
очень ("Архипелаг ГУЛАГ"); Разговор стал по-зэчвски прост... ("Бодался 
теленок с дубом"). Салжаніцын аддае перавагу не прыметніку зэковский, які 
адзначаны ў арго, а новаўтварэнням зэческий и зэчий\ яны больш ярка 
выражаюць значэнне прыналежнасці (індывідуальнай ці неіндывідуальнай): 
Гзрячая проповедь Валентули встречала отклик в зэческих сердцах 
("В круге первом"); В дружеской зэчьей беседе над миской остывшей баланды 
или над стаканом дымящегося какао Челнов не скрывал, что это рассуждение 
он заимствовал у Пьера Безухова (Там жа).

Такім чынам, індывідуальна-аўтарскія новаўтварэнні пабудаваны А.І.Салжа- 
ніцыным у асноўным па прадуктыўных словаўтваральных тылах рускай 
мовы і з'яўляюцца часцей за ўсё патэнцыяльнымі словамі. Аказіянальныя 
ўтварэнні нешматлікія. Большасць вытворных адносіцца да афіксальных 
спосабаў, перш за ўсё суфіксальных, што характэрна для індывідуальна- 
аўтарскага словаўтварэння наогул і абумоўлена большай актыўнасцю гэтага 
спосабу словаўтварэння ў рускай мове. Як адзначае В.П.Кавалёў, суфіксы 
розных груп (са значэннем асобы, суб'ектыўнай ацэнкі і інш.) у спалучэнні з 
утваральнымі асновамі змяшчаюць у сабе дастатковую інфармацыю камуні- 
катыўнага і эстэтычнага характару, што дазваляе шырока выкарыстоўваць 
суфіксальныя ўтварэнні ў экспрэсіўных мэтах4. Трэба адзначыць, што ў 
Салжаніцына на першым месцы па колькасці -  вытворныя не са значэннем 
асобы ці суб'ектыўнай ацэнкі, а з адцягненымі значэннямі (у сферы назоўнікаў). 
Па назіраннях В.П.Кавалёва, значна радзей, чым суфіксальныя, сустракаюцца 
аўтарскія неалагізмы прэфіксальна-суфіксальныя, прэфіксальныя, а таксама 
безафіксныя, што ў цэлым адпавядае і ступені распаўсюджанасці такіх нова- 
ўтварэнняў у мове5. У Салжаніцына таксама няшмат прэфіксальна-суфік- 
сальных і прэфіксальных утварэнняў, а вось безафіксны (ці нульсуфіксальны) 
спосаб словаўтварэння прыцягвае ўвагу пісьменніка ў немалой меры і таму, 
што, як зазначае У.У.Лапацін, нульсуфіксальныя ўтварэнн'і з'яўляюцца харак- 
тэрнай прыметай народнай мовы6.

У мове пісьменніка новаўтварэнні выконваюць розныя функцыі. Яны 
выкарыстоўваюцца для характарыстыкі персанажаў, дакладнага ўзнаўлення 
ўмоў іх жыцця, стварэння мясцовага каларыту, для ўзбагачэння літаратурнай 
мовы (у апошняй функцыі выступае частка лексікі дыялектнага гіаходжання 
і словы, створаныя на базе неэкспрэсіўнага прастамоўя). Вытворныя, у тым 
ліку і складаныя словы, пры адсутнасці літаратурнага эквіваленту больш 
дакладна і эканомна перадаюць адпаведнае паняцце; складаныя словы, 
акрамя таго, валодаюць значнай экспрэсіўнасцю. У некаторых кантэкстах 
вытворныя словы маюць пераноснае значэнне. Частка новаўтварэнняў 
характарызуецца большай яркасцю матывіроўкі ў параўнанні з літаратурным 
эквівалентам.

' Гп.: Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. B 2т. M., 1980. T.1. •
2 Пп.: напр.: З е м с к а я  Е. А.  Современный русский язык: Словообразование. M., 1973. С.229; 

Х а н п и р а  Эр.  Окказиональные элементы в современной речи // Стилистические исследования. 
На материале современного русского языка. M., 1972. С.285.

3 Я н о в и ч  Е. И.  Наречие в истории русского языка: Генезис и функционирование основных 
морфологических типов производных наречий. Мн., 1978. С.23-24.

4 Гп.: К о в а л е в  В. П.  Языковые выразительные средства русской художественной прозы. 
Киев, 1981. С.110.

5 Там жа.
6Л о п а т и н  В. В.  Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования. M.. 1973. С.135.

Т.В.ПАНКРАТОВІЧ

СТЫЛІСТЫЧНАЯ КАНВЕРГЕНЦЫЯ 
АСІМЕТРЫЧНЫХ МОЎНЫХ ЗНАКАЎ ЯК ЭКСПРЭСІЎНЫ ФАКТАР 

(на прыкладзе паэтычнага сінтаксісу М.А.Забалоцкага)
Складаная і шматаспектная праблема экспрэсіўнасці як моўнага феномена 

і з'явы маўлення не мае адназначнага тлумачэння. Ёсць нямала вызначэнняў 
гэтай з’явы. За аснову мы прымаем вызначэнне В.М.Тэліі, якая разглядае 
яе як "узмацненне сігналу ў адносінах суб'екта маўлення да абазначанага i 
адначасова ўзмацненне сігналу ўздзеяння на рэцыпіента"1.

Звяртаючыся да праблем экспрэсіўнага сінтаксісу, даследчыкі намагаюцца 
выявіць прынцыпы, якія пакладзены ў аснову пабудовы экспрэсіўных сінтаксіч- 
ных канструкцый, намячаюць падыходы да іх сістэматызацыі. Але стварэнне
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адзінай сістэмы, якая ахоплівала б усе сінтаксічныя канструкцыі, ускладняецца 
тым, што, па-першае, яны вельмі шматлікія і цяжка паддаюцца колькаснаму 
ўліку, па-другое, спосабы ўзнікнення экспрэсіі настолькі разнародныя, што 
не ўкладваюцца ў адну універсальную сістэму, а ўяўляюць сабой, на думку 
Ю.М.Скрэбнева, сістэму сістэм.

Адной з такіх ячэек (сістэм у сістэме) з'яўляюцца экспрэсіўныя канструкцыі, 
пабудаваныя на аснове асіметрыі моўнага знака. З'ява асіметрыі лінгвістычнага 
знака была выяўлена С.Карцэўскім, некаторыя яе віды апісаны 
Д.М.Шмялёвым, І.І.Коўтунавай, Б.М.Берагоўскай3. Вядома, што рознага роду 
асіметрыя служыць крыніцай узнікнення экспрэсіі. Але ў межах аднаго якога- 
небудзь падыходу немагчыма, на наш погляд, поўнасцю зразумець ме- 
ханізм узнікнення і існавання экспрэсіі ў працэсе маўленчай дзейнасці, бо 
яна выяўляе сябе і як структурная, і як семантычная з'ява і рэалізуецца ў той ці 
іншай камунікатыўнай сітуацыі. Таму нам уяўляецца мэтазгодным комплексны 
разгляд экспрэсіўнасці ў структурным і камунікатыўным (ці камунікатыўна- 
прагматычным) аспектах.

Структурны аспект дапуекае разгляд экспрэсіўнасці праз знешнія фактары, 
тэта значыць праз форму. Так, існуе нямала сінтаксічных канструкцый, якія 
традыцыйна прылічваюцца да экспрэсіўных, а таксама тых, якія атрымліваюць 
экспрэсіўнасць у тэксце. Але хоць і нельга адмаўляць таго, што ў сінтаксічнай 
форме можа быць закладзена экспрэсіўнасць, структурны падыход нетлума- 
чыць ні семантыкі, ні асаблівасцей функцыяніравання экспрэсіўнай адзінкі. 
Тут неабходна даследаванне ў семантычным аспекце, тэта значыць праз 
змест, семантычную напоўненасць экспрэсіўнай сінтаксічнай канструкцыі.

Разумеючы экспрэсіўнасць у шырокім плане, мы згодны з думкай В.А.Ма- 
славай, якая лічыць экспрэсіўнасць інтэгральным вынікам дзеяння шэрагу 
фактараў эматыўнасці, вобразнасці, інтэнсіўнасці, стылістычнай маркіраванасці, 
структурнага і кампазіцыйнага плана4. Сумесна яны складаюць агульную 
экспрэсіўнасць тэксту. У адносінах да асобных моўных знакаў семантычны 
ўзровень аналізу экспрэсіва выяўляе такія канататыўныя семы,.як эматыўнасць 
(эмацыянальнасць), ацэначнасць, вобразнасць, інтэнсіўнасць. Існуе і мноства 
іншых, перыферыйных сем, але яны ўяўляюць сабой складаныя элементы 
ядзерных. Для ўзнікнення экспрэсіі ў моўным знаку дастаткова наяўнасці 
хаця б адной семы.

Аналіз семантычнай напоўненасці сінтаксічных экспрэсіўных канструкцый 
дазваляе дапусціць пэўную ступень замацаванасці кожнай семы за пэўнай 
формай. Так, эмацыянальнасць больш за ўсё ўласціва разнастайным 
воклічам, у зваротках часта дамінуе ацэнка, вобразнасць, уласцівая розным 
тропам і г.д.

Паколькі экспрэсія моўнага знака заклікана рэалізавацца ў рознага роду 
актах камунікацыі, узнікае неабходнасць яе даследавання ў камунікатыўна- 
прагматычным аспекце, тэта значыць праз камунікатыўную функцыю. 
Менавіта на гэтым этапе выяўляюцца розныя асіметрыі, якія з'яўляюцца 
прычынай і крыніцай экспрэсіўнасці некаторых сінтаксічных канструкцый. 
Асіметрыя ёсць парушэнне раўнавагі трох састаўляючых, "трох кітоў" лінгвісгыч- 
нага знака: формы, зместу і функцыі. Магчымы наступныя віды парушэнняў 
гэтага адзінства: 1) поўнае парушэнне адзінства формы і зместу (ці формы 
і функцыі) параджае транспазіцыю функцыі (ці зместу) -  асіметрыя-1; 
2) частковае парушэнне адзінства формы і зместу з'яўляецца прычынай 
частковай транспазіцыі функцыі -  асіметрыя-2.

Аналіз матэрыялу паказвае залежнасць сілы экспрэсіі ад ступені яе паўнаты: 
чым мацней парушаецца адзінства формы-зместу-функцыі, тым мацнейшым 
з'яўляецца экспрэсіўны зарад. Акрамя таго, розныя віды асіметрыі могуць 
устулаць ва ўзаемадзеянне і павялічваць экспрэсіўнасць выказвання.

Праілюструем тэта на матэрыяле экспрэсіўнага сінтаксісу паэзіі М.А.За- 
балоцкага. Прадметам аналізу будзе шэраг сінтаксічных адзінак, у якіх 
назіраецца з'ява асіметрыі: звароткі, пытальныя канструкцыі з транспанірава- 
ным значэннем, імператыўныя выказванні. Усе яны лічацца традыцыйнымі 
адзінкамі экспрэсіўнага сінтаксісу, а значыць, экспрэсіўнасць уласціва іх 
формам. Аб'ядноўвае ўсе гэтыя формы фактар патэнцыяльнай адрасатнасці, 
які з'яўляецца неабходнай умовай іх існавання і функцыяніравання ў звы- 
чайным маўленні. Аднак паэтычная мова дапускае магчымасць адсутнасці 
адрасата ці яго неакрэсленасць, нерэальнасць. Н.Д.Аруцюнава адзначае,

43



што "страта канкрэтнага адрасата змяняе камунікатыўны статус маўлення"5. 
3 аднаго боку, формы пытання, пабуджэння патрабуюць адрасата, зваротак 
называв яго; з другога боку, канкрэтны адрасат можа ці адсутнічаць, ці (нават 
экспліцытна выражаны) быць не ў стане прыняць рэальны ўдзел у акце 
камунікацыі, бо з'яўляецца нерэальным (у паэтычнай мове М.А.Забалоцкага 
ў якасці адрасатаў часта выступаюць "не-асобы” : жывёлы, птушкі, дрэвы, 
з'явы прыроды, геаграфічныя аб'екты, гістарычныя асобы, літаратурныя 
героі i г.д.).

Нерэальным (звычайна ў дыялагічнай мове) можа быць i адрасант. Яго не- 
рэальнасць параджае нестандартную камунікатыўную сітуацыю, у якой моўныя 
знакі выконваюць неўласцівую ім функцыю. Магчымы такія камбінацыі 
ў адносінах адрасант -  адрасат: 1) рэальная асоба -  нерэальная асоба; 
2) асоба -  не-асоба; 3) не-асоба -  асоба; 4) не-асоба -  не-асоба. Гэтыя 
камунікатыўныя сітуацыі з'яўляюцца асіметрычнымі па сваёй прыродзе, 
а значыць, і экспрэсіўнымі. Так, імператыўнае выказванне са зваротам 
"Вернись, Рубрук!" -  кричали птицы ("Рубрук в Монголии") мадэліруе 
нестандартную (нереальную) камунікатыўную сітуацыю-3, дзякуючы нерэаль- 
насці адрасата -  птушкі. Сема пабуджэння, уласцівая імператыўнай форме, 
не можа быць рэалізавана поўнасцю. Тэта параджае частковую асіметрыю 
(асіметрыя-2) і ўзмацняе экспрэсіўны эфект выказвання.

Падобная карціна назіраецца і ў медытатыўных пытаннях. Пытальная 
форма дапускае наяўнасць у сваёй семантыцы трох абавязковых сем: пытання, 
паведамлення і пабуджэння. У залежнасці ад умоў функцыяніравання фор
мы адна з іх можа выступаць на пярэдні план, дамінаваць у большай ці ў 
меншай ступені, падаўляць астатнія. Так, у семантычнай структуры медыта- 
тыўных пытанняў сема пытання не падаўляецца поўнасцю, яна прысутнічае 
побач з інфарматыўнай семай, затое сема пабуджэння адсутнічае, таму што 
медытатыўнае пытанне задаецца без разліку на адказ, яго камунікатыўная 
функцыя іншая. Яно выступав ў спецыфічнай форме лірычнага роздуму:

А если так, то что есть красота 
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

("Некрасивая девочка")
Асіметрыя медытатыўных пытанняў -  у неадпаведнасці пытальнай формы, 

няўласна-пытальнага зместу і непытальнай функцыі.
Інакш прадстаўлена асіметрыя, якая параджае экспрэсію ў рытарычных 

пытаннях. Рытарычныя пытальныя канструкцыі (РПК), якія з'яўляюцца 
пытаннямі па форме, не змяшчаюць пытальнай семы. Ix змест можа быць 
ці адмоўным/сцвярджальным, ці пабуджальным у залежнасці ад дамінавання 
пэўных сем. Значыць, функцыя РПК поўнасцю трансфарміравана (асіметрыя-1).

У кантэксце паэзіі М.А.Забалоцкага мы выдзелілі тры семантычныя 
трупы РПК.

/І.Уласна РПК, у якіх пытальная форма і інтанацыя выкарыстоўваюцца 
толькі для павышэння эмацыянальнага ўспрыняцця: Корабль недвижим. 
Призрак величавый, /  Что ты стоишь / с твоею чудной славой? ("Север").

Дамінуе сема паведамлення. Рытарычнасць такіх пытанняў падкрэсліва- 
ецца зваротам да нерэальнага адрасата (асіметрыя-1), асаблівай інтанацыяй. 
В.А.Маслава лічыць, што інтанацыйныя ўласцівасці тэксту ўзмацняюць экс- 
прэсіўны эфект6. На самой справе, калі структура і семантыка з'яўляюцца 
сродкамі існавання экспрэсіі, то інтанацыя -  сродкам яе ўзмацнення. 
Інтанацыйны малюнак РПК закліканы адлюстраваць асаблівасці стылю: 
некаторую запаволенасць тэмпу, выдзяленне апорных сінтагм пры дапамозе 
паўз. Такім чынам, прасадычныя сродкі ствараюць урачыстасць, прыўзнятасць.

2. РПК са значэннем сцвярджэння ці адмоўя -  самая шматлікая пад- 
група пытальных канструкцый паэзіі М.А.Забалоцкага. Ix сцвярджальныя і 
адмоўныя семы легка выяўляюцца пры супастаўленні з нейтральнымі 
эквівалентамі, якія ўяўляюць сабой апавядальныя сказы. Пар.:

В твоей ли, пичужка ничтожная, власти,
Безмолвствовать в этом сияющем храме?

("Соловей”)
Не в твоей, пичужка ничтожная, власти,
Безмолвствовать в этом сияющем храме...
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Акрамя асіметрыі, крыніцай экспрэсіі ў РПК служаць розныя часціцы, 
пытальныя словы {разве, неужели, ужель, не...ли, ли, кто, где і іншыя), якія 
з'яўляюцца мадыфікатарамі розных канатацый (сумнення, няўпэўнемасці, 
дакору, збянтэжанасці і г.д.). Так, у незайменнікавым РПК Ужели вправду 
надоела Тебе французская земля? ("Рубрук в Монголии") частица ужели 
прыўносіць адценне недаўмення, пытальмае слова где ў РПК О пташка 
божья, где твой стыд? ("Свадьба") -  адценні дакору, папроку, н а с е 
ления. У маўленні ўсе гэтыя канатацыі выдзяляюцца, падкрэсліваюцца 
інтанацыяй: пытальныя словы і часціцы характарызуюцца павышэннем тону, 
лагічным націскам ці адцяняюць ключавыя словы ў складзе РПК.

3. Пабуджальныя РПК уяўляюць сабой адзін з відаў транспазіцыі -  
выражаюць ускоснае пабуджэнне праз пытальную структуру. Асноўнымі 
фактарамі, якія садзейнічаюць узнікненню і выражэнню гэтага значэння, 
з'яўляюцца кантэкст, асаблівая інтанацыя, пытальныя словы, а таксама 
ўключэнне ў структуру гэтых сказаў іншых экспрэсіўна-сінтаксічных элементаў, 
якія імітуюць акт камунікацыі.

У залежнасці ад структуры, зместу і функцый пабуджальныя РПК можна 
ў сваю чаргу падзяліць на дзве семантычныя падгрупы: а) інфарматыўна- 
пабуджальныя і б) адмоўна-пабуджальныя. Інфарматыўна-пабуджальныя 
PПК уяўляюць сабой, як правіла, складаназалежныя сказы, у якіх галоўная 
частка фармальна выражав пытанне, а залежная -  інфармацыю: Вы слышите, 
как через бурю и слякоть /  Ревут водопады, спрягая глаголы? ("Читайте, 
глаголы, стихи Гезиода").

Пытальная форма галоўнай часткі ў семантыка-камунікатыўным плане 
суадносіцца з пабуджэннем: Послушайте, как через бурю и слякоть ревут 
водопады, спрягая глаголы\

Адмоўна-пабуджальныя РПК сумяшчаюць у сваім значэнні семы пабу- 
джэння, часцей за ўсё маючыя мадальныя адценні (просьбы, прапановы, 
суцяшэнне) і адмоўныя семы. Спалучэнне гэтых сем дае значэнне анты- 
пабуджэння, тэта значыць пабуджэння не здзяйсняць якога-небудзь дзеяння. 
Напрыклад: Зачем ты просишь новых впечатлений / И новых бурь, пытливая 
душа? ("Лодейников").

Семантыка і камунікатыўнае прызначэнне гэтых сказаў даволі легка 
выяўляюцца пры супастаўленні з эквівалентнымі імператыўнымі выказваннямі: 
Не проси новых бурь и впечатлений, пытливая душа. Пытальная форма 
некалькі змякчае пабуджэнне, але паглыбляе асіметрыю.

Абодва віды асіметрыі часта прысутнічаюць у адным выказванні. Тады мы 
маем справу з разнавіднасцю стылістычнай канвергенцыі, якую М.Рыффагэр 
разумев як акумуляцыю ў пэўным пункце тэксту некалькіх прыёмаў "экспрэсіў- 
насць якіх складваецца пры выкананні агульнай стылістычнай функцыі" . 
І.А.Арнольд падкрэслівае, што "ўзаемадзейнічаючы... прыёмы адцяняюць, 
высвечваюць адзін другога, і сігнал, што імі перадаецца, не можа застацца 
незаўважаным" .

Адной з функцый канвергенцыі з'яўляецца эмацыянальна-экспрэсіўнае 
насычэнне маўлення. У гэтых адносінах, як лічыць А.П.Скавароднікаў, 
канвергенцыя з'яўляецца больш эфектыўнай, чым выкарыстанне якой-небудзь 
асобнай экспрэсіўнай канструкцыі9.

Стылістычная канвергенцыя ўяўляе сабой не механічнае злучэнне незалеж
ных і паралельна дзеючых прыёмаў, а адзінае, якасна новае ўтварэнне. 
Аналізуючы канвергенцыю ў сувязі з сістэмнасцю экспрэсіўных сінтаксічных 
структур, А.П.Скавароднікаў прыходзіць да высновы, што яны не могуць 
з лёгкасцю ўступаць у хаатычныя канвергенцыі, таму што іх актыўнае 
ўзаемадзеянне адбываецца на аснове функцыянальнай блізкасці10. Такой 
асновай у разгледжаных сінтаксічных экспрэсівах з'яўляецца асіметрыя 
моўнага знака, накіраваная на імітацыю камунікатыўнага акта.

Но чтобы истину увидеть,
Скажи, скажи, лихой медведь,
Ужель нельзя друзей обидеть 
И ласку женщины презреть?

. ("Безумный волк")
У прыведзеным прыкладзе у межах адной камунікатыўнай адзінкі (сказа) 

мае месца канвергенцыя трох сінтаксічных экспрэсіваў (рытарычнага пытання, 
зваротка і імператыва), да якіх далучаецца і паўтор, які служыць сродкам
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інтэнсіфікацыі пабуджэння і заключанага ў ім суб!ектыўна-мадальнага значэння. 
Рэпліка суб'екта маўлення, якая па форме з'яўляецца РПК, на самой спра
ве ўтрымлівае сцвярджэнне. Герой ("Безумный волк") сцвярджае свой по- 
гляд на праблему, аднак шукае падтрымкі, разумения ў суразмоўцы, выра- 
жаючы тэта эмацыянальным паўторам імператыва скажи, скажи. Дэната- 
тыўны змест гэтага выказвання можна перадаць так: "Чтобы познать истину, 
допустимо отказаться от земных привязанностей, от друзей и женщин", а 
мадальнае значэнне: "Мне бы хотелось быть понятым". Аднак адрасант 
("Безумный волк") i адрасат (медведь) не здольны ў рэальным жыцці да акта 
вербальнай камунікацыі, а значыць, мадэліруецца нерэальная ка- 
мунікатыўная сітуацыя "не-асоба"-"не-асоба". Уступаючы ў канвергенцыю 
паміж сабой, сінтаксічныя экспрэсівы ўзмацняюць яе нерэальнасць. Такім чы- 
нам, канвергенцыя асіметрычных моўных знакаў з'яўляецца важнейшым экс- 
прэсіўным фактарам у паэзіі.
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А.Г.ТАРАСЕВІЧ

ДА ПЫТАННЯ АБ МЕНТАЛЬНАЙ ДАМІНАНЦЕ ІДЫЯЛЕКТУ
Як адзначаецца ў даследаваннях па лінгвістыцы тэксту, "цэласнасць 

структуры і кампазіцыі мастацкага тэксту забяспечваецца, у канчатковым 
выніку, адзінствам свядомасці, што стаіць за ім"1. Але адзінства свядомасці, 
як можна меркаваць, забяспечвае i цэласнасць індывідуальнага паэтычнага 
свету, i таму рэканструкцыя любога паэтычнага свету не можа быць поўнай 
без звяртання да аналізу найбольш устойлівых, тыловых ментальных станаў 
яго галоўнага суб'екта свядомасці -  лірычнага "я".

У гэтым сэнсе вялікую цікавасць выклікаюць тыя моўныя канструкцыі, у 
якіх, паводле выразу М.Мамардашвілі, "праглядвае" свядомасць2. Перш за 
ўсё гэта канструкцыі з эксплікаваным ментальным модусам тыпу Я лічу, 
што... Я ведаю, што... Я  мяркую, што... і пад. Менавіта такія канструкцыі, 
дзякуючы ўласцівым ім аўтарэферэнтнасці і аўтарэфлексіўнасці, з'яўляюцца 
"пікам... прысутнасці ментальнага суб'екта"3 у тэксце.

Найбольш устойлівым і тыловым ментальным модусам у лірыцы 
Інакенція Аненскага з'яўляецца модус няведання. Параўн.: Я не знаю: тебя / 
Я люблю или нет... Не горит ореол / И горит -  это ты и не ты; Не знаю, 
повесть ли была так коротка, / Иль я не дочитал последней половины?..; 
Не знаю почему -  богини изваянье / Над сердцем сладкое имеет обаянье...; 
Была ль то ночь тревожна / Иль я -  не знаю сам; И мои ль не знаю, жгут / 
Сердце слезы, или это / Те, которые бегут / У слепого без ответа; Я  не 
знаю, кто он, чей он, / Знаю только, что не мой (гаворка ідзе пра ўласны 
верш паэта -  А.Т.); Я не знаю, кем, но ты любима, I Я  не знаю, чья ты, но 
мечта; Я  не знаю, где вы и где мы, / Только знаю, что крепко мы слиты; 
Не могу понять, не знаю.../Я живу иль умираю?

Увагі тут заслугоўвае не толькі факт частотнасці падобных ужыванняў; не 
менш цікава і тое, якія прапазіцыі (і якія фрагменты прапазіцый) аказваюцца 
ў сферы дзеяння адзначанага эпістэмічнага аператара. Характерна, што ў 
большасці прыведзеных канструкцый суб'ект прапазіцыйнай устаноўкі супадае 
з суб'ектам прапазіцыі -  інакш кажучы, адным з найбольш устойлівых менталь-
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