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ИСТИНА, РЕАЛНОСТ ИЛИ ОБЕКТИВНОСТ
ИЗРАЗЯВА ПОРТУГАЛСКИЯТ ИНДИКАТИВ?

Весела Чергова
(СУ „Св. Кл. Охридски“)

O valor modal básico do modo Indicativo em português, em oposição 
ao modo Conjuntivo, costuma ser definido por meio de traços como valor 
de verdade, realidade ou objetividade, que referem também conteúdos 
extralinguísticos do domínio das teorias da verdade e da lógica formal. 
Pretende-se, portanto, salientar a perspetiva da configuração linguística 
da realidade objetiva que em Português formalizou os recursos verbais 
específicos, vocacionados a realizar valores modais. Focaliza-se o papel 
do sujeito falante enquanto sujeito do discurso e enquanto portador dos 
conceitos cognitivos de uma determinada comunidade linguística. A definição 
do valor modal básico a partir de critérios linguísticos resulta decisivo para 
a interpretação semântico-funcional das formas temporais e aspectuais que 
se constroem com base no Indicativo.1

1. За природата на индикатива 

Индикативът съдържа такива езикови единици от португалската 
глаголна система, които изграждат (заедно с конюнктивните форми) 
всяка пропозиция, притежаваща сказуемо (Чергова 2012: 115). В този 
смисъл таксисно-темпоралните и аспектуалните отношения пронизват 
семантичната тъкан на индикатива, реализират се въз основа на него-
вото базисно структурно значение (Чергова 2012: 195), откъдето следва 
и ролята му на „базисна модалност“ (Китова 2005: 122) или „първично 
модално понятие“ (Вейга 1991:58). Тази характеристика на индикатива 
благоприятства интуитивното познание на говорещите за семантиката 
и функциите му, но възпрепятства опитите за метаезиковото му дефи-
ниране, за разграничението на модалните от таксисно-темпоралните и 
аспектуалните му значения в португалската глаголна система. Тук имамe 
предвид затрудненията при определяне статута на някои епистемични, 

1 O texto do resumo é elaborado segundo o novo acordo ortográfico.
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условни и подбудителни функции на част от индикативните (и конюнк-
тивните) грамеми2.

Същевременно трябва да признаем, че индикативът сам по себе си 
не съставлява категория, която да подлежи на дефиниране. Неговото екс-
тензивно значение в базисната модална опозиция индикатив / конюнктив 
предполага определението му да се обвърже с носителя на специфичното 
модално съдържание. Съгласно принципите на структурализма следва 
да бъде дефиниран съобразно това, което не е, за разлика от конюнк-
тива, който се дефинира съобразно това, което е. Ако конюнктивните 
грамеми означават неистина, индикативните ще означават не-неистина. 
Ако конюнктивните грамеми означават нереалност, индикативните ще 
означават не-нереалност и т.н. И в двата случая – при наличието на при-
вативна опозиция – дефиницията на семантичния им признак е една и 
съща, съответно с положителен знак за интезивния и с отрицателен знак 
за екстензивния член на категорията. В случай че категорията е двучлен-
на, разбира се.

От една страна, трудността при дефинирането на модалните катего-
рии сякаш се дължи на факта, че при тях е особено осезаема връзката – и 
същевременно разделението – между „езикова действителност“, „пред-
метна действителност на мисленето“ и „реална действителност“ (Дей-
ков 1999: 10). От друга страна, се наблюдава голямо разнообразие сред 
езиковите инструменти, които предават модалните значения в различни-
те езици (Китова 2005: 18), а също така се наблюдава и разнороден брой 
модални значения. За някои от тях е оформен специфичен инструмент 
на езикова изява, а за други се приспособяват вече съществуващи в сис-
темата морфосинтактични и лексикални средства, които да ги изразяват 
при определени условия.  

по тази причина се налагат следните уточнения:
• предметната действителност на мисленето (т.е. мрежата от поня-

тия, представляващи познанието на дадена езикова общност за извънези-
ковия свят, който изпълва културно-историческото ѝ битие) следва своя 

1 Става дума за евентуалното съществуване на още две наклонения: повелително и условно 
(императив и кондиционал). Разногласия относно техния формален, семантичен и функцио-
нален статут има в самата португалистика (Матеуш и др. 1989: 107, бел. 2; Оливейра 2003: 
256-257; Чергова 2012: 114-115; 2012а: 228-231). От формална гледна точка тези две „накло-
нения“ използват предимно формите на индикатива и конюнктива, от семантична – предпо-
лагат различен тип катергориално отношение, а от функционална – се разполагат в различни 
структурни равнища на реализация. поради тези причини не ги разглеждаме като елементи 
от базисната модална опозиция.

Весела Чергова
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собствена логика, различна от логиката на организиране на материята в 
самата предметна действителност;

• принципите на формиране на понятийните категории в езиковата 
действителност следват своя логика, несъвпадаща с логиката на грама-
тическата структура на всеки конкретен език;

• Инструментите в езиковата действителност на всеки конкретен 
език, призвани да означават модални съдържания, имат своя логика на 
концептуализация и на реализация в речта на същия този конкретен 
език.

Това по същество означава, че всички модели, описващи модал-
ността като видове съждения и понятийни категории на универсалното 
равнище на речевата дейност, като граматични или лексико-граматични 
категории в конкретните езици, или пък като комуникативно-текстови 
категории, свързани с референтността (Китова 2005: 18), имат свое ос-
нование. Ала също така означава, че описанието на модалността и мо-
далните значения следва да се разграничи от логиката на предметния 
свят3 и от логиката на предметния свят на мисленето, а също така и от 
логиката на семантичната организация на универсалното равнище на ре-
чевата дейност. Мисленето винаги протича на определен език, като нито 
логиката, нито граматиката отразяват действителността изобщо, а само 
онази действителност, която е кодирана в светогледа на конкретния език 
(Димитрова 1989: 48-59). В този смисъл модалността може да се зададе 
като оптимална морфосинтактична категория (Мелчук 1998: 154-155)4, 
стига този обобщен, оптимален неин състав да се съпостави с реализа-
цията на конкретното историческо равнище, а вътре в конкретния език 
да се проследи какви именно форми реализират всяко модално значе-
ние. Всеки език може да изразява всички модални, таксисно-темпорални 
и аспектуални значения по свой начин, чрез различни морфологични, 
лексикални, синтактични, текстови механизми, или иначе казано, никой 
език не изразява всички тези значения по морфологичен път (Бертинето 
2009).

След гореказаното трябва да си припомним, че повод за тази ста-
тия е терзанието кой белег описва най-точно същността на португалс-
кия индикатив? Неговата степен на истинност, на достоверност или на 

3 В статията използваме словосъчетанието „предметен свят“ като котекстуален синоним на 
„предметна действителност“ по Дейков (1999).
4 Ученият смята, че „идеалната категория“ наклонение обединява шест грамеми: индикатив, 
императив, оптатив, конюнктив, кондиционалис и иреалис. 

ИСТИНА, РЕАЛНОСТ ИЛИ ОБЕКТИВНОСТ ...
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(не)субективност? Имайки предвид, че езикът съдържа в себе си когни-
тивните, естетическите и етическите категории, до които са достигнали 
„човешкият разсъдък“, „способност за съждение“ и „разум“ (паси 1985: 
68-76), неговата същинска функция се концентрира в човека, в говоре-
щия и мислещия индивид, който в ролята си на социално същество опоз-
нава света, съобщава за познанието си или сътворява възможни светове 
чрез нови естетически форми.

1.1. Истина и неистина 
От дълбока древност проблемът за истината – и за истинността или 

неистинността на съжденията – е основен обект на философията и диа-
лектиката като изкуство за воденето на разговор, който цели да открие 
противоречията в речта на събеседника и да стигне до истината (Аристо-
тел 1986: 198, бел. 1). Не е по силите ни да отсеем дадена дефиниция за 
истината, затова приемаме тезата на схоластичната философия, че исти-
ната е съотношение между мисълта и предметния свят, съответствие на 
интелекта с вещта: veritas est adaequatio rei et intellectus (Тома Аквински 
1265-1273: част I, въпрос 16, статия 2, аргумент 2). След като истината не 
е нито само в интелекта, нито само във вещта5, важна се оказва връзката 
между мисленето и предметния свят (съзнанието и материята), от една 
страна, и връзката между езика и мисленето, от друга. И двете отноше-
ния са пронизани от схващането за истина, съответно неистина, защото 
„едно съждение е истинно, ако в него се съединява това, което е съедине-
но в действителността, или пък се разединява това, което е разединено в 
действителността“ (Дейков 1999: 10). 

- Знаеш ли какво е истина?
- Нещо, което е вярно.
- А как се проверява дали е вярно?
- Чрез доказателства.
- Ако нямаш доказателства?
- Тогава ще повярваш.
- Можеш ли да обясниш вярата?
- Вярата дава сигурност.
- Можеш ли да престанеш да вярваш?
- Да, чрез доказателство.
- Какво е доказателство?

5 Интересно е, че латинската дума „rēs, reī “ означава „предмет, вещ, нещо“, но също така 
„деяние, постъпка, дело“ и „действителност, истина, факт“ (Войнов, Милев 1980: 612).
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- Нещо, което е доказано.
- Какво е нещо?
- предмет, прилагателно, например „сладко“.
- Как се доказват думичките?
- С други думички. Хайде, питай ме нещо по-лесно (Немо 1995: 32).

От позиция на формалната логика, която изследва принципите и фор-
мите на мисленето, т.е. връзките в предметния свят на мисленето, мислов-
ните структури имат общозначим, наднационален и надиндивидуален ха-
рактер, независимо че винаги имат езиков израз (Дейков 1999: 24-25).

От позицията на науката за езика, която изследва формалните, се-
мантичните и функционалните измерения на езиковия знак като израз на 
всяка мисловна структура (дори и на тези, които не представляват съж-
дения), езикът е инструмент на познанието, функтор на когнитивните 
процеси на дадено общество (Димитрова 1989: 24-25), онзи лаксум, кой-
то проявява предметния свят в предметен свят на мисленето, обусловено 
от културното и историческо битие на дадена езикова общност. 

Двете гледни точки не си противоречат. Формалната логика задава 
законите и формите на мисленето, но то винаги протича чрез опреде-
лени езиково кодирани понятия. Универсален, или наднационален, е 
механизмът на създаване на понятието, но неговият референтен обхват 
и семантичното му съдържание са заключени в културно-историческия 
опит на езиковата общност. Освен ономасиологична страна (обознача-
ваща връзка от знака към понятието – Косериу 1978: 134-136, Вучева 
2006: 84-86), езиковият знак има и семасиологична страна, която зависи 
от семантичните отношения между езиковите знакове в конкретния език 
(Вучева 2006: 193, 203). Семантичният товар на езиковите знакове (думи 
и изречения), тяхната референтна стойност, зависи и от вътрешноезико-
вите отношения между знаковете, изграждащи конкретния национален 
език и неговите разслоения.

Освен позициите на формалната логика и на лингвистичната отно-
сителност може да се зададе и разграничението, произтичащо от пред-
мета на познавателния процес и от науката, която го изследва. В това 
отношение Косериу (1978: 16-20) говори за Логика1а, която представля-
ва „принципите и модалностите на мисълта“ изобщо (обща логика), и 
Логика1b, която се отнася до „принципите и модалностите на рационал-
ното мислене“ (частна логика). Именно частната логика се ръководи от 
норми, установяващи отношение към понятието за истина. И общата, 
и частната логика са обект на научно изследване от страна на Логика2а 
(същинската логика) и от страна на Логика2b (логиката на мисленето в 
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езикова форма – “pensamiento expresado“), която следва законите на съ-
щинската логика, но поради изказването на съжденията в езикова форма 
се превръща в логика на дискурса, където се утвърждава или отрича 
нещо за дадена „реалност“. по сходен начин граматиката представлява 
структурирана система от кодирано познание, което функционира в ре-
чта, т.е. Граматикаа, и науката, която се занимава с изучаването на струк-
турата на езиковите системи, т.е. Граматикаb. Между тези две измерения 
на логиката и граматиката има допирни точки, но не и тъждественост6:

(…) категориите на значението са различни по своята функционалност 
от категориите на обозначението7. Те не се отнасят пряко до менталното 
възприемане и интерпретиране на реалния свят, а по-скоро до принципите, 
прилагани при структуриране на това ментално възприемане в езиковата 
традиция на дадена общност. Тяхната природа е езикова, тъй като се съот-
насят с исторически установените в даден език норми за извършване на 
обозначението на извънезиковата действителност (Вучева 2006: 190).

Как се разполага нашият проблем за дистинктивния признак на ин-
дикатива в референтните теории за истината?

Индикативът е езиков знак, принадлежащ на граматиката като орга-
низирана езикова система от категориални значения и обект на науката, 
изучаваща тази система. В този смисъл се причислява към модализато-
рите на морфосинтактичното равнище на португалския език (Чергова 
2012: 114-115), които изразяват отношението на говорещия към глагол-
ното действие в изказването:

A modalidade, i.e., a atitude do locutor em relação ao estado de coisas expresso pelo 
enunciado, pode ser explicitada em Português pelo modo do verbo. O verbo tem 
assim a capacidade de exprimir através dos modos a relação modal entre locutor e 
estado de coisas8 (Матеуш и др. 1989: 106).

Въпросът е какво именно отношение изразява индикативът, което го 
противопоставя на конюнктива? Може ли да се приеме, че индикативът 
е призван да изразява истина, а конюнктивът неистина?

6 „Граматиката не отразява действителността“ (Димитрова 1989: 51).
7 Изборът на получер стил е на авторката.
8 Курсивът е избор на авторката.

Весела Чергова



269

В качеството си на грамема индикативът се отъждествява с понятието, 
а не със съждението. От своя страна неговите понятийни характеристики 
и контекстуални семантични възможности определят типовете изречен-
ски структури, в които може да участва. Изреченските структури пък 
отговарят на един или друг вид съждение, или друга „онтична“ струк-
тура (Косериу 1978: 137). Когато дадено определение свързва употреба-
та на индикативни грамеми със състояния на нещата, които говорещият 
оценява като „необходими или с много висока степен на вероятност“, а 
употребата на конюнктивни грамеми – със състояния на нещата, които 
говорещият оценява като „възможни или случайни“ (Матеуш и др. 1989: 
106), очевидно дефиницията на понятията се задава чрез характеристи-
ките на съжденията (дори не на пропозициите), в които са включени но-
сителите на тези понятия. практиката показва (Чергова 2012: 116), че и 
индикативните, и конюнктивните грамеми участват в изкази, отразява-
щи съждения с модални функтори необходимо, вероятно, възможно или 
случайно.

A distinção entre estes dois modos na sua relação com diferentes modalidades é 
bastante mais complexa por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, não 
existe correspondência unívoca entre os dois modos e distinções modais, pois a 
cada modo pode associar-se uma modalidade. Em segundo lugar, as ocorrências 
dos diferentes modos nem sempre parecem ter uma relação directa com distintos 
tipos de modalidade, na medida em que o modo Conjuntivo, tradicionalmente 
associado ao domínio da incerteza, eventualidade ou dúvida, pode surgir em 
construções em que, pela sua natureza, esperaríamos o modo Indicativo e vice-
versa. Como os seguintes verbos mostram, seria de esperar que um verbo factivo 
como lamentar, em que se afirma a verdade da proposição da frase subordinada, 
seleccionasse o Indicativo e que um verbo de atitude proposicional como crer, 
em que não se assere a verdade da proposição da frase encaixada, seleccionasse 
o Conjuntivo.
(30) A Ana lamenta que estejas doente.
(31) O Rui crê que a Rita está em casa (Оливейра 2003: 257-258).

В приведените от авторката примери ясно личи, че индикативни-
те и конюнктивните грамеми в пример (30) обозначават състояния на 
нещата, които отговарят на критериите за истина, т.е. за съответствие 
на предметния свят на мисленето в изказаното съждение с предметния 
свят. 

(30a) Ана съжалява (истина), че си болен (истина).
(31a) Руй смята (истина), че Роза е вкъщи (?).
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Твърдението, че Руй смята нещо е напълно правдоподобно, но не-
говото предположение, изказано в индикативна грамема, не е доказано 
като истина или неистина. Нещо повече, в пропозиции, които изрично 
изтъкват неоспорими основания за приемане на съждението като исти-
на, се прибягва до конюнктивни форми:

Não era um homem que contasse anedotas (…)9 
Era um homem que não contava anedotas (…)
 
В двете пропозиции отношението на мисленето към предметния 

свят предполага истинни съждения, в които се утвърждава или отрича 
нещо за нещо.

Езиковите послания могат да бъдат и безсмислени, и дори съзнателно 
неистинни. Характеристиката, която ще наречем „съзнателна злоупотре-
ба с езика“, лежи в основата на лъжата, на измислиците, на грешките, на 
суеверието, но и в основата на научните хипотези (Китова 2008: 41).

Така се оказва, че граматическите инструменти на истината са инс-
трументи и на лъжата, на художествената измислица, на неистината. В 
това се заключава и техният творчески потенциал, способността им да 
отразяват исторически установените модели на света и да създават по 
принципите на правдоподобието нови светове. Оттук следва, че ако ин-
дикативът е инструмент на истината, той неминуемо е инструмент и на 
лъжата, защото добрата лъжа (независимо от своята етическа или есте-
тическа интенционалност) се гради на принципите на правдоподобието 
в рамките на общоприетия социален критерий.

  A Bíblia
Experimentámos! O sonho é difícil de esconder
Confiança e fantasia em busca ideal.
O melhor jamais criado
Deixa de fazer o secreto.
Para escolher a cara do amor
Quebre o gelo! 
Viva a cor!10

9 пример от Lisboa, Irene (1998): Título Qualquer Serve. Lisbos: Presença, p. 191.
10 Стихове в стила и метода на дадаизма, съчинени от Християна Иванова, студентка от 3 
курс, специалност португалска филология, през 2012 г., автор на курсова работа по лексико-
логия и фразеология на тема: “Um Poema Dadaísta no Conceito da Semântica”.
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Как да определим истинността, неистинността или магическата 
реалност в цитирания стих, който се оказва податлив на множество се-
мантични и семиотични прочити, включително на неговите индикативни 
грамеми с различна таксисно-темпорална и дискурсивно-интенционал-
на натовареност?

понеже е възможно един силогизъм да бъде истински, а друг – да изглежда 
такъв, без да бъде, по необходимост и при ентимемите една е истинска, а 
друга изглежда такава, без да бъде, тъй като ентимемата е вид силогизъм 
(Аристотел 1986: 150-151).

Същевременно логическите валентности на съжденията не се огра-
ничават до двойката истина/неистина, защото възможният свят има нива 
на познаваемост. португалските лексеми за истина и неистина (verdade/
não verdade) съществуват в бинарно, полярно антонимно отношение 
(Вилела 1994: 30; 166-169). Ако допуснем, че разполагаме с пълното 
познание и че има доказателства за истинността, и потвърдим, че дадено 
съждение е истина, от това автоматично следва, че отричаме неговата 
неистинност. Обратното обаче не би било вярно. Ако отречем, че дадено 
съждение е истина, от това не следва автоматично, че то е неистина. Има 
поле между полюса на истината и полюса на неистината, в което и двете 
твърдения може да се окажат неверни, т.е. относително достоверни. 

Още Аристотел е забелязал, че при някои съждения, които се отнасят до бъ-
дещи събития, освен истината и неистината в качеството на логическа ва-
лентност трябва да се приеме и неопределеността. Но едва през XX век (по-
точно през 1921 г.) полският логик Я. Лукашевич създава първата модална 
(вече тризначна, а не двузначна11) логика, т.е. създава първата некласическа 
логика, в която се приемат три логически валентности (Дейков 1999: 22).

1.2. Реалност и нереалност
Една от често срещаните дефиниции за езиковата модалност и на-

клонението като неин морфологичен инструмент се позовава на терми-
ните реалност и нереалност. 

O “modo“, como categoria gramatical própria do verbo, é um dos instrumentos 
privilegiados para exprimir a “modalidade“. A “modalidade“ é uma categoria 
semânticoformal em que intervêm, por um lado, uma hierarquia de meios 

11 Изборът на получер шрифт е на автора.
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morfológicos, sintáticos, prosódicos e lexicais, e, por outro lado, a atitude do 
falante perante a validade do conteúdo fixado no enunciado, que é apresentado 
como coincidente ou não coincidente com a realidade. Há assim duas modalidades 
básicas na frase: realidade e irrealidade (Вилела, Кох 2001: 175-176).

Така индикативът се оказва носител на признака реалност, опреде-
ля се като изразно средство на фактите, на реално съществуващото, на 
предвидимото и на онова, което е в процес на осъществяване (Вилела, 
Кох 2001: 176), като „обикновено констатиране на реалността на изказа-
ния факт“ (Тласкал 1984: 247). Това означава, че терминът реалност се 
възприема като факт, като действителност. погледнато от позициите на 
формалната логика действителността би следвало да е предметният свят, 
извънезиковата действителност. по същество тази дефиниция също по-
чива на понятието за истина и познание. предметният свят, когато дефи-
нира семантичното съдържание на езикова символна форма, не е просто 
извънезикова реалност, а предметен свят на мисленето. Да се предста-
ви дадено семантично съдържание като „съвпадащо или несъвпадащо 
с реалността“, предвид горепосоченото, означава, че термините реал-
ност и нереалност се възприемат със съдържанието, което уточнихме 
като опозиция между понятията за истина и неистина. Следователно към 
тази дефиниция може да се отнесат всички съображения, които вече бяха 
споменати в предходната подточка. Освен че индикативът се разглеж-
да като морфологичен инструмент за изразяване на фактите, по силата 
на цитираната дефиниция той се определя и като изразно средство на 
„предвидимото“, а то от своя страна не е нито истина, нито неистина, т.е. 
не е нито реалност, нито нереалност, а „трета логическа валентност“.

В съвременната лингвистика обаче тези два термина се срещат и с дру-
га дефиниция, която не отразява логико-оценъчните постановки, а търси 
обяснение на вътрешноезиковите механизми на обозначение и значение. 
Така признакът реалност (или по-скоро не-нереалност, за да се съхрани 
представата за неговия екстензивен характер) бива определен като липса 
на имплицитно отрицание на изказаното действие, а признакът нереал-
ност (интензивен маркер на специфичното дистинктивно съдържание) 
– като наличие на имплицитно отрицание на изказаното действие (Вейга 
1991: 29; 59; 143-150). Индикативните грамеми имат способността да из-
разяват тези съдържания при определени условия. Вейга изтъква, че при 
действия, отнасящи се до бъдещето, терминът нереалност съответства 
отчасти на съдържанието „имплицитно отрицание“, тъй като изразено-
то действие невинаги е имплицитно отречено, а по-скоро говорещият го 
оценява в изказването си като много малко вероятно. 
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E se eu em vez de escrever falasse agora com todas as pessoas aqui presentes 
(estou num café), como se enriqueceria a minha vida! Mas não…12

Que estás a fazer? – Estava à espera do jornal. [mas já não estou] (Оливейра 
1987: 82).

Екстензивният член на опозицията е съдържанието не-нереалност, 
чието обобщаващо значение изразява липса на имплицитно отрицание, а 
основното му значение се свързва с възможност за осъществяване на из-
казаното действие. Тези признаци характеризират отношенията на гра-
мемите вътре в подсистемата на индикатива13 (Вейга 2008: 36-38; Люке 
2004: 81). Това означава, че те притежават вторичен, или надстроечен, 
характер спрямо признаците на базисната модалност (Китова 2005: 18). 
Именно „третата логическа валентност“ кореспондира със скаларната 
структура на подкатегорията относителна достоверност (Китова 2005: 
124), където пълната липса на увереност и ангажираност на говорещия с 
достоверността на изказаното в пропозицията се равнява на нереалност, 
а най-ниската степен на вероятност предполага възможност, „относител-
но недостоверна и относително несигурна“ за реализация на изказаното 
действие. Ала нашите терзания все още кръжат около базисния модален 
признак на португалския индикатив, който е малко вероятно да бъде де-
финиран с термина реалност.

1.3. Обективност и субективност
Речта не е хорова дейност, макар целите ѝ на когнитивно и комуни-

кативно средство да са социални и обвързани с културно-историческото 
развитие на езиковата общност. Ако приемем, че „изказът е основна он-
тологична единица“ на индивидуалното равнище на речта и представлява 
„цялостна единица на речевата дейност във всичките ѝ измерения – поз-
навателно, езиково, психологическо и социално“, зад него винаги „стои 
конкретна личностна и социална постъпка“ (Вучева 2006: 215-225). В 
този смисъл, изграждането на понятийния апарат и категориите на мис-
ленето са едновременно социална и индивидуална дейност, а речта като 
езикова изява на концептуалния свят на „човека като познаващ субект“ 
(Вучева 2006: 150) винаги е комплексно, целенасочено действие на го-
ворещия. Субектът (Касирер 2000: 219; потие 1993: 199) търси езикова 

12 пример от Abelaira, Augusto (1981): O Triunfo da Morte. Lisboa: Sá da Costa Editora, p. 22.
13 Относно функционалността им в подсистемата на португалския конюнктив вж. Чергова 
(2012: 141-150, 157-158).
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форма да изрази себе си и отношенията в предметния свят около себе 
си чрез изказаните мисли, съждения и умозаключения (Дейков 1999: 
31). Немалко изследвания подчертават именно антропоцентричната и 
егоцентрична природа на познавателните процеси и на формираните от 
това езикови понятия и единици. Развитието на когнитивните процеси и 
на лингвистичното им изражение превръща „говорещия човек“ в „езико-
ва личност“ (Николова 2006: 90), която катализира в себе си множество 
езикови категории, включително и модалните (пенчева 1998: 24-25). 

Ако някакъв елемент или категория е задължителен за реализация в рамки-
те на структурата на изречението, това означава, че той трябва да изпълнява 
животоподдържаща функция за начина на функционирането на изречение-
то в психиката на човека. Тази функция е кодиране на пропозиционалното 
отношение на субекта към съдържанието на изказа. Това, което обаче не се 
споменава в стандартните интерпретации на функциите и ролята на Мо-
далността, е следното: изречението може да бъде за нещо, което е станало, 
става или ще стане в реалния или в някакъв възможен свят. при това по-
ложение именно отношението маркира „топлата връзка“ на имплицитния 
субект към значението на даденото изречение, т.е. то  маркира актуалното 
отношение на субекта към когнитивното съдържание, което той представя 
на другите комуниканти и на себе си в процеса на вербалното общуване 
(Стаменов 2006: 62).

Исторически оформената опозиция индикатив/конюнктив изразява 
степента на съответствие на съдържанието на пропозицията със състоя-
нията на извънезиковата действителност, обаче това съответствие се опос-
редства от говорещото лице особено ако „наклонението е единствената 
модална глаголна категория в съответния език“ (Герджиков 2000: 74-75). 
Така може да се приеме, че благодарение на модалните грамеми говоре-
щото лице проектира съдържанието на изказването си спрямо предмет-
ния свят, като всеки изказ е субективен акт на изява (Чергова 2012: 122-
126). Това означава, че когато използва индикативни грамеми, говорещо-
то лице се въздържа от субективна оценка за истинността на съдържа-
нието на предикацията, като по този начин я обективизира, т.е. придава 
ѝ стойност на факт независимо дали е истина, или не. по тази причина 
ни се струва, че терминът несубективност определя по-успешно естест-
вото на екстензивния елемент на базисната модална опозиция. От друга 
страна, когато използва конюнктивни грамеми, говорещият подчертава 
субективната си оценка за изказаното съждение независимо дали то е 
истина, или не. Както в подсистемата на индикатива, така и в подсис-
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темата на конюнктива съществуват механизми за езиково изразяване на 
относителната достоверност на изказаното, които обаче засягат так-
сисно-темпоралните и отчасти аспектуалните отношения, изградени въз 
основа на базисното модално отношение в португалския език (Чергова 
2012: 199). 

2. Заключения

Индикативните португалски грамеми се дефинират най-успешно 
чрез признака несубективност и функционират като екстензивен еле-
мент в базисната модална опозиция спрямо съответните конюнктивни 
грамеми. Въз основа на това модално съдържание се изграждат таксис-
но-темпоралните и аспектуалните отношения в подсистемите на несу-
бективността и съответно на субективността (Чергова 2012: 195). 
Темпоралните взаимоотношения, и най-вече транспозитивните процеси 
в тях (Чергова 2012а: 231), пораждат нови надстроечни модални отно-
шения, свързани с епистемичната модалност, които може да се опреде-
лят с признаците не-нереалност / нереалност, съгласно дефиницията, 
предложена от Вейга (1991: 143-150). Извън тази дефиниция, понятията 
за истина и реалност имат отношение към логиката, но не засягат пряко 
граматиката, т.е. езиковата конфигурация на отношенията в предметния 
свят на мисленето.
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