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ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ ЧИСЛА ІМЕННИКА  
В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ:  

СЛОВНИКОВО-КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ

Типологічні особливості категорії числа, граматичні і семантичні особли-
вості іменників singularia tantum і pluralia tantum представлені передусім 
у граматиках і підручниках авторства польських, українських та російських 
мовознавців. Серед них, наприклад: А. Наґурко [Nagórko 2006: 111–113], 
М. Банько [Bańko 2007: 57–59, 143–147], Р. Ґжеґорчикова [Grzegorczykowa 
1999: 130–134, 203–207], І. Білодід [Білодід 1969: 67–69], М. Жовтобрюх та 
Б. Кулик [Жовтобрюх i Кулик 1965: 229–232], В. Горпинич [Горпинич 2004: 
63–69], О. Безпояско, К. Городенська та В. Русанівський [Безпояско, Городен-
ська i Русанівський 1993: 72–87], І. Вихованець [Вихованець i Городенська 
2003: 92–97] та ін. Крім того, категорія числа, а особливо іменники singularia 
tantum та pluralia tantum, описані в працях із загального мовознавства, мо-
вознавчих енциклопедіях і словниках (див., напр.: [Hockett 1968: 272–273; 
Lachur 2004: 119–121; Urbańczyk 1978: 299, 243; Grzegorczykowa 2001: 453–
467; Podlawska i Płóciennik 2002: 82–83; Карпенко 1991: 262–264; Кочерган 
2003: 238–243] та ін.). Глибшому і детальнішому дослідженню особливос-
тей категорії числа і, зокрема, іменників singularia tantum i pluralia tantum 
присвячені праці таких учених, як: К. Фелешко [Feleszko 1980], А. Дишак 
[Dyszak 2001], У. Хрен [Chren 1989], Ґ. Штомбер [Sztomber 1989], А. Анджей-
чук [Andrzejczuk 2007], З. Калета [Kaleta 1998], А. Ґрибосьова [Grybosiowa 
1988], З. Салоні [Saloni 1992], М. Подхаєцька [Podhajecka 2007], Л. Шалке-
вич [Szałkiewicz 2013], Й. Мітурська-Бояновська [Miturska-Bujanowska 2003], 
Т. Ґондецька [Gondecka 1978], П. Кжижановський [Krzyżanowski 1988], О. По-
тебня [Потебня 1968], В. Дегтярьов [Дегтярев 1982], О. Бондарко [Бондар-
ко 1976], О. Безпояско [Безпояско 1991], А. Реформатський [Реформатский 
1987] та ін. Особливостям числових форм іменника та проблемам кванти-
фікації присвячені матеріали наукової конференції „Число, кількість, міра” 
[Topolińska i Grochowski 1973].

У своїй роботі синтезуємо різні теоретичні підходи слов’янських мовоз-
навців до розуміння термінів ,,граматична категорія”, „категорія числа 
іменника” та виокремлення іменників singularia tantum i pluralia tantum. У 
практичній частині статті описуємо семантичну реалізацію множинних форм 
польських іменників singularia tantum у Національному корпусі польської 
мови [www.nkjp.pl] та зіставляємо отриману інформацію зі словниковим 



596

описом у сучасних лексикографічних джерелах польської мови („Універсаль-
ний словник польської мови”, далі USJP [Dubisz 2003], „Інший словник поль-
ської мови”, далі ISJP [Bańko 2000], „Великий словник нормативної польської 
мови”, далі WSPP [Markowski 2007]).

Матеріал дослідження становлять 83 іменники singularia tantum та кон-
тексти їх уживання в корпусі текстів.

Термін „граматична категорія” є одним із основних у граматиці і водно-
час одним із найважчих для визначення. Одні вчені інтерпретують грама-
тичну категорію дуже широко. Так, О. Потебня категоріями називав іменник, 
дієслово, час, число, особу, орудний відмінок [Потебня 1968: 82]. Подібно 
М. Жовтобрюх, Б. Кулик пишуть, що не всі граматичні категорії можна по-
ставити в один ряд. Деякі з них ширші, а деякі вужчі і об’єднуються ширши-
ми. Під ширшими категоріями вони розуміють, наприклад, категорію роду, а 
під вужчими – категорії чоловічого, жіночого, середнього роду чи категорію 
числа та категорії однини і множини [Жовтобрюх і Кулик 1965: 115]. В „Енци-
клопедії знань про польську мову” до терміна „граматична категорія” пода-
но п’ять значень. У першому значенні цей термін уживається на позначення 
частин мови, однак автори зауважують, що в польському мовознавстві часті-
ше вживаним є термін „частина мови” (część mowy). Друге значення терміна 
„граматична категорія” – тип синтаксичної функції, наприклад, підмет, при-
судок, додаток. Ці типи синтаксичної функції – це синтаксичні граматичні 
категорії. У третьому значенні граматичними категоріями є, наприклад, 
категорія роду, числа, особи, іншими словами, це морфологічна катего-
рія. Під граматичною категорією розуміють також жіночий рід, множину, 
першу особу. Як пишуть автори, у цьому значенні однозначнішим є термін 
„граматичне значення” (wartość kategorii morfologicznej). Термін „граматич-
на категорія” також застосовують на позначення словотвірної категорії 
[Urbańczyk 1978: 147–148]. Як бачимо, термін „граматична категорія” є ба-
гатозначним і може вживатися як синонім до термінів „частина мови”, „син-
таксична категорія”, „морфологічна категорія”, „граматичне значення”, „сло-
вотвірна категорія”. У нашому дослідженні термін „граматична категорія” ми 
вживаємо у третьому значенні, тобто на позначення, наприклад, категорій 
роду, числа, відмінка, особи тощо. Часто і в українському, й у польському 
мовознавстві на позначення цих категорій використовують термін „морфо-
логічна категорія” [Безпояско, Городенська і Русанівський 1993: 20; Вихова-
нець і Городенська 2003: 29; Волох, Чемерисов і Чернов 1989: 7; Жовтобрюх 
1984: 112; Кочерган 2003: 241; Grzegorczykowa, Laskowski i Wróbel 1998: t. 1, 
130–134; Nagórko 2006: 86]. Проте термін „морфологічна категорія” має й 
інше значення. Під морфологічною категорією у типології граматичних ка-
тегорій розуміють таку граматичну категорію, значення якої не залежить від 
синтаксичного оточення (іменникові категорії роду, числа, відмінка та ін.), 
на відміну від синтаксичної, граматичне значення якої залежить від син-
таксичного оточення (прикметникові категорії роду, числа, відмінка та ін.)  
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[Горпинич 2004: 19]1. Саме тому, щоб уникнути омонімії, термін „граматич-
на категорія” ми використовуємо на позначення категорій роду, числа, особи 
тощо, а термін „морфологічна категорія” – у типології граматичних категорій.

При з’ясуванні питання, що можна вважати граматичною категорією, має 
значення орієнтація на двобічне (семантико-граматичне) або однобіч-
не (семантичне) трактування граматичних категорій. Більшість визначень 
граматичної категорії побудована на двобічній концепції, котра враховує 
план мовного змісту і план вираження, наприклад:2 „Граматичні категорії – 
це певні поняття, а точніше, протиставлення понять, які в даній мові вира-
жені в регулярний спосіб (тобто з допомогою певних граматичних форм) і 
є обов’язковими (тобто мовці повинні вживати граматичні значення даної 
категорії)” [Grzegorczykowa 2001: 455]; „Граматична категорія – це система 
протиставлених одна одній однорідних граматичних величин (граматичних 
форм із однорідним значенням)” [Кочерган 2001: 266]3.

При однобічному трактуванні граматичної категорії не береться до 
уваги протиставлення рядів граматичних форм. Так граматичну категорію 
трактує, зокрема, І. Милославський: „Під морфологічною категорією розумі-
ють систему форм слова, які мають спільний граматичний елемент значен-
ня” [Милославский 1981: 25]. Мовознавець опирається не на формальний, а 
на семантичний підхід.

На думку українського мовознавця І. Вихованця, переконливішою є дво-
бічна концепція граматичних категорій, оскільки трактування граматичної 
категорії лише з семантичного боку призводить до нечіткого визначення 
меж і кількості граматичних категорій [Вихованець і Городенська 2003: 29]. У 
нашому дослідженні при визначенні поняття „граматична категорія” спира-
ємось на двобічний підхід.

Граматичні категорії не є однорідними. Перш за все, вони між собою 
відрізняються типом функції, яку виконує кожна з категорій, характером 
зв’язків, у які категорія входить у структурі висловлювання, способом від-
ношення до позамовної дійсності. Відмінності проявляються в семантич-
них, синтаксичних і морфологічних властивостях граматичних категорій. На 
основі цих відмінностей мовознавці класифікують граматичні категорії на 
різні типи.

Розглянемо словозмінні, семантичні та синтаксичні характеристики кате-
горії числа.

У польському мовознавстві традиційно граматичну категорію числа імен-
ника вважають словозмінною (fleksyjna, paradygmatyczna), оскільки для біль-

1 Пор. також: синтаксично незалежні – синтаксично залежні граматичні категорії у 
[Grzegorczykowa, Laskowski i Wróbel 1998: t. 1, 131–132].
2 Тут і далі переклад з польської та російської мови українською наш – І. Б.
3  Див. також: [Безпояско, Городенська i Русанівський 1993: 8; Вихованець i Городенська 
2003: 28; Волох, Чемерисов i Чернов 1989: 6; Горпинич 2004: 17; Жовтобрюх i Кулик 1965: 
188; Polański 1993: 261; Urbańczyk 1978: 147–148; Lachur 2004: 117; Nagórko 2006: 86].
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шості іменників протиставлення однина – множина відбувається в межах од-
нієї лексеми, наприклад: kwiatek – kwiatki, zeszyt – zeszyty, lalka – lalki. Таке 
протиставлення неможливе для іменників pluralia tantum, оскільки вони не 
мають форми однини, а також деяких іменників singularia tantum.

М. Банько іменники pluralia tantum трактує як лексеми з неповною па-
радигмою (paradygmat defektywny) [Bańko 2007: 29], тому категорію числа 
він вважає зазвичай словозмінною. Подібний погляд на іменники pluralia 
tantum у А. Наґурко [Nagórko 2006: 112–113]. 

Р. Ґжеґорчикова й автори Граматики сучасної польської мови вважають, 
що для частини іменників граматична категорія числа є словозмінною, а для 
іншої частини (іменників pluralia tantum і singularia tantum) – класифікацій-
ною (klasyfikująca, selektywna) [Grzegorczykowa 2001: 457; Grzegorczykowa, 
Laskowski i Wróbel 1998: t. 1, 131]. Подібну позицію в українському мовознав-
стві займає Ю. Карпенко [Карпенко 1991: 262].

Російський мовознавець І. Милославський граматичну категорію числа 
вважає класифікаційною [Милославский 1981: 61]. Будуючи свою тезу про 
класифікаційний характер граматичної категорії числа іменників, мовозна-
вець виходить із семантичних особливостей категорії числа. Однину і множи-
ну іменників учений розглядає не як форми одного слова, а як різні лексеми. 
Подібної думки дотримуються й деякі українські мовознавці, зокрема І. Куче-
ренко. Свою позицію вчений обґрунтовує тим, що „кожне існуюче в дійсності –  
річ, явище – може мати один лише числовий вияв [...] Коли ж ми говоримо 
про вияв множинний, то останній можливий теж один, але його може мати 
не предмет як такий, а тільки якийсь (хоча б точно і не визначений) усвідом-
люваний загал предметів, складений з кількох (в деякому разі більше одно-
го) одиниць, тобто окремих предметів типу названих у лексичному значенні 
іменника” [Кучеренко 1961: 108]. І. Матвіяс заперечує тезу про те, що однина 
і множина це окремі лексеми, пишучи: „Не дозволяють роз’єднувати числові 
форми іменника й синтаксичні зв’язки між словами, на що виразно вказують 
хоч би такі конструкції: „Це столи, один з яких слід забрати”; „Це карти, одну 
з яких слід забрати”; „Це весла, одне з яких слід забрати”. Якщо столú, кáр-
ти, вéсла не є словами стіл, кáрта, веслó у множині, то до чого ж стосуються 
в наведених реченнях слова одúн, однý, однé?” [Матвіяс 1962: 13]. 

Проаналізувавши наявні підходи до морфологічних особливостей катего-
рії числа іменників, схиляємось до думки про словозмінну природу більшо-
сті іменників, відповідно, іменники singularia tantum і pluralia tantum уважа-
ємо групами слів, для яких граматична категорія числа має класифікаційний 
характер.

Беручи до уваги співвіднесеність граматичних значень з позамовною 
дійсністю, граматичні категорії можна поділити на семантичні – синтак-
сичні (semantyczne – syntaktyczne [Grzegorczykowa 2001: 455], prymarnie 
semantyczne – prymarnie składniowe [Bańko 2007: 143], nominatywne – tekstowe 
[Grzegorczykowa, Laskowski i Wróbel 1998: t. 1, 133], semantycznie motywowane –  
semantycznie niemotywowane [Nagórko 2006: 89]). Традиційно граматичну 
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категорію числа іменників мовознавці вважають семантичнoю. Основним 
критерієм тут є те, що більшість іменників мають граматичні значення числа, 
які співвідносяться з реальними кількісними значеннями предметів і явищ, 
наприклад: długopis (один предмет) – długopisy (кілька предметів), książka 
(один предмет) – książki (кілька предметів). Форма однини цих іменників по-
значає один предмет з позамовної дійсності, множина – два і більше. Таке 
розуміння граматичної категорії базується на протиставленні: одиничність –  
множинність. Однак, мовна категорія числа і мисленннєво-логічна катего-
рія кількості не тотожні. В польській мові є низка іменників, числові значення 
яких не збігаються з кількісними значеннями в реальному світі. Перш за все, 
це іменники, які в позамовній дійсності позначають сукупність предметів 
чи осіб, а в мові виражені формами однини, наприклад: młodzież, wojsko, 
kozactwo. Форму однини таких іменників пояснює теорія, що базується на 
протиставленні: розчленованість – нерозчленованість. Тоді граматичне 
значення однини позначає об’єкт позамовної дійсності, який сприймається 
як нерозчленова цілісність, а граматичне значення множини – розчленова-
ний на частини об’єкт.

Ще однією групою іменників, форма яких не відповідає реальному кіль-
кісному значенню, є частина іменників pluralia tantum. Іменники pluralia 
tantum мають форму множини, яка може співвідноситися з реальною мно-
жинністю денотатів (drwa, finanse, zarośla) або позначати одиничний пред-
мет (sanie, drzwi, grabie). Таке співвідношення не пояснює жодна з вище 
наведених концепцій. Однак, деякі мовознавці, зокрема І. Вихованець, вва-
жають, що теорія розчленованості – нерозчленованості предметів пояснює 
форми множин іменників pluralia tantum, що позначають парні предмети 
або предмети, що складаються з кількох частин [Вихованець і Городенська 
2003: 93], наприклад: usta, getry, okulary, spodnie. Проте частина вчених, се-
ред яких, наприклад, І. Милославський, вважає, що ця теорія не пояснює 
множини таких іменників, незважаючи на їхню парність чи складну будову 
[Милославский 1981: 61]. Тому для таких іменників pluralia tantum грама-
тична категорія числа є не семантичною, а синтаксичною. Зважаючи на те, 
що іменники pluralia tantum не є домінуючими в мові, граматичну категорію 
числа вважатимемо семантичною, а для іменників pluralia tantum та збір-
них і речовинних іменників singularia tantum – синтаксичною.

Як зазначалось вище, граматична категорія числа тісно пов’язана з мис-
леннєво-логічною категорією кількості. Для більшості іменників граматичні 
значення однини та множини мають значення одиничності та множинності, 
тобто співвідносяться з позамовною дійсністю, наприклад: W pokoju stoi stół. –  
W pokoju stoją stoły. Іменники stół – stoły протиставляються як один – багато. 
Проте в контексті трапляється так, що певна словоформа набуває й інших 
додаткових значень, наприклад, форма однини вживається на позначення 
виду [Недбайло 1968: 7; Feleszko 1980: 25]. У більшості випадків іменник в 
однині означає одиничність і видовість одночасно. У певних контекстах фор-
ма однини іменника має лише значення виду, наприклад: Hipopotam żyje w 
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Afryce; Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Із значенням видовості пов’язані 
й форми множини іменників. У контексті такі іменники можуть набувати уза-
гальнено-видового значення, наприклад: W miarę gromadzenia doświadczeń 
ludzie nabywają wiedzy. 

Наведені вище приклади яскраво представлені у творах художньої літе-
ратури та розмовній мові. Крім того, у розмовній мові форми однини і мно-
жини можуть мати й інші значення. 

І. Милославський наводить приклади, коли іменник у формі однини в 
певних контекстах набуває значення множинності (наприклад: Тут водить-
ся риба; Студент буває різний) і навпаки, коли форма множини іменника 
може означати одиничність (наприклад: Чого тебе тільки в університетах 
вчили?; У нас гості: Сашко приїхав) [Милославский 1981: 64–65].

Контекст впливає не тільки на іменники з повною числовою парадигмою, а 
й на іменники singularia tantum. Особливістю цих іменників на граматичному 
рівні є форма однини. Проте, для більшості таких іменників форма множини є 
теоретично можливою, а в окремих контекстах може набувати інших лексич-
них значень. Оскільки прикладів вживання іменників singularia tantum є до-
сить багато, крім того, вони супроводжуються певними мовними процесами, 
ми аналізуватимемо ці особливості в другій частині статті більш детально.

Отже, наведений аналіз числових особливостей іменника є свідченням 
того, що з погляду семантики граматична категорія числа є дуже складною і 
різноманітною. Ще більшої різноманітності форми однини і множини набу-
вають у контексті. Найчастіше нетипові значення однини і множини трапля-
ються в художній літературі, науково-технічних текстах, а також у розмовно-
му мовленні.

На основі морфологічних і семантичних особливостей в окрему групу мож-
на відокремити іменники singularia tantum та pluralia tantum. Для цієї групи слів 
граматична категорія числа є переважно класифікаційною і синтаксичною.

У цій частині статті детальніше розглянемо польські іменники singularia 
tantum і їх множинні відповідники у словнику та тексті.

Іменники singularia tantum – це передусім речовинні, абстрактні та збірні 
іменники. Їхньою граматичною особливістю є те, що вони не поєднуються 
з кількісними числівниками, а також для них не властиве протиставлення 
форм однини і множини. Проте значна кількість іменників singularia tantum 
у певних контекстах і при певних семантичних змінах може утворювати фор-
ми множини. Утворені форми множини цих іменників вступають у реляцій-
но-дериваційні кореляції з відповідними іменниками singularia tantum. Як 
правило, множинні форми іменників singularia tantum, вказуючи на кількісні 
відношення, набувають нових елементів значення або й нових значень.

Збираючи матеріал для дослідження, ми зауважили, що словники поль-
ської мови реєструють різну кількість іменників singularia tantum. Одні і ті 
самі іменники у різних словниках мають різну числову характеристику. Для 
прикладу подамо аналіз на основі кількох сучасних словників польської 
мови.
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У словнику USJP [Dubisz 2003] наприкінці словникової статті іменників 
singularia tantum подано позначку blm (bez liczby mnogiej), яка інформує про 
те, що іменник не має форм множини. Крім того, в USJP в деяких словникових 
статтях використовується позначка zwykle w lp (zwykle w liczbie pojedynczej), 
що повідомляє про вживання іменника зазвичай в однині. Щодо таких імен-
ників, то на основі словника неможливо з’ясувати, чи цей іменник є іменни-
ком singularia tantum, чи іменником з повною числовою парадигмою. Для 
цього потрібно дослідити приклади уживання іменника в текстах. Однією з 
причин такої побудови словникової статті (наявність позначки zwykle w lp і 
відсутність прикладів вживання іменників у формі множини) є, напевно, те, 
що USJP не побудований на корпусі текстів.

На основі корпусу текстів укладений словник ISJP [Bańko 2000]. У словни-
ковій статті після кожного окремого значення слова подається інформація 
про граматичні особливості іменника. Поряд з іменниками, які традиційно 
вважають іменниками singularia tantum, є позначка NL (niepoliczalny). Таке 
скорочення автори вживають у словникових статтях іменників, які не озна-
чають одиничних істот або об’єктів, які піддаються лічбі, і в результаті їхнє 
вживання в множині має особливий характер. Розуміння терміна незлічува-
ний (niepoliczalny) тут дещо відрізняється від традиційного. У мовознавстві 
незлічуваними іменниками вважаються ті, які не піддаються лічбі, і до них, 
окрім іменників singularia tantum, належать також іменники pluralia tantum. 
В ISJP позначка NL є лише поряд з іменниками singularia tantum. Тому ці два 
значення терміна незлічуваний (niepoliczalny) не є тотожні.

Словник WSPP [Markowski 2007] іменники singularia tantum реєструє по-
дібно як USJP, тобто поряд з такими іменниками вживається позначка blm 
(bez liczby mnogiej). Крім того, у цьому словнику використовується також по-
значка w lm rzadko używane, яка інформує про те, що іменник у формі мно-
жини вживається рідко.

З аналізу способів фіксації іменників sіngularia tantum у словниках поль-
ської мови випливає, що той самий іменник в одному словнику може пода-
ватися як singularia tantum, а в іншому – як іменник з повною числовою пара-
дигмою. Наприклад, в USJP та WSPP іменник kefir у значенні „напій” поданий 
як іменник singularia tantum, а в ISJP, у тому ж значенні – як іменник з повною 
числовою парадигмою.

Трапляються випадки, коли ISJP подає іменник як singularia tantum, а USJP 
та WSPP – як іменник з повною числовою парадигмою. Наприклад, іменник 
futro у значенні „шерсть” в ISJP поданий як іменник singularia tantum, а в USJP 
та WSPP у тому ж значенні – як іменник з повною числовою парадигмою.

Навіть іменники з подібним лексичним значенням по-різному трак-
туються у межах одного словника. Яскравою ілюстрацією цього явища є 
група іменників на позначення напоїв, наприклад, іменники piwo та wino 
в USJP. Іменник piwo у значенні „напій” є іменником singularia tantum, а 
іменник wino, з подібним значенням, – іменником з повною числовою па-
радигмою. 
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Цей факт є підтвердженням того, що в польській лексикографії немає 
єдиного чіткого принципу виділення іменників singularia tantum.

Особливістю іменників singularia tantum порівняно з іменниками pluralia 
tantum є те, що від іменників singularia tantum форма множини є теоретич-
но можливою, хоча не завжди функціональною. Частина іменників singularia 
tantum має відповідні форми множини, які, однак, можуть мати інші лексич-
ні значення. Регулярні і часто вживані відповідні форми множини ввійшли 
до словників польської мови. Проте більшість іменників singularia tantum 
творять форми множини тільки в певних ситуаціях, не є регулярними і часто 
вживаними, тому не представлені в словниках. Значення множинних форм 
можна з’ясувати на основі контекстів уживання цих слів у текстах. 

У нашому дослідженні до уваги беремо найрепрезентативніші речовинні 
іменники й абстрактні іменники singularia tantum. На прикладі контекстів з 
корпусу текстів ми аналізуємо іменники singularia tantum, відповідні мно-
жинні форми, досліджуючи таким чином, як співвідноситься зміна значення 
із зміною числової характеристики іменників singularia tantum. Відповідні 
множинні форми іменників singularia tantum ми порівнюємо із словнико-
вою фіксацією, з метою встановити інноваційні вживання на тлі системних 
словникових. 

Речовинні іменники
Одне із значень, яке можуть мати множинні відповідники речовинних 

іменників singularia tantum, є значення виробу. Частина таких іменників 
singularia tantum мають відповідні форми множини, які у словниках польської 
мови трактуються як іменники pluralia tantum, тобто ці іменники подають-
ся в окремих словникових статтях. Таким чином іменники утворюють пари 
singularia tantum – pluralia tantum, значення яких співвідносяться як „ткани-
на – виріб з цієї тканини”. До таких іменників належить, наприклад, іменник 
singularia tantum dżins як тканина: spodnie z dżinsu, та іменник pluralia tantum 
dżinsy „штани з джинсової тканини”: Ubrana była w niebieskie dżinsy4. Подібну 
зміну значення маємо у таких парах слів: nylon „тканина” – nylony „панчохи 
з нейлону”: Człowiek, który wynalazł nylon – W sklepach leżały stosy włoskich 
nylonów; sztruks „тканина” – sztruksy „штани з цієї тканини”: Spodnie uszyto 
zе sztruksu – Studentów malarstwa lub architektury rozpoznaje się po czarnych 
uniformach (golf, sztruksy, ewentualnie marynarka, nawet buty czarne) і ін.

Окрім іменників singularia tantum, які мають відповідники pluralia tantum, 
серед речовинних можемо виділити такі іменники на позначення тканин, які 
лише в певному значенні вживаються як іменники singularia tantum, а в ін-
шому – як іменники з повною числовою парадигмою. 

Сюди належать слова, одним із значень яких є значення „тканинa”. У цьому 
значенні слово є іменником singularia tantum. Інше значення такого іменника –  

4 Тут і далі ілюстративний матеріал подаємо з текстів Національного корпусу 
польської мови [www.nkjp.pl] – І. Б.
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„виріб із цієї тканини”. При такому значенні іменник має повну числову пара-
дигму. Це означає, що такі іменники утворюють пари singularia tantum – імен-
ник з повною числовою парадигмою, значення яких співвідносяться як „тка-
нина – виріб з цієї тканини”: trykot „тканина” – trykot / trykoty „виріб з цієї 
тканини”: bielizna z trykotu – Od razu domyśliłam się, że to ona musi być tą rosyjską 
tancerką, która od 9 lat związała swoje życie z Polską. Jasne włosy, poprawny 
makijaż, czarny trykot i dżinsy. / Podczas parady miały na sobie białe trykoty.

Подібні співвідношення значень простежуємо також в іменниках 
singularia tantum зі значенням шерсті тварини. Іменники такого типу мають 
значення: „шерсть” (іменник singularia tantum), „тканина” (іменник з повною 
числовою парадигмою), „виріб” (іменник з повною числовою парадигмою). 
Значення іменників singularia tantum та відповідних іменників з повною чис-
ловою парадигмою співвідносяться як „матеріал – виріб з цього матері-
алу”. Наприклад, іменник futro у значенні „шерсть” є іменником singularia 
tantum: Koty syberyjskie mają gęste futro, у значенні „тканина” – іменником з 
повною числовою парадигмою: Zimą nosi suknię z jagnięcego futra. / Pod szatą 
nosi suknię z futer lisich; у значенні „виріб” – іменником з повною числовою 
парадигмою: Żonie kupił futro / Naturalne futra zdominują damską garderobę. 
Подібні співвідношення маємо також в іменниках wełna „шерсть” – wełna / 
wełny „тканина” – wełna / wełny „виріб”.

До групи іменників на позначення виробів належать і такі іменники, які 
неможливо об’єднати в якусь певну групу за семантичним критерієм, проте 
при зміні числової характеристики цих іменників також відбувається зміна 
значення. Вони можуть співвідноситися як singularia tantum – pluralia tantum, 
а їхні значення – як „речовина – виріб з цієї речовини”. Наприклад, іменник 
singularia tantum cukier називає певну речовину: Do ryby dodał cukier, а відпо-
відний іменник pluralia tantum cukry – „вироби з цукру”: Cukiernia promowała 
swoje czekolady i cukry deserowe. 

Проаналізовані значення іменників подані у словниках польської мови.
Є також іменники, які у словниках подані як іменники singularia tantum, 

але в корпусі знаходимо контексти, в яких ці іменники вжиті у формі множи-
ни, при цьому відбувається зміна значення іменника singularia tantum, й імен-
ник з новим значенням може вживатися в обох числах. Частина іменнників 
singularia tantum цієї групи має значення певного матеріалу, а форма мно-
жини, утворена від цих іменників, набуває значення виробу з цього матеріа-
лу. Іменник у такому значенні є іменником з повною числовою парадигмою. 
Іменники singularia tantum і відповідні іменники з повною числовою парадиг-
мою співвідносяться як „матеріал – виріб з цього матеріалу”. Наприклад: 
porcelana „матеріал” – porcelana / porcelany „вироби з цього матеріалу”: figurki 
wykonane z porcelany – Na stole pojawił się obrus, na którym wyraźnie wyróżnia 
się piękna, śnieżnobiała kostna porcelana japońskiej firmy Mikasa. / Otrzymaliśmy 
zatem barwny przegląd polskich kontaktów ze stołem, przejawiających się zarówno 
w samym jego wyglądzie, jego coraz bardziej wymyślnych zastawach, różnych 
srebrach, fajansach, szkłach i porcelanach, jak i samym jedzeniu. 
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Частину речовинних іменників singularia tantum можна об’єднати в се-
мантичну групу на позначення напоїв. Якщо іменник цієї групи означає ре-
човину загалом, то він уживається лише в однині. У множині такий іменник 
вживається, якщо він означає певну порцію цієї речовини. Таким чином, ви-
являємо співвідношення іменник singularia tantum – іменник з повною чис-
ловою парадигмою та „напій – порція цього напою”. Наприклад, іменник 
herbata у значенні „напій” є іменником singularia tantum (наприклад: Jego 
ulubiony posiłek to herbata i chleb, а у значенні „порція цього напою” – імен-
ником з повною числовою парадигмою: Bufetowa z jednej torebki robi trzy 
herbaty. До таких іменників належать, наприклад: jogurt, kawa, kefir, mleko, 
piwo, porter, szampan, śmietana, śmietanka, tequila, tokaj: Zamówiliśmy dwie 
kawy, nie mogą spożywać kefirów, jogurtów, zamawiamy dwa piwa. 

Усі значення проаналізованих іменників зафіксовані у словниках поль-
ської мови.

Серед речовинних іменників singularia tantum зі значенням напою ок-
ремо слід виділити іменники, форми множини яких мають значення різно-
виду, тобто іменник singularia tantum і його множинний відповідник спів-
відносяться як „напій – різновид напою”. Наприклад, іменник piwo у зна-
ченні „напій” є іменником singularia tantum: przełykając piwo. Форма мно-
жини цього іменника має значення певних різновидів напою: Jest na rynku 
olbrzymia ilość piw. Подібно: znany z produkcji soków, herbatek rozpuszczalnych, 
śmietanek do kawy.

Окрім іменників singularia tantum на позначення напоїв, подібне спів-
відношення значень однини і множини мають й інші речовинні іменники 
singularia tantum: „речовина – різновид цієї речовини”. Сюди належить, 
наприклад, іменнник singularia tantum amfetamina „наркотична речови-
на”: Najczęściej sprzedawane środki narkotyczne to marihuana i amfetamina. 
Відповідна форма множини цього іменника має значення різновиду: Jakie 
narkotyki są w Polsce najbardziej popularne? – W pierwszej kolejności – grupa 
amfetamin. Аналогічно: benzyna – benzynу: podnosi ceny wszystkich rodzajów 
benzyn; woda – wody: Mamy w ofercie wody „Jan” i „Zuber”; Sprzedaż wód 
leczniczych; wybraliśmy te dwie wody; cukier – cukry: cukry bez dodatków 
smakowych; pieprz „приправа” – pieprzy: sos na pięciu różnych pieprzach; crzan 
„приправа” – chrzany: wszystkie chrzany prezentowały się podobnie; kapusta –  
kapusty: oferent wszelkich rodzajów kapust i marchwi; kawior – kawiory: W 
składzie przeważały najprzedniejsze gatunki kawiorów; cera (шкіра обличчя) – 
cery: stosować do różnych rodzajów cer.

Значення множинних відповідників іменників singularia tantum цієї гру-
пи, не зафіксовані у словниках польської мови.

Уживаючись у формі множини, речовинний іменник singularia tantum 
може набирати значення великої кількості певної речовини. Найчастіше така 
зміна значення має ще й експресивний характер. Наприклад, іменник ryż 
є іменником singularia tantum, а відповідна форма множини має значення 
великої кількості речовини, а також експресивне забарвлення: Jeśli jednak 
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znudzą się nam te ryże, makarony, to zostają popularne w Poznańskiem kluski na 
parze. Подібну зміну значення мають слова: szczypiorek – szczypiorki: Żadnych 
dodatków, cebulek czy szczypiorków; lawa „речовина, що утворюється під час 
виверження вулкана” – lawу „велика кількість цієї речовини”: zmagać się z 
deszczem, śniegiem, ogniem, lawami.

Часто буває важко визначити, чи слово вжите в реченні в значенні різ-
новиду напою чи порції, наприклад: kosz owoców, jogurty, soczki; na stołach 
pojawią się słodycze i szampany.

Значення множинних форм іменників цієї групи не зафіксовані в словни-
ках польської мови.

Отже, речовинні іменники singularia tantum, уживаючись у реченні у фор-
мі множини, можуть набувати значення виробів, порцій, різновидів, великої 
кількості речовини, яку позначають. 

Абстрактні іменники
Абстрактні іменники singularia tantum, подібно до речовинних іменників 

singularia tantum, в певних контекстах можуть уживатися у формі множини. 
При цьому значення абстрактного іменника може змінюватися або множин-
на форма такого іменника може вживатися з експресивною метою в худож-
ніх творах і в розмовному мовленні. Незначна частина абстрактних іменни-
ків singularia tantum і відповідних форм множини зафіксована в словниках 
польської мови, однак більшість значень множинних форм, формально утво-
рених від іменників singularia tantum, випливає з контекстів. 

Серед абстрактних іменників singularia tantum можна виділити іменни-
ки, назви ознак, які у формі множини називають конкретний предмет, якому 
притаманна ця ознака, тобто абстрактний іменник singularia tantum, змінив-
ши своє значення на конкретне, стає іменником pluralia tantum або іменни-
ком з повною числовою парадигмою. Значення таких іменників співвідно-
сяться як „ознака – предмет з цією ознакою”. 

Частина іменників singularia tantum цього типу мають відповідні форми 
множини, які в словниках подані як іменники pluralia tantum. До них нале-
жить, наприклад, іменник singularia tantum drogocenność, який позначає 
певну ознаку: drogocenność naszego istnienia. Відповідний іменник pluralia 
tantum drogocenności має значення „дорогоцінні предмети; коштовності”: 
sejfy służące do przechowywania drogocenności, тобто називає конкретний 
предмет, якому властива ознака, яку називає іменник singularia tantum. 
Аналогічну зміну значення ілюструють такі приклади: kosztowność –  
kosztowności „дуже дорогі речі”: wyróżniające się kosztownością sprzęty – 
kupowanych przez nią strojach, kosztownościach; wspaniałość – wspaniałości 
„прекрасні, чудові речі”: wspaniałość melodii – Koniecznie należy też zaglądnąć 
do wąwozu Alcantara Gorges, w którym napotkamy fantastyczne formy skalne, 
wodospady, cudowne baseny, nisze oraz skalne progi. Woda w wąwozie może 
być jednak dość chłodna, więc przy wejściu – by dłużej przebywać wśród tych 
wspaniałości – można wypożyczyć kombinezon piankowy; krągłość, okrągłość –  
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krągłości, okrągłości „жіночі груди і сідниці”: więcej krągłości na policzkach –  
Kelnerka jest bez jakichś specjalnych krągłości czy wcięcia w talii, Postać 
jej wpisana jest w trójkąty zmiękczone okrągłościami figury; nieczystość – 
nieczystości „відходи; бруд”: odzież na mnie zbutwiała wilgocią i nieczystością 
obciążona – Król czy książę, wylewający przez pół roku nieczystości za mury 
zamku, na drugie pół wyjeżdżał do innej siedziby; oszczędność – oszczędności „те, 
що заощаджене; заощаджені гроші”: wymusza znaczną oszczędność czasu –  
wszystko odbywało się własnym wysiłkiem, pomysłami i oszczędnościami; 
słodkość – słodkości „солодкі страви, цукерки”: herbacianego smaku nie 
zakłócałem cukrową słodkością. – Na przygotowanie wszystkich słodkości 
zawodnicy mieli 5 godzin; wonność – wonności „пахучі речовини”: przymioty 
kwiatów białość, wonność, – ciało skropione wonnościami celem pozbycia się 
nieprzyjemnych zapachów.

Іменники singularia tantum drogocenność, kosztowność, wspaniałość, 
krągłość, okrągłość, nieczystość, oszczędność, słodkość, wonność об’єднує те, 
що вони утворені від відповідних прикметників з допомогою суфікса -ość і 
мають значення ознаки. Відповідні іменники pluralia tantum drogocenności, 
kosztowności, wspaniałości, krągłości, okrągłości, nieczystości, oszczędności, 
słodkości, wonności називають предмети, яким властива ознака, яку називає 
іменник singularia tantum.

До групи іменників, значення яких співвідносяться як „ознака – пред-
мет” належать також іменники singularia tantum, які не поєднані словотвір-
ними особливостями, проте позначають певну ознаку, а їхні множинні від-
повідники – предмети, яким властива ця ознака. Сюди належать, наприклад, 
іменники singularia tantum dobro, słodycz, wdzięk. В таких іменниках значен-
ня ознаки проявляється не настільки чітко, як у попередніх на -ość, проте з 
відповідними іменниками pluralia tantum ці іменники співвідносяться подіб-
но, тобто іменники dobra, słodycze, wdzięki називають предмети, для яких 
характерні ознаки, з якими пов’язані іменники singularia tantum. Наприклад: 
dobro „сукупність позитивних рис, учинків” – dobra „всілякі засоби, потріб-
ні людині”: Człowiek z równą przyjemnością popisuje się złem jak i dobrem –  
nasycenia gospodarstw domowych dobrami cywilizacyjnymi; słodycz „солод-
кий смак” – słodycze „цукрові вироби, зокрема цукерки, шоколад”: słodycz 
czekolady, – zakup mąki, cukru, masła i słodyczy; wdzięk „сукупність привабли-
вих, вражаючих рис” – wdzięki „привабливі частини людського, особливо жі-
ночого тіла”: Uroda, wdzięk i sposób poruszania się były głównymi – Aktorka nie 
skrywała swych wdzięków pod kokieteryjnie rozchylanym futrem.

Серед іменників, значення яких співвідносяться як „ознака – предмет 
з цією ознакою”, є іменники singularia tantum, множинні відповідники яких 
уживаються в текстах, але не зафіксовані у словниках польської мови. 

Іменники singularia tantum цієї групи утворені від прикметників за до-
помогою суфікса -ość і називають певну ознаку. Відповідні форми множи-
ни мають значення конкретних предметів, яким ця ознака властива. Сюди 
належить, наприклад, іменник inność зі значенням ознаки: Odczuwałem od 
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początku inność i ta moja inność towarzyszyła mi stale та його множинний від-
повідник inności зі значенням – „предмети, яким властива ця ознака”: Na 
pewno śledzie, jakieś ryby w galarecie, potem tzw. moczonka czy maczanka. Jest 
to dobre, owszem, ale niezwyczajne dla mnie. Potem na stół wędrowały różne 
takie inności, które mi nie odpowiadały. Іменник inności має розмовний харак-
тер. Аналогічним прикладом є іменник szkodliwość і його множинний від-
повідник szkodliwości „шкідливі речовини”: szkodliwość – osoba, która ma 
bezpośredni kontakt ze szkodliwościami w pracy; Został ogłoszony konkurs na 
plakat o tematyce antynikotynowej. Chodzi o to, by ludzie byli poinformowani o 
wszystkich szkodliwościach. Подібно іменник singularia tantum wybitność має 
значення певної ознаки: wybitność wokalną będzie można stwierdzić na własne 
uszy. Вжитий у формі множини, цей іменник стає іменником з повною число-
вою парадигмою і набуває значення „знамениті люди”: Dzisiaj jest łatwiej się 
wybić na wybitność drukowaną – gra się z jazzowymi wybitnościami.

Деякі іменники singularia tantum на позначення ознак мають значення 
почуттів або рис характеру людини, а відповідні форми множини називають 
певні дії, вчинки, слова, для яких характерна ознака, яку називає іменник 
singularia tantum. 

Для частини іменників форми множини увійшли до словників польської 
мови. Відповідно, іменники співвідносяться як singularia tantum – pluralia 
tantum, а їхні значення як „ознака – дії, вчинки, слова, яким притаманна 
ця ознака”. Сюди належать такі пари слів: czułość – czułości „пестливі сло-
ва, пещення”: okazywali swoim pociechom czułość i troskę – z moich słownych 
czułości musiały zniknąć najdrobniejsze wzmianki o faunie; serdeczność – 
serdeczności „ознаки приязні, чуйні слова”: istnieją trwałe wartości, takie jak 
miłość, serdeczność – ich pociechy obdarowują się nawzajem serdecznościami; 
smutek – smutki „сумні переживання”: czarne oczy przepełnione bólem czy tylko 
smutkiem – Ludzie skłonni do depresji, których często trapią niewytłumaczalne 
smutki; grzeczność – grzeczności „ввічливі слова, форми поведінки”: Życzliwość 
łączy się z grzecznością – Jednocześnie cała sztuka epistolarna często polegała na 
tym, by nie urażając odbiorcy, ukryć nakaz w grzecznościach.

Іменники pluralia tantum czułości, serdeczności, smutki, grzeczności ви-
ражають менш абстраговані поняття, ніж відповідні іменники singularia 
tantum. Більшість абстрактних іменників singularia tantum, вживаючись у 
формі множини, змінюють своє значення з абстрактного на конкретне, тобто 
відбувається конкретизація лексичного значення і утворюється новий імен-
ник pluralia tantum з іншим значенням.

Наведені приклади множинних форм подані у словниках, однак є й такі, 
значення яких словники польської мови не подають.

До цієї групи належать іменники singularia tantum і їхні множинні від-
повідники, які співвідносяться як „ознака – дії, яким властива ця ознака”, 
тобто іменники зі значенням певної ознаки, вживаючись у формі множини, 
набувають значення дій, яким притаманна ця ознака. Наприклад, іменник 
aktywność позначає певну ознаку, а відповідна форма множини aktywności 
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має значення „активні дії”: Gdybym miała wybierać pomiędzy sztuką a rodziną, 
wahałabym się. Dopiero pogodzenie obu tych aktywności pozwala mi osiągać 
poczucie harmonii, Organizatorzy zaproponowali wzięcie udziału w rozmaitych 
aktywnościach sportowych: była trasa dla motorów na czterech kółkach, kolejka 
linowa, po której można było jeździć w uprzęży wspinaczkowej i specjalna ściana 
do wspinaczki. Подібними прикладами є іменники: chytrość – chytrości „хи-
трі дії”: Wreszcie gdy mówimy o chytrościach, to zastanówmy się, co z punktu 
widzenia nie zainteresowanego wyborami widza ma znaczyć przepisana z 
poprzedniej ordynacji norma art. 88, w którym się stwierdza, że wyborca może 
udzielić pisemnego poparcia więcej niż jednej liście okręgowej; wstydliwość – 
wstydliwości „стидкі, непристойні дії”: Twory obrażające dobry smak, skrajnie 
kontrowersyjne, szaleńczo buszujące we wstydliwościach. 

Співвідношення значень обох форм поданих іменників є подібним до спів-
відношень між проаналізованими вище формами типу inność – inności, про-
те у випадку пар aktywność – aktywności, chytrość – chytrości, wstydliwość –  
wstydliwości виявляємо співвідношення „ознака – дія”, а не „ознака – пред-
мет”. Форми множини проаналізованих іменників мають ознаки іменників 
pluralia tantum.

Більшість абстрактних іменників на позначення дій, процесів, почуттів, 
рис характеру тощо у формі множини набувають значення окремих, обме-
жених у часі та просторі, притаманних певним особам чи групам осіб явищ, 
подій, процесів, почуттів тощо.

До таких іменників можна віднести групу слів на позначення фізичних 
і психічних процесів людини. Відповідні форми множини цих іменників у 
текстах набувають значення багатоактності процесу, на яке часто накла-
дається сема тривалості цього процесу. Таким чином, іменник singularia 
tantum співвідноситься з множинним відповідником як „процес – багато-
актність процесу”. Наприклад, іменник bojaźń називає певне абстрактне 
поняття, процес. Ужитий у формі множини, він набуває значення конкрет-
ного вияву цього процесу і вказує на його багатоактність. Підтвердженням 
цього є контексти: Te nieduże obrazki wydają się bardzo typowe dla artysty, 
który w nich wyrażał swe tęsknoty i bojaźnie, pytania i lęki. Аналогічне значен-
ня мають множинні форми іменників singularia tantum в таких прикладах: 
dotyk – dotyki: Człowiek do normalnego rozwoju potrzebuje więzi uczuciowych, 
bliskości fizycznej, słów, uczuć, dotyków; angina – anginy: Dzieci trafiają do 
poradni głównie z anginami, bardzo częste są przypadki grypy, której towarzyszą 
wymioty; głód – głody: Już bym nie potrafił żyć w niewoli, zabiegać o ludzkie łaski 
i spokojnie znosić krzywdy, głody i poniewierkę; Kiedy młody człowiek posiada 
wielkie głody emocjonalne, może wtedy w sposób niekontrolowany szukać tego 
uczucia właśnie w przyjacielu; kaszel – kaszle: Niedziela i początek tygodnia 
mogą przynieść małe kłopoty zdrowotne, jakieś kaszle, katary, przeziębienia, ale 
skończy się raczej na strachu; rozczulenie – rozczulenia: Miałby to być ponoć film 
o miłości, choć Natalia Koryncka-Gruz ma rękę zdecydowaną i mocny charakter 
reżyserski, bez inklinacji do „damskich” rozczuleń. 
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Абстрактні іменники singularia tantum, вживаючись у формі множи-
ни, можуть набувати значення різновидів. Тоді множинні відповідни-
ки мають значення не абстрактного явища загалом, а певних конкретних 
співвіднесень з іншими явищами, що дає змогу виділити різновиди. Від-
повідно до цього, виявляємо співвідношення „явище – різновид цього  
явища”. Наприклад, іменник singularia tantum działalność позначає аб-
страктну дію, а форма множини działalności має значення різних видів 
цієї дії: Pozostałe, wymienione w omawianym przykładzie działalności, są 
działalnościami drugorzędnymi. Подібну зміну значення ілюструють такі 
приклади: degradacja – degradacje: W Polsce zdarza się rocznie ok. 3 tys. 
katastrof, które mogą być traktowane jako ekologiczne. Powodują one różne 
degradacje środowiska; edukacja – edukacje: W tym dokumencie co najmniej 
w kilku miejscach, w różnych punktach, wymieniono, jak pan wie, 21 edukacji. 
Jedną z nich jest edukacja zdrowotna. Są wymienione i inne edukacje; jakość – 
jakości: Człowiek skończony jak każdy ołówek pisze oto o jakościach, które nie 
mają mety. Miłość, śmierć, samotność...; szczęście – szczęścia: Arystoteles 
powiadał, że szczęście polis, greckiego miasta państwa, nie jest sumą szczęść 
jego mieszkańców, że stanowi osobną jakość; szowinizm – szowinizmy: Ma ona 
na potwierdzenie swojej opinii pewne argumenty, głównie jednak obsadowe – 
aktorzy, kompozytor – niemniej, wystrzegając się wszelkich szowinizmów, można 
zauważyć w charakterze filmu niejakie cechy narodowe; śmierć – śmierci: Tak 
sobie myślę, że ludzie często mówią, iż śmierć przyjdzie, a ona idzie z nami 
przez całe życie, towarzyszy nam do końca drogi. Ileż to razy w życiu umieramy, 
upadamy; umierają nasze marzenia, uczucia – ona jest w tych wszystkich małych 
śmierciach; milość – miłości: Otóż te dwie miłości średniowieczne, czyli wzniosła, 
idealna, skierowana ku niebu i ziemska, grzeszna – znajdowały swe poetyckie 
odbicie w najwcześniejszych utworach staropolskich.

Щодо іменника miłość, то форма множини miłośсі вживається не лише 
на позначення різних видів, а також може мати значення об’єкта почуття, 
наприклад: Obecna wystawa w „Pięknej Zośce” jest malarstwem zdominowana, 
choć autor nie zapomniał o innych swoich miłościach. Owszem, pokazał kilka 
grafik warsztatowych (linoryty), wybór ekslibrisów, parę rysunków i kompozycji 
okazjonalnych, ale obrazy mają przewagę liczbową, nie mówiąc o uwodzicielskiej 
sile; Bo z Polski wywodziły się trzy miłości jej życia. David, Antoni i Marian. 

Часто зміна значення абстрактних іменників singularia tantum супрово-
джується емоційно-експресивним забарвленням. Наприклад: Jeśli dziś tak nie 
postąpimy, to nie wiadomo, czy ktokolwiek, a jeżeli tak, to w jaki sposób, zapanuje 
nad emocjami, partykularnymi interesami, często egoizmami wojewódzkimi, żeby 
nie powiedzieć: złymi duchami; Tam, gdzie jeszcze naprawdę handlują ludami, 
ziemiami, prawami, cudzymi niepodległościami i prastarą kulturą. Tam jadę 
ofiarować swe usługi; Nie wiem, czy Gałczyński był człowiekiem skromnym, ale 
napisał: „Hm – myślę – hm... w rzeczy samej cóż to jest? Popularność. Popularność 
nad popularnościami i wszystko popularność”; Tylko że w tym ogromnym gmachu, 
w tej wielości, wielowarstwowości, różnorodności, różnobarwności, w tym 
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galimatiasie dróg, ścieżek i dróżek, w tych wielościach propozycji trzeba wciąż 
wybierać; Wasza religijność daje gwarancję, że nie pogubicie się, nie ugrzęźniecie 
w zazdrościach, nie pochłonie was pożar zemsty…

Значення наведених множинних відповідників іменників singularia 
tantum не зафіксовані у словниках польської мови.

Проаналізовані у статті контексти вживання іменників є підтвердженням 
того, що неможливо однозначно твердити, що іменники singularia tantum не 
вживаються у формі множини. Форму множини іменників singularia tantum 
можна утворити за аналогією до форм множини іменників з повною число-
вою парадигмою. Проблемою тут є те, чи новоутворена форма вживається 
у тому самому значенні, що й іменник singularia tantum, чи змінює своє зна-
чення, при цьому іменник з новим значенням або вживається в обох числах, 
або стає іменником pluralia tantum. 

Множинні відповідники іменників singularia tantum набувають значення:
•		виробів: dżins – dżinsy, wełna – wełna/wełny, porcelana – porcelana / 

porcelany;
•	порцій: kawa – kawa/kawy, piwo – piwo/piwa;
•		різновидів: kawior – kawiory, cera – cery; działalność – działalności, 

fanatyzm – fanatyzmy;
•	великої кількості речовини: ryż – ryże, samogon – samogony;
•		конкретних предметів, яким властива ознака, названа іменником 

singularia tantum: kosztowność – kosztowności, oszczędność – oszczędności, 
szkodliwość – szkodliwości;

•		дій, учинків, слів, яким властива ознака, названа іменником singularia 
tantum: czułość – czulości, grzeczność – grzeczności, chytrość – chytrości;

•	багатоактності процесу: bojaźń – bojaźnie, głód – głody, kaszel – kaszle.
Проаналізувавши словникові статті іменників singularia tantum бачимо, 

що значення деяких іменників подані у словниках (наприклад: dżins – dżinsy, 
jogurt – jogurt/jogurty, kosztowność – kosztowności, czułość – czułości), однак 
форми множини і їх значення більшості іменників знаходимо в текстах Наці-
онального корпусу польської мови.

З вживанням речовинних іменників singularia tantum у формах множи-
ни пов’язаний процес розмежування різних видів чи порцій речовини, на-
томість вживання форм множини абстрактних іменників супроводжується 
процесами конкретизації. Причинами вживання форм множини є бажання 
надати експресивного забарвлення (особливо в художній текстах), а також 
незнання норми (найчастіше в розмовній мові).
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У статті проаналізовано різні підходи мовознавців до розуміння понять „гра-
матична категорія”, „категорія числа іменника” та представлено класифікації гра-
матичних категорій з огляду на морфологічні і семантичні особливості іменни-
ків. Представлено реєстрацію іменників singularia tantum у словниках польської 
мови та здійснено семантичний аналіз множинних відповідників цих іменників 
на підставі Національного корпусу польської мови. 

Ключові слова: граматична категорія, категорія числа іменника, іменники 
singularia tantum i pluralia tantum.
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Grammatical category of number in nouns in the Polish language: 
dictionary corpus analysis

Different approaches of the linguists to the notions of grammatical category, 
grammatical category of number in noun and grammatical categories classification 
considering morphological and semantic features of nouns are presented. The record 
of nouns singularia tantum in the Polish language dictionaries is represented and 
semantic analysis of plural noun equivalents singularia tantum is made on the basis 
of the National Corpus of the Polish language.

Keywords: grammatical category, category of numer in noun, nouns singularia 
tantum and pluralia tantum.


