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Артыкул прысвечаны раскрыццю семантыка-прагматычных асаблівасцей мадальных слоў катэгарычнай верагоднасці 
ў жанрах мастацкага і навуковага дыскурсаў. Прааналізаваны рэпертуар, частотнасць беларускіх і англійскіх 
мадальных слоў у апавяданнях і навуковых рэцэнзіях, устаноўлены заканамернасці іх функцыянавання.
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The article is devoted to revealing the semantic-pragmatic features of modal words of categorical trustworthiness in the genres 
of artistic and scientific discourses. It analyzes the repertory, frequency of Belarusian and English modal words in stories 
and scientific reviews, establishes the regularities of their functioning.
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Спецыфіка натуральнай мовы праяўляецца 
ў патрэбнасці чалавека надаваць сваім выказ-
ванням розныя мадальныя аранжыроўкі, ад-
ной з якіх выступае верагоднасць. Дадзеная 
катэгорыя адлюстроўвае ступень упэўненасці 
адрасанта ў адпаведнасці выказвання рэчаіс-
насці. Верагоднасць устанаўліваецца з пункту 
погляду моўцы, залежыць ад паўнаты яго 
ведаў, і – шырэй – яго разумення свету [1].

Верагоднасць карэлюе з катэгорыяй якасці 
і з’яўляецца сродкам эфектыўнай камунікацыі 
[2]. Да катэгорыі якасці Г. П. Грайс адносіць на-
ступныя пастулаты: Імкніся, каб выказванне бы-
ло праўдзівым. Не кажы таго, што ты лічыш 
ілжывым і таго, для чаго ў цябе няма дастат-
ковых падстаў [3]. Пастулаты Г. П. Грайса ад-
носна катэгорыі якасці экстрапалююцца на ўсе 
сферы камунікацыі, і можна сцвярджаць, што 
ў кожным дыскурсе прысутнічае ўстаноўка на 
верагоднасць як неабходную ўмову эфек тыў-
ных зносін паміж камунікантамі. 

Макраполе верагоднасці ствараюць палі 
простай, катэгарычнай і праблематычнай вера-
год насці [1; 4; 5]. Простая (нейтральная, імплі-
цытная) верагоднасць канстатуе адпаведнасць 
прапазіцыі рэчаіснасці і з’яўляецца немаркіра-
ваным членам апазіцыі. Катэгарычная (акцэн-
таваная) верагоднасць эксплікуе ўпэўненасць 
адрасанта ў праўдзівасці выказвання. Прабле-
матычная верагоднасць грунтуецца на няўпэў-
ненасці адрасанта ў сапраўднасці выказвання. 
Упэўненасць – вызначальны фактар мадаль-
нага значэння нейтральнай і катэгарычнай 
верагоднасці, а няўпэўненасць – праблема-
тычнай верагоднасці. Упэўненасць як прыкме-
та простай і катэгарычнай верагоднасці адроз-
ніваецца ступенню інтэнсіўнасці. Экспліката-
рамі верагоднасці выступаюць мадальныя 

словы; мадальныя часціцы; мадальныя дзеясло-
вы і прэдыкатывы; мадальныя фразы; сінтак січ-
ныя канструкцыі з мадальным значэннем [6; 7]. 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца ма-
дальныя словы катэгарычнай верагоднасці, 
мэтай – раскрыццё асаблівасцей функцыяна-
вання мадальных слоў (далей – МС) катэга-
рычнай верагоднасці безумоўна, без сумнен-
ня, бясспрэчна, відавочна, вядома, зразумела, 
канечне, натуральна, несумненна, evidently 
‘відавочна’, certainly ‘канечне’, clearly ‘зразуме-
ла’, naturally ‘натуральна’, obviously ‘відавочна’, 
of course ‘канечне’, surely ‘несумненна’, un-
doubtedly ‘несумненна’ ў мастацкім і навуко-
вым дыскурсах. 

Матэрыялам для даследавання паслужылі 
50 беларускіх і 50 англійскіх апавяданняў су-
часных пісьменнікаў (А. Беланожка, М. Волкаў, 
А. Гардзей, А. Данілевіч, У. Дуктаў, С. Календа, 
А. Крэйдзіч, Я. Мартыновіч, Г. Марчук, Д. Нічы-
паровіч, S. Adams, A. Benedict, N. Campbell, 
S. Evers, S. Duffy, K. Logan, H. Mantel, G. Massey, 
D. Powell, L. Rourke, W. Self, J. Trigell), 100 на-
вуковых рэцэнзій (па 50 тэкстаў на кожнай 
мове) на манаграфіі па лінгвістыцы, апублі ка ва-
ных ў часопісах «Веснік БДУ», «Весці БДПУ», 
«Беларуская лінгвістыка», «English language 
and linguistics», «English today», на сайце The 
Linguist List (http://linguistlist.org). 

Выбар дадзеных жанраў абумоўлены неаб-
ходнасцю параўнаць функцыянаванне катэга-
рычнай верагоднасці ў дыяметральна проці-
лег лых дыскурсах, паколькі мастацкі і навуко-
вы дыскурсы палярна супрацьстаяць адзін 
аднаму: першы змяшчае рэальны і выдуманы 
сусветы, пры гэтым «мастацкі свет будуецца 
на аснове рэальнага», а «рэальны свет высту-
пае ў якасці фону для выдуманага» [8, с. 91], 
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другі – верагодны па сваёй устаноўцы, харак-
тарызуецца вывучэннем рэальнасці, вызна-
чэннем заканамернасцей і засведчаннем іх 
верагоднасці, якая выступае канстытутыўнай 
прыкметай гэтага дыскурсу [9].  

Для выяўлення семантыка-прагматычнага 
патэнцыялу МС выкарыстоўваецца комплекс-
ная методыка: кампанентны, дыскурсіўны, 
трансфармацыйны аналіз.

МС выступаюць ключавымі лінгвістычнымі 
прыкметамі, якія пазначаюць эпістэмічную пазі-
цыю адрасанта, іх аналіз – гэта першы крок, 
неабходны для ўстанаўлення верагоднасці вы-
казвання [10]. Вядома, што МС могуць выкон-
ваць сінтаксічную функцыю пабочнага слова 
ў выказванні ці выкарыстоўвацца ў якасці слова-
сказа ў дыялагічным маўленні. Пазіцыя галоў-
нага члена складаназалежнага сказа з’яўляец-
ца сінкрэтычнай па прычыне сумяшчэння ў ім 
семантыкі мадальнага і знамянальнага слоў [11]. 

Ядзернымі семамі МС катэгарычнай вера-
годнасці выступаюць безальтэрнатыўнасць 
і ўпэў ненасць [11], мадальны сэнс якіх можна 
перадаць трансфармацыйнай мадэллю Я ўпэў-
нены, што Р (Р – прапазіцыя), настойваю на 
гэтым варыянце і выключаю ўсе іншыя / I’m 
sure in this variant, I insist on it and I exclude 
other options.

У апавяданнях МС катэгарычнай верагод-
насці з семамі безальтэрнатыўнасці і ўпэўне-
насці адрасанта ў адпаведнасці прапазіцыі 
рэчаіснасці характэрны для выказванняў, якія 
рэпрэзентуюць (1) думкі адрасанта адносна 
ўнутранага свету (пачуццяў, адчуванняў) іншых 
удзельнікаў камунікацыі, (2) меркаванне каму-
ніканта аб пэўных аб’ектах рэчаіснасці з паказ-
чыкамі станоўчай ацэнкі, МС у камбінацыі 
з ацэначнымі словамі акцэнтуюць упэўненасць 
і выкарыстоўваюцца пераважна ў беларускіх 
тэкстах:

(1) Вядома, Ліля яму не паверыла (С. Умец) = 
Упэўнены, настойваю на гэтым і выклю-
чаю іншы варыянт. Of course, he realized: 
there was no reason to think she would be looking 
for him ‘Канечне, ён разумеў: не было ніякіх 
падстаў думаць, што яна будзе шукаць яго’ 
(I. Robinson) = I’m sure, I insist on it and I exclude 
other variants.

(2) Спадчыннасць... Гэта, вядома, важна 
і важка... (А. Гардзей) = Упэўнена настойваю 
на важнасці спадчыннасці. 

Акрамя ядзерных сем, у 70 % беларускіх 
і 67 % англійскіх кантэкстах з МС актуалізуюцца 
перыферыйныя семы ‘нарматыўнасць’, ‘віда-
воч насць’, ‘згода’, што выступаюць падставай 
для безальтэрнатыўнасці і прычынамі, па якіх 
адрасант настойвае на ўласным варыянце 
і інтэнсіфікуе ўпэўненасць. Трансфармацыйная 
мадэль для МС з гэтымі семамі: Я ўпэўнены, 
што Р, настойваю на гэтым варыянце і вы-
ключаю ўсе іншыя, паколькі так прынята 
ў грамадстве / я бачу гэта / я згодзен з гэтым / 

I’m sure in this variant, I insist on it and I exclude 
other options because it’s accepted in our 
society / I see it / I agree with it.

Сема нарматыўнасці маніфестуе адпавед-
насць зместу выказвання прадстаўленням 
адрасанта аб нармальным, натуральным ста-
не спраў: Мне, канечне, заўтра трэба быць 
дома. Буракі выбіраем (М. Волкаў) = Я ўпэўне-
ны, настойваю на гэтым, таму што так 
прынята. They've only practised it, so far, the 
new technique, on the newly-dead. With permis-
sion, of course ‘Пакуль што яны практыкавалі 
гэтую новую тэхніку на нядаўна памерлых. 
З дазволу, канечне’ (F. Hershman) = I am sure, 
I insist on this option because it is a norm.

Сема відавочнасці эксплікуе праявы сітуацыі, 
даступныя непасрэднаму назіранню: – Аліса! 
Бессаромніца! Ану прэч з вачэй – Ну канечне, 
з хлопцам замінаю спаткацца (А. Гардзей) = 
Я ўпэўнена настойваю, бо гэта бачна. 
None tried to stroke or even approach it: it was 
obviously not that sort of animal ‘Ніхто не спра-
баваў гладзіць і нават набліжацца да яе: віда-
вочна, гэта была не такая жывёла’ (M. Fox) = 
I’m sure, I insist on it, I saw it.

Сема згоды ўказвае на тое, што адрасат 
пацвярджае варыянт развіцця сітуацыі, які быў 
прапанаваны іншымі ўдзельнікамі камунікацыі. 
Дадзеная сема характэрна для дыялагічнага 
маўлення: – Эд, ці ёсць у цябе вішневы сок? 
– Безумоўна, Мары, для цябе трымаў (М. Шу-
ля коўская) = Я пацвярджаю і настойваю на 
гэтым. – Can we go in? Busner asked ‘Мы мо-
жам зайсці? – спытаў Буснер’. – Certainly ‘Ка-
нечне’ (W. Self) = Yes, you may, I insist on that 
and I exclude other variants. 

МС катэгарычнай верагоднасці ўдзельніча-
юць у рэалізацыі камунікатыўных стратэгій, 
адной з якіх з’яўляецца ўздзеянне на адраса-
та. Дадзеная стратэгія накіравана на навяз-
ванне адрасату аўтарскага разумення пачуц-
цяў, паводзін, учынкаў герояў і ажыццяўляецца 
тактыкамі пранікнення ва ўнутраны свет героя 
і аўтарскай інтэрпрэтацыі сітуацыі. 

Тактыка пранікнення ва ўнутраны свет 
героя заключаецца ў вербалізацыі аўтарам па-
чуц цяў, жаданняў герояў: Безумоўна, Алесю 
бліжэй была яго пяшчотная, эмацыянальная 
Марта (М. Шулякоўская). Of course, it was 
a little more difficult for him ‘Канечне, яму было 
крыху цяжэй’ (H. Ecer).

Тактыка інтэрпрэтацыі сітуацыі накірава-
на на эксплікацыю аўтарскай ацэнкі дзеянняў, 
учынкаў герояў: Таму думка аб тым, каб па 
дасягненні шасцідзесяцігадовага ўзросту жы-
хароў вывозіць за межы Паселішча, у руіны 
сталіцы – для пазбаўлення ад лішняга рота, 
здавалася, безумоўна, рацыянальнай, але 
не здзяйсняльнай (Ул. Садоўскі). But the taxi 
driver didn’t do anything wrong, of course ‘Але 
таксіст, канечне, нічога дрэннага не зрабіў’ 
(H. Mantel). 
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Табліца 1. – Функцыянаванне МС верагоднасці ў мастацкім дыскурсе

Мадальныя словы 
(МС) Частотнасць

Актуалізаваныя семы
Камунікатыўныя тактыкі

Ядзерныя Перыферыйныя
безумоўна 7

бе
за

ль
тэ

рн
ат

ы
ўн

ас
ць

уп
эў

не
на

сц
ь

згода пранікненне ва ўнутраны свет героя, 
інтэрпрэтацыя сітуацыі

вядома 14 нарматыўнасць пранікненне ва ўнутраны свет героя, 
інтэрпрэтацыя сітуацыі

відавочна 7 відавочнасць пранікненне ва ўнутраны свет героя, 
інтэрпрэтацыя сітуацыі

зразумела 2 натуральнасць інтэрпрэтацыя сітуацыі
канечне 26 нарматыўнасць, згода, 

відавочнаць
пранікненне ва ўнутраны свет героя, 
інтэрпрэтацыя сітуацыі

натуральна 1 нарматыўнасць інтэрпрэтацыя сітуацыі
certainly 3 нарматыўнасць, згода інтэрпрэтацыя сітуацыі
clearly 1 нарматыўнасць інтэрпрэтацыя сітуацыі
evidently 1 згода інтэрпрэтацыя сітуацыі
obviously 4 відавочнасць пранікненне ва ўнутраны свет героя, 

інтэрпрэтацыя сітуацыі
of course 32 нарматыўнасць, згода, 

відавочнасць
пранікненне ва ўнутраны свет героя, 
інтэрпрэтацыя сітуацыі

surely 10 адсутнічаюць пранікненне ва ўнутраны свет героя, 
інтэрпрэтацыя сітуацыі

undoubtedly 2 адсутнічаюць інтэрпрэтацыя сітуацыі

У беларускім мастацкім дыскурсе 40 % кан-
тэкстаў з МС рэпрэзентуюць тактыку пранік-
нення ва ўнутраны свет герояў, 60 % – аўтар-
скую інтэрпрэтацыю сітуацыі. Меншая коль-
касць англійскіх выказванняў з МС эксплікуе 
тактыку пранікнення ва ўнутраны свет герояў 
(29 %), што ўказвае на значнасць асабістай пра-
сторы для англічан і ахову прынцыпу неўмяшаль-
ніцтва ва ўласнае жыццё. 

Рэпертуар беларускіх і англійскіх МС, частот-
насць і іх семантыка-прагматычны патэнцыял 
у кароткіх мастацкіх апавяданнях (табліца 1).

У навуковых рэцэнзіях на дзвюх мовах ча-
стотнасць мадальных слоў катэгарычнай вера-
год насці амаль не адрозніваецца ад іх ужы-
валь насці ў апавяданнях (112 і 110). Розніца 
відавочна ў іх рэпертуары: лексемы вядома 
(ж), канечне не сустракаюцца ў беларускіх на-
вуковых рэцэнзіях. У функцыі сцвярджальнай 
часціцы яны характэрны для дыялагічнага 
маўлення. Аднак іх англійскія аналагі of course, 
certainly выкарыстоўваюцца, што сведчыць аб 
унутранай дыялагічнасці навуковых тэкстаў на 
англійскай мове.

МС катэгарычнай верагоднасці з ядзернымі 
семамі безальтэрнатыўнасці і ўпэўненасці ха-
рактэрны (1) для выказванняў з паказчыкамі 
станоўчай ацэнкі, якія выражаюць меркаванне 
рэцэнзента адносна актуальнасці, якасці рэ-
цэнзуемай манаграфіі ў камбінацыі з ацэнач-
нымі словамі, і (2) для выказванняў, што ўтрым-
ліваюць прагноз адрасанта адносна прымя-
нення вынікаў манаграфіі: 

(1) Зварот да мірнага суіснавання розных 
этнічных супольнасцей і вывучэнне гістарыч-

нага вопыту такіх адносін, безумоўна, акту-
альныя (С. А. Захаркевіч) = Я ўпэўнены, на-
стойваю на гэтым і выключаю іншы ва-
рыянт. This monograph is surely the first 
attempt to contrast these specific languages 
‘Манаграфія з’яўляецца, несумненна, першай 
спробай супрацьпаставіць гэтыя спецыфічныя 
мовы’ (M. Morgan) = I’m sure, I insist on this 
and I exclude other variants.

(2) Нельга не адзначыць і вялікі выхаваўчы 
патэнцыял дапаможніка, які, безумоўна, бу-
дзе карысны ўсім тым, хто не толькі цікавіц-
ца беларускай анамастыкай, але і імкнецца 
пашырыць свае веды ў галіне гісторыі, куль-
туры Беларусі (В. Д. Старычонак). This question 
is clearly an area for future research ‘Гэта праб-
лема, несумненна, з’яўляецца перспектывай 
для будучых даследаванняў’ (L. Heggie).

Побач з ядзернымі перыферыйныя семы 
нарматыўнасці (1), агульнавядомасці / відавоч-
насці (2) актуалізуюцца ў 65 % беларускіх 
і 64 % англійскіх кантэкстах:

(1) Натуральна, у XVI–XVIII стст. стан 
і геаграфія тагачасных гаворак мелі іншы вы-
гляд. (М. І. Свістунова) = Я ўпэўнены, на-
стойваю на гэтым варыянце, таму што 
так  прынята лічыць. The author's example, 
however, starts off ‘to me’ and thus clearly 
indicates that it should be without to ‘Прыклад 
аўтара, аднак, пачынаецца з фразы прына-
зоўнік + мне і, натуральна, паказвае, што па-
він на быць без прыназоўніка’ (M. Worgan) = I’m 
sure, I insist on this variant because it’s a rule.

(2) Відавочна, сацыяльныя фактары ўплы-
ваюць на слоўнікавы склад мовы (М. С. Ржа-
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вуцкая) = Я ўпэўнены, настойваю на гэ-
тым, так як гэта ўсім вядома. Of course, 
every variable has its own history ‘Канечне, кожная 
пераменная мае сваю гісторыю’ (N. Bouza) = 
I’m sure, I insist on this variant because it’s 
well-known. 

Ацэначнасць выступае жанраўтваральным 
фактарам рэцэнзіі, таму камунікатыўная стра-
тэгія ацэнкі ў ёй з’яўляецца асноўнай і ўключае 
тактыкі пахвалы, крытыкі і прагназавання.

Тактыка пахвалы – станоўчая ацэнка як 
асобных высноў, так і ўсёй манаграфіі: Несум-
ненна, манаграфія з’яўляецца значным укла-
дам у развіццё беларускага мовазнаўства 
(В. П. Русак). Undoubtedly, the data from French 
has opened up a typology ‘Несумненна, дадзе-
ныя з французскай мовы адкрылі тыпалогію’ 
(L. Heggie).

Тактыка крытыкі – нязгода рэцэнзента 
з высновамі, прадстаўленымі ў манаграфіі, ка-
рэкцыя недахопаў: Surely they must be shown 
in phonetic square brackets ‘Несумненна, яны 
павінны быць паказаны ў фанетычных ква-
дратных дужках’ (R. Fuchs). 

Тактыка прагназавання – ацэнка значнасці 
манаграфіі для далейшых даследаванняў: Без 
сумнення, вынікі манаграфіі гарантуюць 
больш шырокае выкарыстанне матэрыялаў 
помніка ў будучых гісторыка-лінгвіс тыч-
ных даследаваннях (Н. В. Паляшчук). This 
monograph certainly opens fruitful avenues for 
future research ‘Манаграфія, канечне, адкры-
вае прадуктыўныя магчымасці для будучых 
даследаванняў’ (S. Bongiovanni). 

Беларускія МС катэгарычнай верагоднасці 
ўдзельнічаюць у рэалізацыі тактык пахвалы 
і прагназавання, але не маніфестуюць тактыку 
крытыкі. Англійскія МС эксплікуюць тры тактыкі 
ў прыблізна роўным аб’ёме. Акрамя таго, праг-

матычны патэнцыял МС залежыць ад іх 
пазіцыі ў структурнай частцы рэцэнзіі: тактыка 
крытыкі характэрна для асноўнай часткі, так-
тыка прагназавання – для фінальнай. 

Рэпертуар беларускіх і англійскіх МС, ча-
стотнасць і іх семантыка-прагматычны патэн-
цыял у навуковых рэцэнзіях (табліца 2).

Праведзены комплексны аналіз выявіў 
агуль ныя і лінгваспецыфічныя рысы ў верба лі-
за цыі мадальных слоў катэгарычнай вера-
годнасці ў мастацкім і навуковым дыскурсах. 
Ядзернымі семамі МС катэгарычнай верагод-
насці з’яўляюцца безальтэрнатыўнасць і ўпэў-
ненасць, аднак у большасці беларускіх і англій-
скіх выказванняў у двух тыпах дыскурсу рэалі-
зуюцца, акрамя ядзерных, перыферыйныя 
семы, што выступаюць матывацыяй безальтэр-
натыўнасці. Агульныя перыферыйныя семы 
МС, рэпрэзентаваныя ў мастацкім і навуковым 
дыскурсах, – нарматыўнасць, агульнавядо-
масць / відавочнасць,  сема згоды характэрна 
для мастацкіх тэкстаў. Частотнасць разглядае-
мых МС у мастацкіх і навуковых тэкстах 
прыблізна аднолькавая (110 і 112 адпаведна), 
што сведчыць аб іх прагматычнай значнасці 
ў розных тыпах дыскурсу.

Рэпертуар МС у беларускіх навуковых рэ-
цэн зіях адрозніваецца ад англійскіх: МС канеч-
не не характэрна для беларускіх тэкстаў, яго 
аналагі of course, certainly часта сустракаюцца 
ў англійскіх, што звязана з іх унутранай дыя-
лагічнасцю. Камбінацыя МС безумоўна, канеч-
не, вядома з паказчыкамі станоўчай ацэнкі 
выкарыстоўваецца пераважна ў беларускіх 
мастацкіх тэкстах для павышэння ступені 
верагоднасці меркавання і ўказвае на патрэб-
насць беларускамоўных камунікантаў экспліка-
ваць упэўненасць у ацэначных меркаваннях 
адносна навакольнага свету.

Табліца 2. – Функцыянаванне МС верагоднасці ў навуковым дыскурсе 

Мадальныя словы 
(МС) Частотнасць

Актуалізаваныя семы
Камунікатыўныя тактыкі

Ядзерныя Перыферыйныя
безумоўна 8

бе
за

ль
тэ

рн
ат

ы
ўн

ас
ць

уп
эў

не
на

сц
ь

адсутнічаюць пахвала; прагназаванне
без сумнення 4 агульнавядомасць прагназаванне
бясспрэчна 4 адсутнічаюць прагназаванне
відавочна 10 агульнавядомасць пахвала
зразумела 8 нарматыўнасць пахвала
натуральна 10 нарматыўнасць пахвала
несумненна 10 адсутнічаюць пахвала; прагназаванне
certainly 10 агульнавядомасць пахвала; прагназаванне
clearly 14 нарматыўнасць крытыка; прагназаванне
naturally 2 нарматыўнасць пахвала
obviously 6 агульнавядомасць крытыка, пахвала
of course  10 агульнавядомасць крытыка
surely 10 нарматыўнасць крытыка, пахвала
undoubtedly 4 адсутнічаюць пахвала; прагназаванне
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У апавяданнях пры выкарыстанні МС катэ-
гарычнай верагоднасці рэалізуецца камуніка-
тыўная стратэгія ўздзеяння на адрасата, што 
ажыццяўляецца тактыкамі пранікнення ва 
ўнутраны свет героя і аўтарскай інтэрпрэтацыі 
сітуацыі, у рэцэнзіях на манаграфіі – стратэгія 
ацэнкі з тактыкамі пахвалы, крытыкі і прагназа-
вання. Адрозненні ў маніфестацыі мадальнымі 

словамі прапанаваных стратэгій і тактык звя-
заны са спецыфікай менталітэту беларусаў 
і англічан. Меншая колькасць англійскіх кан-
тэкстаў з МС, у якіх рэалізавана тактыка пра-
нікнення ва ўнутраны свет герояў, выклікана 
значнасцю асабістай прасторы для англічан 
і аховай прынцыпу неўмяшальніцтва ва ўлас-
нае жыццё.
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