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ТНе ргіпсіріе ґурев о/уегЬаІ ііегаіШ іу іп Оегтап апсІ Цкгаіпіап аге сіе/їпесі іп іке агґісіе, рагат еіегз о /  
ґкеіг геаіііаііоп т ік іп  іке Сгаттагз о /ік е  сотрагесІ Іап§иа§ез аге ргоуесі, соттоп апсІ сіізііпсі/еаіигез о /  
іке зіисііесіркепотепоп іп Оегтап апсІ ІІкгаіпіап аге диаіфесі.

К еу м?ог(Ї5: уегЬаІ тиіііріісаііоп, уегЬаІ гереаіесіпезз, ііегаїіу, тиіііріісаііу, (іізігіЬиііу, сусіісііу, 
іпґегуаі, итаїііу.

Визначальною позицією дослідження повторюваності є “встановлення структури 
дієслівної множинності, тобто, визначення основних типів значень плюральності дії, які 
представлені в її рамках, і з’ясування змістової специфіки опозиції “одиничність/ 
множинність” у кожній з них” [4: 141]. Переважна більшість вітчизняних та зарубіжних 
науковців схиляються до кваліфікації дії на основі характеру її протікання, а також 
кількісного моменту суб’єктно-об’єктного узгодження з предикатом [4; 6; 7].

Об’єктом дослідження виступають дієслівні предикатні синтаксеми із аспектуальною 
семантикою дистрибутивності, ітеративності та мультиплікативності. Мета розвідки полягає 
у розгляді особливостей типів множинної дієслівної дії у німецькій та українській мовах. 
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) визначити основні 
типи дієслівної повторюваності у німецькій та українській мовах; 2) окреслити межі їхньої 
реалізації у граматичному ладі досліджуваних мов; 3) встановити спільні та відмінні 
властивості досліджуваного явища.



У цьому контексті важливими є результати дослідження, отримані В. Дресслером, який 
запропонував емпіричну модель дієслівної множинності, хоча автор і зазначив, що 
“перераховані ним значення вербативної плюральності представлені як упорядкований ряд 
понять, які не можна трактувати, як продукт класифікаційної діяльності [7: 64]. З огляду на 
це, при дослідженні категорії множинності варто розрізняти “категорію множинності та 
форму її вираження; множинність доцільно потрактовувати як опозицію одиничності та 
характеризувати як багатогранне за складом та структурою явище; типи множин, що 
виступають предметом аналізу, характеризуються тією особливістю, що всі вони знаходять 
вираження в мові” [6: 173-179].

На цьому ґрунті І. Б. Долініна пропонує розглядати об’єктом квантифікації не дії, а 
позначувані вербативами ситуації. Звідси випливає, що “дієслівна множинність являє собою 
гетерогенну категорію, яка складається з темпоральної та дистрибутивної множинності, тому 
їх необхідно аналізувати як самостіні об’єкти, оскільки в цих межах квантифікуються 
принципово різні реалії, способи вираження яких у мовах чітко диференційовані” [4: 141].

З урахуванням розбіжностей в аспектологічному плані вираження дієслівної 
повторюваності в досліджуваних мовах виокремлюють спільні типи вербативної 
множинності: мультиплікатив, дистрибутив, ітератив [4; 6]. Їхні межі в лінгвістичній 
літературі витлумачено не достатньо чітко, тому в різних авторів ті самі вербативи можуть 
бути зараховані до різних типів. Якщо говорити про мультиплікативний тип множинності 
ситуацій, то “це значення в різних мовах виражається дієсловами, які традиційно називають 
багатоактними, багатофазисними, ітеративними“ [6: 25]. Так, у німецькій мові до 
мультиплікативної повторюваності зараховують вербативи із семантикою багаторазової дії 
та деякі, що закінчуються на -еіп, -егп на позначення руху (хргіпдеп ‘стрибати’, зскгеііеп 
‘крокувати’, гііїет  ‘тремтіти’)  конкретних дій (хскіадеп ‘бити’, /искіеіп ‘махати, 
розмахувати’)  звукових та світлових явищ (кпііїет ‘тріскотіти, шелестіти, хрускотіти’, 
Ьіттеїп ‘дзвонити, бринчати’, /іаПегп ‘розвіюватись, порхати’)  фізіологічних процесів 
(аШеп ‘дихати’, кшґеп ‘кашляти’,) [6: 171]: ^іе Реіегіпе /Іаііегіе ит ^еіпе ЬгеИеп 8скиі(ет 
(К. Мапп, с. 139) “Пелерина розвіювалась навколо його широких плечей’.

Для німецької мови прикметним є те, що, “окрім власне-дієслів, значення 
мультиплікативної повторюваності може виражатися за допомогою адвербіальних 
компонентів: аи/ипії аЬ ‘вгору-вниз, вперед-назад’, кіп ипії кег ‘туди-сюди’, що поєднується 
з неграничними вербативами із семантикою руху. У цьому контексті на позначення 
виконуваної дії вживають термін альтернатив [6: 173], напр.: МИ еіпет Киск зіапії ег рШгііск 
аи/ ипії Ьедапп іт Каискгіттег аи/ ипй аЬ ги декеп, ег$( іапдзат, іїапп зскпеііег ипії іттег 
зскпеііег (8. 2тсеі§, с. 138) ‘Він несподівано підвівся і почав ходити вперед-назад у кімнаті 
для паління, спочатку повільно, а потім все швидше і швидше’. Отже, мультиплікативна 
повторюваність у німецькій мові виражає тривалий повторюваний процес, що складається з 
декількох актів, характерною ознакою яких є надмалий проміжок часу, який не дозволяє 
побачити ситуацію як набір актів, а лише як суцільну дію, напр.: зскгеііеп ‘крокувати’, Зскгіи 
ит 8скгіП таскеп ‘робити крок за кроком’.

На відміну від німецької мови, в українській -  “позначення складної внутрішньої 
структури дії аналізованих дієслів характеризується словотворчою кореляцією з 
семельфактивними дієсловами: мигнути, стукнути, зітхнути. Виходячи з цього положення, 
мультиплікативний зміст в українській мові оформлюється граматично: мигнути -  мигати, 
стукнути -  стукати, зітхнути -  зітхати, напр.: Вона одпихала його чимдуж, намагалася 
визволитися, його кругла підстрижена по-ромейському борода лоскотала її шию десь за 
вухом, дівчині було й лячно і смішно трохи водночас, вона таки спромоглася відіпхнути 
дивного нападника (П. Загребельний, с. 225). Проте потрактування дії мигати як 
“мигнути+багатоактність” є хибним. Характерну рису таких вербативів становить сукупність 
окремих елементів дії, оскільки багатоактна дія не утворює суму окремих актів як окремої 
незакінченої дії” [3: 143]. Звідси випливає, що “мультиплікативне значення, реалізоване 
серією повторюваних (мікро) дій, тісно корелює із семельфактивною семантикою, що вказує 
на одну з дій, які входять до цієї серії” [6: 25].



За спостереженнями І. Б. Долиніної, “мультиплікативний тип множинності 
характеризується такими ознаками: темпоральний референт як єдина неподільна на моменти 
одиниця -  “період”, якій властива закритість часового відрізку, а ситуація, яка репрезентує 
множинність -  як єдиний, хоча і подрібнений процес. При цьому, якщо навіть наявні паузи 
між одиничними ситуаціями, вони настільки незначні, що не створюють значення 
дискретності процесу” [4:145].

Автори “Типологии итеративньїх конструкций” розуміють мультиплікативність як „тип 
множинності, у якому має місце багатократне повторення ситуації; у всіх повторюваних 
ситуаціях представлені ті самі актанти; повторення відбувається в один період часу” [6:25].

У межах традиційного підходу до витлумачення мультиплікативності „до цього типу 
множинності зараховують також випадки, пов’язані з переосмисленням гомогенного процесу 
у внутрішньо подрібнений, коли ситуація починає сприйматися як внутрішньо членована, 
завдяки просторовим межам у самостійних фрагментах дій: рухатися туди-сюди, дивитися з 
боку в бік тощо” [4: 146], напр.: Серед куряви й бруду юрмилася дітлашня, бігали собаки, 
котилися повози, іржали коні, вешталися туди й сюди всілякі нероби (П. Загребельний, 
с. 211).

За визначенням Т. В. Бєлошапкової, “варіант мультиплікативність з позиції семантичної 
організації є елементарним, а за структурною організацією -  простим. Він віддзеркалюється 
словом, квантитативна характеристика знаходиться в корені слова, це частина його 
семантики, в його організації бере участь лише один тип фрейма -  поверхневий, 
синтаксичний: капати, різати, качати” [1: 90].

Таким чином, розглянутий тип множинності як у німецькій, так і в українській мовах 
формують ті самі семантичні групи дієслів. У німецькій значення розкривається в контексті 
речення, українська мова, окрім цього, має у своєму розпорядженні морфологічні засоби, які 
дозволяють визначити семантику дієслова поза контекстом.

Наступним типом множинності дії виступає дистрибутив. У мовознавчій літературі його 
потрактовують як „тип множинності ситуації, що характеризується такими ознаками: 1) 
повтором певної ситуації з набором актантів, у якому як мінімум один є сукупним, і в кожній 
повторюваній ситуації поданий одиничний представник цього сукупного актанта; 
2) повторенням ситуації в один проміжок часу, який може включати момент мовлення або 
іншу точку відліку” [6: 34]. Поодинокими є також випадки потрактування дистрибутивної 
повторюваності як „складнішого утворення, оскільки воно об’єднує в собі концепти: 
повторюваність, варіант ітеративність, результативність, досягнення результату, цілі, 
співвідношення з нормою, кількісна характеристика “понад норму”: наварити, перемити, 
перепрасувати” [1: 89]. У лінгвістичних описах підкреслюють також, що „кількість ситуацій, 
які становлять множинність, тотожна кількості одиничних учасників сукупного актанта” 
[6: 34]. З огляду на це І. Б. Долиніна зазначає, що “членованість виконуваної дії різними 
учасниками ситуації чи повне охоплення всіх учасників ситуації дією визначають внутрішній 
зміст цієї категорії і становить основу для кількісної оцінки” [4: 147]. Загалом, у традиційних 
граматичних описах виокремлюють суб’єктний дистрибутив, об’єктний дистрибутив, 
адресатний дистрибутив і суб’єктний дисперсив [6: 34].

У деяких мовах, наприклад німецькій, множинність одиничних представників сукупного 
актанта виражається за допомогою слів із семантикою “кожен”, іменником у множині у 
поєднанні зі зворотами “один за одним”, “по черзі”, “по одному” [6: 35].

У німецькій мові виокремлюють також незначну кількість морфологічних показників 
цього типу множинності, зокрема „дієслова з деякими відокремлюваними префіксами 
можуть набувати значення дистрибутивності, напр.: аи/іенеп ‘збирати щось, піднімати одне 
за одним’: 8іе декеп іїеп 8(гапії еп(іап§ нрагіегеп ипії Іезеп 8(еіпе аи / ‘Вони прогулюються 
пляжем і збирають камінці’. Найбільш показовими в плані вираження дистрибутивності 
виступають диверсатив та цислокатив, які в німецькій мові оформлюються за допомогою 
компонентів ашеіпапіїег- і гшаттеп-, напр.: Каїіоз діпдеп м>іг аихетапіїег (СЬ. ^оЩ  с. 80) 
‘Безпорадно ми розійшлися’; Меіпе Коііедеп епіїскіеіїеп ніск /иг Роіґегдезскігг аш іїег 
Капііпе, іск ігид іїа§е§еп аш Vе^$скіеіїепеп 2еііеп нескн Маґтгеп іизаттеп ( ^ .  Катіпег, 
с. 45) ‘Мої колеги займалися посудом у їдальні, тоді як я із різних кімнат понаносив шість



матрасів’. Семантику дистрибутивності виражають також деякі вербативи в поєднанні з 
невідокремлюваними префіксами Vе̂ -, іе г-” [6: 173], напр.: Ап іїег ТотЬоіа мегйеп &е 
Сетппе Vе̂ іеШ (Е. Казіпег, с. 34) ‘У віконці речової лотереї видають виграші’; Еіпні аін 
Ргеінґааґ §е§гип^е(, іег/іеі Скгінііапіа ЬаШ іп Vіе̂ е кіеіпе Сетеіпнска/(еп, &е еіпапіїег о/і піскі 
аинніекеп коппіеп ( ^ .  Катіпег, с. 102) ‘Колись заснована як вільна держава, Крістіанія 
розпалася незабаром на безліч маленьких громад, які досить часто не могли витерпіти одна 
одну’.

На відміну від німецької мови “на виконання дії багатьма або всіма суб’єктами в 
українській мові вказують подвійні префікси, з-поміж яких пов-, пови-, повід-, поз-, поза-, 
пона-, пооб-, попід-, попере-, пороз- тощо, поєднуючись із дієсловами різноспрямованого 
руху: повбігати, повибігати, позабігати, понабігати, попідбігати тощо та префікс пере-” 
[3: 240]: Всю болгарську сторожу перебили зрадники-болгари (П. Загребельний, с. 270).

Із наведених прикладів стає зрозумілим, що „повторювані ситуації цього типу 
множинності здійснюються в той самий проміжок часу, який може бути настільки тривалим, 
наскільки й нетривалим. У кожній з ситуацій, що входять до дистрибутивної множинності 
беруть участь тотожні й не зовсім тотожні набори семантичних актантів” [5: 20].

Як у німецькій, так і в українській мовах, „окрім самого дієслова, на дистрибутивну 
множинність указує також множина суб’єкта, об’єкта чи обставини місця“ [6: 174]: ^е^ 
Веатіе нак ікп ап, нак йеп Раяя ап, нак йіе гоіе 8скпиг ап ипії нак КоЬегі ап (Н. Капі, с. 215) 
‘Службовець поглянув на нього, на паспорт, на червону мотузку і на Роберта’; Мішки з 
грішми розвозили по казармах, кидали по одному перед кожну орту (Р. Іваничук, с. 46); 
Веііїе нігакііеп но, іїанн Саяіе ат ИеЬепІінск ніск тії/геиіеп иЬег іїан діискііске Рааг (А. 2тсеі§, 
с. 43) ‘Обоє сяяли так, що гості за сусіднім столиком раділи за щасливу пару’; І кожен тягне 
тебе, душогуб, -  за руки -, Річ Посполита з царем, азіяти -  за п'яти, Литва -  за чуб 
(Л. Костенко, с. 36); Ап Наіпеп Vо̂ е̂̂  Ар/еіЬаите яскіепйегіеп ніе епііапд, деіЬ ипії гоі кіпд іїег 
8е§еп ап іїеп Аніеп (А. 2тсеі§, с. 50) ‘Вони бродили біля гаїв повних яблунь, на гілках висіло 
жовте та червоне благословіння’; Зате на його лекції збігалися студенти з усіх 
факультетів (П. Загребельний, с. 293).

Одним із основних типів повторюваності в мовознавчій літературі виділяють також 
ітеративність [4; 6; 7]. Цей тип множинності характеризується „багатократним, відносно 
регулярним відтворенням ситуації. У всіх повторюваних діях представлені ті самі набори 
актантів і кожна ситуація відбувається в окремий період часу, не враховуючи моменту 
мовлення та будь-якої точки відліку, тому ситуації, які зараховують до ітеративної 
множинності, доцільно характеризувати як неактуальні” [6: 41]. Як бачимо, “ітератив має 
істотну семантичну особливість, що протиставляє його дистрибутиву й мультиплікативу, 
оскільки кількість ситуацій, що входять до ітеративної множинності, дорівнює кількості 
повторюваних проміжків часу” [5: 22], напр.: Ег Ноіі ніск іїоск^ейеп ^ скт іїїад  аііе Марреп 
кегуог, ит м>епі§нґепн &е 8ґиске апгШанґеп, еіпн паск іїет апіїегеп, іп іїег іттег діеіскеп 
Кеікеп/оіде, іїіе ег неіі ^ак^2екпґеп кеппі (8. 2тсеі§, с. 20) ‘Щовечора він дістає всі мапи аби 
принаймні потримати в руках ці предмети, один за одним, постійно в тій самій 
послідовності, яку він знає вже протягом десятиліть ’; Вечорами ховалася Марія від людей і 
розливала безліч дівочих сліз (У. Самчук, с. 21).

Відповідно до теоретичного потрактування німецьке речення можна характеризувати 
так: ситуація відбувається з інтервалом в один вечір, картини дістає та сама людина, і це 
відбувається сьогодні, відбувалося вчора та відбуватиметься завтра. На прикладі 
українського речення бачимо, що повторюваний період дорівнює одному вечору, дію 
виконує той самий актант, і це трапляється щовечора -  сьогодні, вчора, завтра. З 
урахуванням наведених прикладів можна констатувати також деякі спільні риси ітеративного 
типу повторюваності з дистрибутивом. Так, у реченні німецької мови спільність з 
дистрибутивною множинністю виявляється у плюральності об’єкта (аііе Марреп), але за 
наявності обставини циклічності (]еіїеп ШасктШад) предикат набуває значення ітеративності, 
у реченні української -  репрезентантом дистрибутивності виступає множинний об’єкт 
(людей, сліз), проте адвербатив циклічності (вечорами) підкреслює ітеративність ситуації.



На думку Т. В. Бєлошапкової, “варіант ітеративність передає кількісну характеристику 
дії. З позиції семантичної організації він є неелементарним, а за структурною організацією -  
складним. Його неелементарність полягає в тому, що на рівні мовної свідомості 
квантитативні зміни вимагають градації, оцінки, тому в мовній свідомості виникає 
градаційна шкала оцінок “більше -менше” з позиції норми в центрі. На цьому ґрунті варіант 
ітеративність є неелементарним, він представлений двома підтипами кількісної 
характеристики, що оцінюються за шкалою оцінок: 1) “ітеративність більше норми” -  часто, 
напр.: Ег кат зекг о/і іп (ііе Жокпип§ (Р. Ка£ка, с. 250) ‘Він часто приходив у квартиру’; Інна 
день у  день бігає на медпункт, часто бачать її е бібліотеці (О. Гончар, с. 175); 2) кількісна 
характеристика, що оцінюється за шкалою оцінок “ітеративність менше норми” -  іноді” 
[1: 89], напр.: АЬ ипсі щ  зскаиіе ег МсоІеПа ап, ит ги котШґіегеп: „Ргаскґуоііез Масіеі! 
Бізгірітіегіе Регнопі Неиіе зекг зеїіепе 8аске!“ (К. Мапп, с. 94) ‘Іноді він поглядав на 
Ніколетту, щоб засвідчити: “Розкішна дівчина! Вихована особистість! Сьогодні такі 
трапляються рідко!”’; Іноді то там, то там змучені люди пленталися черідкою 
(І. Багряний, с. 15).

Отже, функціонально-семантичну категорію множинності, виражену дієсловом, 
класифікують на мультиплікатив, дистрибутив та ітератив. Ґрунтовний аналіз згаданих типів 
множинності дій дає змогу визначити основні граматичні, лексичні й контекстуальні засоби, 
які, окремо, а частіше в сукупності вживаються для вираження цієї семантики у структурі 
близькоспоріднених та неблизькоспоріднених мов. Зіставна характеристика головних типів 
множинності ситуацій засвідчила, що мультиплікативність, дистрибутивність та 
ітеративність у німецькій та українській мовах виявляють як спільні, так і відмінні риси, які 
зумовлені морфологічними властивостями дієслів.
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