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ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ ПЭЎНАСЦІ / 

НЯПЭЎНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ МОВАХ 

Чалавек у сваёй дзейнасці сутыкаецца з пэўнасцю і няпэўнасцю, з 
працэсамі іх узаемаператварэння. У пазнавальным працэсе чалавек імкнецца 
пазбавіцца ад няпэўнасці, зменшыць колькасць сваіх здагадак і, тым самым, 
атрымаць дакладную інфармацыю. У сваёй практычнай дзейнасці чалавек 
пастаянна сутыкаецца з неабходнасцю выбару з некаторага мноства магчы-
масцей, з рэалізацыяй толькі адной з іх. 

Катэгорыя пэўнасці/няпэўнасці (П/НП) з'яўляецца адной з асноўных 
моўных катэгорый. Нараўне з катэгорыямі якасці, дзеяння, стану яна лічыцца 
моўнай універсаліяй [Гак 1998], г. зн. уласціва мове наогул і мае спецыфіч-
ныя рознаўзроўневыя сродкі выражэння ў кожнай мове.  

Адмысловая роля дадзенай катэгорыі ў адлюстраванні рэчаіснасці 
абумовіла цікавасць, якую выяўляе сучасная лінгвістыка менавіта да сродкаў 
яе выражэння, у тым ліку і ў супастаўляльным плане. Як адзначае А.У. Бан-
дарка, «адзін з важных аспектаў аналізу ў далейшай перспектыве развіцця 
тэорыі функцыянальнай граматыкі — супастаўляльны» [4, с. 241]. 
Супастаўляльны аспект дазваляе выявіць спецыфіку функцыянавання срод-
каў пэўнасці/няпэўнасці ў блізкароднасных мовах, якімі з’яўляецца руская і 
беларуская мовы. 

У. Гладроў вызначае П/НП як семантычную катэгорыю, якая адлюст-
роўвае «ўлік інфармаванасці аб названым назоўнікам аб'екце рэчаіснасці, і 
разам з тым як поле, якое ахоплівае разнастайныя фармальныя сродкі, якія 
служаць для выражэння пэўных адносін» [4, с. 241].  

І.І. Рэўзін таксама піша аб полевай структуры катэгорыі П/НП, гэта 
значыць як сукупнасці лексічных і граматычных сродкаў, якія маюць, як 
правіла, і іншыя функцыі. У славянскіх мовах катэгорыя П/НП не ўяўляе 
замкнёнай сістэмы. Таму выкарыстанне паняцця поля будзе карысна для іх 
тыпалагічнага супастаўлення [2, с. 237]. 

Функцыянаванне функцыянальна-семантычнага поля (ФСП) П/НП 
асабліва цікава прасачыць у безартыклевых мовах, дзе семантычная 
катэгорыя П/НП выяўляецца сукупнасцю разнастайных моўных сродкаў.  

А.У. Бандарка характарызуе поле П/НП як ФСП поліцэнтрычнага тыпу, 
спецыфіка якога заключаецца ў множнасці, неадназначнасці суадносін 
цэнтральных і перыферыйных элементаў. Так, поле П/НП мае два цэнтры. 
Акцэнтна-прасадычныя сродкі выражэння катэгорыі П/НП (парадак слоў і 
фразавая інтанацыя) складаюць лінейна-інтанацыйны цэнтр поля П/НП у 
рускай і беларускай мовах. Цэнтр займеннікавых дэтэрмінатываў утвараюць 
неазначальны займеннік адзін, а таксама указальны займеннік гэты. 
Неазначальныя і ўказальныя займеннікі (хтосьці, які-небудзь, нейкі, сякі-
такі, усякі, той і г. д.) складаюць перыферыю ФСП П/НП. 

Трэба адзначыць, што руская мова характарызуецца вялікай 
разнастайнасцю займеннікавых і лексічных сродкаў. Гэта, па меркаванні 
даследчыкаў, звязана з асаблівасцю рускай моўнай карціны свету, рускага 



мыслення, менталітэту, для якога характэрна імкненне да недакладнасці 
выражэння. 

У.У. Колесаў адзначае ў якасці асаблівасці рускага мыслення імкненне 
да недакладнага выражэння, невыразнасці, чым і тлумачыцца існаванне 
гэтага вялікага рэпертуара займеннікавых і лексічных сродкаў выражэння 
катэгарыяльнай семантыкі няпэўнасці. У.У. Колесаў піша, што праява 
катэгорыі П/НП дубліруецца ў рускай мове проціпастаўленнем двух тыпаў 
прыметнікаў: дом бел / белый дом адрозненне тое ж, што пры розных 
артыклях. [1, с. 49].  

Кароткія формы прыметнікаў у сучаснай беларускай мове з’яўляюцца 
малаўжывальнымі; яны амаль паўсюдна выцеснены поўнымі формамі: белы 
снег / снег белы, таму значэнне П/НП выражаецца толькі парадкам слоў. 

У. У. Колесаў заўважае: «Няпэўнасць выказвання з вялікай колькасцю 
неазначальных займеннікаў і розных сінтаксічных канструкцый (напрыклад, 
безасабовых сказаў) павышае ступень размытасці рускай думкі, якая як бы 
палахліва цураецца пэўнасці паняцця... Гэта рыса своеасаблівай сціпласці і 
пакоры, няўпэўненасці ў тым, што твая думка, паказаная ў слове, можа быць 
камусьці цікавая» [1, с. 50].  

На разнастайнасць і дэталізаваную дыферэнцыяцыю неазначальных 
займеннікаў як адзін з аспектаў семантычнай сістэмы рускай мовы, які 
адлюстроўвае спецыфіку засваення яе носьбітамі навакольнага і 
суб'ектыўнага свету, указвае М. А. Шэлякін. Дадзеныя займеннікі 
адлюстроўваюць «пазіцыю гаворачага адносна яго ведання або выбару 
кампанентаў падзеі» [4, с. 285]. Даследчык адзначае, што ў рускай мове 
маецца больш шасцідзесяці неазначальных займеннікаў. «У семантычнай 
сістэме рускай мовы маюцца спецыфічныя неазначальныя займеннікі, якія 
паказваюць на штосьці вядомае, вызначанае для гаворачага і невядомае, 
нявызначанае для партнёра па камунікацыі (займеннікі кое-что, кое-кто), на 
штосьці невядомае, нявызначанае для гаворачага (пытальныя займеннікі і 
займеннікі з элементам -то: кто?, что?, кто-то, что-то, какой-то), на 
штосьці нефіксаванае, не вылучанае з мноства для таго, хто гаворыць 
(займеннікі з элементам –нибудь / -либо: кто-нибудь, кто-либо, что-нибудь, 
какой-нибудь и под)» [4, с. 226]. 

Так, напрыклад, няпэўнасць асобы ў рускай мове выражаецца 
займеннікамі некто, кто-то, кое-кто, хоть кто, не весть кто, хошь кто, 
кто-нибудь, кто-либо, кто угодно, просторечное кто хоть. У беларускай 
мове такімі займеннікамі з'яўляюцца нехта, хтосьці, сёй-той, хоць хто, хто-
небудзь, хто заўгодна. 

Няпэўнасць прадмета, рэчы: нечто что-то, хоть что, что-либо, что-
нибудь (просторечное что хоть), что угодно, хошь что; не весть что. У 
беларускай мове — штосьці, нешта, хоць што, што-небудзь, што заўгодна. 

Акрамя займеннікаў, значэнне пэўнасці і няпэўнасці перадаецца колам 
разнастайных сродкаў. Напрыклад, прыметнікамі і назоўнікамі, у 
семантычнай структуры якіх есць семы пэўнасці і няпэўнасці: невядомы, 
дадзены, згаданы, вызначаны, незлічоны, нявызначаны, няпэўны, вядомы, 
наступны; вядомасць, выразнасць, зразумеласць, дакладнасць, невядомасць, 



прыблізнасць, невыразнасць, незразумеласць; неизвестный, данный, 
упомянутый, определенный, известный; известность, ясность, понятность, 
объяснимость, отчетливость, непостижимость, необъяснимость, 
неявственность, неотчетливость і г. д. Дэсемантызаваныя назоўнікі, а 
таксама назоўнікі са значэннем няпэўнай колькасці перадаюць значэнне 
няпэўнасці: чалавек, народ, людзі, рэч, штука, куча, натоўп; человек, народ, 
люди, вещь штука. 

Значэнне няпэўнасці таксама перадаюць неазначальна-колькасныя 
лічэбнікі, а таксама займеннікавыя лічэбнікі некалькі, мала, нямала, шмат, 
трохі; колькі, колькі-небудзь, столькі, некалькі; мало, немало, много, 
немного; сколько, сколько-нибудь, сколько-то, столько. 

Сродкам выражэння катэгорыі П/НП таксама з’яўляюццца 
фразеалагічныя злучэнні, якія могуць перадаваць значэнні: 

 неазначальнасці часу: на святыя нігды, калі рак на гары свісне, на 
грэчаскія календы, на святое ніколі, пасля дожджычку ў чацвер; когда рак 
на горе свистнет, на греческие коленды, после дождичка в четверг. 

 неазначальнасці напрамку: куды ногі павядуць, абы-куды, невядома 
куды, не выбіраючы дарогі, за вачыма бегчы, куды вочы вядуць; куда глаза 
глядят, не разбирая дороги. 

 неазначальнасці інфармацыі аб аб’екце, сітуацыі і інш.: хвароба яго 
ведае, агонь яго ведае, алах яго ведае, бог яго ведае; одному богу известно, 
черт его знает,  

Сярод морфа-сінтаксічных сродкаў выражэння катэгорыі П/НП можна 
вылучыць пэўна-асабовыя сказы, у семантычнай структуры якіх экспліцытна 
або імпліцытна прысутнічае актыўны агенс, які называе пэўную крыніцу 
дзеяння або стану: Люблю мора; Яму не спіцца; Яму заўтра рана ўставаць. 

Значэнне няпэўнасці характарызуе сказы, у якіх семантычны прэдыкат 
выражаецца дзеясловам у форме мінулага часу 3-яй асобы множнага ліку, і 
ўключае неазначальны агенс, а пазіцыю суб'екта займае пазіцыя вінавальнага 
склона: Поле ўзаралі; Яго вылечылі. 

Значэнне пэўнасці выяўляецца ў тым выпадку, калі ўласцівасць, якая 
называецца прэдыкатам, можа быць аднесена і да ўсяго класа аб'ектаў 
дадзенага роду, і да кожнага яго асобніка. Множны лік пазначае няпэўны 
аб'ект, калі гаворка ідзе аб адкрытым шэрагу аб'ектаў: У нас сення госці 
(нейкі госць). 

На перыферыі сродкаў выражэння катэгорыі П/НП знаходзіцца 
апазіцыя вінавальнага і роднага склонаў: Жанчыну я не бачыў / Я не бачыў 
жанчыны. У гэтым урыўку імя ў родным склоне характарызуецца значэннем 
няпэўнасці. Пры паўторным ужыванні вінавальны склон у пачатковай 
пазіцыі ўказвае на значэнне пэўнасці. 

Няпэўнае значэнне дапаўнення суадносіцца з закончаным трываннем 
дзеяслова ў рэматычнай пазіцыі, з аднаго боку, а пэўнае значэнне 
дапаўнення — з незакончаным трываннем дзеяслова ў пазіцыі тэмы — з 
іншага боку: Ен ужо напісаў аб’яву. Аб’яву я ўжо бачыў. 

На тэкставым узроўні сродкам выражэння катэгорыі П/НП з’яўляюцца 
лексічныя, семантычныя, гіперагіпанімічныя, сінанімічныя паўторы: 



Мілавання біблейскі выток / Не загінае, не счэзне. / Ты — пачатак, ты 
першы радок / Саламонавай песні. 

Такім чынам, катэгорыя П/НП з'яўляецца ўнікальнай сярод іншых 
універсальных апазіцый як па сферы ўжывання, так і па сферы выражэння. У 
рускай і беларускай мовах яна прадстаўлена імпліцытна. Тым не менш, 
сродкі выражэння даследуемай катэгорыі вельмі разнастайныя. Семантыка 
П/НП выяўляецца на фанетычным узроўні (фразавая інтанацыя), лексіка-
марфалагічным узроўні (указальныя і неазначальныя займеннікі і прыслоўі, 
назоўнікі і прыметнікі са значэннем пэўнасці і няпэўнасці, фразеалагічныя 
спалучэнні, трыванне дзеяслова, апазіцыя вінавальнага і роднага склонаў) і 
на сінтаксічным узроўні (безасабовыя, няпэўна-асабовыя, абагульнена-
асабовыя і няпоўныя сказы). На ўзроўні тэкста сродкамі выражэння 
катэгорыі П/НП з'яўляюцца паўторы. 
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