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ШТО ЁСЦЬ НОРМАЙ У МАДАЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ 

БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ? 
Норма ў мове – “сукупнасць найбольш устойлівых традыцыйных 

рэалізацый моўнай сістэмы, адабраных і замацаваных у працэсе 
грамадскай камунікацыі” [3, с.337]. Норма, падтрымліваючы раўнавагу 
паміж моўнымі сродкамі і іх знешнімі праяўленнямі, з’яўляецца 
ўніверсаліяй, рэалізуецца на ўсіх узроўнях мовы і служыць для 
захавання ўстойлівасці сістэмы. У гэтым сэнсе паняцце нормы 
асацыіруецца з разнавіднасцямі парадку, консеватызму і таму 
проціпастаўляецца непарадку. Норма – з’ява пазітыўная: “добры 
значыць адпаведны норме, дрэнны сведчыць пра адхіленні ад нормы” [1, 
с.84]. Асаблівую значнасць гэта паняцце мае для ацэначных катэгорый, і 
ў першую чаргу для мадальнасці.  
 Мадальнасць трактуецца намі як рацыянальны, спосаб апрацоўкі 
інфармацыі з дапамогай свядомасці моўцы. У каардынатах мадальнасці 
чалавек успрымае ўсё, што існуе ў свеце і што даступна яго розуму. Гэта 
значыць, што формы існавання матэрыі маюць мадальныя 
характарыстыкі, таму што ў дачыненні да чалавека яны могуць быць 
імавернымі, верагоднымі, магчымымі, неабходнымі, пажаданымі. 
Мадальнасць з’яўляецца тым мосцікам, які чалавек перакідвае са свету 
ацэначнага, кагнітыўнага ў свет фізічны. Выяўленне кагнітыўнай 
структуры мадальнасці і яе канцэптуальных параметраў 
(рэальнасць/патэнцыяльнасць, дэскрыптыўнасць/крэатыўнасць, 
імавернасць/валітыўнасць) абумовіла магчымасць падзелу гэтай 
прасторы на дзве часткі – макраполе імавернасці (з палямі 
праблематычнай верагоднасці, магчымасці, простай верагоднасці, 
катэгарычнай верагоднасці) і макраполе волевыяўлення (з палямі 
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імператыўнасці, аптатыўнасці, неабходнасці) [4, с.69]. Імавернасць і 
волевыяўленне можна разглядаць у якасці розных спосабаў і розных 
напрамкаў структураваць моўцам пазамоўную рэчаіснасць у прапазіцыю 
выказвання.  
 У макраполі мадальнасці імавернасці прастору нормы займаюць 
немаркіраваныя індыкатыўныя выказванні цяперашняга часу, што 
ствараюць ядро функцыянальна-семантычнага поля канстатацыі, ці 
простай верагоднасці: І плача вада, і смяецца вада. // Ні слёзаў, ні смеху 
сабе не шкада (Р. Барадулін). Такія выказванні суадносяцца з 
мадальным нулём: станоўчая ступень праяўлення верагоднасці 
спецыяльнымі мадальнымі сродкамі не маніфестуецца, але яна 
ўбудоўваецца ў падобныя выказванні ў якасці іх фона. Цяперашні час 
канстатываў з’яўляецца галоўнай дыферэнцыяльнай прыметай 
мадальнасці канстатацыі, і ў гэтым ёсць простая верагоднасць як норма, 
відавочная для пэўнага соцыўму. З кагнітыўнага пункту гледжання, 
“ўспрыманне падобных выказванняў не патрабуе спецыяльных 
разумовых намаганняў” [2, с.63], таму індыкатывы цяперашняга часу 
ідэнтыфікуюцца ў свядомасці моўцы як сапраўдныя і з–за гэтага 
мадальна не маркіруюцца. Формулу катэгарыяльнай сітуацыі 
мадальнасці простай верагоднасці можна абазначыць як S канстатуе P. 
Інакш кажучы, S прыпісвае выказванню аб’ектыўны статус, таму што 
мае аб ім дастатковую інфармацыю. Семантычнай дамінантай 
мадальнасці простай верагоднасці ёсць значэнне ўпэўненасці моўцы ў 
відавочнасці фактаў, адлюстраваных у выказванні. Да гэтага ж трэба 
дадаць, што выказванне павінна эксплікаваць цяперашні актуальны час, 
ці вузкі цяперашні час, суаднесены з момантам маўленчага акта, 
убудаваны ў яго: Нецярплівасць забівае нават подых: мы дыхаем 
коратка і сіпата. Прасоўваем у шчыліну лапаты (У. Караткевіч). Аднак 
тыпы цяперашняга часу даволі разнастайныя. Гэта можа быць сведчанне 
пра абагульненне вопыту чалавека і чалавецтва: Журба не забывае 
родны край. // А весялосці й на чужыне рай  (Р. Барадулін); падзеі 
паўтаральныя: Усё якраз, як у першы раз і ў апошні – // Сарока 
трашчыць, дождж ступае на пожні (Р. Барадулін); дыялагічныя 
(сцэнічныя) зносіны: Біскуп Альберт. Усё ж такі вы ўскладаеце на сябе 
вялікую адказнасць, прымаючы ў манастыр Ізабэлу з П’емонта. Маці-
ігумення. Я ведаю, што раблю (А. Курэйчык).  
 Градацыя тыпаў цяперашняга часу можа быць вельмі падрабязнай, 
разам з тым цяперашні актуальны час суадносіцца з астатнімі яго 
групамі ў якасці моцнай/слабай нормы. Варта таксама падкрэсліць, што 
прынцыпу моцнай нормы для мадальнасці канстатацыі адпавядаюць 
выказванні ў форме цяперашняга часу незакончанага трывання. Калі ў 
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прэдыкаце стаіць дзеяслоў закончанага трывання (просты будучы час), 
гэта ўжо будуць мадальна (і марфалагічна) маркіраваныя формы: 
Растаюць паціху на дне душы // Крыўдаў калючыя ледзяшы (Р. 
Барадулін) ‘павінны растаяць’ – мадальнасць неабходнасці. Выказванні з 
прэдыкатамі ў прошлым часе, з пункту погляду мадальнасці простай 
верагоднасці, таксама маркіраваны марфалагічнымі паказчыкамі, а 
значыць, стаяць па-за межамі мадальнай нормы: сітуацыі ў іх не 
актуальна назіраюцца, а лакалізуюцца ў свеце падзей магчымых, 
неабходных, верагодных. Моўца не мае поўнай інфармацыі для 
ідэнтыфікацыі прапазіцыі выказвання, паколькі невідавочная сітуацыя 
патрабуе значна больш яго кагнітыўных намаганняў: Усёй нашай сям’ёй 
шукалі: ну дзе нашы дудачкі-жалейкі? Шукалі, каб пазнаходзіць усе (Ф. 
Янкоўскі) ‘павінны былі шукаць’ – мадальнасць неабходнасці. Мадальна 
маркіраванымі з’яўляюцца і формы пытальных сказаў з прэдыкатам у 
цяперашнім часе: Паедзем, як чыстая вада будзе? (У. Караткевіч) 
‘моўца хоча адправіцца ў вандроўку, пабуджае адрасата да паездкі, але 
не ўпэўнены, што той пагодзіцца’ – паліфанія мадальнасці 
волевыяўлення, жадання, праблематычнай верагоднасці.  
  Вышэйпрыведзеныя выказванні адлюстроўваюць кагнітыўны 
аператар “адхіленне ад нормы” ў вымярэнні макраполя імавернасці, 
прычым гэтыя адхіленні фарміруюцца ў значнай ступені дыскурсіўнымі 
параметрамі. Разгляд тыпаў мадальнасці імавернасці ў святле тэорыі 
нормы дазваляе ўдакладніць адносіны паміж мадальнымі адзінкамі, што 
фарміруюць палі мадальнасці праблематычнай верагоднасці, 
магчымасці, канстатацыі, катэгарычнай верагоднасці. Узаемадзеянне 
гэтых палёў ажыццяўляецца паводле прынцыпу градацыі з узрастаннем 
маркіраванасці ад поля простай верагоднасці (маніфестуюць мадальную 
норму і знаходзяцца ў сярэдзіне шкалы імавернасці) да крайніх яе 
флангаў.  
 Макраполе волевыўлення будуецца ўзаемазвязанымі, 
узаемаперасякальнымі палямі імператыўнасці, аптатыўнасці, 
неабходнасці на аснове агульных кагнітыўных прымет патэнцыяльнасці, 
крэатыўнасці, валітыўнасці. У якасці ілюстрацыі параметраў 
волевыяўляльнай нормы правамерна разглядаць адзінкі поля 
імператыўнасці, што рэалізуюць наступную формулу катэгарыяльнай 
сітуацыі: S пабуджае да P. Семантычнай дамінантай поля 
імператыўнасці ёсць пабуджэнне, маніфеставанае прэдыкатам, з 
дапамогай якога патэнцыяльная сітуацыя ў выніку дзеяння, што 
каўзіруецца, павінна стаць рэальнай. Прастору нормы тут запаўняюць 
выказванні з дзеясловамі другой асобы адзіночнага і множнага ліку, якія 
ствараюць ядро поля імператыўнасці: Ты свяці мне, полымя (Ф. 
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Янкоўскі). Ключ павесьце пры дзвярах (Ф. Янкоўскі). Гэты тып 
мадальнасці не суадносіцца з мадальным нулём, а, наадварот, 
марфалагічна маркіраваны, г.зн., мае адрознівальныя граматычныя 
прыметы ў выглядзе спецыфічных суфіксаў, абумоўленыя, на наш 
погляд, кагнітыўным паказчыкам крэатыўнасці: суб’ект хоча змяніць 
сітуацыю і тым самым стварае стан спраў, прыналежны іншаму свету, 
эксплікуючы сябе і свае адносіны да суразмоўцы. Астатнія тыпы 
выказванняў, што складаюць, беларускую імператыўную парадыгму 
выступаюць у адносінах да вышэйпрыведзеных як слабая норма.  
 ”Імператыўна” не маркіраванымі (адхіленні ад нормы) з’яўляюцца 
выказванні з прэдыкатамі прошлага, цяперашняга, будучага часу, 
інфінітывамі, а таксама пытальныя сказы, транспанаваныя ў 
адпаведнасці з камунікатыўнай сітуацыяй у поле імператыўнасці: 
Пайшлі адсюль, – ціхенька шапнула Наталля. – Хоць крышку пагуляем 
(В. Іпатава). Васіль пойдзе да дошкі адказваць (на ўроку ў школе). 
Жыццём шчаслівым і багатым // Квітнець табе, край малады (А. 
Астрэйка). А чаго ж, хлопцы, агню не падкорміце, каб полымя было, каб 
весялей стала? (Ф. Янкоўскі). 
 Моўныя факты сведчаць, што мадальная норма можа быць як 
немаркіраванай (ядзерныя адзінкі поля простай верагоднасці), так і 
маркіраванай (ядзерныя адзінкі поля імператыўнасці). Тады паўстае 
пытанне, у чым семіятычная логіка праяўлення мадальных аператараў 
нормы па розных макрапалях і палях, якія іх кагнітыўныя і 
функцыянальныя суадносіны. З пункту погляду кагнітыўнай навукі 
мадальныя адзінкі макрапалей імавернасці і волевыяўлення датычацца 
розных магчымых сусветаў, знаходзяцца ў розных плоскасцях 
(вымярэннях); яны маюць індывідуальныя кагнітыўныя параметры, з 
розных пунктаў погляду ацэньваюць рэчаіснасць. Аднак гэтыя макрапалі 
і палі могуць перасякацца, і пунктам перасячэння служыць, на наш 
погляд, прастора мадальнасці простай верагоднасці з яе моўнымі 
формамі, якія патрабуюць “найменшых вылічальных намаганняў” і 
з’яўляюцца найбольш прыдатнымі да зменаў. У новых каардынатах, дзе 
значэнне простай верагоднасці будзе інкарпарыравана ў іншую 
кагнітыўную і моўную прастору, яны зоймуць не нарматыўнае, не 
цэнтральнае становішча, але ў адпаведнасці з камунікатыўнымі задачамі 
будуць выконваць неабходныя для суб’екта маўлення функцыі. Такім 
чынам, мадальная норма эксплікуецца ядзернымі выказваннямі са 
значэннем простай верагоднасці. А повадам для парушэння 
нарматыўнага статусу мадальных адзінак і іх пераходу ў іншую 
кагнітыўна-дыскурсіўную прастору, дзе гэтыя адзінкі ў адпаведнасці з 
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новымі задачамі будуць удзельнічаць у фарміраванні якасна іншага 
макраполя, з’яўляецца новая канкрэтная камунікатыўная сітуацыя. 
 Свет узбагачаецца адрозненнямі, а не падабенствам, таму адзінкі 
мовы, як адзін з яго фрагментаў, маюць магчымасць выйсці за межы 
сваёй сістэмы. Моўныя ж нормы ў гэтым працэсе служаць, з аднаго 
боку, фактарам стрымання, стабілізацыі моўнай сістэмы, з другога – 
повадам і асновай для яе змен. 
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