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СТЫЛIСТЫЧНАЙ ФУНКЦЫI
У ЛIНГВIСТЫЧНАЙ ЛIТАРАТУРЫ

У. гIсторыI лIнгвIсТыкI функцыянальны падыхо,'[ да вывучэн-
ня моуных з'яу звязаны 3 дзейнасцю Пражскага л1нгв1стычнага
гуртка, ЯКI часта называюць функцыянальнай школай структура-
лIзму. Функцыяй пражск1я лIнгвIсты называл1 задачу, мэтавую
УстаноУку выказвання 11, с. 250] 1 звязвал1 3 яе рэал1зацыяй
стены гукавой 1 граматычнай структур мовы, яе лекс1чнага складу 
(2, с. 24].

Разуменне функцыI як прызначэння, роМ, якую выконвае
элемент мовы у ма|/ленн1, замацавалася у лIнгвIстыцы, хаця сам
тэрмIн .пазбаУлены адназначнасц1 [3. с. 506].

моуныя адз1нк1, як 1 сама мова, Iснуюць толькI таму, што
яны выконваюць пэуную функцыю, 1 функцыянаванне з'яУляец-
ца не проста спосабам рэал1зацы1, а сутнасцю моУнай з'явы 1
мовы наогул.

Пры жене мэтавай устаноУк1 1 задач выказвання змяняецца 1
яго функцыя. ЛIнгвIсты вызначаюць неаднолькавую колькасць
функцый, якIЯ вьIконвае мова: пщдстаУнМ функцыянальнага
структурал1зму называй дэве, К. Бюлер — тры, А. Л. Ля-
вонцьеУ — пяць, В. А. АУрорын -- сем. Па-рознаму разгляда-
пася 1 1ерарх1я функцый мовы, Iх падпарадкаванасць адна ад-
ной. Пытанне аб вызначэнн1 спецыф1чнай функцыI мовы як ас-
новы кожнага акта маУленчай дзейнасц1 было вырашана савец-
к1м1 л1нгв1стам1. На Iх думку, галоУнае прызначэнне мовы —
быць сродкам ЗносIн, таму яе асноУная функцыя --- камvн1ка-

-тыУная: "Камун1кацыя з'яУляецца 1 функцыяй, 1 субстанцыяй
мовы, таму што прызначэнне самой сIстэмы сродкаУ мовы ёсць
камvн1кацыя" [4, с. 13].

"Мастацк1 тэкст выступае як асобы вIд камун1кацы1, Азё
функцыя зносIн ускладняецца адметнай функцыяй мовы мастац-
кIХ твораУ -- эстэтычнай. Сутнасць эстэтычнай функцыI дас.лед-
чыкам1 вызначаецца па-рознаму. Напрыклад, В-Д.Лев1н пад эс-

. тэтычнай функцыяй разумее падпарадкаванасць мовы Iдэйна-мастацкай задуме п1сьменн1ка 15, с. 74 ]; н .А.Рудзякоу лIчыць,
што эстэтычная функцыя -- гэта "асо6ы модус мовы", ЯКI ха-
рактарызуецца прадвызначанасцю "для перадачы асобага роду
менав1та таго сэнсу, ЯКI мастацтва спецыф1чным споса6ам нясе у
жыццё" [б, с. 15]. Пад эстэтычнай функцыяй разумеецца 1

здольнасць уздзейн1чаць на духоУную структуру чалавека [7,

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


