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РОЗДІЛ І 
 

СТАТУС КАТЕГОРІЇ 
МОДУСУ В СУЧАСНІЙ 
ТЕОРІЇ СИНТАКСИСУ 

1.1. ТИПОЛОГІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА 
СТАТУС МОДУСУ В СТРУКТУРІ 

РЕЧЕННЯ 
 

О ДНИМ із здобутків сучасної синтаксичної теорії в 
українському мовознавстві є дослідження диктуму й модусу, 

які трактуються як два основних рівні у змістовій організації речення: 
об’єктивний, що віддзеркалює явища дійсності, та суб’єктивний, що 
вказує на ставлення мовця до відображуваної в реченні дійсності 
[275].  

Семантико-синтаксичний підхід до аналізу в реченні названих 
двох сфер значення дав можливість мовознавцям уточнити місце й 
роль явищ, пов’язаних із категорією модальності. 

У кожному конкретному випадку опису модальності увага 
дослідників акцентується на визначенні статусу цієї категорії у 
мовленнєвих побудовах. Однак проблема чіткого окреслення 
модальних значень викликає суперечливі трактування, зумовлені 
різними підходами до з’ясування поняття модусу.  

Уперше термін “модус” запропонував швейцарський лінгвіст 
Ш. Баллі. Відповідно до традиції логічного аналізу мовознавець 
протиставив мовний корелят судження (пропозицію Р) і мовний 
корелят модальної кваліфікації судження (модус М): “Я думаю (М), 
що ця людина не винна (Р)” [20, с. 44-46]. Чітко не визначивши суті 
цього поняття, вчений обмежив його структуру двома складниками – 
модальним дієсловом (мислення, чуттєвого сприймання, 

2510405
Rectangle

2510405
Rectangle



6 

М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук волевиявлення) і модальним суб’єктом [20, c. 41]. Розглядаючи 
модальність “як реакцію мислячого суб’єкта на уявлення”, дослідник 
наголосив на необхідності з’ясування того, в яких стосунках із 
мовцем може опинитися          суб’єкт модусу. 

В.В. Виноградов зробив наукове обґрунтування модальності, суть 
якого зводиться до таких тверджень: речення, віддзеркалюючи 
дійсність в її практичному узагальненому значенні, виражає 
віднесеність змісту речення до дійсності, яку здійснює мовець. З 
реченням, з розмаїттям його типів тісно пов’язана категорія 
модальності, яка відображає характер віднесеності висловленого до 
дійсності [59, с. 55].  

Спочатку до категорій модусу зараховували лише ті значення, які 
виражали комунікативну настанову речення, заперечення [312]. 

Пізніше Ж. Дюбуа й Ф. Дюбуа-Шарльє у глибинній структурі 
речення почали розрізняти два елементи: фразовий складник (Const) 
та ядро (Р). Крім описуваної події, ядро охоплює й лексико-
граматичну структуру речення. У французькій мові вони 
виражаються в іменній чи дієслівній групі через темпоральність (час), 
детермінацію, вид (перфективність), модальність (спосіб). Отже, на їх 
думку, реченню властиві чотири категорії: комунікативна настанова 
(розповідь, питання, спонукання), заперечення, емфаза (= актуальне 
членування), пасив  (= діатеза, орієнтація дії, конвертованість)  [292, 
с. 133]. 

У дослідженнях Н.Д. Арутюнової, Т.Б. Алісової модус у реченні 
розглядається як суб’єктивно-модальні чи модально-оцінні значення 
[13; 4]. 

Т.П. Ломтєв категорії модусу характеризує як граматичні 
категорії, розрізняючи значення: ствердження/заперечення; вид 
спілкування, тобто комунікативна настанова, розповідь, питання, 
спонукання; час; модальність: реальність/гіпотетичність, модус 
існування, суб’єктивна оцінка; конвертованість (= орієнтація); особа 
(визначеність/ невизначеність, узагальненість предмета; активність/
деміактивність [148, с. 62].  

Подальший розвиток концепцій модусу виявився плідним. Було 
виділено різні компоненти модусу, які в загальному зводяться до 
формули М1 (М2 (М3 (Р))), наприклад: мета повідомлення (ступінь 
інформованості співрозмовника (позначення позиції мовця (факт))) 
[118, с. 135]. Проте кількість, послідовність і характер компонентів 
модусу продовжують бути предметом дискусії. 

Основоположною в трактуванні модусу Е. Бенвеністом є ідея 
суб’єктивності в мові, концепція, згідно з якою комплекс 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру суб’єктивних значень базується на ставленні мовця до 
віддзеркаленого в реченні явища дійсності. Вчений стверджує, що 
кожен мовець, використовуючи мову, “привласнює” її собі, 
одночасно співвідносячи з собою, з моментом своїх мовленнєвих дій, 
зі своїм ставленням та оцінками. Суб’єктивність, наголошує 
мовознавець, є основною якістю мови, яка забезпечує її 
комунікативну функцію [30, с. 296-298]. 

Одночасно з Е. Бенвеністом свою теорію репрезентує Б. Потьє. 
Розглядаючи питання про категорії модусу з позицій загального 
мовознавства, вчений у повідомлюваній інформації вбачає два 
аспекти: формулювання й тему. Перший аспект визначає як 
сукупність характеристик, які додаються до зрозумілої частини 
інформації. Формулювання, тобто речення, поділяє на комунікативні 
та описові. Комунікативні формулювання Б. Потьє співвідносить з 
категоріями модусу речення, описові – з відображенням різних 
якісних і кількісних модифікацій самих об’єктів, через що вони 
входять у диктумну сферу речення. Дослідник виділяє сім основних 
категорій речення, виокремивши такі різновиди комунікативних 
формулювань: а) модальні: модальність, яка об’єднує вісім значень: 
заперечення, запитання, емфаза, розгортання процесу (вид, фази, 
часова співвіднесеність), детермінація; б) локутивні формулювання, 
які виражають ставлення мовця до адресата мовлення та до 
повідомлюваної інформації: особа мовлення; міжособистісні 
взаємини (побажання, спонукання, звертання); дейксис: просторовий 
і часовий [310, с. 25]. 

Диференціація модусу, за В.Г. Гаком, здійснюється через 
виділення в реченні модусних категорій. До них дослідник зараховує 
відповідність предикації дійсності (ствердження/заперечення й 
модальність), комунікативну настанову, інформативну настанову, 
структуру акту мовлення (особа, дейксис), умови акту мовлення, 
емотивність та ін. [76, с. 19-26]. Кожний із компонентів акту 
мовлення має відповідні складники. Підкреслюється специфічне 
становище мовця, що позначається категоріями: локалізація на осі “я 
– тут – тепер”; суб’єктивна й об’єктивна модальність; оцінка; 
емотивність; ступінь зацікавленості мовця повідомлюваним. На 
адресата зорієнтовані категорії: інформативність (тема й рема); 
експресивність; прозорість або ясність; соціальний аспект 
спілкування (ввічливість, стиль тощо) [77, с. 12-13]. 

У рамках категорійної системи комунікативної граматики І.П. 
Сусов моделює прагматичну структуру висловлення як восьмигранне 
утворення, виділяючи такі компоненти: “Я – повідомляю – тобі – у 
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М.М. Телеки, В.Д. Шинкарук певному місці – у певний час – засобами цього висловлення – про той 
чи той предмет – з такого мотиву й причини – з такою метою і 
наміром – за таких передумов й умов – таким способом – у таких 
соціально-рольових і міжособистісних взаєминах”. Компоненти 
“повідомляю” та “про предмет” є семантичними складовими, решта – 
стосуються прагматики. Інтенційний компонент включає мету, наміри, 
мотив, причину висловлення. Орієнтаційний компонент характеризує 
просторово-часовий і соціальний континууми. Пресупозиційним 
компонентом є передумови й умови спілкування. До кооперативного 
компонента І.П. Сусов відносить способи висловлення згідно з 
правилами спілкування; оцінно-експресивний і функціонально-
стилістичний складники – до вибору мовцем мовних засобів 
відповідно до ситуації спілкування. Модальний і комунікативно-
інформаційний компоненти визначають зв’язок прагматичної й 
семантичної структур [226, с. 9-11]. 

Про обов’язкову наявність суб’єктивності у змісті речення заявляє 
і Т.В. Шмельова, трактуючи модус як комплекс суб’єктивних 
значень, які може і повинен висловити мовець [278, с. 78-100]. До 
характерних ознак модусу вона відносить три типи його вираження: 
1) імпліцитність, 2) експліцитне вираження модусу мовними засобами 
різних рівнів, 3) комплексність модусних показників, які виражають 
одночасно кілька модусних значень. У структурі модусу мовознавець 
виділяє метакатегорії, актуалізаційні, кваліфікативні і соціальні 
категорії [279, с. 28-41]. 

В українському мовознавстві І.Р. Вихованець розглядає в 
семантико-синтаксичній структурі речення дві сфери значень – 
диктумну, що стосується інформації про світ та його пізнання, й 
модусну, “яка містить інтерпретацію суб’єктом думки об’єктивного 
змісту речення, різноманітні оцінки мовця, його почуття й 
волевиявлення” [67, с. 117]. До суб’єктивних значень зараховується 
предикативність, настанова речення, вірогідність/невірогідність 
повідомлюваного; ствердження/ заперечення, емоційність/
нейтральність. 

Системний аналіз модусу і диктуму речення здійснено 
українським мовознавцем В.Д. Шинкаруком. Ученим вперше 
виокремлено категорії модусу і диктуму, визначено критерії їх 
розмежування та співвідношення цих категорій в семантико-
синтаксичній структурі речення, обґрунтовано взаємозв’язок 
лексичних, морфологічних та синтаксичних виразників модусних і 
диктумних значень у структурі речення, встановлено типові модусно-
диктумні синтаксичні структури в сучасній українській мові [275]. 
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Соціальні категорії модусу в текстах епістолярного жанру Отже, відомостей про статус категорії модусу накопичено чимало. 
Вони розрізнені й суперечливі, хоча у граматичних концепціях авторів 
виділяється неоднакова кількість категорій, що належать до модусу.  

Наявні в українському мовознавстві концепції про категорію 
модусу як комплекс суб’єктивних значень, які виражає мовець у 
процесі комунікації стосовно змісту речення й адресата, досить 
неоднозначні. Тому питання про зміст модусних категорій 
залишається актуальним і потребує продовження лінгвістичних 
пошуків. 
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