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М. В. ЛОЙКА

ФУНКЦЫЯЦАЛЬНЫЯ АСДБЛІВАСЦІ КАТЭГОРЫІ 
ІНТЭНСІУНАГА ПРАЯУЛЕННЯ ПРЫМЕТЫ

У лінгвістычнай літаратуры распаўсюджаны пункт погляду, паводле 
якога інтэнсіўнасць з'яўляецца адным з бакоў адлюстравання ў мове 
шырокага паняцця колькасці1. Да катэгорыі колькасці звычайна адно- 
сяць з'явы, якія звязаны з паняццямі множнасці, ліку, велічыні і 
вымярэння. Асаблівае месца ў выражэнні колькасці займає граматычная 
катэгорыя ліку, якая па-рознаму прадстаўлена ў розных часцінах мовы. 
А. А. Рэфармацкі падкрэсліваў, што чым далей у мысленні ідзе абасаб- 
ленне ліку ад рэчаў, тым больш абстрактнай і болын чыстай становіцца 
катэгорыя ліку ў структуры мовы2. Характарыстыкі колькасці таксама 
з'яўляюцца ўласцівымі і якасцям, якія абазначаюцца прыметнікамі, і 
адпаведна сітуацыям, перададзеным у выказваннях. Ад'ектыўны аспект 
адлюстравання катэгорыі ліку, які прадстаўлены ў моўных катэгорыях, 
суадносіцца з субстантыўным і часткова адвербіяльным аспектам ліку3.

Інтэнсіўнасць прыметы з'яўляецца адной з моўных катэгорый, якія 
адносяцца да ліку (пры перасячэнні і ўзаемасувязі з семантычнымі 
катэгорыямі, звязанымі з ідэяй ліку). Як заўважыў Ш. Балі, пад 
тэрмінам «інтэнсіўнасць» належыць разумець усе адрозненні, якія 
зводзяцца да катэгорый колькасці, велічыні, цэннасці, сілы і г. д., што 
не залежыць ад таго, ці мы гаворым аб канкрэтных уяўленнях альбо 
абстрактных ідэях4. На гэтай падставе тыповыя сітуацыі інтэнсіўнасці 
прадстаўляюць сабой тыя катэгарыяльныя аспекты, якія перадаюцца 
выказваннямі і звязаны з функцыяй выражэння колькасных адносін, 
дзеяння, псіхалагічнага ці эмацыянальнага стану, якасці, маральнасці, 
адзнакі.

Разгледзім падрабязней семантычныя элементы і сродкі іх абазначэн- 
ня, якія ўзаемадзейнічаюць з катэгорыяй інтэнсіўнасці ў межах выка- 
звання.

Семантычная прымета статыкі характарызуецца працягласцю ў спа- 
лучальнасці з нязменнасцю ўласцівасцей удзельнікаў сітуацыі на ўсёй 
працягласці перыяду часу. Тут не патрабуецца намаганняў для кантролю 
з боку суб'єкту і не маецца на ўвазе натуральнага завяршэння працэсу. 
Дынамічная сітуацыя альбо працэс- гэта такая сітуацыя, якая мае 
ўласцівасць змяняцца. Рэгулярная магчымасць выяўлення ў выказван
нях з прэдыкатамі інтэнсіўнага праяўлення прыметы элементаў статы- 
кі/ды намікі пацвярджае агульнатэарэтычны статуе існавання адпавед- 
ных семантычных катэгорыяў, а таксама сведчыць аб узаемасувязі 
інтэнсіўнасці з гэтымі катэгарыяльнымі элементамі, якія маюць адпа- 
ведныя моўныя сродкі выражэння.

Элемент статыкі ў выказваннях выражаецца рознымі лексічнымі, 
лексіка-сінтаксічнымі сродкамі са значэннем падоўжанасці (рус.) в те
чение, долгое время, долго, весь день, в те годы; (польск.) przez trzy 
lata, dftigo, dawno, od dawna, od lat, (англ.) from, till, untill, by now, the 
whole morning. Другім сродкам выражэння элемента статыкі з'яўляюцца 
прыслоўі (рус.) ещё, всё ещё, по-прежнему, до сих пор; (польск.) jeszcze, 
па dal, stale, ci^gle; (англ.) still, yet, during, for all days.

Пры разглядзе суаднесенасці выказванняў з прэдыкатамі інтэнсіўнага 
праяўлення прыметы быў праведзены іх падзел на абмежаваныя і
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неабмежаваныя. Гэта супрацьпастаўленне апраўдана тым, што спрыяе 
выявлению некаторых семантычных элементау, якія адносяцца да ін- 
тэнсіўнасці. Інфармацыя аб наяўнасці межаў змяшчаецца ў выказван- 
нях, якія маюць аб'ект, выражаны словамі абагульненага значэння. 
Выказванні гэтага тыпу інтэрпрэтуюцца наступным чынам. Прымета ў 
ходзе працякання даходзіць да сваёй мяжы альбо ўзроўню магчымай 
«нормы» і потым становіцца новай уласцівасцю ці станам суб'єкта. 
Узнікненне новага стану з'яўляецца вынікам працякання і назапашвання 
прыметы, якая атрымала пачатак у якім-небудзь пункце. Такім чынам, 
семантычны тып прэдыкатаў інтэнсіўнасці, якія маюць аб'ект, прадста- 
ўлены як узнікненне, працяканне, спыненне і пераўтварэнне прыметы 
у новы стан, г. зн. вынік. Таму выказванні спалучаюць у сваёй семан- 
тыцы элемент статыкі і выніку: (рус.) не быть равнодушным—стать 
равнодушным—становиться (более и оолее) равнодушным—быть рав
нодушным. На карысць такой інтэрпрэтацыі гаворыць магчымасць 
уключэння прыслоуяў (рус.) вовсе, совсем, совершенно, вообще, цели
ком, всецело, вконец; (польск.) w zasadzie, zasadniczo, zupeJhie, wcale, w 
ogole, caHciem; (anni.)quite, absolutely, entirely, utterly; «I mean, besides 
checkers, she was quite fond of all athletic sports» (J. Salinger).

У супрацьпастаўленні абмежаванасці/неабмежаванасці акрамя эле- 
ментаў выніку выдзяляецца сэнсавы элемент прасторы. Выказванні, якія 
абазначаюць статычную сітуацыю, можна прадставіць як абмежаваныя 
прастораю, лакалізаванымі ў прасторы. Лакалізатар выражаецца назоўні- 
камі, займеннікамі, прыслоўямі (рус.) дома, на работе, в институте; 
(польск.) w domu, w gorach, tarn, tu, tutaj. Элемент лакалізаванасці ў 
прасторы таксама прадстаўлены і як звязаны з некаторай формай 
дзейнасці: (рус.) в игре, в политике, в делах, в поведении. «Ho в игре 
была честна, играла без обману два своих часа» (М. Цветаева). Больш 
характэрным для разгледжаных тыпаў з'яўляецца функцыяніраванне 
прасторавых лакалізатараў ў метафарычным значэнні (польск.) «Bylw 
swym rozjuszeniu prawie pigkny» (M. Choromanski). Назоўнікі-лакалізатары 
w rozjuszeniu, w smutku і іншыя называюць пачуцці, у якія лакалізуюцца 
названыя статычныя прыметы. Сярод моўных выразаў, якія абазнача
юць лакалізацыю прыметы ў прасторы, у англійскай мове таксама 
вызначаюцца назоўнікі з прыназоўнікамі, прыслоўі: in act, in judgement, 
in speech, here, there; «She thinks perhaps I was a bit hasty in my judgement» 
(G. Greene).

Элемент назіральнасці (перцэптыўнасці) з'яўляецца неабходным для 
статычных сітуацый. У ролі назіральніка выступае аўтар выказвання, які 
на падставе ўспрыняцця знешніх прымет сітуацыі з наступным абагуль- 
неннем і суаднясеннем з маючыміся ў яго свядомасці ўяўленнямі аб 
эталоне, дає ацэнку сітуацыі. На элемент ацэнкі паказваюць прыслоўі 
(рус.) очень, чрезвычайно, слишком, столь; (польск.) bardzo, zbyt, dose, 
strasznie; (англ.) very, highy, particularly, strongly. Элемент ацэнкі выра
жаецца і рознымі спецыялізаванымі сродкамі, напрыклад, суфіксальна- 
прэфіксальнымі, фразеалагічнымі спалучэннямі, ідыяматычнымі выра- 
замі (англ.) «None of the other, either, seemed over-talkative» (D. Francis).

Дынамічнасць разумеюць як зменнасць, разгортванне прыметы ў 
часе, пераход з аднаго стану ў іншы. Здольнасць да такіх мадыфікацый 
грунтуецца на тым, што прымета можа быць адзначана на адным з 
этапаў свайго развіцця: пачатку, працягу, заканчэння. У сувязі з тым, 
што паняцце дынамічнасці адпавядае перыядам працякання ў часе 
прыметы, то ў яго выражэнні прымаюць удзел дзеясловы. Адзначаны 
шырокі дыяпазон ужывання прэдыкатаў інтэнсіўнага праяўлення пры
меты з аднаразовымі дзеясловамі і дзеясловамі зменнасці стану ў рускай, 
польскай, англійскай мовах: (рус.) «C тех пор как добрые люди изуро
довали его, он стал жесток и черств» (М. Булгаков); (польск.) «Dopiero 
przy czytaniu werszy stawafsi^ piqkny» (J. Iwaszkiewicz); (англ.) «Му mother 
gets very hysterical» (J. Salinger).

У адрозненне ад статычных сітуацый, якія характарызуюцца працяг- 
ласцю, даўжынёй, спосаб працякання дынамічнай вызначаецца раптоў- 
насцю, імгненнасцю, на што паказваюць лексічныя сродкі (рус.) вдруг, 
внезапно, тотчас, мгновенно, быстро, сразу; (польск.) raptem, nagle, 
natychmiast; (англ.) suddenly, brisk, at once, all of a sudden; He gets furious 
at once when he thinks about it.
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Элемент дынамічнасці не выдзяляецца асобным у сістэме катэгорыі 
інтэнсіўнасці. Перыяды працякання абазначаемай прыметы маюць ча- 
савую аднесенасць, таму выказванні дапускаюць падстаноўку слоў, якія 
абазначаюць замацаванне прыметы да канкрэтнага перыяду або моманту 
часу. Элемент часавай лакалізацыі выражаецца і складаназалежнымі 
сказамі са злучнікамі (рус.) как только, лишь только, едва, только; 
(польск.) kiedy, jak, gdy, ze; (англ), when, as soon as, after, whenever; 
«Byfem nieostrozny і ghipi, zem panu to powiedziai» (M. Choromaiiski).

Другім, не менш істотным элементам катэгорыі інтэнсіўнасці з'яў- 
ляецца паўтаральнасць. Інтэрвалы паміж паўтаральнымі сітуацыямі 
вызначаюцца адноснымі да «нормы». У выражэнні элемента паўтараль- 
насці ўдзельнічаюць прыслоўі, якія паказваюць, што інтэрвалы паміж 
сітуацыямі з'яўляюцца больш нормы: (рус.) редко, изредка, иногда, 
периодически, время от времени альбо менш нормы: (рус.) часто, по 
ночам (утрам), всякий раз. «Нет, Лена бывает иногда очень мудра, 
интуитивно, по-женски её вдруг осеняет» (Ю. Трифонов). Таксама 
вызначаюцца сродкі, якія абазначаюць рэгулярнае паўтарэнне сітуацыі: 
(рус.) обычно, всегда, обыкновенно. Адпаведныя сродкі выражэння 
элемента паўтаральнасці існуюць у польскай і англійскай мовах: 
(польск.) «Так, jestes niekiedy bardzo odwazna, nawet podziwiam twoja 
odwagq» (M. Choromaiiski); (англ.) «They had always been fond of talking 
over their hands» (S. Maugham).

Наглядным сродкам выражэння статыкі/дынамікі як элементаў 
інтэнсіўнасці ў выказваннях служаць канструкцыі з дзеясловамі. У дзе- 
яслоўна-прэдыкатыўных спалучэннях ужываюцца дзеясловы адпавед- 
ных лексіка-семантычных груп. Акрамя аднаразовых дзеясловаў і дзея- 
словаў зменнасці стану да іх належыць аднесці дзеясловы перамяшчэн- 
ня, знаходжання ў адпаведным стане, гукавога праяўлення, пачуцця і 
ўспрымання. Найбольш шырокі дыяпазон функцыяніравання ў трох 
мовах у сістэме катэгорыі інтэнсіўнасці адзначаны дзеясловамі перамяш- 
чэння, пачуцця і успрымання, аднаразовымі і зменнасці стану: (рус.) 
«Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался». (В. Шукшин);

Йюльск.) «Asystent schylii sie uwazny і pilny» (М. Choromaiiski); (англ.) 
е sounded pretty nervous» (J. Salinger).
Трэба зазначыць, што ў выказваннях з дзеяслоўна-прэдыкатыўнымі 

спалучэннямі прысутнічае элемент назіральнасці. Кампанент гэты вы- 
цякае з самога зместу дзеясловаў. Аўтар, той, хто назірае сітуацыю з 
боку, дає ёй ацэнку на падставе «нормы», якая існує ў адпаведным 
грамадстве. Як сведчыць наш матэрыял, радзей у прэдыкатыўных 
спалучэннях ужываюцца дзеясловы знаходжання ў адпаведным стане, 
г. зн., тыя, якія маюць у сваёй семантыцы элемент стану: (рус.) сидеть, 
лежать, оставаться; (польск.) siedziec, lezec, zostawac; (англ.) to sit, 
to he, to remain.

Акрамя блізкасці ў спосабах фармальнага выражэння элементаў 
катэгорыі інтэнсіўнасці даследаванне выявіла і істотныя разыходжанні. 
Адным са спасабаў абазначэння састаўных элементаў інтэнсіўнасці ў 
англійскай мове з'яўляюцца граматычныя формы Continuous. Адпаведна 
з пунктам гледжання даследчыкаў англійскага дзеяслова інварыянтным 
значэннем Continuous вызначаецца дынамічнасць, лакалізацыя ў часе5. 
Матэрыял пацвярджае шырокую магчымасць функцыяніравання прэды- 
катаў інтэнсіўнасці і дзеяслоўна-прэдыкатыўных спалучэнняў у формах 
Continuous: «She was looking very marvellous by any standards, wearing a 
kind of...»; «I was just standing and being miserable when I heard somebody 
shouting at me» (M. Drabble).

Належыць падкрэсліць, што адрозненні англійскай мовы ад рускай 
і польскай датычацца і сродкаў выражэння элемента выніку, які таксама 
можа быць абазначаны граматычнай формай перфекта: He hasn't been 
keen on golf. Абазначэнне элемента выніковасці формай перфекта ў 
англійскай мове абмежавана лексічнай выбарнасцю, пераважнай лексі- 
ка-семантычнай прыналежнасцю дзеяслова. Тыповымі дзеясловамі, якія 
спрыяюць выніковаму асэнсаванню прэдыкатыўнай прыметы, з'яўляюц- 
ца аднаразовыя, пачуцця і ўспрымання: to begin, to start, to grow, 
to get, to turn, to see, to hear; He has become crazy about cars.
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Такім чынам, функцыянальны падыход да катэгорыі інтэнсіўнасці 
сведчыць аб яе складанай зместавай сістэме, якая перасякаецца і ўзае- 
мадзейнічае з комплексам сэнсоўна-моўных катэгорый. Перш за ўсё 
гаворка ідзе аб катэгорыях, звязаных з ідэяй колькасці. Немалаважнае 
значэнне мае праблема суаднесенасці інтэнсіўнасці і пытанняў прагма- 
тыкі. Адзначаюцца цесныя перапляценні гэтай катэгорыі з семантычны- 
мі элементамі адзнакі, экспрэсіўнасці. У спосабах фармальнага выражэн
ня існує агульнавядомая блізкасць абазначэння інтэнсіўнасці ў рускай 
і польскай мовах, што не выключае блізкасці з адпаведнай сістэмай 
англійскай мовы. Асабліва шмат падабенстваў выяўлена ў сінтаксісе і 
семантыцы. Істотныя разыходжанні ў мовах рускай, польскай і англій
скай датычацца марфалогіі.

1 Гл.: Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная 
локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 124.

2 Гл.: Р е ф о р м а т с к и й  А. А. Лингвистика и поэтика. М., 1987. С. 263.
3 Гл.: Ч е р в е н к о в а И .  / /  Годишник на Софийския университет. 1975. Т. 68.

№ 3.
4 Гл.: Б а л л и Ш. Французская стилистика. М., 1961. С. 202.
5 Гл.: М э р ч а н д Х .  / /  Вопросы глаголов вида. М., 1962.

Н. К. ЗУБОЎСКАЯ, В. С. САЙКОУСКАЯ  

ЛЕКСІЧНАЯ СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ ЯК КРЫТЭРЫЙ 
АКРЭСЛЕННЯ ГРАНІЦ ПОЛІСЕМІЧНЫХ ПРЫМЕТНІКАЎ

(на прыкладзе прыметнікаў рускай і нямецкай моў)

У розных мовах тоесныя паняцці могуць атрымліваць розныя 
ўяўленні, таму што ў аснову назвы выбіраюцца і кладуцца розныя 
адзнакі. Выбар адзнак можна растлумачыць як стэрэатыпным для 
дадзенай моўнай супольнасці чляненнем аб'ектаў моўнага свету, так і 
камунікатыўнымі намерамі чалавека.

Неадпаведнасць семантычных аб'ёмаў слоў, якія паходзяць у адно
сінах да адлюстроўваемага імі паняцця ў розных мовах растлумачваецца 
рознымі фактарамі, сярод якіх можна назваць полісемію. Усе значэнні 
полісемічнага слова ствараюць на аснове цеснай унутранай сувязі вы- 
значаную сістэму, і мнагазначнае слова можна разглядаць як мікрасі- 
стэму значэнняў. У сілу таго, што лексічныя адзінкі спалучаюцца ў 
любой мове на аснове іх значэнняў, а розныя бакі значэнняў лексічнай 
адзінкі найбольш відавочна выяўляюцца ў кожным новым спалучэнні
3 другімі адзінкамі1, адным з аб'ектыўных крытэрыяў вызаначэння 
межаў полісемічнага слова і кожнага яго значэння могуць быць лексіч- 
ная спалучальнасць слова і вылучэнне семантычных класаў слоў, якія 
рэалізуюць тое ці іншае яго значэнне.

У якасці прыкладу можна параўнаць лексічную спалучальнасць 
прыметнікаў памеру (ПП) рускай і нямецкай моў. Адной з галоўных 
уласцівасцей прыметнікаў у семантычным плане з'яўляецца іх семан- 
тычная несамастойнасць, таму ўмовай вызначэння сэнсавай структуры 
полісемічнага прыметніка ў значнай ступені з'яўляецца кантэкст. Такім 
чынам, адрозненні значэнняў полісемічнага прыметніка абапіраюцца 
пераважна на адрозненні лексічнай спалучальнасці з азначаемым назо- 
ўнікам. У сувязі з гэтым узнікае неабходнасць арганізацыі такіх набораў 
назоўнікаў, якія служаць свайго роду лексічным мінімумам пры рэалі- 
зацыі таго ці іншага значэння прыметніка.

У аснову класіфікацыі назоўнікаў можа быць пакладзена класіфіка- 
цыя па прымеце агульнасці дэнатата. Так, з выбаркі аб'ёмам у 5 000 
словазлучэнняў намі вылучаны 15 тэматычных групп (ТГ) назоўнікаў, 
якія спалучаюцца ў газетных тэкстах з ПП. Правамерным будзе мер- 
каванне, што частае з'яўленне слоў у адным кантэксце можа быць 
абумоўлена моцнай сэнсавай сувяззю паміж імі, і наадварот, чым слабей 
сэнсавая сувязь паміж прыметнікам і назоўнікам, тым радзей яны 
ўтвараюць спалучэнні. У табл. 1 прадстаўлена лексічная спалучальнасць
4 найбольш актыўных ПП рускай мовы і эквівалентных ім ПП нямецкай 
мовы.
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