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Модальні слова як засіб вираження припущення у романі Ернеста 

Хемінгуея «По кому подзвін» 

Припущення являє собою абсолютно особливий вид модального 

значення. Поняття «модальність» походить з класичної формальної логіки, 

звідки лінгвістика запозичила класифікацію суджень на асерторичні (судження 

про дійсність), проблематичні (судження про можливості), аподиктичні 

(судження про необхідність), а крім того на судження достовірні та ймовірні. 

Тим самим в загальних рисах була задана смислова область модальності [1: 

147]. 

У західноєвропейській лінгвістиці найбільшого поширення набула 

концепція модальності Ш. Баллі. На його думку в будь-якому висловлюванні 

можна виділити основний зміст (диктум) і його модальну частину (модус), в 

якій виражається інтелектуальне, емоційне та вольове судження мовця щодо 

диктуму [3: 172 ]. 

Одним із перших широке тлумачення категорії модальності дав академік 

В. В. Виноградов. На його думку, «якщо категорія предикативності висловлює 

загальну співвіднесеність змісту пропозиції з дійсністю, то ставлення 

повідомлення, що міститься в пропозиції, до дійсності є, перш за все модальне 

ставлення» [2: 325 ]. 

Проблемі модальності присвячено значну кількість лінгвістичних робіт, 

але попри цей факт, багато сторін цієї проблеми можна назвати недостатньо 

вивченими та потребують подальшого дослідження. Важливість розв’язання 

таких проблем як модальність пояснюється тим, що мова є не тільки 

необхідним засобом спілкування, але й засобом впливу одних людей на 

поведінку на вчинки інших. Саме тому, дослідники починають вивчати 



проблему модальності знову і знову. Вона віддзеркалює об’єктивні та 

суб’єктивні відносини в мові. 

 Метою статті є дослідження англійських модальних слів як засобів 

розкриття суб’єктивної модальності. Актуальність проблеми полягає у тому, 

що припущення є одне з найпоширеніших модальних відносин.  

Предметом дослідження  є модальні слова як засоби вираження 

модальності. 

Об’єктом дослідження є функціонально-комунікативна характеристика 

слів в англійській мові як засобу вираження припущення. 

Загальновідома характеристика модальності як встановлюваних мовцем 

відносин змісту висловлювання до дійсності. А. В. Бондарко пропонує, 

характеризуючи поняття модальності, ввести вказівку на домінуючу ознаку, що 

дає деяке уявлення про те, яке саме відношення до дійсності розглядається як 

основне і специфічне для модальності. Він зазначає, що слід погодитися з 

існуючим тлумаченням домінанти модальності як того чи іншого ставлення до 

ознак реальності та ірреальності [4: 164]. 

З позицій функціональної граматики модальність можна представити як 

функціонально-семантичне поле, що має сегментовану структуру в якій 

об’єднуються різноманітні засоби вираження оцінки мовцем зв’язків і відносин 

дійсності з точки зору їх характеру, ступеня пізнаності, бажаності або ж як 

комплекс функціонально-семантичних полів із зазначеним змістом. В даному 

випадку в рамках кожного модального поля можуть аналізуватися певні типові 

категоріальні (модальні) ситуації – можливості, необхідності  і багато інших [4: 

164]. 

Багато авторів відстоюють більш вузьке розуміння модальності, 

обмежуючи її кількома значеннями з наведеного вище переліку. Серед 

модальних значень виділяється об’єктивна та суб’єктивна модальність. 

Об’єктивна модальність – значення часу, реальності або ж ірреальності, 

укладені в замкнутій системі абстрактних граматичних категорій, які 

виражаються за допомогою граматичних часів і способів. Значення, в яких 



укладено ставлення мовця до змісту висловлювання, називаються  

суб’єктивно-модальними і виражаються засобами різних рівнів мови – 

інтонаційними і граматичними конструкціями, лексикою, словорозташуванням, 

які тісно взаємодіють одне з одним. Таке розуміння модальності представлене в 

роботах В. Н. Бондаренко, Л. С. Єрмолаєвої, Г. А. Золотової, Т.П. Ломтева, В. З. 

Панфілова [1: 147]. 

Суб’єктивна оцінка реальності висловлюваного з боку мовця основана на 

тому, наскільки він обізнаний про даний стан речей. Якщо мовець недостатньо 

обізнаний про даний факт  або ж не хоче нічого категорично стверджувати, він 

повідомляє про нього як про щось більш-менш ймовірне. Насправді ж те, що 

він передбачає, або відповідатиме дійсності, або ж не відповідатиме їй.  

Питання про висловлення самого припущення, розглядається в даній 

роботі з двох причин. По-перше, це одне з найпоширеніших модальних 

відносин. Люди дуже часто недостатньо обізнані про той чи інший факт, щоб 

остаточно стверджувати або заперечувати його. При цьому різні форми 

припущення особливо широко використовувані в розмовній мові, в 

безпосередньому процесі комунікації. По-друге, підставою для виділення 

припущення як особливого виду модального значення є та обставина, що в 

сучасній англійській мові існує ряд способів вираження припущення.  

Припущення може бути виражене за допомогою модальних слів. Розгляд 

модальних слів як частини мови представляє одну з найцікавіших проблем 

сучасної лінгвістичної науки. Вперше модальні слова були виділені в 

російській лінгвістиці; раніше вони зазвичай зараховувалися до прислівників. В 

наукових працях зарубіжних лінгвістів питання модальних слів раніше ніколи 

не поставало. Правда, Г. Суїт і Е. Крейзінг виділяють прислівники, що 

відносяться до всього речення. У питанні про модальні слова як про окрему 

частину мови не всі лінгвісти дотримуються однієї думки. Ряд вчених зараховує 

модальні слова до прислівників, інші ж лінгвісти відносять їх до окремої групи 

слів [4: 164]. 



Модальними словами називають морфологічно незмінні слова, які 

виражають відношення усього висловлювання, або ж його частин до 

реальності, граматично не пов’язані з іншими словами, але які інтонаційно 

виділяються в структурі речення. Головною специфічною ознакою модальних 

слів є їх виокремлення з усіх частин мови. Цей факт є аргументуванням того, 

що модальні слова набули свого незалежного лексико-граматичного статусу та 

є окремою частиною мови.  

Багато науковців по-різному класифікують модальні слова. В нашому 

дослідженні ми використовували класифікацію модальних слів, викладену в 

«Теоретичній граматиці англійської мови» Б. С. Хаймович, Б. І. Роговської, де 

виділяються 3 групи модальних слів, що передають впевненість мовця у 

висловлюванні, можливість дії, вдоволеність або невдоволеність. Модальні 

слова усіх зазначених груп зустрічаються в романі Ернеста Хемінгуея «По кому 

подзвін». 

Впевненість передається через слова зі значенням «безсумнівно», 

«звичайно», «напевно»: certainly, surely, of course, no doubt, assuredly, 

undoubtedly, indeed, really та безліч інших:  

Surely all could see that [6: 34]. 

«Surely» передає модальне значення «безсумнівно»: surely – used to show 

that you think something must be true, especially when people seem to be disagreeing 

with you [14: 1452]. 

 Of course it is sometimes more of a risk not to accept chances which are 

necessary to take…[6: 35]. 

«Of course» –  used when you think that someone should know something [14: 

979]. 

Можливість дії виражається словами maybe, perhaps, possibly, probably 

та ін., що мають значення «можливо», «мабуть»: 

 Maybe he is just one of the gloomy ones [6: 10]. 

Perhaps he is always like that, Robert Jordan thought. [6: 11]. 



«Maybe» - used like «perhaps» to say that something may happen or may be 

true but you are not certain [14: 1256]. 

 Третя група налічує у собі слова вдоволеності або ж невдоволеності: 

happily, luckily, fortunately, unhappily та ін. 

Варто відзначити, що автор не використовує  модальних слів третьої 

групи у своєму романі «По кому подзвін». 

Список модальних слів постійно доповнюється. Існує також ряд слів, які 

вийшли із загального вжитку: forsooth, mayfall, mayhappen, meseems, methinks, 

peradventure, percase, perchance, verify [8: 202]. Подібну лексику можна вважати 

індикатором певного історичного періоду. В аналізованому романі ми не 

зустрічаємо архаїчних модальних слів. 

Модальні слова можуть функціонувати як слова-речення. Вони часто 

зустрічаються в мовленні персонажів: 

1. «And this of the tank is serious?» 

         «Surely. Why not?» [6: 52]. 

2. «Surely, its mine» Robert Jordan said [6: 86]. 

3. The old man looked up. «Yes» he said, «Of course. Let us go» [6: 20]. 

4. «Of course he was tubercular», Pilar said… [6: 102]. 

В  першому і третьому прикладах модальні слова «surely», «of course» 

функціонують як окремі речення та пунктуаційно оформляються крапкою. В 

другому і четвертому прикладах зазначені модальні слова є увідними 

елементами розповідних речень. 

Модальні слова вживаються в аналізованому романі також у мовленні 

автора: 

1. Unless, of course, she is a reaction from her own circumstance as well as 

his … [6: 93]. 

Модальні слова мають різну частотність вживання в аналізованому 

романі. Ернест Хемінгуей вживає модальне слово no doubt у творі всього один 

раз, що у свою чергу позначає безсумнівність та впевненість мовця у 

висловлюванні. Воно використовується у реченні автором задля підкреслення 



зовнішнього стану людини, тим самим виражає своє ставлення до персонажа 

твору: 

There was no doubt about her pallor now [6: 85]. 

Також можна відзначити часте використання модального слова of course, 

що позначає неодмінність, безсумнівність та звичайність для мовця: 

Of course they were true but it was too easy to be nimble about using them [6: 

91]. 

«Of course it is true,» Pilar said kindly [6: 96]. 

She wouldn’t tell me what she saw, of course [6: 143]. 

Частотність вживання модальних слів в романі Ернеста Хемінгуея «По 

кому подзвін» можна графічно представити у вигляді діаграми.  

 

 

На діаграмі зображено три стовпчики, кожен з яких показує частотність 

вживання модальних слів виділених трьох груп:  

Група 1 охоплює модальні слова, що передають впевненість (170слів); 

Група 2 включає модальні слова, що виражають можливість дії (169 слів); 

Група 3, що складається зі слів, які передають вдоволення або 

невдоволення відсутні в аналізованому романі (позначка зеленого кольору 

знаходиться на нулі). 
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Аналіз вибраного матеріалу дослідження показує, що модальні слова, які 

передають впевненість (група 1) та можливість дії (група 2),  вживаються 

майже з однаковим рівнем частотності. Модальні слова кожної групи 

зустрічаються в романі приблизно однакову кількість разів. Модальні слова 

вдоволеності або невдоволеності (група 3) не представлені автором в романі. 
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