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1. Modalność w opisach językowych

Zagadnienie modalności należy do tych składników opisu języka, które 
sprawiają badaczom trudności z powodu niejednolitości w ujęciach teore-
tycznych. Modalność jest definiowana różnie w zależności od przyjętych 
celów i  założeń metodologicznych. Również zakres tego zjawiska jest 
zmienny, co zależy od założeń badacza w zakresie znaczenia i ważności 
tej kategorii dla opisu wypowiedzi językowych. Na temat różnych stano-
wisk wobec modalności wypowiadali się między innymi, np. Bellert (1971),  
Bogusławski (1971), Jodłowski (1971), Boniecka (1976), Rytel (1982), Ligara (1997). 
Szerzej na temat ujęć modalności w polskim i rosyjskim językoznawstwie 
pisała Tutak (2003: 51–69). Z innych opracowań warto wymienić rozdział 
poświęcony modalności w drugim tomie Semantyki Lyonsa (1989: 378–434) 
oraz pragmalingwistyczne i komunikacyjne ujęcie tego zagadnienia w pra-
cach Awdiejewa (1987: 109–115; 2004: 102–115). Wymienienie i szczegółowe 
omówienie prac na temat modalności nie jest możliwe w krótkim artykule 
i nie jest też jego celem. Za cel postawiłam sobie bowiem przedstawienie 
uproszczonej charakterystyki zagadnienia modalności, a więc propozycji 
ujęcia, które byłoby przydatne do konkretnych analiz języka i tekstu. 

Niejednolitość ujęć modalności wynika stąd, że badacze różnie ro-
zumieją i definiują to zjawisko. Najogólniej, i upraszczając nieco, można 
wyróżnić dwa stanowiska. Pierwsze traktuje modalność jako wyrażanie 
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postawy nadawcy wypowiedzi wobec przekazywanych treści, drugie na-
tomiast dopatruje się istoty modalności w stosunku między treścią prze-
kazywaną a obiektywnym stanem rzeczy. To teoretyczne rozróżnienie 
w praktyce badawczej okazuje się dosyć płynne, o czym świadczą próby 
pogodzenia obydwu stanowisk i  rozumienie modalności jako zjawiska 
wielowarstwowego. Wielu teoretyków wyróżnia trzy rodzaje modalności: 
aletyczną, epistemiczną i deontyczną, np. Lyons (1989). Modalność aletycz-
na ma charakter logiczny, dotyczy koniecznej lub możliwej prawdy zdań. 
Nazwa pochodzi od greckiego słowa alethé ‘prawda’ (Lyons 1989: 382). Za 
zdanie aletycznie konieczne uważa się takie, które jest prawdziwe we 
wszystkich możliwych światach, czyli wyraża obiektywną konieczność 
lub możliwość zaistnienia jakiegoś stanu rzeczy. Przez zdanie aletycznie 
możliwe rozumie się zdanie prawdziwe przynajmniej w jednym świecie. 
Modalność aletyczna ma charakter obiektywny, wyraża stosunek treści 
wypowiedzenia do rzeczywistości. Możliwość i konieczność nie wynikają 
ze stosunku nadawcy do rzeczywistości ani do treści komunikatu, lecz 
z zewnętrznych danych obiektywnych. Modalność deontyczna, czasami 
nazywana też woluntalną, związana jest z  systemem wyrażania zobo-
wiązań i przyzwoleń i  jako taka ma charakter normatywny. W  logice 
deontycznej konieczność i możliwość traktowane są jako cechy aktów 
dokonywanych przez odpowiedzialnych agensów. Modalność deontyczna 
może być związana z dwoma typami sytuacji. W pierwszym typie subiek-
tem modalizującym (tzn. autorem, przyczyną nakazu lub zezwolenia) jest 
nadawca wypowiedzi, w drugim natomiast nadawca wypowiedzi komu-
nikuje tylko, że powstała określona obligacja wywołana kimś (lub czymś) 
innym niż on sam. Tym innym źródłem obligacji może być jakaś instytu-
cja, prawo, zasady moralne, obyczaj itp. Trzeci rodzaj to modalność episte-
miczna, która wiąże się ze stopniem wiedzy nadawcy na temat zaistnienia 
treści zawartych w wypowiedzi. Przez taką wiedzę rozumiemy pewność, 
przypuszczenie, wątpliwość lub wykluczenie, że to, o czym informuje wy-
powiedzenie, zaistnieje lub zaistniało w rzeczywistości. W tym przypadku  
nie jest istotne, czy opisywany stan rzeczy jest zgodny z  rzeczywisto-
ścią, lecz czy nadawca ocenia je jako taki. Innymi słowy, modalność epi-
stemiczna jest informacją o stopniu pewności propozycji (semantyczno- 
-informacyjnej zawartości zdania) z  punktu widzenia nadawcy wypo-
wiedzi. Niekiedy można zastosować do interpretacji znaczenia zdania 
wszystkie trzy typy modalności. Pozwala na to np. wieloznaczność cza-
sownika modalnego musieć w trzeciej osobie. Wypowiedzenie Hania musi 
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być w szkole, użyte poza kontekstem, może mieć następujące interpretacje:  
1. ‘nadawca jest przekonany lub przypuszcza, że Hania jest w szkole’ (modal- 
ność epistemiczna); 2. a) ‘nadawca żąda, żeby Hania poszła do szkoły’,  
b) ‘nadawca informuje, że istnieje jakaś przyczyna zewnętrzna (czyjś 
nakaz, obowiązek społeczny, moralny, obyczajowy), obligująca Hanię do 
bycia w szkole’ (modalność deontyczna); 3. ‘treść wypowiedzenia zawiera 
stwierdzenie, że istnieje obiektywna konieczność bycia Hani w szkole’ 
(modalność aletyczna). Zauważyć trzeba jednak, że dla opisu wypowiedzi 
i tekstów językowych najbardziej przydatna jest modalność epistemiczna, 
na co zresztą zwracają uwagę badacze zajmujący się modalnością. Modal-
ność aletyczna, a zwłaszcza deontyczna, gdzie nadawca nie jest źródłem 
obligacji, mogą być zastosowane do analiz tekstów normatywnych, praw-
nych. W przypadku modalności deontycznej, gdy źródłem obligacji jest 
nadawca wypowiedzi, mamy do czynienia z aktem woli nadawcy, z żą-
daniem. Wypowiedzenie uzyskuje moc illokucyjną, powstaje akt sterują-
cy (dyrektywny), a na plan pierwszy wysuwa się funkcja pragmatyczna 
(Awdiejew 1987: 111–112; Labocha 2019).

2.  Modalność w wypowiedziach językowych – podstawowe 
założenia

W pierwszej kolejności należy określić granice zjawiska, czyli między in-
nymi ustalić jego stosunek do tzw. sądów wartościujących oraz do emocjo-
nalnej strony języka, a także – o czym wspominałam wyżej przy modalno-
ści deontycznej – do pragmatycznego wymiaru wypowiedzi. Problem ten 
zostanie rozwinięty w innym opracowaniu, w tym miejscu ograniczam się 
tylko do jego zasygnalizowania. Dla praktyki w zakresie analiz materiału 
językowego nie jest wskazane, przynajmniej na początku, uwzględnianie 
kilku typów modalnych. Istotne są te cechy, które ujawniają się poprzez 
użyte w wypowiedziach środki językowe w sposób jawny, ale też w wyni-
ku sygnalizowania przez nie właściwości niejawnych. Centralne miejsce 
w opisie zajmować powinna modalność epistemiczna, pozostałe dwa typy 
modalności – aletyczna i deontyczna – mogą się przydać do opisu niektó-
rych gatunków wypowiedzi, a także pewnych ważnych cech, konstytuują-
cych określone dyskursy, w których na plan pierwszy wysuwają się takie 
parametry, jak: norma, zwyczaj, tradycja, idea itd. Również to zagadnienie 
wymaga szerszego omówienia w innym miejscu. 
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Modalność epistemiczną definiujemy jako sąd nadawcy wypowiedzi 
o stopniu pewności zaistnienia jakiegoś zdarzenia (stanu rzeczy). Ma ona 
charakter subiektywny i związana jest z wiedzą autora wypowiedzi oraz 
jego przekonaniami na temat możliwości zaistnienia treści zawartych 
w propozycji wypowiedzi, czyli w semantycznej (informacyjnej) zawarto-
ści zdań składających się na wypowiedź. Sąd modalny nadawcy, rozumia-
ny jako jego wiedza i przekonanie o tym, w jakim stopniu treść propozycji 
odpowiada rzeczywistości, niekiedy jest ujmowany jako rama modalna 
M(p), zawierająca predykat modalny o  dwóch argumentach. Pierwszy 
odpowiada nadawcy wypowiedzi, drugi zaś ma charakter zdarzeniowy, 
por. np.: nadawca przypuszcza, że p; nadawca wątpi, czy p; nadawca jest 
pewny, że p. Można przyjąć, że te trzy predykaty to inwarianty, którym 
na powierzchni tekstu odpowiadają różne wykładniki modalne – predy-
katy sygnalizujące modalność epistemiczną oraz różne operatory modalne, 
leksykalne, morfologiczne, prozodyjne. Pewność modalną można ująć jako 
subiektywne dążenie nadawcy do asercji, która sama w sobie nie należy do 
modalności, a zatem mieści się poza skalą modalną. Asercję można określić 
jako konieczność aletyczną, czyli obiektywną prawdziwość.

Repertuar środków językowych, sygnalizujących oraz wyrażających 
modalność epistemiczną, przedstawimy na przykładzie sytuacji, gdy 
nadawca informuje, że jego wiedza na temat możliwości istnienia określo-
nego stanu rzeczy nie jest pewna, lecz prawdopodobna (inwariant: nadawca 
przypuszcza, że p). W strukturze powierzchniowej wypowiedzi temu inwa-
riantowi mogą odpowiadać środki językowe, które przedstawimy poniżej.

1. Predykaty dwuargumentowe (argument pierwszy – nadawca, argu-
ment drugi – zdarzenie, stan rzeczy zawarty w propozycji): przy-
puszczać, zakładać, mieć nadzieję, stawiać hipotezę, być przekonanym, 
domyślać się, mieć wrażenie, uważać, myśleć, jest możliwe, wydawać 
się i inne. W przypadku predykatów wydawać się oraz jest możliwe 
nadawca wypowiedzi jest wyrażony nie jako podmiot gramatyczny, 
niemożliwy do wystąpienia w tych konstrukcjach, lecz zaimkiem 
osobowym w celowniku (Wydaje mi się, że / Mnie się wydaje, że) 
lub dodatkowym składnikiem, np. wtrąceniem (Jest możliwe, moim 
zdaniem, że).

2. Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalne (Tutak 2003): 
może, przypuszczalnie, prawdopodobnie, według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa, zapewne, widocznie, pewnie, chyba, podobno, rzekomo.
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3. Czasowniki modalne w  łączliwości z  bezokolicznikiem: musieć 
(Marysia musi już być w domu ‘Nadawca przypuszcza, że Marysia 
jest już w  domu’); powinien (Jutro powinno być ładnie ‘Nadawca 
przypuszcza, że jutro będzie ładnie’); móc (Jan może przyjść jutro 
‘Nadawca przypuszcza, że Jan przyjdzie jutro’).

4. Morfologiczne wykładniki gramatyczne:
a) tryb: Takie rozwiązanie byłoby dla nas korzystne. ‘Nadawca przy-

puszcza, że takie rozwiązanie jest dla nas korzystne’.
b) czas: Gdzie jest Piotr? Będzie w bibliotece. ‘Nadawca przypuszcza, 

że jest w bibliotece’.

Czas przyszły sam w  sobie zawiera znaczenie hipotetyczności zda-
rzenia i jest w związku z tym wykorzystywany do wyrażania nie tylko 
czasu, lecz także niekiedy modalności. Oprócz wymienionych rodzajów 
wykładników modalności epistemicznej istnieją również inne, takie jak: 
intonacja (w przypadku wypowiedzi mówionych), przytaczanie cudzych 
słów, pewne frazeologizmy. One też wymagają szczegółowych badań na 
szerokim materiale językowym. Wskazane byłoby omawianie zagadnienia 
modalności w ramach lingwistyki tekstu z uwzględnieniem parametrów 
gatunkowych, pragma- i socjolingwistycznych oraz szerszego kontekstu 
werbalnego i komunikacyjnego.
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