
УДК  811.111:81’42:821.111(73)                                                          
 ДЕЛЬВА О.В.

(Херсонський державний університет)

РЕКОНСТРУКЦІЯ МОДАЛЬНИХ СВІТІВ: КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ
АСПЕКТ

У статті викладено теоретичне підґрунтя реконструкції модальних світів шляхом встановлення взаємозалежності між
текстовою категорією модальності та когнітивно-комунікативним конструктом – модальним світом. Актуалізація останнього
передбачає  інтерпретацію  адресатом  модального  смислу  певних  аксіологічних  засобів,  вибір  яких  зумовлений
особистісними настановами  та  немовленнєвими завданнями адресанта.  Виявлення модальних засобів  та  декодування  їх
семантики уможливить досягнення перлокутивної мети непрямих мовленнєвих актів – донесення імпліцитного смислу до
адресата і, як результат, реконструкція модальних світів, максимально наближених до авторських.
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Дельва О.В.  Реконструкция модальних миров: когнитивно-коммуникативный аспект.  В статье представлена
теоретическая  база  реконструкции  модальных  миров  путем  определения  взаимозависимости  текстовой  категории
модальности и когнитивно-коммуникативного конструкта  – модального мира.  Актуализация последнего предусматривает
интерпретацию  адресатом  модального  смысла  аксиологических  средств,  выбор  которых  обусловлен  личностными
установками и неречевыми заданиями адресанта.  Раскрытие  модальных средств и декодирование  их семантики сделает
возможным достижение перлокутивной цели непрямых речевых актов – донесение имплицитного смысла до адресата и, в
результате, реконструкция модальных миров, максимально приближенных к авторским. 
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Delva O.V. Reconstruction of Modal Worlds: Cognitive-Communicative Aspect. The article represents a theoretical basis
of  modal  worlds  reconstruction  by  means  of  proving  the  interdependency  of  textual  category  of  modality  and  cognitive-
communicative construct – modal world. This construct actualization specifies the modal sense interpretation of axiological means by
addressee. The choice of these means is determined with personal set and nonverbal goals of sender. The revealing of modal means
and the decoding of their semantics enable the achievement of indirect speech acts’ perlocutionary goal – to render implicit sense to
addressee and to help in reconstruction of modal worlds, approximated to sender’s.    
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Сучасний  етап  розвитку  мовознавства  пов’язаний  зі  становленням  когнітивно-
комунікативної парадигми, у світлі якої мова розглядається у тісних зв’язках з мисленням та
комунікацією,  виконує  гносеологічну  та  комунікативну  функції  і  об’єднує  такі  галузі
дослідження, як людський інтелект та мовна особистість.

Дії  мовної  особистості,  носія  художньої  свідомості  полягають  у  творчому  описі
навколишньої  дійсності,  естетичній  трансформації  та  варіюванні  вербальними  засобами.
Проте, вербальна іпостась є лише верхівкою айсбергу, адже неосяжна мережа пов’язаних з
нею когнітивних процесів залишається під водою [Дейк 1989, с. 294].

Актуальність  дослідження  зумовлена  його  антропоцентричною  спрямованістю:
антропоцентризм,  як  головний  принцип  когнітивно-комунікативної  парадигми,  ставить
людину у центр наукових досліджень,  оскільки саме людина здійснює ментальні  процеси
категоризації, збереження, обробки та передачі знань [Кубрякова 2004, с. 95], що складають
когнітивну інфраструктуру людської діяльності [Приходько 2008, с. 20].

Мета  дослідження  полягає  у встановленні  взаємозалежності  між  модальністю  як
текстовою  категорією  та  модальним  світом  як  комунікативно-лінгвістичним  конструктом.
Відповідно  до  поставленої  мети  необхідним  є  виконання  таких  завдань:  визначення
кореляції понять «текстовий світ» і «модальний світ», дослідження категорії модальності у
вітчизняній та зарубіжній парадигмі, встановлення типів суб’єктивної модальності як шляхів
актуалізації  модальних  світів,  виявлення  аксіологічних  засобів  на  всіх  рівнях  організації
художнього тексту. 

Об’єктом дослідження  є  онтолічний  статус  модального  світу  та  шляхи  його
реконструкції. Предмет складають аксіологічні засоби актуалізації модального смислу.

Аналізуючи  поняття  дискурсивний світ,  текстовий світ  і  похідний світ  як ключові
конструкти теорії текстових світів (Werth 1996,1999;  Semino 1997;  L.Hidalgo Downing 2000;
Stockwell 2002; Gavins 2007), слід зазначити, що у фокусі художньої комунікації знаходиться
саме текстовий світ. Дискурсивний світ за письмової комунікації завжди є «розщепленим»
[Gavins 2007,  р.  26],  будучи  менш  значущім  порівняно  з  текстовими  елементами,  що



утворюють область контакту учасників художньої комунікації.
Слідом  за  провідними  зарубіжними  лінгвістами  трактуємо  текстовий  світ як

ментальний простір або сценарій, що реконструюється у людській свідомості при взаємодії
інформації  художнього  тексту  з  соціально  й  культурно  детермінованим  «багажем»  знань
людини про навколишній світ [Enkvist 1991, р. 7; Semino 1997, р. 1; Turner 1996, р. 14; Werth
1999, р. 180]. При цьому, така взаємодія постає як динамічний процес, під час якого постійно
зіставляються  та  оцінюються  нові  порції  інформації.  Активна  побудова  текстових  світів
зумовлює виведення оновленого смислу, адже просторово-часові зсуви відповідають змінам
знань та оцінки учасників художньої комунікації.

З  огляду  на  те,  що  будь-який  підхід  до  аналізу  тексту  з  відривом  від  контексту
приречений на провал [Werth 1999, р. 46; Yule 2006, р. 115], текстовий світ позиціонується
нами  як  комунікативно-лінгвістичний  конструкт,  до  складу  якого  входять  елементи
текстуального й контекстуального характеру. Зв’язок між мовою та контекстом відображено у
структурі  самої  мови  за  допомогою  дейктичних  маркерів,  референційних  елементів  та
операторів  модальності.  Останні  займають  домінантну  позицію  у  актуалізації  текстових
світів.

З  огляду  на  те,  що  вибір  адресантом  варіанта  мовних  і  мовленнєвих  одиниць  для
словесної  тканини  художнього  тексту  відбувається  відповідно  до  його  оцінки  ситуації
художньої комунікації та передбачуваної оцінки адресата, ми, слідом за Дж. Гавінс, вважаємо
за доцільне використання терміну  модальний світ (modal world) [Gavins 2005, р. 87], адже
цей  світ  є  актуалізованим  певним  типом  модальності  та  є  покликаним  здійснити
комунікативно-прагматичну  функцію  у  межах  тексту.  Остання  є  навмисною  дією,  за
допомогою якої адресант використовує лінгвістичні форми, щоб уможливити ідентифікацію
та  оцінювання  адресатом  прагматично  релевантної  ситуації  у  контексті  непрямого
мовленнєвого акту художньої комунікації.

У  рамках  комунікативно-прагматичного  аспекту  семантики  тексту  доцільним  є
звернення до понять «аксіологічної модальності» [Арутюнова 1996, с. 57; Маріна 2004, с. 38]
або «авторської модальності» [Валгина 2003, с. 74; Розова 2008, с. 6; Смущинська 2003, с. 7],
які,  на нашу думку, є синонімічними, адже підпадають під текстову категорію з функцією
вираження мовної особистості автора шляхом реалізації у художньому тексті аксіологічних
настанов й суб’єктивно-авторських інтенцій. Відповідно до вищезазначеного, необхідним є
звернення до поняття модальності.

Категорія  модальності  з  позиції  вітчизняних  лінгвістів  [Бондаренко  1979,  с.  59-60;
Гальперин  1981,  с.  36;  Ляпон  1990,  с.  303;  Селіванова  2006,  с.  383]  трактується  як
функціонально-семантична категорія, що реалізується у двох видових значеннях: об’єктивно-
модальному та суб’єктивно-модальному. На сьогоднішній день у фокусі  уваги дослідників
знаходиться  не  протиставлення  об’єктивного  й  суб’єктивного  аспектів  модальності,  а  її
комунікативний  модус  –  модус  оцінки,  знання,  думки.  У  цьому  руслі  модальність
осмислюється  як  монолітна  неподільна  категорія,  зміст  якої  складають  суб’єктивні
відношення, асоційовані з адресантом. До того ж, проектуючи модальність на художній текст,
можливим  є  використання  лише  поняття  суб’єктивна  модальність, адже  принцип
реальності/нереальності зображених світів, характерний для об’єктивної модальності, не діє
у  рамках  художніх  текстів:  вони  виражають  лише  суб’єктивне  відношення  до  дійсності,
переломлене крізь призму авторської свідомості [Гальперин 1981, с. 115]. 

Авторська  модальність  знаходиться  у  видовому  положенні  по  відношенню  до
суб’єктивної  модальності,  а  суб’єктом тексту виступає  автор.  З  цієї  позиції  ми,  слідом за
І.В. Смущинською,  визначаємо  авторську модальність  як  різновид  текстової  категорії,  що
відображає суб’єктивно-оцінне ставлення адресанта до предмету художньої комунікації, його
ціннісні  орієнтири  [Смущинська  2001,  с.  40].  Відповідно  до  вказаної  вище  дефініції
незаперечним  є  зв’язок  авторської  модальності  з  категорією  інтенціональності,  тобто
комунікативно-прагматичною направленістю семантики художнього тексту, що залежить від
комунікативних настанов автора, його емоційно-етичної сфери. Саме цим пояснюється вибір



необхідних лексичних, граматичних, фразеологічних, синтаксичних або стилістичних засобів
вираження  намірів  адресанта.  Так,  авторська  модальність  постає  як  вияв  когнітивно-
аксіологічних  процесів  у  свідомості  адресанта,  його  відношення  до  інформаційного
складника текстів та як певний комунікативний «сигнал» для адресата [Бацевич 2010, с. 195].
Це  положення  є  дуже  актуальним  для  нашого  дослідження,  адже  залучення  адресантом
певних  модальних  засобів  зумовлено  його  особистісними  настановами,  немовленнєвими
завданнями,  виявлення  яких  уможливить  виведення  складного  комунікативного  смислу
необхідного для реконструкції модальних світів, максимально наближених до авторських.    

Засновником  концепції  модальності  у  західноєвропейській  лінгвістиці  традиційно
вважається  Ш. Баллі,  на  думку  якого  будь-яке  висловлювання  містить  основний  зміст
(диктум)  та  його  модальну  частину  (модус)  як  відображення  емоційного-оціночного  чи
вольового судження адресанта по відношенню до диктуму [Балли 1955, с. 44], адже не існує
цілком об’єктивного тексту [Fowler 1977, р. 76]. Концепція Ш. Баллі була розвинута у працях
таких лінгвістів, як Н. Решер [Rescher 1968], Дж. Лайон [Lyon 1977], Дж. Коутс [Coates 1983],
К. Хенгевельд [Hengeveld 1988], Ф. Палмер [Palmer 1990], П. Сіпсон [Simpson 1993] шляхом
виділення  різних  типів  модальності  відповідно  до  функціонально-семантичного
розмежування її модусів. Загалом, поняття модальності пов’язують з відношенням адресанта
до пропозиції, втіленої у висловлюванні [Lyons 1977, р. 456; Simpson 1993, р. 47]. У нашому
дослідженні  ми  спираємося  на  класифікацію  П. Сімпсона  [1993],  який  диференціює  усі
емоційно-оціночні  ознаки  мови за  трьома категоріями модальності:  деонтичною (deontic),
буїлистичною  (boulomaic)  та  епістемічною  (epistemic),  кожна  з  яких  слугує  засобом
відображення авторських інтенцій. Інтенція, на думку Г. Грайса, є наміром адресанта донести
свою думку, її суб’єктивний смисл до адресата [Grice 1957, р. 378]. 

Так, деонтична модальність пов’язана з поняттям дозволу та почуттям обов’язку [Lyons
1977, р. 823; Simpson 1993, р. 47], виражаючи те, що є необхідним, доцільним або дозволеним
відповідно до соціальних, моральних, юридичних та інших принципів. Будучи спрямованим
на дію, цей тип модальності не прогнозує її реалізацію, а лише передає заклик до виконання
цієї  дії.  Крім  того,  деонтична  модальність  може  відображати  пораду  чи  рекомендацію,
виконуючи, таким чином, функцію соціальної взаємодії.  

Буїлистичну модальність трактують як ступінь схвалення або несхвалення адресантом
дійсного  положення  справ  [Nuyts 2006,  р.  12],  відображеного  у  дієтетичній  реальності,
шляхом вираження його бажань,  намірів  та  сподівань  [Rescher 1968, р.  24;  Simpson 1993,
р. 48]. К. Хенгевельд виділяє буїлистичну модальність як підтип суб’єктивної модальності,
яка визначає орієнтацію адресанта стосовно ступеня бажання чи сподівання у рамках його
епістемологічної системи [Hengeveld 1989, р. 139]. На нашу думку, доцільним є вживання,
слідом  за  І.В.  Смущинською,  терміну  «авторська  модальність»,  який  краще  відображає
суб’єктивність відношення до дійсності у рамках художнього тексту. 

Епістемічна  модальність  виражає  впевненість  або  невпевненість  адресанта  у
правдивості вислову [Coates 1983, р. 18; Simpson 1993, р. 48] через репрезентацію його знань,
думок, припущень відповідно до окремих фактів [Lyons 1977, р. 793]. Вживання епістемічної
модальності  у  художньому  тексті  закладає  епістемічний  модальний  світ,  що  репрезентує
ситуацію,  яка  не  може  бути  реалізованою  у  тих  часових  й  просторових  межах,  які  цю
ситуацію  породжують  [Gavins 2007,  р.  110],  проте  є  можливою  або  неможливою  у
майбутньому. Ця ситуація має назву гіпотетичної (hypothetical) [Bybee 1995] або віддаленої
(remote)  [Palmer 1990].  Модальні  світи,  актуалізовані  будь-якою  формою  епістемічної
модальності, відрізняються від деонтичних та буломаїчних світів тим фактом, що епістемічні
модальні  світи  завжди  мають  додатковий  відтінок  нереальності,  що  робить  їх
найвіддаленішими  від  базового  текстового  світу.  Якщо  деонтична  модальність  виражає
обов’язок, буломаїчна або авторська передає бажання й оцінку, то епістемічна модальність
сигналізує про рівень знань адресанта щодо дійсності певного вислову [Gavins 2007, р. 112]. 

Загалом, графічне відображення місця модальності у передачі авторських інтенцій та
реконструкції модальних світів графічно відображене у Рис.1.



Рис. 1. Схема реконструкції модальних світів
Методика  реконструкції  модальних  світів  уможливлює  комплексну  інтерпретацію

адресатом тексту як цілісного утворення, враховуючи інформацію, яка може бути вилучена
на  всіх  рівнях  організації  тексту.  При  цьому  каталізатором  модального  смислу  можуть
слугувати різні мовні засоби:

1) на  фонетичному  рівні  модальність  виражається  паузами  та  інтонаціями  (паузи  у
письмовому  мовленні  відображені  двома  тире),  фонетичними  стилістичними  прийомами
(графон, алітерація, замовчення, звуконаслідування), які сприяють виникненню у просодики
додаткової функції посилення або ослаблення модального значення;

2) на  морфологічному  рівні:  афіксація  (-less,  -ly,  -ness,  -re), визначений  артикль,
герундій, особові займенники (I, you, we), прості (sure, perhaps), похідні (probably, naturally,
really) та складені (maybe, to be sure) модальні слова, модальні дієслова (must, can, may);

3) на  лексичному  рівні  модальність  репрезентована  передусім  тропами  (метафора,
метонімія,  іронія,  оксюморон,  порівняння,  епітет  та  ін.),  суміщенням  в  одній  лексемі
денотативного та  конотативного значення,  залученням  синонімів  чи  антонімів,  введенням
оказіоналізмів та неологізмів, зіткненням літературної та нелітературної лексики та ін.; 

4) на синтаксичному рівні: риторичні запитання, інверсії, повтори, паралелізм, складні,
спонукальні, еліптичні, підрядні, вставні речення, наказові та питальні речення та ін.  

Неможливо перелічити усі засоби та прийоми актуалізації модальності у художньому
тексті,  адже  з  метою  привернення  уваги  адресата  будь-яка  мовна  одиниця  може  зазнати
образних й емоційних трансформацій, тобто одержати у межах художнього контексту статус
маркера  суб’єктивної модальності. Заміна хоча б одного модального індикатора приводить
до утворення нового модального смислу. Проте, значну роль у відображенні суб’єктивного
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відношення адресанта до реальності відіграють стилістичні образні засоби та прийоми, які
можуть бути задіяні одразу на декількох рівнях тексту для підвищення загальної образності
непрямого мовленнєвого акту.

Висновки  і  перспективи  подальшого  дослідження.  У  ході  дослідження  було
виявлено,  що  онтологічний  статус  модального  світу  включає  не  лише  когнітивно-
комунікативний,  але  і  прагматичний  аспект.  Це  зумовлено  тим  фактом,  що  в  основі
актуалізації  модального  світу  лежить  певний  тип  суб’єктивної  модальності.  Остання
безперечно  пов’язана  з  категорією  інтенціональності,  адже  постає  як  завуальована
суб’єктивна  оцінка  адресанта,  що  вимагає  складного  аналізу  і  екстралінгвістичної
компетенції адресата. Саме паралінгвістичний компонент у художньому мовленні обумовлює
вибір необхідних лексичних, граматичних, фразеологічних, синтаксичних або стилістичних
засобів  вираження  аксіологічних  смислів.  Перспективою  подальшого  дослідження  є
вивчення аксіологічних функцій референції та дейксису, їх ролі у реконструкції  модальних
світів.
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