
Такім чынам, у асноўным значэнні гарызантальныя сінтаксічныя палі дзе- 
ясловаў у рускай і  беларускай мовах супадаюць. Але для тыпалогіі моў важней
ш им ! з ’яўляю цца вертыкальныя сінтаксічныя палі. Толькі яны  адлюстроўваюць 
розніду пам іж  мовамі. Атрыманыя новыя гарызантальныя палі выяўляюць 
інш ы я адносіны да аб’екта: у беларускай мове — болын м якк ія  (канструкдыя 
тыпалагічна супадае з літоўскай). Вертыкальныя сінтаксічныя палі ў рускай і 
беларускай мовах далёка не супадаюць, што сведчыць аб некаторых адрозненнях 
у этнасінтаксісе (тэрмін А. Вяржбіцкай4) рускай і  беларускай моў.

Я к бачым, змяненне актантнай рамкі адлюстроўвае паводзіны дзеясловаў-ан- 
тонімаў у вертыкальных сінтаксічных палях. Дзеяслоў плакать/плакаць тра- 
пляе ў  рускай літаратурнай мове ў  поле дзеясловаў інтэлектуальнай дзейнасці, 
у той час, калі дзеяслоў см еяться/см яядца не трапляе (у латышский мове і 
дзеяслоў смяяцца трапляе ў гэта поле). У асноўным значэнні ў  гэтых дзеясловаў 
аднолькавая актантная рамка (фрэйм) — аб’ект адсутнічае: Он сейчас пла
чет/смеется. Вертыкальныя сінтаксічныя палі десна звязаны з гарызанталь- 
нымі. Канструкдыя Кто-то смеется над кем-то адлюстроўвае ўсведамленне 
перавагі над другім чалавекам, а  Кто-то смеется над чем-то сведчыць толькі аб 
тым, што ёсць смешны аб’ект. Значыць, яны знаходзяцца ў рознай блізкасці да 
поля дзеясловаў інтэлектуальнай дзейнасці. Anopa на вербацэнтрычную тэорыю 
сказа дапамагае вызначыць кола дзеясловаў на перыферыі любога дзеяслоўнага 
поля.

Пры гэтым трэба ўлічваць, што вертикальнее поле прэдыката ў бальшай 
ступені, чым інш ы я сінтаксічныя палі, перакрыжоўваецца з функцыянальна-се- 
мантычнымі палямі, у прыватнасці поле дзеясловаў інтэлектуальнай дзейнасці 
перакрыжоўваецца з функцыянальна-семантычным полем праспектыўнасці, у 
якім  у цэнтры знаходзяцца марфалагічныя формы будучага часу.

Авалоданне праспектыўнымі сувязямі — адна з асноўных задач пабудовы 
звязнага тэксту. Праспекцыя як катэгорыя тэксту, згодна Гальперыну I. P ., 
накіроўвае ўвагу чытача на меркаваную будучыню, мабілізуе яго творчы патэн- 
цыял, прымушае актыўна ўдзельнічаць у разгортванні думкі аўтара. Акрамя 
вербальных сігналаў праспекцыі, важную ролю тут адыгрываюць дзеясловы 
інтэлектуальнай дзейнасці: предвндеть/прадбачыць, проектнровать/праекта- 
ваць, обещ ать/абяцаць, предусматрнвать/прадугледжваць і інш.

Дзеясловы інтэлектуальнай дзейнасці ўваходзяць у групу асабіста праспек- 
тыўных дзеясловаў5. Яны валодаюць семантычным кампанентам «накірава- 
насць на будучую сітуацыю», як і ўваходзіць у ядро іх  лексічнага значэння: 
надеяться/спадзявац ца, рассчнты вать/разлічваць, предполагать/меркаваць, 
предсказы вать/прадказваць, планнровать/планаваць і інш. Усё гэта накладае 
адбітак на функцыяніраванне дадзеных дзеясловаў як у канкрэтным выказванні, 
так і ў  тэксце.

Такім чынам, дзеясловы інтэлектуальнай дзейнасці фарміруюць і катэгорыю 
праспекцыі — часовага кантынууму, якая  ўласціва як навуковым, так і мас- 
тацкім тэкстам.

1 Гл.: П р о х о р о в а  C. М. Синтаксис переходной русско-белорусской зоны: 
Ареально-типологическое исследование. Мн., 1991. С. 6.

2 С т е п а н о в  Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985. С. 128.
3 Гл.: T е н ь е р Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.
4 Гл.: W i e r z b i c k a  A.//Studies in Langimge Companion. Series 18. Amsterdam; 

Philadelphia, 1988.
5 Гл.: Б а ц е в и ч  Ф. С.//Русское языкознание. Вып. 20. Киев, 1990.

А. К. КІКЛЕВІЧ
АБ НЕКАТОРЫХ СІНТАКСІЧНЫХ 

УЛАСЩВАСЦЯХ КВАНТАРНЫХ ЛЕКСЕМ

Квантарныя адзінкі натуральней мовы абазначаюць тую частку разглядаемай 
(актуалізаванай) сукупнасці (мноства, класа) індывідаў той ці іншай прадметнай 
галіны, якая  ахоплена выказваннем, г. зн. складае рэферэнцыю адной з яго 
іменных груп (альбо аднаго з актантаў=аргументаў=прадметных імён=тэрмаў). 
Карыстаючыся тэарэтыка-множнай тэрміналогіяй, квантыфікацыю можна дэфі- 
наваць як ступень кангруэнтнасці класа індывідаў рэферэнцыяльнай сітуацыі 
выказвання і сферы інтэнсіянала выказвання. Так, у сказе Усе ўдзельнікі 
канферэнцыі — лінгвіст ы  гэта ступень поўная, а ў  сказе Толькі некаторыя 
ўдзельнікі канферэнцыі — лінгвіст ы  — частковая.

П а сваёй прыродзе квантарныя адзінкі з ’яўляю цца колькаснымі вызра- 
чальнікамі (количественными определителями — тэрмін Ю. А. Лявіцкага ) і 
істотна адрозніваюцца ад азначэнняў (атрыбутаў). Калі азначэнні, як зазначаюць 
П. Адамец і У. Грабэ, разам з азначаемымі членамі ўтвараюць сінтагмы ўжо на
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ўзроўні намінацыі, як і папярэджвае фарміраванню выказвання2, то квантары 
актуалізуюцца толькі ва ўмовах прэдыкатыўнасці, яны, як мы адзначалі раней, 
«маркіруюць менавіта сувязь сінтаксічных кампанентаў і менавіта такіх, адзін 
з якіх  з ’яўляецца прапазідыйным прэдыкатам»3. Пра гэта, напрыклад, сведчыць 
трансфармацыйная розніца сінтаксічных канструкцый з квантарнымі вызна- 
чальнікамі і азначэннямі. Тыповы марфалагізаваны атрыбут свабодна транспа- 
ніруецца ў  прэдыкат, напр.: зялёньі яблы к  -» Я блы к  — зялёны. Квантар такой 
транспазіцыі не прадугледжвае, пар.: кожны яблы к  -» *Яблык — кожны. 
Забарона падобных пераўтварэнняў абумоўлена тым, што яны патрабавалі б ад 
квантара аўтаномнага функцыяніравання толькі з аднамеснай (прыіменнай) 
семантычнай валентнасцю.

Трансфармацыйны аналіз можа быць выкарыстаны для дыферэнцыяцыі 
квантараў і лексем з блізкай колькаснай семантыкай, напр.: увесь, цэлы  — 
поўны. Пар.: М ікіт а з ’еў усю /цэлую /поўную  ш клянку смятаны. Выказванне з 
прыметнікам поўны  змяшчае складанае суджэнне: М ікіт а з ’еў поўную ш клянку  
смятаны  -» М ікіт а з ’еў ш клянку смятаны,, і ш клянка была поўная. Выказванні 
з квантарамі увесь, цэлы  такой перыфразы не далускаюдь: *М ікіта з'еў ш клянку  
смятаны, і ш клянка  была ўся/бы ла цэлая.

Спынімся на некаторых моўных фактах, як ія , на першы погляд, супярэчаць 
сфармуляванаму вышэй правілу.

1. Квантары (хаця і выключна рэдка) уваходзядь у склад канструкцый, якія  
адначасова рэалізуюць камунікатыўную і намінатыўную функдыі ў  якасці 
загалоўкаў, назваў, подпісаў і г. д., напр.: «Вся Москва» — назва выдавецтва, 
«Целый день» — назва верша В. Кузміна, «Некоторые особенности белорусско- 
русского двуязычия» — назва артыкула А. Я. Судруна і інш . 3 аднаго боку, 
існаванне падобных канструкцый абумоўлена асаблівым рэжымам выкары- 
стоўвання мовы — калі моўнае выражэнне рэалізуецца як  метамоўны канстатыў, 
я к і не апісвае пэўных станаў і падзей у свеце, а суадносіць аб’ект і назву 
(паведамляе аб назве аб’екта). Будучы онімамі, дадзеныя выражэнні не маюць 
множнай рэферэнцыі, што калі і не ставіць іх па-за рамкамі катэгорыі кван- 
тафікацыі, то ва ўсякім  разе сведчыць аб нізкім каэфіцыенце сумяшчальнасці 
(тэрмін JI. Задэ) з катэгорыяй квантафікацыі. 3 другога боку, унутраная форма 
падобных онімаў з квантарам, якая  можа быць рэпрэзентавана ў выглядзе 
дэтэрмініруючых выказванняў, змяшчае прапазіцыйны прэдыкат, як і займае 
адно з месц у семантычнай валентнасці квантара. Напрыклад, назва выдавецтва 
«Вся Москва» можа быць інтэрпрэтавана: ‘Выдавецтва называецца «Вся Моск
ва», таму што выдавецтва прадстаўляе ўсю Маскву (усіх пісьменнікаў М асквы)’.

Яшчэ большая ступень экспліцытнасці квантарнага семантычнага кампанен- 
та характарызуе распаўсюджаны тып назваў навуковых артыкулаў з займен- 
нікам некаторы  (у форме мн. ліку). Так, назва артыкула «Некоторые особенно
сти белорусско-русского двуязычия» мае унутраную форму ‘Артыкул паведамляе 
аб некаторых асаблівасцях беларуска-рускага двухмоўя’.

2. Маюцца канструкцыі, у якіх  квантарнае слова выступав ў якасці аднамес- 
нага прапазіцыйнага прэдыката альбо ў якасці слова-сказа, напр.: Там бы я  ведаў 
сваю баявую задачу і ўсё (К. Крапіва); Чаргу не занімайце — рыба ўся (гутарковае 
маўленне) і г. д. Аднак відавочна, што падобнае выкарыстоўванне квантараў 
суправаджаецца нейтралізацыяй колькаснай семантыкі і транспазіцыяй, у выш
ку якой квантарная словаформа функцыяніруе як прэдыкатыў са значэннямі 
‘вычарпана’, ‘дастаткова’, ‘канец’ i да т. п. Трэба дадаць i тое, што названая 
транспазіцыя ахоплівае ў большасці выпадкаў толькі квантарны займеннік 
у весь.

3. Ц ікавасць выклікаюць і выражэнні з субстантыўным прэдыкатам, у якіх 
квантар займае прысубстантыўную пазіцыю, напр.: Гэта ўсе нашы супрацоўнікі; 
Тэта толькі некаторыя заўвагі апанента. Але і тут квантар мае двумесную 
семантычную валентнасць, бо дадзеныя выражэнні з ’яўляю цца поліпрэдыка- 
тыўнымі і ўключаюць як мінімум дзве прапазіцыі: з субстантыўным кваліта- 
тыўным прэдыкатам і з сітуатыўным прэдыкатам ‘знаходзіцца’, ‘прысутнічаць’, 
‘мецца’ і да т. п. У семантычным уяўленні выказвання квантар уваходзіць у 
прапазіцыю з сітуатыўньш прэдыкатам, пар.: Гэта ўсе нашы супрацоўнікі — 
Т эта  нашы супрацоўнікі, I тут прысутнічаюць усе такія, як ія  з ’яўляюцца 
нашымі супрацоўнікамі’.

У славянскіх мовах адрозніваюцца тры тыпы канструкцый з квантарамі 
(улічваецца толькі кананічная колькасная семантыка): I) з квантарам у пазіцыі 
прысубстантыўнага атрыбута, 2) з квантарам у пазіцыі прывербіяльнага актанта, 
3) з квантарам у пазіцыі прывербіяльнага атрыбута. Канструкцыі першых двух 
тыпаў аналізаваліся намі раней4, таму сканцэнтруем увагу на выражениях з 
прывербіяльным атрыбутам, напр.: Дача згарэла ўся; М ікіт а быў увесь у чыр- 
воных плям ах  і інш . У злучэннях гэтага віду семантычны дуалізм квантараў 
атрымлівае найболыл поўнае адлюстраванне на павярхнёва-сінтаксічным узроў- 
ні выказвання: з аднаго боку, квантар падпарадкаваны дзеяслову, з другога боку, 
граматычнымі значэннямі катэгорый ліку і роду ён таксама звязаны і з на-
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зоўнікам. Паводле тэрміналогіі JI. JI. Йомдзіна, разглядаемые канструкцыі з 
квантарамі можна кваліфікаваць як  выражэнні з частковым, актантным, суб’ек- 
тна-прэдыкатыўным дапасаваннем5, што ставіць іх у адзін шэраг, напрыклад, з 
выражэннямі тыпу В ит я приехал больным (прыклад JL JI. Йомдзіна).

Аднак з семантычнага пункту погляду выказванні тыпу Віця прыехаў хворы 
і  тыпу Дача згарэла ўся  зусім розныя: першае ўключае дзве прапазіцыі ‘Віця 
прыехаў’ і ‘Віця быў хворы’, у другім ж а выказванні прывербіяльны атрыбут не 
мае статусу прапазітыўнага кампанента, пар.: *‘Дача згарэла, і дача была ўся’.

Н алеж ы ла б згадзіцда з пунктам погляду У. М. Мігірына, як і канструкцыі 
з прывербальным квантарным атрыбутам адносіў да з ’яў пераходнасці на ўзроўні 
членаў сказа, а  менавіта — разглядаў іх як семантычныя эквіваленты злучэнняў 
з прывербіяльнымі акалічнасцямі. Напрыклад, згодна У. М. Мігірыну, у сказе 
Она вся преобразилась (JI. Толстой) займеннікавая словаформа вся ўжываецца 
ў значэнні ‘цалкам ’ альбо ‘поўнасцю’6.

Такім чынам, з логіка-семантычнага пункту гледжання выказванні Уся яна 
змянілася; Я на  ўся змянілася; Я на змянілася ўся; Я на цалкам змянілася  не 
адрозніваюцца: па-першае, яны маюць агульную прапазіцыйную структуру 
(суб’ект+прэдыкат), а па-другое, адзін і той ж а (поўны) аб’ём рэферэнцыйнага 
класа множнага суб’екта, у адносінах да якога (класа) выказванне з ’яўляецца 
праўдзівым. Пералічаныя выражэнні адрозніваюцца сінтаксічнымі пазіцыямі 
квантарных слоў, тыпамі іх  сінтаксічнай сувязі з галоўнымі кампанентамі 
(граматычнымі адпаведнасцямі), а таксама асаблівасцямі камунікатыўнай 
структуры.

Маюцца яшчэ дзве дыферэнцыйныя прыметы разглядаемых сінтаксічных 
структур, на якіх  мы спынімся больш падрабязна.

1. У сказах з поўным альбо частковым дапасаваннем квантара блакіруецца 
апраксіматыўная характарыстыка рэферэнта множнага актанта, а ў сказах з 
прымыкальным квантарам яна не забараняецца, пар.: Стада нашчэнт здрата- 
вала з дзесяціну поплаву  (Ц. Гартны) — Стада здратавала ўсю дзесяціну 
поплаву.

2. Інш ы дыферэнцыяльны аспект даласавальных і прымыкальных квантараў 
назіраецца ў выказваннях, дзе яны ўжываюцца адначасова, напр.: Уся знад- 
ворная яго амбіцыя разляцелася ўдрызг (М. Зарэдкі); Гарэў у весь канец вёскі— 
начыста  (I. Пташнікаў); Грабяць вельмі ж! Усё падчыстую забіраюць 
(М. Лобан); У пух  і прах разбіў ён довадыгэт ага прызнанага лідэра хадэцыі... 
(М. Танк). Было б памылковым прыпісаць словаформам удрызг, начыста, 
падчыстую, фразеалагізму у пух  і прах значэнне максімальнай ступені інтэн- 
сіўнасці акцыянальнай прыметы, бо еднасць прыведзеных лексічных адзінак з 
квантарамі, паміж іншым, праяўляецца ў, тым, што яны дапускаюць семантыч- 
ную градацыю і апраксімацыю, напр.: амаль удрызг, амаль падчыстую  і г. д., 
пар.: амаль усё, * амаль зусім, * амаль абсалютна.

Па-першае, сказ, у якім  дубліруюцца адвербіяльны і ад’ектыўны квантары, 
успрымаецца як выражэнне з узмоцненай квантыфікацыяй, якая  дадаткова 
рэалізуе катэгарычнае значэнне эпістэмічнай мадальнасді (поўную ступень упэў- 
ненасці гаворачага ў праўдзівасці паведамлення). Па-другое, фармальнае дублі- 
раванне квантараў у разглядаемых сказах не суправаджаецца іх семантычным 
дубліраваннем.

Каб апісаць семантычную розніцу адвербіяльных квантараў тыпу поўнасцю  
і ад ’ектыўных квантараў тыпу ўвесь, неабходна ўдакладніць некаторыя рэ- 
ферэнцыйныя характарыстыкі множных актантаў. Рэферэнтам множнага актан
та з ’яўляецца сістэма (мноства) аб’ектаў альбо аб’ект-сістэма (сістэмны аб’ект) 
з мнагакратнай (шматступеньчатай) дыскрэтнасцю, напр.: батальёны —> баталь- 
ён -> рота узвод  -> аддзяленне. М нагакратная дыскрэтнасць базіруецца на 
паслядоўным падпарадкаванні — калі існуюць два аб’екты, такія, у адносінах 
да якіх  дадзены аб’ект адначасова з ’яўляецца партонімам і халонімам7. Пры 
гэтым партонім аб’екта-сістэмы адначасова з ’яўляецца партонімам яго халоніма:

сістэма8 з  аб’скт-сістэмаі э  аб’ект-сістэма2 => аб’ект-сістэма3
сістэма8 з  аб’ект-сістэма2
сістэма8 з  аб’ект-сістэма3
Адносіны сістэма8 з  аб’ект-сістэма! будзем кваліф ікаваць як першы ўзровень 

падпарадкавання, адносіны сістэма8 з  аб’ект-сістэма2 — як другі, адносіны 
сістэма8 з  аб’ект-сістэма3 — як трэці узровень падпарадкавання і г. д.

Параўнаем сказ Спалілі вёску ворагі датла  (А. Астрэйка) і яго перыфразу 
Ворагі спалілі ўсю вёску. Множны рэферэнт квантыфікаванага актанта вёска 
можна характарызаваць як  сістэму аб’ектаў з мнагакратнай дыскрэтнасцю:

вёска гз будынак э  частка будынка і г. д.
вёска э  частка будынка і г. д.
Квантары ўвесь і датла, з аднаго боку, адрозніваюцца ад квантара ўсе, 

напрыклад, у сказе Ворагі спалілі ўсе вёскі, тым, што ўсе характарызуецца
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семантычнай (і граматычнай) адпаведнасцю назве элемента квантыфікаванага 
класа (усе вёскі — ‘усе такія, як ія  з ’яўляюцца вёскамі’), а квантары ўвесь і 
дат ла  — семантычнай адпаведнасцю назве самаго класа (усю вёску, спалілі 
вёску дат ла)6. 3  другога боку, істотная розніца паміж ад ’ектыўным і адвер- 
біяльным квантарам заключаецца ў  тым, пгго ўвесь адносіцца да мноства 
элементаў першага ўзроўню падпарадкавання сістэмьід, пар. уся вёска — ‘усе 
будынкі ў вёсцы’, тады калі датла  маркіруе абсалютную квантыфікацыю 
элементаў другога ўзроўню падпарадкавання сістэмьід, пар.: С палілі вёску ворагі 
дат ла  — ‘Ворагі зрабілі так, што згарэлі ўсе часткі будынкаў у вёсцы’. Іншымі 
словамі, у параўнанні да квантараў усе і ўвесь квантар дат ла  прадугледжвае 
болыпы маштаб (большую падрабязнасць) колькаснай характарыстыкі множна- 
га актанта ў выказванні.

Квантары тыпу ўсе, тыпу ўвесь і тыпу дат ла, такім чынам, паміж іншым9 
актуалізуюць выказванне на розных узроўнях складанасці рэферэнта звязанага 
квантыфікацыяй множнага актанта. Гэта, разам са спецыфічнай сінтаксічнай 
функцыяй, з ’яўляецца фактарам, як і абумоўлівае карэктнасць выступления 
словаформы дат ла ў  выказваннях з квантарамі ўсе і ўвесь, напр.: Усе вёскі 
згарэлі датла; Уся вёска згарэла датла.

Улічваючы названую рэферэнцыйную спецыфіку, будзем кваліфікаваць лек
семы тыпу усе квантарамі I парадку, лексемы тыпу увесь — квантарамі II 
парадку, лексемы тыпу поўнасцю, цалкам, датла  — квантарамі Ш  парадку.

Болыны маштаб, у  якім  уяўляецца множны рэферэнт актанта, звязанага 
квантарам III парадку, яскрава праяўляецца на прыкладзе лексемы насцеж. 
Спецыфіка гэтага квантара заключаецца ў тым, што ў  сказе ён не можа 
дубліравацца з квантарам II парадку, пар.: *Іван адкрыў у  сё акно насцеж. 
Квантары увесь і  насцеж маюць у дадзеным кантэксце кантрастную дыстрыбу- 
цыю: Іван  адкрыў акно насцеж; I  ван адкрыў усё акно. Пры гэтым прыведзеныя 
выражэнні істотна семантычна розняцца. У выказванні з квантарам насцеж, 
па-першае, лексема акно  абазначае аб’ект-сістэму, якім  з ’яўляецца зашклёная 
рама, што знаходзіцца ў  адтуліне сцяны, па-другое, аб’ект каузацыі супадае з 
аб’ектам квантыфікацыі (акно), пар.: I  ван адкрыў акно насцеж — ‘Іван 
уздзейнічаў на акно, вынікам чаго стала тое, што акно адкры та насцеж’.

Выказванне Іва н  адкрыў усё акно, па-першае, дапускае перыфразу з кан- 
трасным прэдыкатам, напр.: /вам  закрыў усё акно, пар.: *Іван адкрыў акно 
насцеж. Па-другое, у дадзеным выказванні аб’ект квантыфікацыі (акно) не 
супадае з аб’ектам каузацыі, бо падразумяваецца, што суб’ект уздзейнічаў не 
непасрэдна на акно, а на нейкі інструмент, як і не выступав часткай акна (штора, 
занавеска, жалю зі, аканіцы, спіна тулава і інш.). Напр.: Адсуньцеся — сваёй 
спіной вы закры лі ўсё акно; Падцягніце штору — вы ж адкрылі ўсё акно  і г. д.

Рэферэнт пацыенса ў  надобных канструкцыях не абавязкова з’яўляецца 
аб’ектам-сістэмай і мае канструктыўныя ўласцівасці; так, лексема акно можа 
ўжывацца ў  такіх кантэкстах у значэнні «адтуліна ў  сцяне», напр.: Іван сваім 
магутным т улавам  закрыў усё акенца касы; Іван  адсунуўся і ўрэшце адкрыў 
усё акенца касы.

У заключение звернем увагу на істотную семантыка-сінтаксічную розніцу 
паміж , з аднаго боку, квантарамі III парадку поўнасцю, цалкам, датла, насцеж, 
даастатку, уш чэнт , дашчэнту, дачыста/дочыста, падчыстую, начыста і, з 
другога боку, маркерамі максімальнай ступені інтэнсіўнасці (дадатнай вы- 
чарпанасці) прыметы зусім, абсолютна, канчаткова, дарэшты, дазвання, у дым, 
у разу, у дош ку10. Калі квантары III парадку, як  мы паказалі вышэй, нягледзячы 
на сінтаксічную залежнасць ад прэдыката семантычна (рэферэнцыйна) характа- 
рызуюць (звязваюць) множны актант, то інтэнсіфікатары не маюць семантычнай 
сувязі з актантамі — гэта монавалентныя адзінкі, як ія  арыентаваны у структуры 
сказа толькі на прэдыкат. Знешнім пацвярджэннем гэтага з ’яўляецца: I) немаг- 
чымасць спалучальнасці інтэнсіфікатараў з маркерамі апраксіматыўнасці, 
напр.: П ад гарою ў  селяніна конь прыстаў дарэшты  (Я. Купала) — *Конь 
прыстаў амаль дарэшты; П ’яны, гад, быў... у рызу  (I. Ш амякін) — *П’яны бьіў 
амаль у рызу; 2) немагчымасць субституций квантара II альбо III парадку, пар.: 
*Увесь конь прыстаў; *Цэлы конь прыстаў; *Конь прыстаў цалкам; *Конь 
прыстаў поўнасцю; *Конь прыстаў часткова.

Такім чынам, у  адрозненне ад азначэнняў квантарныя вызначальнікі маюць 
семантычную арыентацыю на прэдыкат, а ў адрозненне ад акалічнасцей-інтэн- 
сіфікатараў семантычна звязаны з актантам. Семантыка-сінтаксічная бівалент- 
насць квантарных лексем з ’яўляецца іх катэгарыяльнай дыферэнцыяльнай 
прыметай у  натуральных мовах.

1 Гл.: Л е в и ц к и й  Ю. А. О классах грамматических единиц. Пермь, 1987. С. 53.
2 Гл.: А д а м е ц  П., Г р а б е  B.//Slavia. 1968. 2. С. 192.
3 Гл.: К и к л е в и ч  А. К,//Русские местоимения: семантика и грамматика. Владимир, 
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дыстрыбуцыя з дэструкгывамі.

19 Трэба адзначыць, што частка квантараў ГО парадку можа ўжывацца і ў якасці 
інтэнсіфікатараў, напр.: Так жа лепей жыць на свеце, калі цалкам верыш адзін одному (М. 
Лынькоў). Для такога ўжывання квантара III парадку не характэрна постпазіцыя адносна 
галоўнага кампанента: tKani верыш адзін аднаму цалкам. Больш рэдка такая мнагазначнасць 
ахоплівае ад’ектыўныя квантары, напрыклад, круглы (круглы гоо=увесъ) год). У выражэннях 
тыпу круглы дурань, круглы сірата лексема круглы выступае як інтэнсіфікатар. Крытэрыем 
дыферэнцыяцыі двух розных семангычных функцый лексемы круглы з’яўляецца яе 
ўваходжанне ў свабоднае словаалучэнне, пар.: Гэта круглы дурань; tTama круглы год.

Б. Ю. НОРМАН, Л. А. КАЗЛ0ЎСКАЯ
ФАТЫЧНАЯ ФУНКЦЫЯ МОВЫ 

I ГРАМАТЫКА РУСКАГА ДЗЕЯСЛОВА

У маўленчым акце могуць вылучацца два аспекты: уласна камунікатыўны 
(перадача і прыём інфармацыі) і  метакамунікатыўны (рэгуляванне працэсу 
маўленчых зносін)1. Апошняе прадугледжвае ўстанаўленне маўленчага кантакту 
з субяседнікам, падтрыманне на неабходным узроўні яго ўвагі ў працэсе зносін 
і, нарэшце, размыкание маўленчага кантакту. Суадносіны камунікатыўнага і 
метакамунікатыўнага планаў залеж аць ад умоў зносін, дакладней, ад кан- 
крэтнай камбінацыі кампанентаў, ствараючых структуру маўленчага акту. Най- 
больш значнымі з іх з ’яўляю цца асобы адрасанта і адресата, іх сацыяльныя ролі, 
матывы, мэты і тэмы маўленчых зносін, паравербальная семіётыка, агульныя 
правілы перадачы і прыёму інфармацыі і інш. Канкрэтныя суадносіны гэтых 
кампанентаў могуць абумовіць ўжыванне мовы толькі ў  кантактаўстанаўляючай 
функцыі (так званыя фатычныя зносіны) або, наадварот, звесці да мініму- 
му наяўнасць метакамунікатыўных элементаў у тэксце. Фатычная функцыя 
разумеецца намі як  спецыфічнае выкарыстанне моўных сродкаў, з аднаго боку, 
дзеля падтрымання міжасобасных адносін ў мікрагрупе, маркіроўкі пэўных 
сацыядьных роляў і  масак («стратэгіі» зносін), а з другога боку — дзеля 
ўстанаўлення, регулявання I размыкания маўленчага кантакту («тактыкі» зно- 
сін).

Сярод сродкаў, што знаходзяцца «на службе» у фатычнай функцыі, часцей 
за ўсё разглядаюцца лексічныя і словаўтваральныя адзінкі (у тым ліку пэўныя 
стылістычныя пласты лексікі, словаўтваральныя катэгорыі тыпу памяншаль- 
насці/ласкальнасці і г. д.). Значна менш увагі ў  гэтым плане ўдзяляецца 
граматыцы. A м іж  тым менавіта граматычныя катэгорыі іншым часам у якасці 
дадатковай нагрузкі нясуць на сабе выразныя прагматычныя канатацыі, інакш  
каж учы , служаць ў канчатковЫм выніку тым ж а  кантактаўстанаўляючым і 
рэгулятыўным мэтам. у*

Я ркай ілюстрацыяй апош няга тэзісу могуць з ’яўляцца граматычныя кате
гории рускага дзеяслова. Некаторыя з іх, у прыватнасці лад, па самой сваёй 
прыродзе прызначаны абслугоўваць фатычную функцыю. Такія маўленчыя 
сітуацыі, ,як просьба, загад, пытанне і інш ., непазбежна ўключаюць у сябе 
кантактаўстанаўляючы і рэгулятыўны момант. Прыклад з мастацкай літа- 
ратуры:

— Ну что, скажи, ты хотел этим доказать, ну что?
— Да ничего я...
— Молчи, молчи, противно слушать. Все равно ничего умного не скажешь. Вот бери 

бутерброды, пей чай и закусывай. (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей)

У гэтым прыкладзе выразна відаць рэгулятыўную ролю загаднага ладу 
(імператьіву), стымулюючага («скажи») або, наадварот, абмяжоўваючага («мол- 

,чи, молчи») маўленчы кантакт.
У рэгулятыўным аспекце, як і з ’яўляецца асноўнай прагматычнай харак- 

тарыстыкай імператыва, могуць разглядацца і  разнастайныя канструкцыі абвес-
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