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СЕКЦИЯ 3
ЯЗЫКОВАЯ ПАРАДИГМА
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ВЫВУЧЭННЕ СЕМАНТЫКІ І ПРАГМАТЫКІ
КАТЭГОРЫІ ДЭЙКСІСУ: СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ

Арцёмава В. А., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Сучасны этап развіцця лінгвістыкі характарызуецца ростам цікавасці 
да працэсу моўнай камунікацыі. Такім чынам, заканамерным з’яўляецца 
зварот да функцыянальнага аспекту моўных з’яў і прагматычных харак-
тарыстык выказвання ў ракурсе новай кагнітыўна-дыскурсіўнай пара-
дыгмы, што аб’ядноўвае кагнітыўны і камунікатыўна-прагматычны 
падыходы да мовы і імкнецца перадаць складаную прыроду мовы як 
сістэмы і мовы як дзейнасці. Усё гэта ставіцца і да катэгорыі дэйксісу як 
універсальнай катэгорыі моўнай сістэмы, што арыентуе любы маўленчы 
працэс на моўцу і слухача і суадносіць выказванне з прасторавымі і 
часавымі параметрамі.

На дадзеным этапе развіцця лінгвістыкі даследаванне дэйксісу адбы-
ваецца ў некалькіх накірунках. Так, у цэнтры ўвагі сістэмна-структурнага 
напрамку знаходзіцца вывучэнне характару і тыпаў дэйктычных знакаў, 
прадстаўленых у сістэме лексічных сродкаў пэўнай мовы. У межах 
сістэмна-структурнага напрамку было атрымана шмат каштоўнай 
інфармацыі, якая пацвярджае агульныя палажэнні тэорыі дэйксісу. Так, 
неаднаразова даследчыкамі вызначалася полевая ўпарадкаванасць дэйк-
тычных сродкаў мовы (І. А. Сцернін, 1973, А. А. Уфімцава, 1977). Дас-
ледчыца Е. Л. Ерзікян (1979) на матэрыяле англійскай мовы пераканаўча 
паказала, што дэйксіс ўласцівы словам розных часцін мовы, але дэйк-
тычнасць ў розных часцін мовы розная.

У апошнія гады ў лінгвістычнай навуцы шырокае распаўсюджванне 
атрымаў псіхалінгвістычны напрамак, звязаны з вывучэннем працэсаў 
ўспрымання дэйктычных элементаў мовы, іх засваення і методыкі на-
вучання іх выкарыстанню як дзяцей, так і дарослых (R. J. Harris, 
W. F. Brewer, 1974, К. Tanz, 1980, Г. В. Даброва, 2005). Пытанні 
спецыфікі функцыянавання дэйксіса ў звязных тэкстах распрацоўваюцца 
прадстаўнікамі лінгвістыкі тэксту (L. Elich — суадносіны дэйксісу 
і анафары, В. В. Бурлакова, 1988 — дэйксіс ў кантэксце). Так, 
прадстаўнікі функцыянальна-граматычнага напрамку (І. Г. Ка-
шавая, Ю. А. Дубоўскі, А. У. Бандарка) і функцыянальнай семантыкі 
(М. Ф. Мірзамухамедава, Т. П. Сазыкіна, М. М. Волкаў, Р. В. Ма-
медава, І. А. Федаровская) разглядаюць дэйксіс як функцыянальна-
семантычнае поле — сістэму рознаўзроўневых моўных сродкаў вы-
ражэння ўказання і асаблівасцей іх функцыянавання ў мове. Вялікую 
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цікавасць уяўляе таксама супастаўляльна-тыпалагічны напра-
мак, што займаецца аналізам структуры функцыянальна-семантычнай 
катэгорыі дэйксісу ў розных мовах, паколькі супастаўленне дзвюх моў 
спрыяе больш глыбокаму пранікненню ў сутнасць працэсу моўнай 
камунікацыі (K. Faerch, 1977 — дацкая і англійская мовы, G. Raixh, 
1988 — англійская і нямецкая мовы, С. А. Крылоў, 1983 — руская і 
англійская мовы). У сучаснай лінгвістыцы паступова фарміруецца 
тыпалогія моў з пункту гледжання выкарыстання дэйктычных катэ-
горый (С. Левінсон). Падрабязна даследаваны дэйктычныя сістэмы 
асобных моў (Л. Грэнобль, 1998 — дэйктычная сістэма рускай мовы з 
поўным таксанамічных апісаннем рускіх дэйктычых сродкаў).

Трэба адзначыць, што ў апошні час тэарэтычны аспект категорыі 
дэйксісу ўсё больш абапіраецца на эмпірычнае вывучэнне дэйктычных 
сродкаў у мовах свету. Сабраны вялікія корпусы дадзеных па дэйктыч-
ным сродкам розных моў. Так, у зборніку «Займеннікавыя сістэмы» (1987), 
складзеным У. Віземанам, сабраны найбагацейшы матэрыял па многіх мо-
вах розных арэалаў, у тым ліку малавывучаных — Амазоніі, Новай Гвінеі, 
Афрыкі і г. д. Тым не менш, большасць сучасных даследчыкаў (С. Fillmore, 
Arim von Stechow, W. E. Collinson., M. J. Cresswell, Н. Д. Аруцюна-
ва, 1976; А. У. Падучава, 1983, Ю. С. Сцяпанаў, 1986), якія з'яўляюцца 
прадстаўнікамі камунікатыўна-прагматычнага напрамку, разглядаюць 
дэйксіс ў аспекце прагматыкі мовы ў сувязі з тэорыяй камунікацыі.

Відавочна, што катэгорыя дейксісу пастаянна знаходзіцца ў цэнтры 
ўвагі навукоўцаў. У той жа час цэлы шэраг пытанняў да гэтага часу яшчэ 
альбо не атрымаў адэкватнага рашэння, альбо наогул яшчэ не трапляў 
у поле зроку айчынных лінгвістаў. Да іх ліку адносіцца ўдакладненне 
мадэлі функцыянальна-семантычнага поля дэйксісу сучаснай бела-
рускай мовы і яго лінгвапрагматычнага патэнцыялу ў супастаўленні 
з іншымі мовамі. Распрацоўка дадзенай тэмы з’яўляецца актуаль-
най і ў практычным аспекце, паколькі адказвае неабходнасці пошу-
ку шляхоў аптымізацыі вербальнага ўзаемадзеяння прадстаўнікоў роз-
ных лінгвакультур ва ўмовах сусветнай глабалізацыі і міжнароднай 
інтэграцыі.
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Вiдавочна, што ідэі і лад жыцця пэўных этнічных дыяспар уплыва-
юць не толькі на праблему самавызначэння іх прадстаўнікоў, але і на 
адносіны да іх з боку прадстаўнікоў іншых дыяспар і галоўнай этнічнай 


