of  will, constitutive 
features of volition,  modal significance of volition, semantics of the verbs of will, seme “will”. 
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Відмітною ознакою мовознавства дру-
гої половини XX — початку XXI ст. є висвітлення 
мовних явищ у функціонально-семантичній пло-
щині. Натомість увага попереднього покоління 
дослідників була зосереджена на  інвентаризації 
лексичних і морфологічних фактів без пояснення 
та навіть аналізу їхньої природи, взаємодії, учас-
ті у  породженні одиниць вищих рівнів мовної 
структури, зокрема речень [7, 126]. 

Інтерес до  реченнєвих одиниць, що утвер-
дився у  другій половині ХХ  ст., і  досі є актуаль-
ним, що засвідчено у численних розвідках як зару-
біжних, так і вітчизняних дослідників. Свого часу 
В. Фон Гумбольт назвав дієслово душею речення. 
На його думку, між дієсловом та іншими словами, 
які утворюють просте речення, існує різка від-
мінність, яка не  дає змоги ставити його на  одну 
дошку з ними. Всі інші слова речення — це мерт-
вий, підвладний поєднанню матеріал,  — одне 
дієслово є не  тільки живим, але й животворним 
потенціалом [3, 266].

У контексті останніх напрацювань лінгвістики 
у царині когнітології особливу увагу привертають 
дієслова волевиявлення, комплексне вивчення 
яких передбачає врахування лексико-семантич-
них та функціональних властивостей дієслова як 
окремої частиномовної одиниці, а також їхнього 
взаємозв’язку на різних рівнях мовної структури. 

Актуальність теми нашої розвідки зумов-
лена зростаючим інтересом сучасних мовознавців 
до вивчення стрижневих конституентів речення, 
насамперед дієслова, провідна роль якого у фор-
мотворенні речення не  викликає заперечень 
у дослідників різних лінгвістичних парадигм.

Зауважимо, що предикати вольової дії розгля-
далися переважно у контексті різнорівневих засо-
бів реалізації волевиявлення суб’єкта та  спону-
кання до  дії. Недослідженою залишається низка 
питань, пов’язаних з  розкриттям поняття воле-
виявлення як лінгвістичної категорії, природи 
лексем та семантичних ознак англійських дієслів 
волевиявлення. 

Синтаксична природа речень із  дієсловами 
волевиявлення, їхня семантична структура, пара-
дигматичні зв’язки з  іншими категоріями були 
об’єктом граматичних студій багатьох вітчиз-
няних та  зарубіжних мовознавців, зокрема їх 
досліджували І.Р.  Буніятова, Н.О.  Савельєва, 
Г.Г.  Дрінко, С.В.  Мясоєдова, Н.М.  Мединська. 
Вагомий внесок в  окреслення категорії воле-
виявлення та  семантичних ознак предикатів 
вольової дії здійснили О.В. Бондарко, В.В. Гурін, 
А.А.  Опара, Л.В.  Колобкова, Н.Ю.  Чайковська, 
К.О. Хузіна. 

Метою статті є інтерпретація поняття волеви-
явлення та визначення природи англійських діє-
слів вольової семантики в сучасному лінгвальному 
просторі. Об’єктом дослідження є англійські 
дієслова з лексичною семантикою волевиявлення. 

Предмет дослідження складають категорія воле-
виявлення та природа дієслів вольової семантики 
в сучасній англійській мові. Реалізація поставле-
ної мети передбачає розв’язання таких конкрет-
них завдань: 1) розкрити поняття волевиявлення 
як лінгвістичної категорії; 2) визначити природу 
лексем та семантичні ознаки дієслів зі значенням 
волевиявлення. 

Теоретичною основою нашої розвідки слу-
гують праці лінгвістів, які досліджують питання 
категорій «воля» та  «волевиявлення», а  також 
реалізатори модального значення волевиявлення, 
предикати пропозиційної настанови із  семою 
«воля». 

У дослідженні категоріального значення воле-
виявлення та  засобів вираження прояву волі 
суб’єкта має сенс враховувати наявні підходи 
до  визначення поняття волевиявлення. Наразі 
зупинимося на дефініції категорії «воля» та кон-
цепту волевиявлення. 

Феномен волі та  волевиявлення, ретельно 
представлений у філософських та психологічних 
студіях, має низку цікавих інтерпретацій. У пер-
ших воля розглядається як одна з головних здіб-
ностей людського духу, що належить до  сфери 
надчуттєвості. У других її визначають як інстру-
мент, за  допомогою якого людина регулює свої 
дії. Акт волевиявлення мовцем містить такі ком-
поненти, як: мета, мотив, вибір, рішення, вико-
нання дії [4, 7].

Воля — це внутрішнє бажання особи встано-
вити певні права та  обов’язки з  іншою особою 
та  суспільством. Для  вираження цього бажання 
людина користується мовою, якою вона спілку-
ється. Волевиявлення — це зовнішня об’єктивна 
форма виявлення волі особи [2, 175]. Як зазна-
чено в  «Оксфордському словнику англійської 
мови», волевиявлення (volition) — це дія прояву 
бажання [15, 417]. 

Мовознавець В.В.  Гурін разглядає поняття 
волевиявлення в  площині категорії «воля». 
На  його думку, концептуальні зв’язки катего-
рії «воля» відображають основні сфери буття 
людини, а саме: особистісні характеристики, ото-
чуючу дійсність та  соціум, а  також внутрішній 
світ індивіда, який містить в собі бажання, намір, 
спонукання, фізичний та  моральний обов’язок. 
«Воля» належить до  однієї з  центральних кате-
горій егоцентричної спрямованості, пов’язаної 
з  іншими категоріями свого статусу  — «бажан-
ням», «совістю», «свободою», «обов’язком», 
«вибором», «рішенням»,  — та  утворює з  ними 
загальний семантичний простір [4, 6–7].

Воля співвідноситься зі  сферою внутріш-
ніх почуттів особистості, її бажань, які реалізу-
ються за  допомогою вольових зусиль, що детер-
мінуються як її спроможність виконувати свої 
бажання. В комунікативній мовній структурі воля 
і  бажання є частиною системи цільових наста-
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нов, де  воля виявляється в  процесі її виявлення 
як висловлення бажання мовця каузуювати дію 
за  наявності її безпосереднього виконавця або 
слухача, який здатний довести до  відома дру-
гого бажання першого і  таким чином вплинути 
на його дії з метою зміни ситуації. Волевиявлення 
пов’язане з бажанням мовця вплинути на слухача 
(третю особу) з метою отримати необхідну інфор-
мацію, певний результат та  «знайти завершення 
в дії» [4, 7–8].

Поняття «воля» можна також використову-
вати на позначення волевиявлення особи або осіб, 
спрямованого на  «іншого»  — адресата або 
на себе — з метою каузації певної дії, виконання 
якої є обов’язковим або дозволеним [12, 69].

Отже, волевиявлення передає вольовий намір 
мовця і  не містить інформацію про  об’єктивну 
дійсність. А  відповідна синтаксична реченнєва 
конструкція фіксує світ як бажаний, що повинен 
або може стати фактом дійсності. 

Філософські інтерпретації визначення поняття 
«воля» вказують на активний початок в семантиці 
цього слова, який виявляється на загальному фоні 
потенційності (воля  — це здатність вибирати, 
надавати перевагу, домагатися, вимагати, здій-
снювати). Волевиявлення слід розуміти як вияв-
лення, «пояснення, що реалізується словом або 
справою», цієї здатності, чому необхідно передує 
виникнення вольового процесу, який «завжди 
спрямований на цінність буття». В тому чи іншому 
висловленні, яке можна ідентифікувати як воле-
виявлення, виражається не тільки попередній або 
супроводжуючий волевиявлення акт вибору мети, 
але й  спрямованість, інтенція суб’єкта волевияв-
лення на здійснення дії, якому в акті вибору при-
писується відома цінність як засобу досягнення 
певного стану справ [6, 9].

Слідом за  Н.Ю.  Чайковською волевиявлення 
ми розглядаємо як складне поняття високого 
рівня абстракції, яке онтологічно передбачає 
наявність п’яти етапів розгортання  — мотиву, 
орієнтації, здійснення вибору, докладання зусиль, 
реалізації дії. Дослідниця виділяє такі конститу-
тивні ознаки волевиявлення: 1)  наявність волі 
як притаманність людині здатності проявляти 
активність; 2)  волевиявлення як здійснення дії, 
що спрямована на  певний об’єкт; 3)  перформа-
тивність як зміна дійсності внаслідок здійснення 
дії; 4)  градуювання як внутрішня якість волеви-
явлення; 5)  наявність різнорідних компонентів 
волевиявлення, які визначаються як окремі кон-
цепти [14, 2].

Суголосним є твердження Н.О.  Савельєвої, 
яка використовує термін «воля» на  позначення 
індивідуального або колективного веління особи, 
спрямованого на «іншого» або на себе [11, 11].

У сучасній лінгвістиці поняття волевиявлення 
визначають як самостійне модальне значення. 
Так, на  думку Л.В.  Колобкової волевиявлення 

має статус самостійного модального значення, 
в семантиці якого домінує елемент потенційності. 
Останнє не лише зумовлює близькість модального 
значення волевиявлення з  іншими, що належать 
до сфери потенційності, модальними значеннями, 
але і визначає перспективу міжкатегоріальної вза-
ємодії [6, 5]. Модальне значення волевиявлення 
включають до сфери потенційності, яка охоплює 
низку модальних значень, таких як можливість, 
необхідність, бажаність тощо. 

Ідентифікація інваріантного значення воле-
виявлення і  диференціація його семантичних 
варіантів може здійснюватися з урахуванням різ-
номанітного ставлення суб’єктів модальної ситу-
ації до  реалізації потенційного стану справ, що 
постає змістом цього волевиявлення. Зміст зна-
чення волевиявлення є не модальним, а дикталь-
ним, але як елемент модальної ситуації прояву 
волі він стає найважливішим чинником вибору 
певної форми репрезентації волі в  реченні [6, 
9–10]. 

Натомість К.О.  Хузіна розглядає значення 
волевиявлення в широкому розумінні, виокрем-
люючи різні відтінки його модального значення, 
а  саме: наміру, готовності та  спроби здійснити 
дію, бажання, згоди, — які об’єднуються загаль-
ним моментом «вольового відношення суб’єкта 
до  дійсності, яку усвідомлює суб’єкт  — неза-
лежно від  того, які обставини до  цього при-
звели,  — як його власне вольове спонукання» 
[13, 301].

Таким чином, розгляд різних інтерпретацій 
щодо визначення волевиявлення як лінгвістич-
ного поняття дає змогу зробити висновок про те, 
що це багатомірне та багатопланове поняття, яке 
нерозривно пов’язане з категорією «воля» та пере-
дає вольовий намір та  бажання мовця. Поняття 
«волевиявлення» та  «воля» взаємопов’язані. 
Вони відображають основні сфери буття людини. 
Воля актуалізується в  процесі волевиявлення як 
висловлення бажання мовця вплинути на слухача 
з  метою отримання необхідної інформації або 
результату та каузації певної дії. 

Волевиявлення онтологічно передбачає наяв-
ність п’яти етапів його розгортання  — мотиву, 
орієнтації, здійснення вибору, докладання зусиль, 
реалізації дії. Воля людини, здійснення дії, пер-
формативність, градуювання, різнорідні компо-
ненти прояву волі виступають основними кон-
ститутивними ознаками волевиявлення. 

Волевиявлення має статус самостійного 
модального значення, в  семантиці якого домі-
нує елемент потенційності, яка охоплює низку 
модальних значень, таких як бажаність, можли-
вість тощо. Волевиявлення представлене лише 
в комунікативному акті прояву вольової дії мовця 
і  реалізується у  висловленнях вольової дії адре-
сата через його власне вольове спонукання щодо 
дійсності або ситуації. 
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ваності суб’єкта до  вчинення дії. Це значення 
представлене в  основному інфінітивними 
конструкціями з  дієсловами, що виражають 
бажання, намір, схильність, прагнення, задум, 
і  реалізується, наприклад, такими дієсловами, 
як: хотіти (wish), сподіватися (hope), прагнути 
(aspire), намагатися (endeavour) тощо [1, 145; 
13, 302].

З іншого боку, С.О.  Педченко розглядає 
модальне значення «волевиявлення» в  аспекті 
волітивної суб’єктивної модальності. Він вио-
кремлює три складники спектра суб’єктивних 
субкатегорійних модальних значень, серед яких 
представлений і  волітивний спектр, який екс-
плікує інтенції мовця щодо необхідності чи 
бажаності пропозиційного змісту речення/
висловлення. «Виразна прагматична орієнтація 
характерна й для волітивної суб’єктивної модаль-
ності, спрямованої на  зміни екстралінгвальної 
реальності й відображення позиції суб’єкта мов-
лення щодо необхідності чи бажаності встанов-
лення певного об’єктивного зв’язку між складни-
ками пропозиції. Основними планами її змісту є 
волюнтативність (директивність) та  оптатив-
ність. Волевиявлення суб’єкта під  дією певної 
комунікативної ситуації набуває модальних від-
тінків наказу, команди, заклику, застереження, 
поради, побажання. Діапазон експліцитних про-
явів волюнтативності коливається від наполегли-
вої категоричності до  ввічливого прохання» [10, 
306–307].

Семема «волевиявлення» виділяється в  зна-
ченні багатьох дієслів. Згідно зі  спостережен-
нями мовознавця А.А. Опари, в англійській мові 
існують сто вісімнадцять дієслів, що приєднують 
інфінітив, з  яких тільки тридцять три дієслова 
містять сему волевиявлення: ache, agree, aim, 
aspire, attempt, authorize, bring, choose, condescend, 
dare, deign, demand, designate, desire, determine, 
endeavor, force, hesitate, intend, itch, long, mean, 
offer, pine, pressurize, reckon, stand, strive, tend, try, 
volunteer, want, wish [9, 10].

Значення волітивності також допускає гра-
дуальне варіювання. Існують негативне сильне 
і позитивне сильне волевиявлення, які є межами 
даного варіювання з «нульовим волевиявленням» 
в центрі. Спостерігається зміщення значення в бік 
позитивного сильного волевиявлення, оскільки 
кількість лексико-семантичних варіантів слів, 
що виражають це значення, перевищує кількість 
одиниць, що виражають негативне значення 
волевиявлення (9 і  4 лексико-семантичних варі-
антів ЛСВ відповідно). Основними одиницями 
на позитивній частині шкали дієслівних значень 
з модальним компонентом волевиявлення є такі 
ЛСВ: ache, choose, desire, itch, long, offer, try, want, 
wish. Основними одиницями, які передають нега-
тивне значення волітівності, є ЛСВ bring, force, 
hesitate, pine [9, 10–11].

Семантика дієслів на  позначення волевияв-
лення визначається єдиною семантичною озна-
кою класу дієслів із  семою прояву волі суб’єкта. 
Ця семантична ознака характеризується семан-
тичною функцією модальних значень волевияв-
лення, таких як бажаність, необхідність, мож-
ливість, які виявляють себе в  спонукальних 
висловленнях відповідно як потреба, відповід-
ність бажанням, інтересам мовця, як вимушеність 
спонукуваної дії, потреба в ній, її обов’язковість 
та  як умова чи засіб, необхідні для  здійснення 
чогось [8, 8].

Функціонально-семантична єдність пред-
икатів волевиявлення базується на  інших двох 
ознаках модальних значень  — ірреальності 
та  волюнтативності. Ірреальність характеризує 
певний стан речей як такий, що існує не в дій-
сності, а  тільки в  мисленні. Волюнтативність 
розглядають як вказівку на волю людини, спря-
мовану на  виконання дії. Ірреальності спону-
кального висловлення відповідає формування 
в  його змісті окремих суб’єктивно-модальних 
значень, передусім значення можливості/
неможливості, бажаності/небажаності, необхід-
ності або відсутності такої необхідності. Один 
із двох альтернативних варіантів кожного з цих 
значень реалізується у висловленні та закріпле-
ний у  відповідних групах лексем певної мови 
[там само].

«Cемантична структура спонукального 
висловлення значно складніша. Висловлюючи 
спонукання, мовець виражає свою волю щодо 
виконання дії слухачем, а  інтереси мовця й  слу-
хача далеко не завжди збігаються. Тому для реалі-
зації своїх планів мовець повинен довести доціль-
ність, необхідність або бажаність виконання дії» 
[8, 9].

Аналiз лексем англійських дієслів вольової дії, 
комбiнування й  актуалiзацiя яких у  висловленні 
сприяє творенню того чи iншого вiдтiнку спону-
кання або різновиду волевиявлення, є необхідною 
умовою для  визначення семантики англійський 
дієслів на  позначення волевиявлення та  фор-
мального вираження прояву власної волі суб’єкта 
в англійській мові. 

Для розуміння семантики англійських діє-
слів на  позначення волі мовця розглянемо кон-
цепт «волевиявлення» в аспекті волітивності або 
волюнтативності. 

Як зазначає А.А.  Опара, більшість лінгвістів 
розглядають поняття волітивності як одне з най-
простіших модальних значень (В.В.  Гуревич, 
1976; Ю.К.  Лекомцев, 1980; В.І.  Карасик, 1983; 
L. Hermeren, 1978) [9, 10]. 

Прийнятним для викладу нашого матеріалу 
є підхід К.О. Хузіної, яка працює у межах функ-
ціонально-семантичної школи О.В.  Бондарко. 
На  її думку, модальне значення волюнтатив-
ності полягає у  вираженні вольової спрямо-
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Відмінність між меншою і  більшою волітив-
ністю ґрунтується на  ймовірнісній мірі реаліза-
ції бажаного. Якщо об’єктивні умови ставлять 
під  сумнів здійснення бажаного, то мовець оби-
рає такі модалізовані дієслова: agree, aspire, aim, 
attempt, authorize, condescend, dare, deign, demand, 
designate, determine, endeavor, intend, mean, 
pressurize, reckon, stand, strive, tend, volunteer [5, 
98].

Складність семантики волевиявлення поля-
гає не  тільки в  наявності градуальної опозиції 
за  ознакою ступеня волітівності, але і  в  моти-
вованості бажання, наприклад: ache  — if you 
ache for  something or  ache to  do something, you 
want it  very much; condescend  — if you condescend 
to do something, you agree to do it, but in a way which 
shows that you think you are doing people a  favour. 
З одного боку, бажання мотивується як незалежне 
від обставин, як примха, з іншого — людина пого-
джується щось зробити, але деякі обставини 
заважають їй, і вона поводить себе зверхньо [там 
само].

Отже, зміст волевиявлення постійно реалізу-
ється в  модалізованих дієсловах у  конструкціях 
з  інфінітивом. Це значення пов’язане з  оцінкою 
та  футуральністю. Центральне волітивне зна-
чення в модалізованих дієсловах градуально варі-
юється [там само].

Таким чином, аналіз різних інтерпретацій 
поняття волевиявлення у лінгвістичній площині 
дає змогу дійти висновку про те, що воно бага-
томірне та багатопланове, нерозривно пов’язане 
з  категорією «воля» та  передає вольовий намір 
та  бажання мовця. Волевиявлення є складним 

поняттям високого рівня абстракції та  онтоло-
гічно передбачає наявність п’яти етапів розгор-
тання — мотиву, орієнтації, здійснення вибору, 
докладання зусиль, реалізації дії. Волевиявлення 
має статус самостійного модального значення, 
яке представлене лише в  комунікативному 
акті прояву вольової дії мовця і  реалізується 
у висловленнях вольової дії адресата через його 
власне вольове спонукання щодо дійсності або 
ситуації. 

Принагідно зазначимо, що у  семантичній 
структурі дієслів волевиявлення головною є сема 
волі, яка реалізує функцію бажальності, необ-
хідності, можливості, що виявляють себе в спо-
нукальних висловленнях прояву волі суб’єкта. 
Волевиявлення суб’єкта під  дією певної кому-
нікативної ситуації набуває модальних значень 
наказу, команди, заклику, застереження, поради, 
побажання.

У реченнєвих утвореннях значення воле-
виявлення реалізується дієсловами, що вира-
жають бажання, намір, схильність, прагнення, 
задум тощо на  зразок: хотіти (wish), споді-
ватися (hope), прагнути (aspire), намагатися 
(endeavour). Семему «волевиявлення» виділя-
ють в  англійських дієсловах з  інфінітивними 
конструкціями. Їх налічують тридцять три зі ста 
вісімнадцяти дієслів, які приєднують інфінітив. 
Значення волітивності припускає градуальне 
варіювання, а  саме: негативно сильне, нульове 
та  позитивно сильне. Зміст волевиявлення 
реалізується в  модалізованих дієсловах у  кон-
струкціях з  інфінітивом і  пов’язаний з  оцінкою 
та футуральністю.
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