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ПОНЯТТЯ МОДАЛЬНОСТІ У ЛІНГВІСТИЦІ

Малихін О.В., Андреєнкова В.О.
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розглянуто різні концептуальні підходи до визначення категоріального статусу і діапазону суб-
категоріальних значень мовної модальності. Уточнено сутність понять «модальності», «модус» і «диктум» 
у мовознавстві. Модальність визначено як синтаксичну і функціонально-семантичну категорію із синтак-
сичними категоріями часу та особи, що в сукупності виражають віднесеність речення до дійсності. 
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Постановка проблеми. З постійною тенден-
цією до антропоцентризації в усіх галу-

зях науки пов’язані активні дослідження місця 
і функцій мови в пізнанні людиною навколиш-
нього світу та свого місця в цьому світі, які про-
водяться протягом останніх десятиліть ХХ ст. 
Провідними стали не дослідження формаль-
ної структури мовних одиниць, а встановлення 
й аналіз особливостей взаємовідношення мови 
та її носіїв у процесі комунікації. У такому кон-
тексті проводяться дослідження модальності ви-
словлення як категорії, що виражає різні види 
відношення змісту повідомлення до дійсності 
з погляду мовця і його ставлення до цього по-
відомлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Певні спроби проаналізувати концептуальні під-
ходи до розуміння змісту і сутності поняття «мо-
дальність» здійснено у працях українських і за-
рубіжних науковців (Г. фон Врікт [1], Н. Вус [8], 
Т. Дешерієва [9], О. Єсперсен [10], А. Івін [12], 
С. Кріпке [15], Я. Хінтікка [19]). Незважаючи на 
відносно недавню появу модальності в теорії 
лінгвістичних досліджень, уже зараз можна ви-
ділити велику кількість концепцій її визначення 
й опису, кожна з яких пропонує своє тлумачення 
категоріального статусу та окреслює певне коло 
субкатегоріальних модальних значень. На виді-
лення модальності як особливої мовної категорії 
впродовж усього часу дослідження впливало її 
логічне походження й аналогічні зв’язки з логіч-
ною модальністю. Відповідно до того, наскільки 
сильним уважався такий вплив, у мовознавстві 
виділилося кілька основних підходів до визна-
чення категоріального статусу і діапазону субка-
тегоріальних значень мовної модальності. 

Низка вчених визначає модальність як уні-
версальну логіко-граматичну категорію і, звер-
таючи увагу на аналогію логічної та лінгвістичної 
модаль-ностей, веде мову про неможливість їх 
ототожнення. Основою виділення та диференці-
ації субкатегоріальних значень мовної модаль-
ності вважаються дослідження особливостей 
суб’єктно-предикатної структури висловлень  
[9, c. 111]. Представники такого логіко-граматич-
ного підходу до визначення модальності розгля-
дають її субкатегоріальні значення за аналогією 
до основних значеннєвих категорій логічної мо-
дальності, зіставляючи структуру логічного су-
дження та мовного висловлення. 

У мовознавстві модальність належить до най-
суттєвіших характеристик речення і, трактуєть-
ся як категорія, що виражає зв’язок висловлю-
вання з реальною дійсністю.

Як відомо, категорія модальності також до-
сліджується в області мовознавства, отримавши 
широке наукове обґрунтування з лінгвістичної 
позиції. У цьому випадку модальність як мовна 
категорія розглядається і характеризується на 
рівні речення як його істотна ознака.

У логіку поняття «модальність» увів Аристо-
тель для розмежування суджень за онтологіч-
ною (спосіб протікання певного явища або спо-
сіб існування певного об’єкта) та гносеологічною 
(спосіб розуміння судження про об’єкт, явище 
або подію) ознаками. У сучасній модальній логіці  
(Г. фон Врікт [1], А. Івін [12], Я. Хінтікка [19) 
у межах категорії модальності виділяють атле-
тичні (належать до висловлень чи предикатів) 
та ідентичні (належать до слів, які позначають 
вчинки) підкатегорії. В іншій класифікації їх по-
ділено на абсолютні й відносні. У семантичній 
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площині до модальності часто зараховують по-
няття «істинно» та «хибно», а також «таке, що 
можна довести», «таке, що не можна довести» 
і «таке, що можна спростувати».

Серед фахівців у сфері модальної логіки слід 
виділити американського логіка – С. Кріпке, який 
зробив значний внесок у формулюванні теорії і по-
будову системи модальної логіки [15]. С. Кріпке при 
вивченні проблематики за модальною логікою роз-
робив систему семантики можливих світів або ре-
ляційної семантики, взявши за основу лейбніцьку 
ідею «можливих світів». Згідно з його концепцією 
оцінка істинності чи хибності можливих і необхід-
них тверджень проводиться в світах, досяжних 
з цього світу, де властивості самого відношення 
досяжності починають грати істотну роль, визна-
чаючи спектр різних типів модальності [15, c. 130].

Як вже було згадано вище, логічне модальне 
значення визначається як абстрактне поняття, що 
виступає в якості ознаки, властивого судження, 
і виявляється у формі «істинно» і «хибно», згід-
но класичної теорії модальної логіки, отже, ло-
гічне модальне значення є вираженням логічної 
модальності. Логічна модальність, у свою чергу, 
виражається в мові у вигляді можливості, необ-
хідності та повинності, включених до складу 
судження як його головних характеристик і ви-
користовується для визначення різного ступеня 
достовірності висловленої думки. В одних і тих 
самих висловлюваннях деякі судження завжди 
постають у свідомості як важливі/актуальні, тоб-
то є «необхідно істинними», а деякі іноді, тільки 
при наявності певних умов, отже, постають у сві-
домості як ймовірні/потенційні, тобто є «можливо 
істинними». Подібний поділ суджень на актуальні 
та потенційні обумовлений розходженням у мо-
дальній природі самих об'єктів судження, оскіль-
ки перші з них відносяться до реального світу, а 
другі до можливих світів. Потенційні судження, 
які є об’єктами «можливих світів» співвідносяться 
з трансцендентальною теорією модальності, отже, 
для виявлення їх природи необхідно піддати їх 
аналізу в модальному контексті запропонованої 
С. Кріпке концепцією семантики можливих сві-
тів, що усуне складність при вимірюванні якісних 
ознак модальних суджень [15].

У лінгвістику категорію модальності ввів 
О. Єсперсен [10]. Зокрема, у праці «Філософія 
граматики» (1924) дослідник розглянув її в кон-
тексті суб’єктивної кваліфікації висловлення 
мовцем і подав як трихотомію модальних від-
ношень «необхідність – можливість – неможли-
вість». Упродовж тривалого часу в українському 
мовознавстві домінувало трактування модальнос-
ті як граматичної категорії широкого семантич-
ного діапазону В. Виноградова [6], згідно з яким 
модальність інтерпретували як кожне цілісне ви-
раження думки, почуття, інтенції тощо, яке відо-
бражає дійсність у тому чи іншому висловленні, 
втілюється інтонаційними засобами мови та пе-
редає певні граматичні значення. У межах цього 
підходу модальність кваліфікували як катего-
рію, що констатує суб’єктивне ставлення мовця 
до висловленої думки з погляду реальності, ір-
реальності або можливості й охоплює широкий 
спектр модальних значень: «розповідність», «ба-
нальність», «можливість», «питальність», «спо-
нукальність», «гіпотетичність» і «переповідність». 

Г. Золотова [10] визначає модальність як син-
таксичну категорію, яка може бути властивою 
або реченню як одна з предикативних категорій 
разом із синтаксичними категоріями часу та осо-
би, що в сукупності виражають віднесеність ре-
чення до дійсності, або словосполученню й на-
лежати до непредикативних ознак синтаксичних 
конструкцій.

Уперше модальність як семантичну категорію 
комунікації представив Ш. Баллі [3]. Учений ви-
ділив два логічні конституенти комунікативного 
процесу: об’єктивну семантичну константу (дик-
тум), що формує пропозицію, і її суб’єктивну 
змінну (модус) як вияв волі і почуттів індивіда. 
Модус співвідноситься з диктумом і залежно від 
розуміння пропозиції мовцем набуває відповід-
них модальних значень. Ця концепція заклала 
основу для сучасного тлумачення модальності 
як категорії дискурсу, що поєднує в собі чоти-
ри основні компоненти комунікації: двох мовців, 
зміст висловлення і дискурсивну дійсність [3]. 

В Україні вперше про модальність висловився 
В. Шинкарук [21]. Науковець вважає, що понят-
тя модусу об’єднує досить широке коло значень, 
спільною рисою яких є суб’єктивність: у центрі 
уваги мовець і його ставлення до того, про що 
йдеться в реченні [21].

На думку Н. Вус [8], сьогодні найвідомішими 
є три тлумачення терміну модальності у лінгвіс-
тиці, а саме: 

– відношення змісту висловлення до дій-
сності (В. Виноградов, А. Мірович, К. Свобода); 

– відношення мовця до змісту висловлю-
вання (І. Беллерт, А. Богуславський, А. Вежбиць-
ка та В. Малджієва); 

– комбінація відношення змісту висловлен-
ня до дійсності та відношення мовця до змісту 
висловлювання (У. Гаєвська, В. Шмілауер). 

Висновки. Отже, здійснений теоретичний 
аналіз наукових праць українських і зарубіжних 
учених дає змогу стверджувати, що модальність 
є комплексною багатоаспектною функціонально-
семантична категорією, що виражає відношення 
мовця до висловлюваного, його оцінку відношен-
ня до об’єктивної дійсності. Зміст висловлювано-
го може розглядатися як реальне або нереальне, 
можливе або неможливе, необхідне або ймовір-
не, бажане або небажане тощо. Модальність на-
лежить до розряду багатоаспектних категорій 
і характеризується наявністю різних підходів до 
її вивчення. У лінгвістиці не існує єдиного ви-
значення трактування терміна модальність. Але, 
незважаючи на те, що розуміння цього терміна 
неоднозначно, все ж істотно існує якесь загальне 
уявлення про модальності, що полягає у розгля-
ді її як «функціонально-семантичної категорії, 
що виражає різні види відношення висловлен-
ня до дійсності, а також різні види суб’єктивної 
кваліфікації інформації, що передається»  
[6, c. 422]. Головне призначення цієї категорії по-
лягає в тому, щоб наповнити вислів суб’єктивно-
оцінним змістом і відобразити його комуніка-
тивно-прагматичну установку. Модальність як 
функціонально-семантична категорія закладена 
в смисловій компоненті структури мовного ви-
словлювання, семантика якого може змінюватись 
в залежності від цільової спрямованості суб’єкта, 
а також його мовленнєвої інтенції. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ МОДАЛЬНОСТИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация
В статье рассмотрены различные концептуальные подходы к определению категориального статуса 
и диапазона субкатегориальних значений языковой модальности. Уточнена сущность понятий «мо-
дальность», «модус» и «диктум» в языкознании. Модальность определена как синтаксическая и функ-
ционально-семантическая категория с синтаксическими категориями времени и лица, которые в сово-
купности выражают отнесенность предложения к действительности.
Ключевые слова: модальность, язык, языковая категория, концептуальный подход, языкознание, 
лингвистика.
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CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEFINITION 
OF THE CONCEPT OF MODALITY IN LINGUISTICS

Summary
The article deals with various conceptual approaches to the definition of categorical status and the range 
of sub-categorical values of linguistic modality. The essence of the concepts of “modality”, “modus” and 
“dictum” in linguistics is specified. Modality is defined as a syntactic and functional-semantic category with 
syntactic categories of time and a person that collectively expresses the relevance of the sentence to reality.
Keywords: modality, language, language category, conceptual approach, linguistics, linguistics.


