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СТРУКТУРА НА КАТЕГОРИЯТА МОДАЛНОСТ
В СЪВРЕМЕННИЯ ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК

Весела Чергова
(Сoфийски университет „Св. Климент Охридски“)

Este artigo pretende apresentar uma proposta de interpretação da es-
truturação semântica e formal da categoria modalidade do verbo português 
em visão sincrónica. A modalidade é assumida como hipercategoria, cuja 
definição se determina a nível universal da linguagem enquanto contínuo de 
conteúdo capaz de abranger os diferentes tipos de valores modais que se re-
conhecem na língua e no discurso. A sua descrição linguística no português 
contemporâneo analisa a distribuição dos valores modais entre os diferentes 
recursos lexicais, morfossintáticos e discursivos. Os valores categoriais dos 
gramemas modais são interpretados de acordo com a sua funcionalidade no 
sistema, na norma e na fala enquanto valor invariante e valores distributivos 
e contextuais. 

Статията представлява опит за систематизиране и структуриране на 
средствата за изразяване на различните модални значения в португал-
ската глаголна система.

Подходът към тази задача предполага да се очертае концепцията за 
модалност като логико-ментална категория на универсалното равнище 
на речева дейност и да се посочат езиковите средства, които я изразяват 
в конкретния език, т.е. на историческото равнище на речевата дейност 
(вж. Косериу 1990: 246-249, Вучева 2006: 23-32). Това би позволило да 
се опише специфичното отношение между семантичните съдържания и 
техните формални показатели на различните нива на структуриране в 
конкретния език.

1. същност на категорията модалност с оглед на изразните 
ѝ средства 
Модалността като логико-ментална категория, сред всички останали 

езикови глаголни категории, е най-сродна с принципите на формална-
та логика и изграждането на логически съждения. Тя много отчетливо 
изтъква говорещия субект като център на познанието и на неговото спо-
деляне чрез словесни средства. 

Опитите за дефинирането ѝ в португалистиката до голяма степен се 
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опират на логическите категории. Вилела и Кох (2001: 175-176) я опреде-
лят като „отношение на говорещия към валидността на съдържанието в 
изказването“, към неговата съотнесеност с действителността. Матеуш и 
др. (1989: 103-105) разглеждат модалността на нивото на изказването като 
сложно взаимодействие между факторите говорещ, слушащ, простран-
ство, време, предходен дискурс и референтен свят, които си влияят по 
различен начин в различни комуникативни ситуации. Това позволява да 
се разграничат четири вида модалност според нивата на реализация, като 
се следва класификацията на Паре (1976: 48), а именно, лексикализирани 
модалности (изразявани чрез модални глаголи и наречия), пропозицион-
ни модалности (изразяват истинната стойност на пропозицията чрез мо-
дални функтори необходимо, случайно, възможно или невъзможно), ило-
куционни модалности (изразяват интенциите на говорещия и съвпадат с 
илокуционните актове), аксиологични или прагматически модалности 
(регулират самата интеракция и се извличат от съответния контекст на 
действието). В конкретните изкази функторите на пропозиционните мо-
далности взаимодействат с категориите на логическите модалности и, 
по-точно, с алетическите или аристотелови модалности (необходимо, 
случайно, възможно, невъзможно), епистемичните модалности (вярно, 
оспоримо, допустимо, изключено) и деонтичните модалности (задъл-
жително, факултативно, разрешено, забранено) (Матеуш и др. 1989: 103-
105). Сходна дефиниция на езиковата модалност задава и Кампош (2004: 
256): “categoria gramatical que representa diferentes atitudes do locutor em 
relação a um conteúdo proposicional e ao seu interlocutor”, с което определя 
говорещия като „модален субект“, а модалността като двояко отношение 
на говорещия към съдържанието на изкаването и към събеседника си 
(Кампош 2004: 257). Авторката определя, че епистемичната стойност 
„съответства на констатацията, че дадено състояние на нещата е или не 
е“, деонтичната стойност „съответства на желанието дадено състояние 
на нещата да бъде или да не бъде“, а оценъчната стойност „съответ-
ства на оценката на състоянието на нещата като желано или нежелано“ 
(Кампош 2004: 271). Така обяснява избора на конюнктив в изречението 
Compreendo que o João se tenha zangado (Разбирам защо Жоан се е раз-
сърдил) като изграждане на оценъчно съждение, а избора на индикатив в 
същия контекст Compreendo que o João se zangou (Разбирам защо Жоан се 
разсърди) като „когнитивна интерпретация на глагола разбирам“ (Кампош 
2004: 272). Авторката отбелязва, че подобно поведение имат и конструк-
ции, включващи глаголи като чувствам (sentir) и настоявам (insistir).

В цитираните определения на модалността прави впечатление, че тя 
се разглежда основно като модални отношения в структурата на изрече-

Весела Чергова
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нието (пропозицията), а то кореспондира с логическата категория съжде-
ние. Това има своето основание, защото в езика няма форми и значения, 
които да не се срещат в речта (Бенвенист 1974: 140). Ала основанието 
не е достатъчно, за да се снеме необходимостта от анализ на модалните 
стойности, кодирани в градивните елементи на думата и изречението. 
На пропозиционно равнище категориалните и лексикалните морфеми 
активират конкретни семи от семантичния потенциал, който притежа-
ват в системата на езика. А това означава, че обобщеното лексикално и 
категориално значение на морфологично ниво е абстракция, извлечена 
от речта, която обаче съществува априорно на структурите на смисъла, 
защото е кодирана като езиково познание в системата на езика. 

В языковой системе формируется семантический (семантико-праг-
матический) потенциал языковой единицы, рассчитанный на взаимо-
действие с самыми разнообразными элементами среды (Бондарко и 
др. 1987: 20).

Логическите валентности се задават на нивото на съжденията, но в 
езика може да се изследват и на нивото на понятието, което кореспонди-
ра с морфемите и думите (вж. Вучева 2006: 281-283). В този смисъл кри-
териите за истинност може да се приложат към пропозиционните струк-
тури, но не и към понятийната мрежа от морфемни изразни средства 
(Чергова 2013: 267-271). Освен това езикът има собствена логика (срв. 
Китова 2005: 37-43) на структуриране на семантичния заряд на лекси-
калните и категориалните си форми, на мофрологично и на синтактично 
ниво. За да се оцени начинът на езиково кодиране на модалните значения 
от гледна точка на самия език (Бенвенист 1974: 37, Китова 2005: 39-40), 
следва да се анализират всички нива на структуриране на езиковите фор-
ми и значения.

1.1. семантично съдържание на модалността
Общият семантичен континуум, който може да се открие в дефи-

нициите на модалността, се корени в отношението на говорещия към 
действието в изказването му1. Именно в този вид отношение може да 

1 Отношението на говорещия към слушащия се отклонява от същината на понятието за мо-
далност и засяга изключително дискурсивното равнище, т.е. зависи от параметрите на кому-
никативната ситуация. Тогава определени видове междуличностно отношение, въздействие 
или оценъчност, изразени в общуването от говорещия спрямо събеседника, може да се доб-
лижат до модалните стойности, но по мое мнение не се отъждествяват с тях. Освен ако не 
се приеме, че модалността отразява едно по-обширно отношение на езиковия субект към 
елементите в комуникацията.
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се впише множеството подзначения като субективно или несубективно 
отношение, потенциалност, желателност, деонтичност, епистемичност, 
алетичност, дубитативност, адмиративност, евиденциалност, оценъчност 
и др., но всички тези значения не се реализират на едно и също езиково 
и речево равнище. Отговорът за същината на модалността е неотделим 
от формите, които я въплъщават в конкретния език. Вътрешната орга-
низация на една сложна категория („хиперкатегория“) допуска всеки от 
формалните ѝ носители („синкатегории“) да изразява част от общото 
съдържание, което е плод на сътрудничеството между всички тях (Гер-
джиков 2003: 79). В този смисъл хиперкатегорията предполага вътрешно 
йерархично структуриране на синкатегориите, споделящи общия семан-
тичен континуум в зависимост от семантичния си товар (вж. Герджиков 
2003: 189-207, Вучева 2006: 201-213). Йерархичната организация засяга 
и структурирането на различните хиперкатегории в езика, като това яв-
лениe прокарва нишката на взаимодействие в речта между значенията и 
формите на модалността, темпоралността и аспектуалността в португал-
ската глаголна система (вж. Чергова 2012: 102-103).

1.2. Йерархичност на изразните средства
Вилела и Кох (2001: 175-176) определят модалността като формал-

но-семантична категория, изразявана чрез йерархично структурирани 
„морфологични, синтактични, прозодични и лексикални средства“. Ра-
позо (1975: 88-91) изразява убеждението, че индикативът и конюнктивът 
представляват „изпразнени от съдържание морфеми“2, съществуващи 
единствено „като обикновени допълнения на висши глаголи, които ги 
управляват“. Матеуш и др. (1989: 106) разглеждат модалността, изразя-
вана от наклоненията на глагола и от модалните глаголи, като грамати-
чески категории за отношение на говорещия било към пропозиционното 
съдържание или степента на истинност в изказването му, било към събе-
седника, адресат на изказването (Матеуш и др. 1989: 102). Така авторки-
те определят индикатива като най-малко маркираното изразно средство 
на отношението между говорещ, слушащ и референтен свят (Матеуш и 
др. 1989: 107-111).

Цитираните становища показват, че формалната реализация на мо-
далните значения обхваща различни нива на структуриране на езиковото 

2 Според Бенвенист (1974: 92) разумът не търпи празни форми и неоформени понятия, като 
възприема само онези звукови форми, които пренасят определени представи, разпознаваеми 
във формите.
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значение, които се явяват на морфологично ниво, т.е. синтетични и ана-
литични средства на лексикални и категориални модални значения, на 
синтагматично и синтактично ниво, като бих добавила, че обхващат и 
структурата на текста или дискурса. Следва въпросът коя от формите на 
тези структурни равнища има основополагащ характер в категориалната 
йерархия на езиковата модалност? 

Подходът към анализа на формалните средства неволно върви в по-
сока от „семантиката към формата“, а след това и обратно (Бондарко и 
др. 1987: 14-17, вж. Китова 2005: 33). Възприемам синтетичните мор-
фологични средства като базово езиково средство за кодиране на лекси-
кален и категориален семантичен товар. При тези форми семантичният 
заряд е и най-непрозрачен и демотивиран, като нивото на относителна 
мотивация нараства при наличието на деривационни процеси (вж. Ул-
ман 1987: 190-191) или при развитието на аналитични форми:

Както е известно, двата члена на една морфологическа опозиция не 
са равноправни – единият от тях, т. нар. маркиран член, винаги при-
тежава даден признак а, докато неговият немаркиран противочлен 
притежава контрадикторния диференциатор а’ само в позиция на 
противопоставяне и го губи вън от подобно противопоставяне. Бла-
годарение на това граматическите категории и цялостните парадигми 
на дадена част на речта се изграждат строго йерархично – те започват 
с максимално немаркиран член, продължават с единично маркирани 
членове, продължават с двойно маркирани членове и завършват с мак-
симално маркиран член. (...) С други думи, колкото по-маркирана е 
дадена словоформа, колкото повече плюсове (позитивни диференци-
атори) тя притежава, толкова по-голямо е количеството граматическа 
информация, което словоформата носи, толкова тя е по-обременена 
семантически и обратното. По такъв начин се създава голяма разли-
ка в степента на семантическа натовареност на различните членове. 
По тези причини например в езиците, в които действува тенденцията 
към аналитизъм, пропорционално на нарастването на граматическата 
информация, нараства и степента на композираност на формата (срв. 
напр. немаркираното с – четè и тройно маркираното бпрвМ – щеше 
да е чел) (Герджиков 2003: 190-191).

В системата синтетичните изразни средства влизат в непосредстве-
ни опозитивни отношения въз основа на обобщено (инвариантно) зна-
чение (Косериу 1990: 90), а в нормата и речта развиват дистрибутивни 
и контекстуални значения (Вучева 1995: 11-18, Чергова 2012: 33-34). В 
този смисъл и лексикалните, и категориалните морфеми в речта пред-
ставляват съвкупност от йерархично организирани семи, т.е. може да 

СТРУКТУРА НА КАТЕГОРИЯТА МОДАЛНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ 
ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК



304

се разглеждат като полисемни (Чергова 2013а: 18-21). Аналитичните 
конструкции носят по-голям семантичен товар, но той се разпределя 
между съставните им елементи и неговата относителна мотивираност е 
по-голяма. Същевременно определени категориални отношения, които в 
дадения конкретен език не са кодирани по синтетичен или аналитичен 
път, може да се изразят чрез словореда на равнището на изречението или 
като отношения в конструирането на дискурса. В някои езици глаголът 
не притежава парадигма за лице и число (Бенвенист 1974: 260-261), но 
това не възпрепятства експлицирането на вършителя на действието чрез 
словореда. В българския език преизказването на глаголното действие е 
кодирано по синтетичен път, а в португалския език не е, но съдържания-
та за препредаване на чужда реч или за несвидетелственост в португал-
ски текстове може успешно да се изградят чрез средствата на дискурса 
(Чергова 2012: 183-191).

2. структура на модалността в съвременния португалски език
Речевите сведения за модалните структури в съвременния португал-

ски език показват, че има достатъчно емпирични основания модалността 
да се разглежда като комплекс от значения, които са организирани около 
общия семантичен континуум на отношение на говорещия към действи-
ето в изказването му. Това отношение предполага различни видове и 
нива на оценка на пропозицията и на нейното съдържание. Герджиков 
(2003: 152) открива нива на първична, вторична и дори третична оценка 
на действието в българския език. Китова (2005: 117-130) доказва нали-
чието в съвременния испански език на базисна модалност (наклонение) 
и надстроечна модалност, изразявана чрез средствата на базисната мо-
далност във факултативна функция. Вейга (1991: 58) онагледява функ-
ционалността на няколко модални опозиции в рамките на испанското 
наклонение. Кампош (1997: 151-158) изследва епистемични функции на 
деонтичните устойчиви глаголни словосъчетания в португалския език. 
Изобщо редица трудове подсказват, че модалността в романския езиков 
тип и извън него се структурира йерархично под формата на хиперкате-
гория, чийто основен морфологичен инструмент може да бъде наклоне-
нието, но то не изчерпва цялата гама от модални значения и отношения, 
възникващи в езика и речта. Затова нивата на проявление на модалност-
та може да се проследят в следните езикови и речеви равнища.

2.1. лексикална модалност
Под лексикална модалност имам предвид модалните значения, за-

ложени в лексемни и категоремни думи. Различни видове отношение 
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на говорещия към действието в изказването му може да се открият в 
различни лексикални полета от глаголи, съществителни и прилагателни, 
както и наречия за желание, за съмнение, за неодобрение, за твърдение, 
за изразяване на емоции, за речева и мисловна дейност. Подобни лекси-
кални полета се описват обикновено с оглед на механизмите за избор на 
индикатив или конюнктив в подчинената предикация.

Кащелейро (1981) предлага пространно изследване на приниципите 
на изграждане на подчинени подложни изречения, въведени от прилага-
телни имена, чиято лексикална семантика мотивира избора на индика-
тивни и/или конюнктивни грамеми. 

Фария (1974: 153) установява, че наклонението на глагола в подчине-
ната предикация зависи от „абстрактен глагол“, представляващ „висша 
изреченска матрица“, която нарича „екзистенциално изречение“3. При 
съждение за „екзистенциална истина“ се използват „глаголи-функтори 
на истината“ (Фария 1974: 120), те може да бъдат „обикновни деклара-
тиви“ (acrescentar, afirmar, dizer, declarar) или „глаголи за много слабо 
твърдение“ (ter certeza, achar, saber), защото съдържат в себе си критерии 
за истинност от гледна точка на формалната логика. Тогава задължител-
но се избира индикатив в подчинената предикация. При съжденията за 
„дизюнкция“ се задава „повече от една стойност на екзистенциалната 
истина“ (Фария 1974: 151). Тези съждения се разпознават чрез употре-
бата на „глаголи за слабо твърдение“ (acreditar, pensar, supor, imaginar) 
в главната предикация и маркират модален характер, въплътен в отно-
шението „съм / мога да бъда“. В този случай в подчинената предикация 
се избира конюнктив и/или индикатив. Семантичната стойност на инди-
катива в подчиненото изречение авторката определя като „пресупозиция 
за истина на подчинената предикация“, а на конюнктива – като „пресу-
позиция за потенциална истина“ (Фария 1974: 122). При съждение за 
„потенциална модалност“, когато в главното изречение има „глаголи за 
средно твърдение“ (aprovar, censurar, conceber, consentir, duvidar, etc.), в 
подчиненото се избира конюнктив, защото е заложен модален функтор за 
възможност. Същото се случва и при отношение на „бъдеща модалност“, 
което се активира от „глаголи за силно твърдение“ и от „декларативи за 
заповед“, чрез които се залага модален функтор за вероятност (Фария 
1974: 153-154). Това наблюдение показва, че лексикалната семантика на 
глаголите влияе върху синтагматичната комбинаторика, но и се оставя да 

3 Това „екзистенциално изречение“ всъщност представлява четири вида съждения, а именно 
„екзистенциална истина“, „дизюнкция“, „потенциална модалност“ и „бъдеща модалност“. 
Трябва да се има предвид, че под „екзистенциална истина“ се разбира не „абсолютна истина“, 
а истина в представите на говорещия (Фария 1974: 150).
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бъде повлияна от нея. При някои от „обикновните декларативи“ изборът 
на конюнктив променя семата на глагола (напр. dizer), превръщайки го в 
„декларатив за заповед“. 

В рамките на лексикалната модалност може да се впишат и изследва-
нията на модалната семантика и функции на глаголите dever и poder, 
които Кампош (1998) определя като специфична модална подсистема. 
Благодарение именно на лексикалната си семантика (срв. Барозо 1994: 
66-71) тази двойка участва като спомагателни глаголи в модални устой-
чиви глаголни словосъчетания.

2.2. базисна модалност (наклонение)
Под базисна модалност разбирам категорията наклонение (modo), 

т.е. морфологичното ядро на исторически оформената опозиция индика-
тив / конюнктив, която изразява степента на съответствие на съдържа-
нието на пропозицията със състоянията на извънезиковата действител-
ност, като това съответствие се опосредства от говорещото лице. Така 
може да се приеме, че благодарение на модалните грамеми говорещото 
лице проектира съдържанието на изказването си спрямо предметния 
свят, като всеки изказ е субективен акт на изява (Чергова 2012: 122-126). 
Това означава, че когато използва индикативни грамеми, говорещото 
лице се въздържа от субективна оценка за истинността на съдържанието 
на предикацията, като по този начин я обективизира. По тази причина 
терминът несубективност определя най-успешно естеството на екстен-
зивния елемент на базисната модална опозиция. От друга страна, когато 
използва конюнктивни грамеми, говорещият подчертава субективната си 
оценка за изказаното съждение. Това предполага по-голям семантичен 
товар за конюнктивните грамеми, които се явяват интензивен елемент в 
опозицията, характеризиран с признака субективност. Както в подсис-
темата на индикатива, така и в подсистемата на конюнктива съществуват 
механизми за езиково изразяване на относителната достоверност на 
изказаното, които обаче засягат таксисно-темпоралните и отчасти аспек-
туалните отношения, изградени въз основа на базисното модално отно-
шение в португалския език (Чергова 2012: 199)4. 

4 В базисната модална опозиция не са включени императива и кондиционала, тъй като фор-
мално, семантично и функционално те не показват равнопоставеност с грамемите на инди-
катива и конюнктива.
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2.3. Перифрастична модалност
Устойчивите глаголни словосъчетания в португалския език са пред-

почитано средство за изразяване на аспектуални значения, но се наблю-
дават такива конструкции с таксисно-темпорално, модално и диатетично 
съдържание (Барозо 1994: 71-75). Устойчивите глаголни словосъчетания 
с модална семантика са инструмент, който се наслагва над базисната 
модалност. Това очевидно означава, че аналитичните модални средства 
имат семантика, която не дублира останалите модални форми (Барозо 
1994: 72). С оглед на отношенията в глаголната система може да се кла-
сифицират като облигативни (dever + inf.; ter de + inf. и haver de + inf.), 
волитивни (querer + inf., desejar + inf. и др.) и оптативни (poder + inf.; 
saber + inf. и conseguir + inf.)5. Темпоралното словосъчетание ir + inf. се 
определя от някои учени като своеобразна интенционална, аспектуална 
и темпорална форма едновременно (вж. Барозо 1994: 73). 

2.4. надстроечна модалност
Понятието за надстроечна модалност е свързано със сложната ор-

ганизация на езиковите категории, изобщо, и на глаголните категории, 
в частност. Категорията наклонение и нейната основна опозиция несу-
бективност / субективност далеч не изчерпват разнообразието от зна-
чения и нива на реализация на модалността (срв. Китова 2005: 37-115, 
Герджиков 2003: 78). Същото може да се удостовери в плана на времето 
и темпоралността, на вида и аспектуалността, на категорията число и 
количествеността и т.н. 

Китова дефинира надстроечната модалност по следния начин:
В езиците се реализира и втори вид модалност, която е допълнителна, 
надстроечна и факултативна спрямо базисната. Чрез този вид модал-
ност се изразява отношение от втора степен („оценка за оценката от 
първа степен“) за характера на пропозицията; чрез нея говорещият 
изразява разнообразни модални нюанси като несигурност, недоверчи-
вост, съмнение, предположение, неконкретност, дистанцираност, раз-
лични степени на непълна ангажираност спрямо информацията, за-
легнала в съобщеното, и т.н. Изразните средства на вторичната модал-
ност варират в широк диапазон и обхващат всички езикови равнища: 
от чисто лексикални и лексико-семантични до лексико-граматични и 

5 За целите на статията няма да влизам в полемика за същността и обхвата на понятието спо-
магателен глагол, като се позовавам на критериите, уточнени от Барозо (1994: 61–65), които 
се срещат и у Чергова (2012: §2.4.3).
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същински граматични средства. Формалните езикови средства, изра-
зяващи вторични модални значения, образуват собствена парадигма, 
която заема подчинено положение спрямо наклонението в йерархията 
на хиперкатегорията модалност. В този смисъл се възприема идеята 
на Герджиков (1984)6, че вторичната модална субкатегория имплицира 
наклонението, но не и обратното – факт, който обяснява защо формите 
на установените наклонения служат като изразни средства на допъл-
нителните модални значения и нюанси (Китова 2005: 114).

По този начин авторката обособява логико-оценъчната семантика 
и надстроечния и факултативен характер на модалната синкатегория 
„относителна достоверност“ в испанския език (Китова 2005: 117-130). 
В рамките на тази категория обособява две ядра на „субективния епис-
темичен статус“ (Китова 2005: 129), съответно за „епистемична вероят-
ност“ (Китова 2005: 131) и за „епистемична възможност“ (Китова 2005: 
175). Относителната достоверност в изкази, оформени като граматич-
ни изречения, съответства на проблематични съждения (Китова 2005: 
131-135), които най-общо може да бъдат съотнесени към епистемичните 
съждения като подвид на простите модални съждения (Дейков 1999: 79). 
Като форма на мислене те спадат към групата на умозаключенията, чии-
то предпоставки може да бъдат условни или категорични (Дейков 1999: 
93-96).

Разликата между възможност и вероятност се състои в това, че 
нещо може да бъде вероятно единствено ако е възможно, откъдето 
следва, че качествената характеристика възможност е необходимо 
условие за вероятността, без същевременно да бъде достатъчно ус-
ловие. Възможността е вероятна единствено ако бъде осъществима в 
някакъв бъдещ момент. Следователно може да се заяви, че модалното 
бъдеще е достатъчно условие за вероятността, което води до опреде-
лението на вероятността като понятие с качествена характеристика 
възможно и количествена характеристика бъдеще (Фария 1974: 153). 

Китова (2005: 177) също подчертава, че „структурите на възможност-
ния епистемичен статус не се реализират в плана на темпоралната след-
ходност“ в испанския език. Тази невъзможност едно бъдещо действие да 
бъде имплицитно отречено е отбелязана и от Вейга (1991: 144-155). 

Анализът показва, че в подсистемата на португалския конюнктив 
(Чергова 2012: 147), в полето на неотносителната непредходност, се 
реализира възможностния епистемичен статус чрез опозицията между 

6 Първото издание на монографията на Герджиков датира от 1984 г., в текста е цитирано 
второто фототипно издание от 2003 г. 
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конюнктивен презенс и неотносителен конюнктивен имперфект. В под-
системата на португалския индикатив (Чергова 2009) има достатъчно 
сведения за проява на възможностни стойности на индикативния фу-
турум, футурум претерити (т. нар. кондиционал), имперфект (с условна 
семантика), и на вероятностни стойности на облигативните устойчиви 
словосъчетания (Кампош 1997: 173-182) в таксисно-темпоралното поле 
на неотносителната едновременност. 

2.5. Изреченска модалност
На равнището на изречението модалността намира множество средс-

тва и похвати за конструиране. 
На първо място, отношението между модус и диктум (Баи 1955: 44-

57) съдържа оценъчен характер (вж. Чергова 2012: §2.4.4). Ако модусът 
се възприеме като неизказана или изказана мисъл, която предава отноше-
нието на говорещия към изказването му, диктум е именно изказването, 
обозначаващо представите на говорещия за света. Оттук следва важната 
роля на изречението, възприемано като пропозиция, за експлициране на 
логическите връзки и мисловните операции. По същество изследванията 
на Фария (1974) се стремят да опишат характеристиките на модуса, а те-
зите на Матеуш и др. (1989: 103-105) засягат именно логическите връзки 
и мисловните операции, експлицирани в изреченията. Ала изречението 
има и чисто езикова страна. В езици като португалския дикталната част 
на изказването се свързва с модуса благодарение на общите им субектив-
нооценъчни и таксисно-темпорални характеристики. Те изграждат само-
стоятелни, паратактични и хипотактични връзки, които са подвластни 
на различни онтични значения като възклицателност, въпросителност, 
повелителност, асерторичност, увещателност и др. В тях се наблюдава 
семантичният континуум на различни видове отношение (оценъчно или 
интенционално) на говорещия спрямо действието в изказването му.

На второ място, изречението представлява микроконтекст, елемент 
от езиковия контекст (Матеуш и др. 1989: 118; Фария 2003: 69-70), кой-
то съчетава на синтагматичната ос елементи от различни равнища на 
езиково структуриране. На това равнище се задава структурата на сми-
съла (Вучева 2006: 214-278), активират се конкретните дистрибутивни и 
контекстуални семи на лексикалните и категориалните единици. В този 
смисъл изречението и неговите семантични характеристики са основна 
единица на речева реализация не само за модалността, но и за всяка дру-
га категория или лексикално съдържание. Всяко значение, което не раз-
полага с морфологичен код на изразяване (синтетичен или аналитичен), 
може да намери реализация на изреченско равнище.
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2.6. Дискурсивна модалност
Контекстът представлява съвкупност от изказвания (устни или 

писмени), организирани в текст (дискурс) чрез различните нива на ко-
хезия и кохерентност (Матеуш и др. 1989: 137-148). Самият преход от 
изречението към текста съдържа субективна оценъчност, която може да 
се измери във формален, в съдържателен план и от гледна точка на меж-
дуличностното взаимодействие.

От една страна, дискурсът може да се изгради в пряка, непряка, по-
лупряка реч, „мисловен поток“ (вж. Чергова 2012: 47-49, §2.4.5). Сама-
та техника на дискурсивно изграждане позволява на говорещия да се 
приобщи или да се разграничи от съдържанието на изказаното, което 
вече представлява субективно отношение. Също така субективен е под-
борът на количеството поднесена информация в съответния текст или 
дискурс. 

Делението според начина на отразяване на действителността взаимо-
действа със структурно-семантичните характеристики на единиците 
като хоризонтални и вертикални координати в класификационната 
схема на речевите регистри (цит. по Димитрова 2009: 117-118).

Тези елементи формират част от субективната характеристика на да-
дена „езикова личност и езиково съзнание“ (Димитрова 2009: 120). 

Дискурсът може да бъде оценен от гледна точка на целевото въз-
действие и от проекцията на субективното възприятие от страна на адре-
сата. В този смисъл Димитрова обръща внимание на стила и регистрите 
в общуването: „Регистърът отразява стремежа на говорещия да съобщи 
нещо общо и неутрално или с подробности и със субективна оценка“ (Ди-
митрова 2009: 118). Така може да се откроят редица регистри на общува-
нето, които включват в себе си отношение на говорещия към действието, 
към говорещия и към параметрите на комуникативния акт: регистър на 
неодобрение, на неодобрение и ирония, регистър, отразяващ хипотетич-
ната реалност, неутрален регистър и др. (Димитрова 2009: 117-127).

3. Изводи
Ако се приеме хипотезата за организацията на езиковите категории 

като хиперкатегории, модалността с обобщеното значение на отноше-
ние на говорещия към действието в изказването би могла да обхване 
няколко синкатегории: базисна модалност, перифрастична модалност, 
надстроечна модалност, изреченска модалност (където намира проява 
и лексикалната модалност), дискурсивна модалност (в която може да на-
мери място и отношението на говорещия към слушащия). 
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таблица №1: Йерархичност на португалските модални и таксисно-
темпорални категории

Дискурсивна 
модалност

интенционалност и оценъчност:
Апелативни, ренаративни, адмиративни и др. стойности и 

регистри
изреченска 
модалност

Модални съждения
Модус / Диктум

надстроечна 
модалност

Епистемични стойности на 
вероятност и възможност 

Епистемични стойности на 
възможност

Перифрастична 
модалност

облигативни, волитивни и оптативни устойчиви глаголни 
словосъчетания

Темпорална подсистема на 
несубективността (–)

Темпорална подсистема на 
субективността (+)

Глаголно време Предходност (+)/
Едновременност (–)/ 

Следходност (+)

Предходност (+)/
Непредходност (–)

Ø

Таксис Не-инактуалност (–)/
Инактуалност (+)

Не-инактуалност (–) /
Инактуалност (+)

Перспектива Първична (–)/Вторична (+) Първична (–)/Вторична (+)
базисна 
модалност индикатив (–) конюнктив (+)

(въз основа на Чергова 2009: 207)
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