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ІМЯ Ў НАВУЦЫ:
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Людзей, якія прысвяцілі сваё жыццё служэнню лінгвістыцы, значна
больш, чым нарысаў пра іх. Аднак гісторыя мовазнаўства – гэта, галоўным
чынам, гісторыя мовазнаўцаў, паколькі менавіта канкрэтныя даследчыкі
сваімі працамі ствараюць тую вялікую навуку, якая з’яўляецца гонарам
дзяржавы і нацыі. Таму выключна важна захаваць, даследаваць і перадаць
будучым пакаленням спецыялістаў навуковыя здабыткі людзей,
неабыякавых да роднага слова, да сваёй культурнай спадчыны.
У кастрычніку 2010 года спаўняецца 60 гадоў з дня нараджэння дацэнта
кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма Танка, сумленнага даследчыка і адоранага
педагога Паўла Аляксандравіча Міхайлава. Яго імя добра вядома
навукоўцам і выкладчыкам у Беларусі і далёка за яе межамі. Грунтоўныя
веды, акадэмічны вопыт, вернасць аднойчы абранаму шляху дазволілі
П.А.Міхайлаву заслужана лічыцца адным з вядучых дыялектолагаў
Беларусі.



РЕ

Павел Аляксандравіч нарадзіўся 13 кастрычніка 1950 года ў вёсцы
Ушкавіца Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці ў сялянскай сям’і
Аляксандра Агафонавіча і Марыі Восіпаўны Міхайлавых. У роднай вёсцы
прайшло дзяцінства і юнацтва. У 1968 г. закончыў сярэднюю школу № 1 г.
Кобрына і некаторы час працаваў на розных кобрынскіх заводах.
У 1971 г. пасля службы ва ўзброеных сілах Павел Міхайлаў паступіў на
філалагічны факультэт Брэсцкага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя
А.С.Пушкіна на спецыяльнасць “Руская мова і літаратура”. Валодаючы
матэматычным складам мыслення, ён аддаў перавагу мовазнаўству менавіта
таму, што з усіх гуманітарных навук якраз лінгвістыка валодае найбольш
строгімі і дакладнымі метадамі даследавання.
Універсітэт шмат даў для фарміравання навуковага светапогляду
маладога чалавека, які меў магчымасць слухаць лекцыі і наведваць
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практычныя заняткі У.А.Калесніка, В.Я.Ляшук. П.І.Сігеды, М.М.Моладава,
М.П.Дзямідава і інш.
У асабовай справе захавалася характарыстыка, падпісаная дэканам
філалагічнага факультэта. У ёй падкрэсліваецца, што студэнт П.Міхайлаў
актыўна займаўся навуковымі даследаваннямі, удзельнічаў у працы
дыялекталагічнага таварыства, выступіў на міжрэспубліканскай навуковай
канферэнцыі ў Шаўляі. Акрамя таго, у свой вольны час, на канікулах, разам
з Г.А.Цыхуном, А.А.Крывіцкім, П.В.Садоўскім і іншымі вядомымі
вучонымі ездзіў у дыялекталагічныя экспедыцыі, арганізаваныя Інстытутам
мовазнаўства АН БССР. Абсалютна заслужана здольнаму студэнту
рашэннем Вучонага савета была прысуджана імянная Коласаўская
стыпендыя.
Першымі завершанымі навуковымі даследаваннямі Паўла Міхайлава
сталі працы “Батанічная тэрміналогія палескай гаворкі в. Сінкевічы
Луніцецкага р-на Брэсцкай вобласці” і “Жанравая прырода “Слова аб палку
Ігаравым”, якія былі адзначаны дыпломамі на рэспубліканскім конкурсе
навуковых работ.
У студэнцкія гады з’явіліся і першыя публікацыі – артыкул “Аб адной
фанетычнай асаблівасці паўночналагішынскіх гаворак”, надрукаваны ў
зборніку “Тыпалогія і ўзаемадзеянне славянскіх моў і літаратур” (Мінск,
1973), і тэзісы “Некоторые особенности севернологишинских говоров и их
отношение к соседним диалектным единицам”, змешчаныя ў зборніку
матэрыялаў нарады па Агульнаславянскім лінгвістычным атласе (Ужгарад,
1973). Акрамя таго, мікратапанімічны матэрыял, сабраны студэнтам
П.Міхайлавым, быў уключаны ў акадэмічнае лексікаграфічнае выданне
“Мікратапанімія Беларусі” (Мінск, 1974). Гэтыя публікацыі сталі
сведчаннем таго, што ў навуку прыйшоў даследчык са сваёй пазіцыяй, з
тонкім адчуваннем слова і добрым веданнем прадмета даследавання.
Педінстытут, які Павел з адзнакай закончыў у ліпені 1975 г., даў добрую
філалагічную падрыхтоўку, жыццёвы досвед і нарадзіў жаданне
ўдасканальваць сваю адукацыю.
Пасля некалькіх месяцаў працы настаўнікам рускай і беларускай моў і
літаратур Лелікаўскай сярэдняй школы Кобрынскага раёна Брэсцкай
вобласці П.А.Міхайлаў падаў дакументы для паступлення ў аспірантуру
Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР.
Рэферат, прадстаўлены суіскальнікам для допуску, быў прысвечаны
даследаванню жывёлагадоўчай лексікі вёскі Ушкавіца Кобрынскага раёна.
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У водзыве прафесара Н.Т.Вайтовіч на рэферат адзначалася, што праца
“выяўляе здольнасці аўтара да аналізу моўнага матэрыялу, уменне рабіць
пошукі і разглядаць матэрыял на фоне іншых славянскіх моў”.
Лёс яшчэ неаднойчы звязваў П.А.Міхайлава з імем Ніны Трафімаўны.
Так, калі пасля яе смерці склалася цяжкая сітуацыя ў сектары дыялекталогіі
з выкананнем такіх буйных і адказных тэм, як “Лексічны атлас беларускіх
народных гаворак”, “Агульнаславянскі лінгвістычны атлас” і інш., дырэктар
інстытута М.Р.Суднік для забеспячэння рэалізацыі гэтых тэм прапанаваў
менавіта аспіранта Міхайлава залічыць з красавіка 1976 года на пасаду
малодшага навуковага супрацоўніка і перавесці яго з дзённай аспірантуры ў
завочную.
У Мінскім дзяржаўным педагагічным інстытуце, куды П.А.Міхайлаў
пяройдзе працаваць амаль праз 20 гадоў, ён узначаліць кафедру, якой у 1949
– 1956 гг. таксама кіравала Ніна Трафімаўна… Пазней памяці прафесара
П.А.Міхайлаў прысвеціць нарыс “Свой след у навуцы” (Роднае слова, 2003,
№7), а таксама артыкул у энцыклапедыі “Республика Беларусь” (Мінск,
2006, т. 2).
Малады чалавек паспяхова здаў уступныя экзамены і 15 лістапада 1975
года быў залічаны ў аспірантуру Інстытута мовазнаўства па спецыяльнасці
“Беларуская мова”. Навуковым кіраўніком была прызначана вядомы
дыялектолаг загадчык сектара дыялекталогіі Інстытута доктар філалагічных
навук Ю.Ф.Мацкевіч.
Аспірант актыўна ўзяўся за працу над кандыдацкай дысертацыяй. Склаў
праграму для збірання лексікі ганчарнага промыслу (звыш 370 пытанняў),
вывучыў навуковую літаратуру па тэме даследавання, выявіў і абследаваў
па праграме асяродкі ганчарнай вытворчасці ў Беларусі (25 пунктаў), сабраў
картатэку з 6000 словаўжыванняў, што датычыліся вырабу глінянага
посуду, падрыхтаваў шэраг навуковых артыкулаў. Паралельна ўдзельнічаў у
дыялекталагічных экспедыцыях, міжнародных канферэнцыях, працаваў над
выкананнем буйных дзяржаўных праграм.
Вынікам самаадданай і карпатлівай навуковай працы стала паспяховая
абарона П.А.Міхайлавым 7 мая 1981 года на пасяджэнні Савета пры
Інстытуце мовазнаўства АН БССР дысертацыі на атрыманне вучонай
ступені кандыдата філалагічных навук, якая, дарэчы, была падрыхтавана без
адрыву ад працы. Афіцыйныя апаненты М.І.Талстой і В.Л.Вярэніч высока
ацанілі прадстаўленае манаграфічнае даследаванне і падкрэслілі яго
наватарскі характар – канстатавалі, што ўпершыню ў беларускім
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мовазнаўстве была сабрана, сістэматызавана і ўсебакова ахарактарызавана
лексіка беларускіх ганчароў.
Па прычыне творчага адпачынку А.С.Аксамітава з 1 ліпеня 1982 года
Павел Аляксандравіч пачаў выконваць абавязкі вучонага сакратара
Інстытута мовазнаўства, а з 14 чэрвеня 1983 г. у адпаведнасці з рашэннем
Прэзідыума АН БССР быў прызначаны вучоным сакратаром інстытута.
Варта адзначыць, што ў гэты час Інстытут мовазнаўства АН БССР стаў
адным з найбольш аўтарытэтных лінгвістычных цэнтраў Савецкага Саюза.
У ім працавалі такія прызнаныя спецыялісты, як А.Я.Баханькоў,
М.В.Бірыла, А.М.Булыка, Л.Ц.Выгонная, А.І.Жураўскі, А.А.Крывіцкі,
В.П.Лемцюгова, В.У.Мартынаў, Ю.Ф.Мацкевіч, А.Я.Міхневіч, М.Р.Суднік,
Г.А.Цыхун і многія іншыя. Невыпадкова канец 1970 – пачатак 1980-х гадоў
становіцца перыядам інтэнсіўнага развіцця беларускай акадэмічнай
лексікаграфіі. Выдаюцца ўнікальныя нацыянальныя дыялектаграфічныя
праекты “Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе
пагранічча” (1979 – 1986) і “Тураўскі слоўнік” (1982 – 1987). Непасрэдны
ўдзел у іх падрыхтоўцы і выданні прымаў і
П.А.Міхайлаў.
Так, у “Слоўніку беларускіх гаворак
паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча”
ўпершыню зафіксавана лексіка буйной
тэрытарыяльнай адзінкі – дыялектнай зоны,
выдзеленай на падставе этна-лінгвістычных
дадзеных, прыводзяцца паралелі з іншых
славянскіх і балтыйскіх моў, падаюцца
арыгінальныя
этнаграфічныя
назіранні,
шырока прадстаўлена народная фразеалогія.
У гэтым выданні П.А.Міхайлаў распрацаваў
866 слоўнікавых артыкулаў (“певянь –
плашэйшы”) у трэцім томе і 850 артыкулаў
(“плева – поясаваць”) ў чацвёртым томе.
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З асаблівай навуковай асалодай ён
працаваў над усімі пяццю тамамі
“Тураўскага слоўніка”, які ўключыў
лексіку гаворак Турава і звыш 30
навакольных вёсак, і, па адзінадушным
прызнанні айчынных і замежных
спецыялістаў, стаў адным за найбольш
удалых усходнеславянскіх вопытаў
апісання
дыялектнай
лексікі
(М.І.Талстой).
Павел Аляксандравіч разам з іншымі
даседчыкамі падрыхтаваў амаль 100
тэкставых ўзораў мясцовай гаворкі,
зрабіў многія запісы і выканаў іх
транскрыпцыі,
напісаў
1800
слоўнікавых артыкулаў на літары “П”
(“понабегаць – посіцевець”, т. 4), “Т”,
“Ф”, “Х” (т. 5). Акрамя таго,
распрацаваў
вялікі
анамастычны
дадатак (2099 пазіцый), у якім матэрыял згрупаваны ў адпаведнасці з
алфавітна-семантычным прынцыпам па наступных тэматычных класах:
палі, сенажаці, пашы, лясныя ўгоддзі, даліны, ўзвышшы і пагоркі, балоты,
рэчкі, азёры, затоны, пратокі, віры, перамелы, брады, часткі вёсак, жыхары.
З 2 чэрвеня 1986 года П.А.Міхайлаў узначаліў аддзел дыялекталогіі і
лінгвагеаграфіі Інстытута мовазнаўства АН БССР. На гэтай пасадзе многа
намаганняў ён аддаваў усталяванню творчых сувязей інстытута з кафедрамі
мовы ўніверсітэтаў і педінстытутаў рэспублікі, Інстытутам літоўскай мовы і
літаратуры, мовазнаўчымі навуковымі ўстановамі Польшчы. Акрамя таго,
выконваў значную грамадскую нагрузку – быў адказным сакратаром
штогодніка “Беларуская лінгвістыка”, вучоным сакратаром Навуковага
савета АН БССР па праблемах мовазнаўства і інш.
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Неаднаразова ўдзельнічаў у
рабочых
нарадах
па
Лінгвістычным атласе Еўропы
і Агульнаславянскім атласе (у
тым ліку і за мяжой – у
Польшчы, Чэхаславакіі), дзе
працаваў побач з праф.
М.Алінэі,
Р.І.Аванесавым,
М.В.Бірылам, Т.І.Вендзінай,
Д.Вуйчычам, П.Я.Грыцэнкам,
І.А.Дзендзяліўскім,
В.В.Івановым,
П.Івічам,
А.М.Ніканчуком С.Рэмецічам, Б.А.Сярэбраннікавым, Б.Фаліньскай,
Э.Р.Ценішавым і інш. Ён з’яўляецца аўтарам дзвюх картаў, уключаных у
трэці выпуск АЛА “Раслінны свет” (2000) – “Нюхает” (карта 15) і “Пахнет
приятно” (карта 16).
На пасадзе загадчыка аддзела Павел Аляксандравіч шмат зрабіў для
падрыхтоўкі і выдання “Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак” –
буйнейшага навуковага здзяйснення беларускіх дыялектолагаў канца ХХ
стагоддзя. Гэтая калектыўная праца ўбачыла свет у многім дзякуючы
арганізатарскім здольнасцям і значным асабістым намаганням
П.А.Міхайлава, які, не шкадуючы часу і сіл, дабіваўся дазволу на
публікацыю, шукаў сродкі для выдання праекта, шырока задзейнічаў
асабістыя кантакты, выступаў у друку і на радыё. У пяці тамах Атласа ён
з’яўляецца аўтарам 106 картаў, яшчэ дзве карты створаны ў сааўтарстве з
А.І.Чабярук.
Як слушна адзначаў сам Павел Аляксандравіч у адным з артыкулаў,
выданне
Атласа
дазволіла
асвятліць
многія
пытанні
фарміравання лексічнай
сістэмы
беларускай
дыялектнай мовы, а
таксама
з’явілася
надзейнай крыніцай у
вывучэнні
беларускаіншамоўных кантактаў.
10
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З 9 верасня 1991 г. Павел Аляксандравіч па запрашэнні загадчыка
кафедры беларускага мовазнаўства Мінскага дзяржаўнага педагагічнага
інстытута імя А.М.Горкага прафесара М.С.Яўневіча перайшоў на пасаду
дацэнта названай кафедры.
Ён адказна паставіўся да выканання выкладчыцкіх абавязкаў, нягледзячы
на тое, што ва ўмовах нестабільнасці пачатку 90-х гадоў працаваць
даводзілася з вялікім фізічным і інтэлектуальным напружаннем –
паралельна на дзённым, завочным і вячэрнім аддзяленнях.
На высокім навукова-метадычным узроўні Павел Аляксандравіч чытаў
лекцыі і праводзіў практычныя заняткі па сучаснай беларускай літаратурнай
мове, беларускай дыялекталогіі, уводзінах у мовазнаўства, агульным
мовазнаўстве, параўнальнай граматыцы ўсходнеславянскіх моў, гісторыі
беларускай літаратурнай мовы, практыкуме па беларускай мове.
Распрацаваў складаныя аўтарскія спецкурсы “Беларуская анамастыка”,
“Беларуская антрапанімія”, “Сацыяльная лінгвістыка”. Акрамя таго,
выкладаў беларускую мову на курсах для супрацоўнікаў і выкладчыкаў
інстытута, а таксама для аспірантаў.
Дасведчаны, кваліфікаваны навуковец, прыроджаны педагог,
П.А.Міхайлаў лёгка ўстанавіў кантакт з калегамі-выкладчыкамі і
студэнтамі. З 1 верасня 1993 г. Павел Аляксандравіч быў прызначаны в.а.
загадчыка кафедры беларускага мовазнаўства, а ў лістападзе 1994 г. на
пасяджэнні кафедры, савета факультэта і
савета ўніверсітэта быў аднагалосна
абраны на гэтую пасаду. П.А.Міхайлаў
узначальваў кафедру на працягу 16 гадоў, і
менавіта дзякуючы яму кафедра стала
адным з вядучых цэнтраў беларусістыкі ў
краіне.
Калегі
з
задавальненнем
успамінаюць гады сумеснай працы пад
кіраўніцтвам П.А.Міхайлава – у атмасферы
дэмакратызму,
таварыскасці
і
добразычлівасці.
На пасадзе загадчыка кафедры Павел
Аляксандравіч удзельнічаў у стварэнні
вучэбных праграм, падрыхтоўцы вучэбнаметадычных дапаможнікаў, быў вучоным
сакратаром савета па абароне кандыдацкіх
11
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дысертацый,
кіраваў
навуковымі
тэмамі
“Беларуская дыялектная мова на сучасным этапе:
стан,
тэндэнцыі,
перспектывы”,
“Лексіка
беларускіх народных гаворак”, “Нацыянальная
мова і нацыянальная культура: аспекты
ўзаемадзеяння”, якія ўваходзілі самастойнымі
раздзеламі
ў
Дзяржаўную
праграму
фундаментальных даследаванняў.
Пад кіраўніцтвам Паўла Аляксандравіча і з яго
непасрэдным удзелам за апошнія 10 гадоў
выкладчыкамі кафедры было выдадзена больш за
30 вучэбна-метадычных дапаможнікаў для
вышэйшых навучальных устаноў і агульнаадукацыйных школ.
У сферы навуковых інтарэсаў юбіляра – беларуская дыялекталогія,
лінгвагеаграфія, анамастыка, тэрміназнаўства і
гісторыя
лінгвістыкі.
Некалькі
дзесяткаў
навуковых публікацый прысвяціў П.А.Міхайлаў
пытанням беларускай акцэнталогіі. Ён на вялікім
фактычным матэрыяле, сабраным у палявых
умовах,
выбраным
з
рэгіянальных
лексікаграфічных і лінгвагеаграфічных крыніц
ХІХ – ХХ стст., распрацаваў тыпалогію розных
рэгіянальных акцэнтных сістэм, вызначыў
цэнтральныя і перыферыйныя зоны іх лакалізацыі,
апісаў асаблівасці ўзаемаразмяшчэння, характар і вынікі ўзаемадзеяння
рознадыялектных акцэнтных тыпаў і падтыпаў
паміж сабою.
Адметнае месца ў беларускім мовазнаўстве
належыць
цыклу
навуковых
артыкулаў,
прысвечаных даследаванню найменняў роднасці і
сваяцтва (час. “Роднае слова”, 1996 – 2010). Гэтыя
публікацыі звяртаюць на сябе ўвагу не толькі
арыгінальнымі назвамі (“Няма ўнукаў – не купіш,
многа – не прадасі”, “Сват не сват, а чалавек
свойскі”, “Вырас Янучок і Янкам стаў” і інш.) і
творчым падыходам, але і грунтоўнасцю ў аналізе
моўнага матэрыялу, новымі лінгвістычнымі
12
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адкрыццямі. Дзякуючы намаганням Паўла Аляксандравіча падрыхтаваны да
другу ўнікальнае шматтомнае выданне – “Слоўнік гаворак Случчыны”.
Шмат зрабіў П.А.Міхайлаў для станаўлення нацыянальнага
тэрміназнаўства. Ён уваходзіў у рэдкалегію першай беларускай
“Матэматычнай энцыклапедыі” (Мінск, 2001), быў рэдактарам
“Тэрміналагічнага слоўніка па вышэйшай матэматыцы для ВНУ (Мінск,
1993), сааўтарам “Кароткага руска-беларускага тлумачальнага слоўніка па
агульнай біялогіі” (Мінск, 1994), напісаў цэлы шэраг навуковых артыкулаў
па разнастайных актуальных праблемах тэрміналогіі.
З асаблівай ўвагай адносіцца Павел Аляксандравіч да вывучэння
навуковых здабыткаў і жыццёвых шляхоў сваіх калег, а таксама да
ўшанавання памяці старэйшага пакалення мовазнаўцаў. Так, яму належаць
шматлікія публікацыі ў навуковых часопісах, перыядычным друку, у
энцыклапедычных выданнях, прысвечаныя вывучэнню жыцця і навуковай
спадчыны Р.І.Аванесава, А.С.Аксамітава, Л.Асоўскага, А.М.Бардовіча,
М.Г.Булахава,
Н.Т.Вайтовіч,
М.С.Васілеўскага,
Л.Ц.Выгоннай,
І.М.Гайдукевіча, М.А.Даніловіча, Н.С.Еўчык, А.І.Жураўскага, А.В.Зубава,
Ф.Д.Клімчука,
А.А.Кожынавай,
А.А.Крывіцкага,
І.І.Насовіча,
Ю.Ф.Мацкевіч,
Я.М.Рамановіч,
А.І.Чабярук,
Ф.М.Янкоўскага,
М.С.Яўневіча і інш.
Выдатны спецыяліст і таленавіты педагог, П.А.Міхайлаў унёс важкі
ўклад у падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Пад яго
кіраўніцтвам напісалі і паспяхова абаранілі кандыдацкія даследаванні
С.І.Фацеева, Т.Я.Старасценка, А.І.Калечыц, В.В.Урбан, Н.А.Радзіваноўская,
Д.В.Дзятко, А.І.Забаштанская. Вучні юбіляра аднагалосна прызнаюць, што
Павел Аляксандравіч – выключна адказны, патрабавальны і клапатлівы
кіраўнік, які вучыць працаваць грунтоўна, навукова, сумленна, ухваляючы
ахвоту да навуковай працы і выклікаючы любоў да яе. Цэлы шэраг маладых
вучоных і зараз працуюць над кандыдацкімі дысертацыямі пад кіраўніцтвам
П.А.Міхайлава.
Павел Аляксандравіч валодае рэдкай здольнасцю да сістэматызацыі
моўнага матэрыялу. У сваіх даследаваннях ён заўсёды імкнецца да сіметрыі,
яснасці і стабільнай ураўнаважанасці. Яго вылучаюць абсалютная
адданасць беларускай навуцы, бескарыслівасць, высокая прынцыповасць і
смеласць у навуковых пытаннях пры абсалютнай дэмакратычнасці і
сціпласці. Гэта вучоны па сваіх прыродных здольнасцях, педагог – па
13

пакліканні. Юбіляр з выключнай ахвотай дзеліцца сваімі навуковамі ведамі
з калегамі і студэнтамі, ён любіць вучыць і ўмее гэта рабіць.
Д.В.Дзятко
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Залатая восень – гэта пра пару нараджэння Паўла Аляксандравіча
Міхайлава, залатыя словы – гэта пра яго мудрасць і дасведчанасць, залаты
чалавек – гэта пра самога юбіляра.
Водар ягонага слова настоены на непаўторных гуках беларускага
Палесся, знітаваны з чалавечай шчодрасцю і дабрынёй. Нездарма ж ад
шчырага сэрца паклаліся некалі на паперу радкі: “Роднае беларускае слова,
такое ласкавае і пяшчотнае, як подых цёплага летняга ветрыку ці дотык
ранішняга сонечнага праменьчыка, звонкае і пералівістае, як спеў
празрыстых сцюдзёных крыніц, суровае і грознае, як пошум раптоўнай
летняй навальніцы…” А шматкроп’е ў канцы радка значала для Паўла
Аляксандравіча
Міхайлава,
мовазнаўцы,
вядомага
беларускага
дыялектолага, спецыяліста ў галіне лінгвагеаграфіі, анамастыкі,
этналінгвістыкі, тэрміналогіі, нястомнае даследаванне самых тонкіх
нюансаў матчынай мовы. Яшчэ студэнтам П.А.Міхайлаў захапіўся
дыялекталогіяй, выязджаў у дыялекталагічныя экспедыцыі разам з
супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства, якія збіралі матэрыял для
“Тураўскага слоўніка”. На фарміраванне асобы Паўла Аляксандравіча
паўплывалі і выкладчыкі, у якіх ён вучыўся – У.А.Калеснік, В.Я.Ляшук,
Г.М.Малажай, – і навуковыя супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства імя
Якуба Коласа НАН Беларусі, дзе ён доўгі час працаваў – М.Р. Суднік,
Ю.Ф.Мацкевіч, М.В.Бірыла, А.А.Крывіцкі, А.І.Жураўскі і іншыя.
Даследаванне жывой народнай мовы стала сэнсам жыцця таленавітага
вучонага. Ён услухоўваўся ў роднае слова, задумваўся над моўнымі
таямніцамі, узбагачаў запісы ў шматлікіх дыялекталагічных экспедыцыях.
Дзякуючы вялікай настойлівасці, адданасці справе ўдалося сабраць
матэрыял для дысертацыі. Прыйшлося аб’ездзіць шмат вёсак і мястэчак, каб
запісаць лексіку беларускіх ганчароў, а потым была карпатлівая і
штодзённая праца ў бібліятэцы. У 1981 годзе П.А.Міхайлаў паспяхова
абараніў кандыдацкую дысертацыю “Лексіка беларскіх ганчароў”, якая
з’явілася добрым унёскам у беларускую дыялекталагічную навуку.
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Сёння П.А.Міхайлаў – аўтар звыш 250 навуковых прац па разнастайных
актуальных пытаннях сучаснай беларускай мовазнаўчай навукі. І яшчэ ён
цудоўны і ўважлівы выкладчык, кампетэнтны навуковы кіраўнік для сваіх
аспірантаў, клапатлівы бацька і дзядуля, проста цудоўны чалавек. Якім
будзе гэты юбілейны дзень для Паўла Аляксандравіча? Абавязкова
сонечным, блакітна-бясхмарным, пяшчотна-ўзнёслым, плённым і
запамінальным.
С.І.Фацеева
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Павел Аляксандравіч Міхайлаў з тых, хто над часам, хто бачыць далёка
наперад. Адсюль і яго палёты – навуковыя, працоўныя, грамадскія. Ён і
плануе, і робіць усё з улікам перспектывы, з разлікам на Заўтра, надзейнае,
справядлівае, людскае.
Спадар Міхайлаў – Чалавек Нераўнадушны. Важней за ўсё для яго –
правільна думаць і адчуваць, не шкадуючы самога сябе дзеля ісціны,
асэнсоўваючы сваё месца ў гэтым свеце, сваю адказнасць за тых, хто побач,
свой абавязак і свае правіны. Такімі меркамі мерае сябе гэты чалавек.
Шмат людзей трымаліся і трымаюцца за Паўла Аляксандравіча,
давяраючы яму свае лёсы, надзеі і мары. І ўявіце сабе, як гэта – “не
апраўдаць давер грамады, сваіх ашукаць надзеі”. Аднак распрамененая,
крылатая душа не дазваляе гэтаму чалавеку не падняцца пасля няўдач, пасля
бедаў.
Ісціна вядзе сасмяглага…
Н.М.Нямковіч



Шчыра паважаю Паўла Аляксандравіча за навуковую дзейнасць, люблю
за яго прыязнасць, шчырасць, адкрытасць і спрыяльныя адносіны да
чалавека.
З пад навуковай апекі Паўла Аляксандравіча выходзіць вельмі
падрыхтаваныя, самых сучасных погдядаў і, што вельмі важна, – цалкам
адданыя беларушчыне працаўнікі навукі.
Павел Аляксандравіч заўсёды падтрымае, дапаможа і ўзніме настрой.
Спагада, добразычлівасць, узаемаразуменне з кафедры беларускага
мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта не раз
15

дасягала кафедры беларускай мовы Інстытута падрыхтоўкі навуковых
кадраў НАН Беларусі. Добрае далёка чуваць.
Г.Ф.Вештарт


Вы разганялі хмары і тугу,
надзеяй напаўнялі кожны дзень.
Забыць дабро ніколі не змагу
ні праз дажджы, ні праз халодны цень.

Удзячная за клопат і цяпло,
за прапанову разам працаваць.
Хоць не заўсёды сонечна было,
Вы так умелі непагадзь стрымаць!

Таму спыняю час, вяртаю зноў
далёкія цяпер ужо гады...
Сярод усіх маіх кіраўнікоў
Вы сталіся найлепшымі тады.
Т.Я.Старасценка
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Спыняю час. Вяртаюся ізноў
у далёкія цяпер ужо гады...
Сярод усіх маіх кіраўнікоў
Вы сталіся найлепшымі тады.
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Т.К.Грамадчанка, А.С.Гурская, В.С.Лукін, А.У.Рагуля, М.Ф.Шаўлоўская.
210. Перспектыўная праграма падтрымкі беларускай мовы. – Мінск: Выд-ва
БДПУ, 2000. – 11с. Сааўт.: Н.В.Гаўрош, А.І.Лугоўскі, Н.М.Нямковіч,
А.У.Рагуля, М.С.Яўневіч.
211. Беларуская дыялекталогія: тыпавая вучэбная праграма для студэнтаў ВНУ.
– Мінск: Выд-ва БДПУ, 2001. – С. 80 – 100. Сааўт.: Э.Д.Блінава.
212. Беларуская мова: пераказы. – Мінск: Вышэйшая школа, 2002. – 287 с.
Сааўт.: Н.В.Гаўрош, Н.М.Нямковіч, К.М.Панюціч, Т.М.Трыпуціна.
213. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 5 клас: дапам. для
настаўнікаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў. – Мінск: Аверсэв,
2002. – 224 с. Сааўт.: А.І.Лаўрэнаў, А.К.Пекач, С.І.Фацеева.
214. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 6 клас: дапам. для
настаўнікаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў. – Мінск: Аверсэв,
2002. – 228 с. Сааўт.: А.І.Забаштанская, А.І.Калечыц, Т.Я.Старасценка.
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215. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 8 клас: дапам. для
настаўнікаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў. – Мінск: Аверсэв,
2002. – 224 с. Сааўт.: І.Л.Бурак, Т.А.Мытнік, Н.У.Чайка.
216. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 7 клас: дапам. для
настаўнікаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў. – Мінск: Аверсэв,
2002. – 208 с.
217. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 9 клас: дапам. для
настаўнікаў агульнаадукацыйных школ, гімназій, ліцэяў. – Мінск: Аверсэв,
2002. – 254 с. Сааўт.: І.Л.Бурак, А.І.Лаўрэнаў, Т.Я.Старасценка,
Н.У.Чайка.
218. Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове: 4 – 5 класы: дапам.
для ўстаноў з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам
навучання. – Мінск: Аверсэв, 2003. – 112 с. Сааўт.: С.І.Фацеева,
М.І.Навумчык.
219. Дзяржаўны экзамен па беларускай мове: вучэбная праграма для ВНУ. –
Мінск: Выд-ва БДПУ, 2003. – 21 с. Сааўт.: М.С.Яўневіч, Н.В.Гаўрош,
М.Ц.Кавалёва, К.М.Панюціч, Т.М.Трыпуціна, А.М.Цясевіч.
220. Сучасная беларуская мова: вучэбная праграма для ВНУ. – Мінск: Выд-ва
БДПУ, 2003. – 28 с. Сааўт.: Н.В.Гаўрош, Т.М.Трыпуціна, А.М.Цясевіч.
221. Параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў: вучэбная праграма для
ВНУ // Зборнік вучэбных праграм для ВНУ. – Мінск: Выд-ва БДПУ, 2003. –
С. 41 – 48. Сааўт.: А.І.Лаўрэнаў, М.Ф.Гуліцкі.
222. Беларуская мова: тэорыя, тэсты: дапам. для школьнікаў і абітурыентаў. –
Мінск: Вышэйшая школа, 2004. – 384 с. Сааўт.: Э.Д.Блінава, Н.В.Гаўрош,
М.Ц.Кавалёва, Н.М.Нямковіч, К.М.Панюціч, Т.М.Трыпуціна, А.М.Цясевіч.
223. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 5 клас: дапам. для
настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй
адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання. – 2-е выд., дапрац. –
Мінск: Аверсэв, 2004. – 240 с. Сааўт.: А.І.Лаўрэнаў, А.І.Пекач, С.І.Фацеева.
224. Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове: 5 – 6 класы: дапам.
для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з
беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. –
2-е выд. Мінск: Аверсэв, 2004. – 112 с. Сааўт.: М.І.Навумчык, С.І.Фацеева.
225. Беларуская мова: пераказы: 10 – 11 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў,
якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і
рускай мовамі навучання з 11-гадовым тэрмінам навучання. – Мінск:
Аверсэв, 2004. – 224 с. Сааўт.: А.І.Калечыц, В.В.Урбан, С.І.Фацеева.
226. Сінтаксіс сучаснай беларускай літаратурнай мовы: практыкум: вучэб.
дапам. / навук. рэд. І.Л.Бурак. – Мінск: Выд-ва БДПУ, 2005. – 187 с.
Сааўт.: І.Л.Бурак, С.С.Мароз, М.С.Ржавуцкая, Н.У.Чайка.
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227. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 6 клас: дапам. для
настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй
адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам
навучання. – 3-е выд., дапрац. – Мінск: Аверсэв, 2005. – 300 с. Сааўт.:
А.І.Забаштанская, Т.Я.Старасценка, С.І.Фацеева.
228. Тэсты для тэматычнага кантролю па беларускай мове: 7 клас: дапам. для
настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй
адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам
навучання. – Мінск: Аверсэв, 2005. – 96 с. Сааўт.: М.І.Навумчык,
С.І.Фацеева.
229. Беларуская мова: дыктанты, пераказы, пераклады: 9 клас: дапам. для
настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй
адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам
навучання. – 2-е выд. – Мінск: Аверсэв, 2005. – 255 с. Сааўт.: І.Л.Бурак,
А.І.Лаўрэнаў, Т.Я.Старасценка, Н.У.Чайка.
230. Сучасная беларуская літаратурная мова: тэсты для тэматычнага кантролю:
вучэб. дапам. / пад рэд. П.А.Міхайлава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне,
2006. – 280 с. Сааўт.: А.І.Калечыц, С.С.Мароз, А.К.Пекач, М.С.Ржавуцкая,
С.І.Фацеева, А.М.Цясевіч.
231. Беларуская мова: тэорыя, тэсты: дапам. для школьнікаў і абітурыентаў. –
Мінск: Вышэйшая школа, 2006. – 384 с. Сааўт.: Э.Д.Блінава, Н.В.Гаўрош,
М.Ц.Кавалёва, Н.М.Нямковіч, К.М.Панюціч, Т.М.Трыпуціна, А.М.Цясевіч.
232. Беларуская мова: 5 клас: карткі-заданні. – Мінск: Аверсэв, 2006. – 144 с.
Сааўт.: А.І.Калечыц, А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка, С.І.Фацеева.
233. Беларуская мова: 7 клас: дыктанты, пераказы, пераклады: дапам. для
настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй
адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання. – 2-е выд., перапрац. –
Мінск: Аверсэв, 2006. – 240 с. Сааўт.: А.І.Калечыц, С.І.Фацеева.
234. Беларуская мова: 6 клас: карткі-заданні: Мова. Маўленне. Тэкст.
Марфеміка. Словаўтварэнне і арфаграфія. Назоўнік. – Мінск: Аверсэв,
2007. – 112 с. Сааўт.: А.К.Пекач, С.І.Фацеева.
235. Беларуская мова: 6 клас: карткі-заданні. Прыметнік. Лічэбнік. Займеннік. –
Мінск: Аверсэв, 2007. – 80 с. Сааўт.: А.І.Калечыц, Т.Я.Старасценка,
С.І.Фацеева.
236. Чалавек і прырода: тэксты падрабязных пераказаў // Роднае слова. – 2007. –
№ 9. – С. 40 – 43. Сааўт.: Т.Я.Старасценка.
237. Кантрольныя тэсты для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання ў
2007 – 2008 навучальным годзе: лексікалогія // Роднае слова. – 2008. – № 3.
– С. 87 – 91. Сааўт.: С.І.Фацеева.
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238. Беларуская мова: Тэорыя. Тэсты: дапам. для школьнікаў і абітурыентаў. –
3-е выд. – Мінск: Вышэйшая школа, 2008. – 384 с. Сааўт.: Э.Д.Блінава,
Н.В.Гаўрош, М.Ц.Кавалёва, Н.М.Нямковіч, К.М.Панюціч, Т.М.Трыпуціна,
А.М.Цясевіч.
239. Беларуская мова: тэставы трэнажор: для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага
тэсціравання. – Мінск: Аверсэв, 2008. – 112 с. Сааўт.: А.І.Калечыц,
А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка, С.І.Фацеева.
240. Беларуская мова: тэматычны трэнажор: лексікалогія, фразеалогія, асновы
стылістыкі: для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. – Мінск:
Аверсэв, 2008. – 118 с. Сааўт.: С.І.Фацеева.
241. Беларуская мова: тэматычны трэнажор: фанетыка, арфаэпія, арфаграфія:
для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. – Мінск: Аверсэв, 2008.
– 95 с. Сааўт.: А.К.Пекач, С.І.Фацеева.
242. Беларуская мова: тэматычны трэнажор: сінтаксіс, пунктуацыя: для
падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання Мінск: Аверсэв, 2008. – 141
с. Сааўт.: А.І.Калечыц, А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка, С.І.Фацеева.
243. Беларуская мова: 7 клас: карткі-заданні. – Мінск: Аверсэв, 2008. – 128 с.
Сааўт.: А.І.Калечыц, А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка, С.І.Фацеева.
244. Беларуская мова: 8 клас: карткі-заданні. – Мінск:Аверсэв, 2008. – 126 с.
Сааўт.: А.І.Калечыц, А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка, С.І.Фацеева.
245. Беларуская мова: тэматычны трэнажор: фанетыка, арфаэпія, арфаграфія:
для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. – 2-е выд. Мінск:
Аверсэв, 2009. – 95 с. Сааўт.: А.К.Пекач, С.І.Фацеева.
246. Беларуская мова: тэматычны трэнажор: сінтаксіс, пунктуацыя: для
падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання. – 2-е выд. Мінск: Аверсэв,
2009. – 141 с. Сааўт.: А.І.Калечыц, А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка,
С.І.Фацеева.
247. Беларуская мова: 5 клас: карткі-заданні. – 2-е выд., перапрац. – Мінск:
Аверсэв, 2009. – 144 с. Сааўт.: А.І.Калечыц, А.К.Пекач, Т.Я.Старасценка,
С.І.Фацеева.
248. Дзяржаўны экзамен па беларускай мове і методыцы яе выкладання:
вучэбная праграма. – Мінск: ФУАінформ, 2009. – 32 с. Сааўт.: Д.В.Дзятко,
Н.М.Нямковіч, Н.А.Радзіваноўская, У.П.Саўко, В.В.Урбан, С.І.Фацеева.
249. Заданні па беларускай мове для паўрочнага кантролю ведаў вучняў VIII –
IX класаў // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 74 – 76. Сааўт.: С.І.Фацеева.
250. Заданні па беларускай мове для паўрочнага кантролю ведаў вучняў VIII –
IX класаў // Роднае слова. – 2010. – № 2. – С. 66 – 69. Сааўт.: С.І.Фацеева.
251. Заданні па беларускай мове для паўрочнага кантролю ведаў вучняў VIII –
IX класаў // Роднае слова. – 2010. – № 3. – С. 66 – 70. Сааўт.: С.І.Фацеева.

252. Заданні па беларускай мове для паўрочнага кантролю ведаў вучняў VIII –
IX класаў // Роднае слова. – 2010. – № 4. – С. 64 – 67. Сааўт.: С.І.Фацеева.
VI. ІНШЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ
253. Антытэза ў паэзіі Алеся Разанава // Беларускае Асветніцтва: вопыт
тысячагоддзя: матэр. ІІ Міжнароднага кангрэса (Мінск, 17 – 19 мая 2000 г.).
– Мінск, 2001. – Кн. 2. – С. 169 – 174. Сааўт.: Т.Я.Старасценка.
254. Ініцыяльныя абрэвіятуры ў перыядычным друку // Жыццём і словам
прысягаючы...: да 85-годдзя з дня нараджэння праф. М.Я.Цікоцкага:
зборнік навуковых прац. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 180 –
187. Сааўт.: В.Наймук.
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Падрыхтаваў Д.В.Дзятко

ДЫСЕРТАЦЫІ НА АТРЫМАННЕ ВУЧОНАЙ СТУПЕНІ
КАНДЫДАТА НАВУК, ПАДРЫХТАВАНЫЯ І АБАРОНЕНЫЯ
ПАД КІРАЎНІЦТВАМ П.А.МІХАЙЛАВА


2000
1. Фацеева С.І. Традыцыйная народная сімволіка ў беларускай
вясельнай паэзіі (семантыка-стылістычны аспект): 10.02.01 –
беларуская мова (Савет па абароне дысертацый К 02.21.01).
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2001
2. Старасценка Т.Я. Лексіка-стылістычныя сродкі рэалізацыі кантэксту
(на матэрыяле твораў Алеся Разанава): 10.02.01 – беларуская мова
(Савет па абароне дысертацый К 02.21.01).
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Й

2002
3. Калечыц А.І. Фарміраванне і склад беларускай энтамалагічнай
тэрміналогіі: 10.02.01 – беларуская мова (Савет па абароне
дысертацый К 02.21.01).
4. Урбан В.В. Катэгорыя ацэнкі ў беларускай дыялектнай мове (на
матэрыяле субстантываў-характарыстык асобы): 10.02.01 –
беларуская мова (Савет па абароне дысертацый К 02.21.01).

РЕ

2003
5. Радзіваноўская Н.А. Айконімы, суадносныя з назвамі расліннага
свету: структура, утварэнне, пашырэнне: 10.02.01 – беларуская мова
(Савет па абароне дысертацый Д 01.43.01).
2007
6. Дзятко Д.В. Фарміраванне і склад беларускай матэматычнай
тэрміналогіі: 10.02.01 – беларуская мова (Савет па абароне
дысертацый Д 01.43.01).
2008
7. Забаштанская А.І. Нерэгулярныя фанетычныя з’явы ў беларускай
дыялектнай мове: 10.02.01 – беларуская мова (Савет па абароне
дысертацый Д 01.43.01).


Нацыянальная мова
ў гістарычна-культурным працэсе



БГ
П
У

Булахаў М.Г. (Мінск)
АСАБЛІВАСЦІ МОВЫ БЕЛАРУСКІХ ПОМНІКАЎ XV ст.
(на матэрыяле “Актов Литовской метрики”. Т. I. Вып. I. 1413 –
1498 гг. Собраны Ф.Н.Леонтовичем. Варшава, 1896)
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У названым зборніку змешчаны афіцыйныя (княскія, судовыя)
дакументы і прыватныя запісы пра маёмасныя адносіны ў Беларусі таго
часу, таму яны маюць важнае значэнне для асвятлення складанага
працэсу развіцця старабеларускай пісьмовай мовы.
У гукавым ладзе гэта перш за ўсё наяўнасць зацвярдзелых фанем
[ж, р, ц, ч, ш, щ]: зъ жоною, боярынъ, дворане, писару нашему,
Макарыкъ, прыhхать, въ духовницы, купцы, прыдали, панцырная, въ
мhстцы, съ отцы, билъ чоломъ, чоловhкъ, чотыре, ничого, съ
Даниловичомъ, зъ Ходаковичомъ, городничому, пчолы, отчына,
взрушывали, досмотрhвшы, нашолъ, иншые, зъ селищомъ, небощыка,
небощыцы. Зафіксаваны выпадкі змянення к у х і ч у ш перад глухім т:
хто, штожъ, штобы. Праславянская фанема [ě] часта перадавалася
літарай е, адсюль вынікае, што яна служыла для абазначэння гука ‘э:
Андрея, отъ колка летъ, сеножать; аднак згодна з традыцыйнай
арфаграфіяй былы [ě] звычайна перадаваўся літарай h. У лексемах
польскай мовы [ě] гучаў як ‘а: мялъ (меў), място. Формы займенніка весь
амаль паслядоўна ўжываліся з галосным и: вcbbи, отъ всихъ, со всимъ, ве
всихь. Праславянскія гукаспалучэнні *ort, *ert, *olt вымаўляліся з
поўнагалоссем: волостка, города, Новогородокъ, берегъ, боронили (не
дазвалялі), дорога (але владыка – духоўнае званне).
У марфалагічнай сістэме заўважаецца наяўнасць старажытнарускіх
флексій назоўнікаў давальнага склону множнага ліку: внучатомъ,
щадкомъ, старцомъ и мужомъ; творнага склону множнага ліку: зъ
потоки, зъ млины, зъ ловы, зъ мыты, зь ставы, и зъ ставищи, зъ болоты,
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зъ луги; со всякими пожитки; роднага і меснага склонаў адзіночнага ліку:
назоўнікаў, якія не належалі да асноў на [*ŭ], з флексіяй -у: ихъ запису,
въ листу. Сустрэлася форма на -ы назоўніка братъ у парным ліку, якая
затым стала формай множнага ліку ўсіх назоўнікаў мужчынскага роду з
цвёрдай асновай: два браты. Поўныя (членныя) прыметнікі і неасабовыя
займеннікі ў родным склоне адзіночнага ліку захоўвалі форму -ое, -ее,
якая ўзыходзіць да больш ранняй формы -oh, -eh, калі h, магчыма,
вымаўляўся з назальным адценнем: зъ моее доброе воли, отчины моее,
изъ своее отчизны, вины нашое, до смерти твоее. Назіраецца нямала
характэрных асаблівасцей у формаўтварэнні дзеясловаў. Так, інфінітывы
паслядоўна ўтвараліся з канцовай марфемай -ти: жити, оддати, осадити,
служити, слышати. Былы перфект часцей сустракаецца без звязкі:
повhдалъ нам, выкупилъ, дозволили, просилъ, сошолъ, взяла, записалъ,
присудилъ, спустила ему именіе, вызволили, прикупилъ. Разам з тым
фіксуецца шмат выпадкаў ужывання звязачнага перфекта і
плюсквамперфекта: билъ есми чоломъ, дали есмо, есмо самого пытали о
томъ, смотрhли есмо, присудили есмо, казали есмо на полы подhлити,
былъ заправилъ, а жона его была встала, были дали, есмо приказали,
взялъ былъ, есмо призволили; И они въ тотъ часъ были прихворели.
Вядома, што са старажытнарускай эпохі фарміравалася катэгорыя
трывання. Яна выражалася некалькімі спосабамі, у тым ліку і
словаўтваральным. Так, з дапамогай інтэрфіксных марфем -ва-, -ова-, ыва-, -ива-, абазначалася дзеянне, якое паўтараецца ці паўтаралася
двойчы або некалькі разоў, што знайшло адлюстраванне і ў
даследаваных намі актах: дякло биривали, бывали, добывали, давали,
поотдавати, всказывати, полепшивати, розширивати; Олехно тое земли
подо мною подоискиваетъ ся, онъ имъ не даивалъ дерева брати; они ку
работh не сплошивали; а ты ему розсказывалъ робити; а перед тымъ тою
службою не служивали.
Сінтаксічны лад захоўваў значную колькасць канструкцый, якія
засведчаны яшчэ старажытнарускімі пісьмовымі помнікамі. Так,
напрыклад, ужываліся простыя і складаныя сказы з аднароднымі членамі
і аднароднымі часткамі складаных сказаў, перад якімі важную
службовую функцыю выконваў злучнік и: Красота воину оружие и
кораблю вhтрило, тако и правьднику прочитание книжное (Слово
нhкоего калугера о чьтьи книгъ): Оньдрhю учащю въ Синопии и
пришедшю ему въ Корсунь, увhдh, яко исъ Корсуни близь устье
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Дьнhпрьское, и восхотh поити въ Римъ, и проиде въ вустье Днhпрьское, и
оттоле поиде по Днhпру горе. И по приключию приде и ста подъ горами
на березh. И заутра въставъ и рече къ сущимъ съ нимъ ученикомъ:
«Видите ли горы сия? – яко на сихъ горахъ восияеть благодать божья;
имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ въздвигнути имать». И
въшедъ на горы сия, благослови я, и постави кресть, и помолився Богу, и
слhзь съ горы сея, иде же послhже бысть Киевъ, и поиде по Днhпру гoph.
и приде въ словhни, идеже нынh Новгороду и виде ту люди сущая, како
есть обычай имъ, и како ся мыють и хвощутся, и удивися имъ. И иде въ
варяги, и приде въ Римъ и исповhда, елико научи и рече имъ «Дивно
видhхъ Словhньскую землю идучи ми chмо. Видhхъ бани древены и
пережьгуть е съ рамяно, и совлокуться, и будуть нази, и облhются
квасомъ усниянымь, и возмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами, и
того ся добьють, едва слhзуть лh живи, и облhються водою студеною, и
тако ожиуть» (Хождение апостола Андрея // Се повhсти времяньныхъ
лhть); Чhловhкь же ть по малh времени сълеже, и егда въпаде человhкъ
тъ въ лютую болhзнь, и истъщи съкровища своя златая дая врачемъ, и
никоея же пользы прия отъ нихъ, но паче въ горе въпаде. И сице многы
дни моучивъ ся, изиде отъ нихъ душею и тhломъ оумре, и съконьча ся о
немъ реченое (Житие Нифонта // Выголексинский сборник. – М., 1977. –
С. 99); Фаворьская же гора чюдно и дивно, и несказанно, и красно
уродилася есть отъ Бога, поставлено есть красно и высоко велми и
велика; и есть посреди поля того красного, яко же стогъ круголъ, гора та
уродишася есть красно и есть кромh всhхь горъ подале; и течеть рhка
подлh гору ту по полю долh; и есть по всей гoph Фаворьстh росло древо
всякое: смоковь рожьци и масличне много зhло (Хождение игумена
Даниила).
3 такімі ж функцыямі злучнік и ужываўся ў даследаваных намі
беларускіх помніках, прычым яго польскім эквівалентам у тых жа
тэкстах быў злучнік а, які вядомы з праславянскай эпохі: ...Глhбъ
Остафьевичъ съ своею жоною дали ей [невhстке] вhно, имhнье и пенязи,
и которые имhнья нынh держитъ Глhбъ Остфьевичъ съ своею жоною, на
имя Узду, а Гатово, а Загревье, отчину жоны свое; и мы тоть дворецъ
Промядевский зъ людми, и зъ челядію, и зъ землями, и зъ водами, и съ
сhножатми, и зъ лhсомъ, и со всимъ съ тымъ, што къ тому дворцу здавна
прислухало, потвержаемъ симъ нашимъ листомъ ему и его жонь, и ихъ
дhтемъ, и ихъ близкимъ вhчно и непорушно. А далей билъ намъ чоломъ,
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а повhдаль намъ, штожъ отецъ нашъ, король е. м., далъ людци въ
Путрехъ.
У паэтычных творах Старажытнай Русі ўжыванне злучніка и пры
кожным аднародным члене сказа было абумоўлена таксама
неабходнасцю ўзмацнення эмацыянальнай напружанасці выказвання:
...збися Дивъ, кличетъ връху древа, велить послушати земли незнаемh,
Вльзh, и Поморію, и Посулію, и Сурожу, и Корсуню, и тебh,
Тьмутороканьскый блъванъ (Слово о плъку Игоревh). Цікава, што ў
гэтым фрагменце амаль усе перакладчыкі “Слова” на славянскія мовы
XIX – XX стст. таксама ўжывалі злучнік и (і) ці яго эквиваленты а, ін, не
парушаючы сінтаксічную будову арыгінала: Див кличе на верху дерева,
велить послухати землі незнаемой, Волзі, і Поморю, і Посулю, і Сурожу,
і Корсуню, і тобі, тмутороканський болване! (пераклад на украінскую
мову І.М.Вагілевіча (1884 г.); тое ж бачым у перакладзе М.К.Грунскага
(1931 г.); на беларускую мову Я.Купалы (1919 г.); Džiw křiči na wěršku
štoma, poruča posluchać zemi (hišće) njeznamej, Wolzy a Pomorju, a Posulu,
a Surožu, a Korsunju, a tebi, Tmutorokanski priboho! (пераклад на
верхнелужыцкую мову М.Горніка (50-я гг. XIX ст.); Vzletel je Div,
skovika vrh drevesa, veli prisluhniti zemlji neznani, Volgi in Pomorju, in
Posulju, in Krsunju, in tebi, Tmmutorokanski malik (nepaклад на славенскую
мову Р.Нахцігаля (1954 г.); у 1866 г. са злучнікам in гэта фраза
перакладзена на славенскую мову М.Плетэршнікам).
Як і ў старажытнарускай мове, у беларускіх актах XV ст. залежная
частка з азначальным значэннем далучалася пры дапамозе адноснага
займенніка который: смотрhли въ насъ половины дани серебреное,
котораяжъ идеть съ тое волостки; далъ ему... дhлницу брата его
Михайлову забитого, которогожъ забилъ брать его Андрей; хочу на
томъ присягнути, ижъ то тестаментъ правый тотъ, который ми панъ мой
далъ; то есть листъ правы а добры, которыжъ далъ и записалъ
небощикъ панъ Ивашко; тые люди, которые они въ нихъ отнимають,
дhти тыхъ людей ихъ.
У такой жа функцыі ўжываўся злучнік што (что): и она, будучи еще
владыкою Полоцкимъ и Витебскимъ, куалю свою, што онъ купиль въ
Якова Кращинича, и тотъ листь владычній купчіё и тезъ, што она ему
продала, передъ нами вказывалъ.
Даданыя умоўныя часткі складаназалежных сказаў, акрамя злучніка
коли, далучаліся з дапамогай естли, естлибы: И такъ отецъ мой быль съ
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нимъ умовилъ, естлибы въ томъ межи отца моего людми и его была
брань, ино отецъ мой мелъ на томъ ставу... млынъ вдhлати; а естли тыи
люди отчичи тыхъ пустовщинъ прійдуть на тыи свои отчины, або онъ.
самъ гдh ихъ знайдеть, и они нехай ему служать вhчно.
Даданыя мэтавыя сказы звычайна далучаліся з дапамогай злучніка
абыхмо, характэрнага для польскай мовы: и билъ намъ чоломъ, абыхмо
ему потвердили тое селце, куплю ее, нашимъ листомъ.
У лексічным і фразеалагічным аспектах дакументы Літоўскай
метрыкі таксама даюць нам шмат каштоўных фактаў. Перш за ўсё трэба
сказаць, што самую вялікую колькасць складаюць старажытнарусізмы,
якія сведчаць аб сацыяльных, юрыдычных і эканамічных адносінах:
князь, бояры, воевода, господинъ, городничий, староста, право, судъ,
судити, присудити, обычай, отчина, волость, имhніе, дань, данникь,
пошлина, грани, граница, землю держать (валодаць), пасhка, ловы,
ловища, печать, твердость (пацверджанне сапраўднасці дакумента),
борть, бортные земли, бобровые гоны, село служебное, услышитъ, слуга,
службу служить, кормить, отецъ, братаничъ, предки.
Паколькі акты Літоўскай метрыкі пісаліся пераважна ў заходняй
частцы княства, у іх тэкстах выяўляецца вялікая колькасць лексічных
паланізмаў: бискупъ, панъ, рада, повътъ, вальчилъ (ваяваў), лезиво
(зямельнае ўладанне – з ням. мовы), повhдь (скажы), листъ (акт,
дакумент).
Прыведзеныя вышэй факты сведчаць, што беларуская пісьмовая мова
XV ст. уяўляла сабой складаную сістэму, дзе сумяшчаліся сродкі рознага
паходжання, якія патрабуюць далейшага вывучэння.

Аўчыннікава Г.У. (Гродна, ГрДУ)
НАМІНАЦЫІ АСОБАЎ У СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ СФЕРЫ
ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ МОВАХ
Прынята лічыць, што беларуская і ўкраінская мовы найбольш блізкія,
аднак nomina agentis гэтых моваў, што абазначаюць асобу паводле
непрафесійнай і прафесійнай дзейнасці ў розных сферах, фактычна не
вывучаліся ў параўнальным аспекце.
На прыкладзе найменняў асобы паводле занятку ў сферы сельскай
гаспадаркі разгледзім словаўтваральныя адметнасці ўсходнеславянскіх
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назоўнікаў гэтай лексічнай групы. Лексемы выбраныя з тлумачальных і
перакладных слоўнікаў беларускай, рускай, украінскай моваў.
У трох мовах намінацыі асобы гэтай падгрупы абазначаюць асобу
паводле дзейнасці, аб’екта дзейнасці і (рэдка) інструмента.
У беларускай і рускай мове яны маюць адметныя фарманты, а
менавіта, кампанент вод-: авечкавод – овцевод, баваўнавод – хлопковод,
бахчавод – бахчевод. Заначым, што існуюць розныя погляды на
ўтварэнне такіх адзінак: як на нульсуфіксавыя дэрываты ад складаных
назоўнікаў і як нульсуфіксава-складаныя дэрываты ад асновы назоўніка і
дзеяслова (або як утвораныя пры дапамозе суфіксоіда). Ва ўкраінскай і
беларускай мовах кампанент -вод можа адназначна разглядацца толькі як
суфіксоід, бо адсутнічае словаўтваральная база, ад якой шляхам
нульсуфіксацыі маглі б утварыцца гэтыя найменні. Такім чынам, у
беларускай і ўкраінскай мовах -вод з’яўляецца суфіксоідам рускамоўнага
паходжання. У беларускай і рускай мовах шмат утварэнняў з
дзеяслоўным кампанентам -вод (каля 31% у беларускай мове і каля 33%
у рускай): тутавод – тутовод, тытунявод – табаковод, сабалявод –
соболевод, льнавод – льновод. Калі ў рускай мове назоўнікі з
кампанентам -вод паслядоўна выкарыстоўваюцца для намінацыі асобаў,
якія займаюцца вырошчваннем / развядзеннем каго-небудзь або чагонебудзь, то выбар у беларускай мове гэтай часткі ці суфікса -ец (у
складзе кампанента -гадовец) нематываваны. Больш паслядоўна з
кампанентам -вод выкарыстоўваюцца назоўнікі, што абазначаюць
асобаў, якія займаюцца развядзеннем (вырошчваннем) раслінаў. Ва
ўкраінскай мове дэрываты, утвораныя паводле гэтай мадэлі, нешматлікія
– яны складаюць 6,7%: вівцевод, буряковод, рибовод. Усе яны – сінонімы
да назоўнікаў з іншымі фармантамі: вівчар, буряківник, рибник.
Украінскімі адпаведнікамі беларускіх і рускіх назоўнікаў з -вод (а
таксама беларускіх з суфіксам -ец) выступаюць пераважна ўтварэнні з
суфіксам -ник: зверагадовец (зверагадоўца), зверавод – зверовод –
звірівник, казавод козагадовец – козовод – козівник, рысавод – рисовод
рисівник; -яр: бульбавод – картофелевод – картопляр.
Ад дзеяслоўных асноваў у беларускай і рускай мовах утвараюцца
прафесійныя найменні пры дапамозе фармантаў -льшчык, -льщик:
саджальшчык, церабільшчык, баранавальшчык, арфавальшчык,
тарпавальшчык; сажальщик, теребильщик, поливальник, полольщик.
Менавіта яны складаюць значную частку найменняў асобы паводле
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занятку ў сельскагаспадарчай сферы – каля 8% у абедзвюх мовах.
Адсубстантыўныя назоўнікі, утвораныя пры дапамозе суфікса -шчык,
складаюць 4,5%. Ва ўкраінскай мове дэрываты з гэтымі суфіксамі
адсутнічаюць у даследаванай лексічнай падгрупе, і ўвогуле, ужываюцца
рэдка і “пад уплывам рускай мовы” [1, с. 118]. Як зазначае П.Вярхоў,
суфікс -щикъ (-чикъ) ва ўкраінскай мове, які і ў беларускай,
“фіксуецца… не раней 16 ст. Позняя фіксацыя ў помніках украінскай і
беларускай пісьменнасці назоўнікаў з адзначаным суфіксам ў параўнанні
са старажытнарускай мовай дала падставы даследчыкам выказаць з
пэўнымі агаворкамі меркаванне аб запазычаным характары апошняга ва
ўкраінскай і беларускай мовах” [2, с. 118].
Ва ўкраінскай мове пераважаюць ўтварэнні з суфіксам -льник (15%):
боронувальник, віяльник, загрібальник, громадільник, годувальник; -ник (і
-івник) – 14%: отарник, тваринник, козівник, каучуківник, птахівник.
Апошнія ўтвараюцца толькі ад асноваў назоўнікаў, што абазначаюць
аб’ект дзеяння (для гэтай лексічнай падгрупы – назвы жывёлаў, раслінаў
альбо іх сукупнасці ці месца працы), прыладу працы. Суфікс -івник
характэрны з усходнеславянскіх моваў толькі для ўкраінскай.
Значную колькасць украінскіх намінацыяў складають ўтварэнні з
суфіксамі -ар, -яр: оленяр, бавовняр, воляр, жнивар, скотар (11,6%).
Словаўтваральная мадэль адсубстантыўных найменняў асобы з гэтымі
суфіксамі з’яўляецца “характэрнай рысай украінскага словаўтварэння
параўнальна з іншымі ўсходнеславянскімі мовамі” [1, с. 118]. Такія
назоўнікі абазначаюць асобу паводле аб’екта дзейнасці, рэдка – прылады
працы (жаткар). Назоўнікі, утвораныя паводле такой мадэлі,
спарадычна сустракаюцца таксама ў беларускай і рускай мовах, але
складаюць нязначную колькасць найменняў: адпаведна 4,5% і 5%. Да
аднаго ўкраінскага наймення з -ар у беларускай мове адсутнічае
аднаслоўны эквівалент: воляр – даглядчык валоў. Аддзеяслоўныя
назоўнікі з -ар у трох мовах нешматлікія (каля 4%).
Дэрываты з суфіксам -ец распаўсюджаныя толькі ў беларускай мове
(большасць з іх – складаныя назоўнікі з другой часткай -гадоўля). Ад
асновы складанага назоўніка ўтвораныя і эквівалентныя найменні
жывёлапрамысловец, скотопромисловець, а таксама рускі назоўнік
земледелец. Складана-суфіксавым способам утвораны назоўнік
землепашец. Найменні, утвораныя пры дапамозе гэтага форманта
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паводле іншых мадэляў, ва ўсходнеславянскіх мовах у даследаванай
групе назоўнікаў складаюць каля 2,5%: грабец, гребец, жнец, жнець.
Адзін назоўнік у трох мовах мае суфіксоід -роб: земляроб – землероб
– землероб (у рускай мове эквіваленты гэтых назоўнікаў – таксама і з
суфіксам -ец: земледелец, землепашец).
Утварэнні з фармантам неславянскага походжання -атар у трох
мовах адзінкавыя: яравізатар – яровизатор; асемянатар – осеменатор.
Адзін назоўнік утвораны шляхам рэдэрывацыі ад агентыўнага
наймення асобы жаночага полу – аддзеяслоўнага дэрывата: даяр, дояр.
Калі большасць фармантаў супольныя для усходнеславянскіх моваў,
то некалькі суфіксаў уласцівыя толькі беларускім дэрыватам: -біт, -іт:
сейбіт (аддзеяслоўны дэрыват), малацьбіт (утвораны ад асновы
аддзеяслоўнага назоўніка). Ва ўкраінскай і рускай мове адсутнічаюць і
ўтварэнні з -ц-а; у беларускай мове адзін такі назоўнік: зверагадоўца.
Беларускі назоўнік жняяр утвораны пры дапамозе суфікса -яр ад
наймення асобы жаночага полу жняя; ва ўкраінскай і рускай мовах яго
адпаведнікі, утвораныя ад субстантыўнай асновы, маюць суфікс -ар
(жаткар). Устарэлыя беларускія і ўкраінскія назоўнікі – з суфіксамі тай, -ат: аратай, араты; оратай.
Ва ўкраінскай мове каля 5% складають назоўнікі з формантам -ач:
орач, доглядач, сіяч, скидач, сівач. Толькі сярод назоўнікаў украінскай
мовы ёсць дэрыват з суфіксам -ич: погонич.
Апаведнасць дэрывацыйных мадэляў найменняў асобы паводле
дзейнасці ў сельскагаспадарчай сферы фіксуе наступная табліца:
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Беларуская мова
N + -ец
N + -вод
N + -шчык
V + -льшчык
V + -шчык
N + -аўшчык
V + -ух
N + -нік
N + -яр
N + -атар
V + -біт

Украінская мова
N + -яр (-ар), N + -ець, N +
ник, N + -івник, N + -вод
N + -яр, N + -ар, N + ник, N
+ -івник, N + -вод
N + -ник
V + -льник
V + -ич
N + -івник
V + -ух
N + -івник, N + -ник
N + -ар
N + -атор
V + -ач, V + -льник, V + -яч,

Руская мова
N + ø (-вод), N + ар, N + ик
N + ø (-вод)
N + -щик
V + -льщик
V + -щик
N + -овщик
V + -ух
N + -ник, N + -овник
N + -ар
N + -атор
V + -тель

V + -ник
V + -льщик
V + -ач, V + -тай

N + -іт
V + -тай, -ат

V + ник
V + -арь
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Такім чынам, для беларускай і рускай моваў характэрнае больш
шырокае выкарыстанне кампанента -вод для ўтварэння намінацыяў
асобы паводле дзейнасці ў галіне сельскай гаспадаркі. Ва ўкраінскай
мове рэгулярныя тыя самыя фарманты, што ўтвараюць найменні асобы
паводле дзейнасці, занятку іншых лексічных групаў (-вод бачым толькі ў
нешматлікіх назоўніках). Уплыў рускай мовы найбольш відавочны ў
дачыненні да беларускай, бо пераважная колькасць назоўнікаў утворана
тут пры дапамозе фармантаў рускамоўнага паходжання -льшчык, -чык.
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Барысевіч А.В. (Мінск, БДУ)
НЕКАТОРЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАДАЧЫ ЭТЫКЕТНЫХ
ФОРМУЛ У КНІЗЕ БЫЦЦЯ З ВЫДАННЯ Ф.СКАРЫНЫ
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У
прынцыпе
размеркавання
этыкетных
формул,
што
выкарыстоўваюцца ў старажытнаяўрэйскім тэксце, закладзена апазіцыя
паводле статусных характарыстык суразмоўцаў. Адносіны роўнасці
абслугоўваюцца формамі другой асобы абвеснага ці загаднага ладу, што
ў цэлым адпавядае таму, што мы бачым у шматлікіх сучасных мовах.
Адносіны няроўнасці абслугоўваюцца формамі трэцяй асобы і зваротам,
які адпавядае па значэнні словам “спадар”, “гаспадар”, “пан” (прытым,
што суразмоўца прысутнічае пры размове і менавіта да яго звяртаюцца).
Суразмоўца, статус якога ніжэйшы, называе сябе “слугой” ці
“нявольнікам” і распавядае пра сябе таксама ў трэцяй асобе.
Пры перадачы камунікатыўных сітуацый, што прадугледжваюць
статуснае супрацьпастаўленне і этыкетнае моўнае ўзаемадзеянне, на
іншых мовах перакладчык, незалежна ад таго, з якой мовы ён
перакладае, сутыкаецца з неабходнасцю правядзення пэўных моўных
трансфармацый. Мэтай гэтых трансфармацый заўсёды будзе адаптацыя
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сістэмы сацыяльных адносін і іх моўных паказчыкаў у арыгінальным
тэксце да лінгвасацыяльных рэалій, знаёмых перакладчыку і звязаных з
яго культурай Так, польскія перакладчыкі XVI ст. адзінагалосна і вельмі
паслядоўна ўводзяць у першы тып кантэкстаў слова “proszę”, што
сведчыць пра сфарміраванасць устойлівай сістэмы этыкетных формул у
сучаснай ім мове.
У выданні Францыска Скарыны мы назіраем шэраг даволі
паказальных непаслядоўнасцей пры перадачы этыкетных формул. У
вершы 12:13 чытаем: Протожъ молютис# ирци… [2], што адпавядае
этыкетнаму падыходу польскіх перакладчыкаў (і нават чэшскіх з
Венецыянскай Бібліі [8]), але зусім не адпавядае падыходу
перакладчыкаў і рэдактараў выдання Івана Фёдарава [1]: рцы оубо aко
сестра ему есмь. У Скарыны і ў польскіх перакладчыкаў дадатковы
паказчык ветлівасці можа ўзыходзіць да Вульгаты, у тэксце якой
сапраўды з’яўляецца падобная формула, аднак стопрацэнтнай
адпаведнасці мы не назіраем. Менавіта гэта дазваляе нам не звязваць
гэтае дапаўненне ў тэксце толькі і выключна з уплывам Вульгаты.
У вершы 13:8 лацінскі тэкст не дае дакладнай лексічнай падставы для
ўвядзення паказчыка ветлівасці, аднак гэты складнік з’яўляецца ў
перакладах Яна Леапаліты [7], Сымона Буднага [6] і Якуба Вуека [9], а ў
выданнях Скарыны і Фёдарава – не. Падобную сітуацыю назіраем і ў
кантэксце 13:9, з тым толькі, што на гэты раз лацінскі тэкст дае падставу
для ўвядзення паказчыка ветлівай просьбы: Odłącz się proszę ode mnie..
(Будны [6] ), ... odeydź odemnie proszę... (Вуек [9]), a thak proszę cię abyś
odszedł odemnie (Брэсцкая Біблія [5]), ...proszę ćię odeydz odemnie
(Леапаліта [7]), tлучис\ tмене (Скарына [2]), tлучис\ты tмене (Фёдараў
[1]), recede a me, obsecro [4].
Гэты падзел працягваецца і паглыбляецца далей: у вершы 16:2 з
прычыны адсутнасці паказчыка ветлівасці ў Вульгаце назіраем раскол у
лагеры польскіх перакладчыкаў. “Усходнія” выданні – пераклад Сымона
Буднага і Брэсцкая Біблія – дэманструюць паслядоўнасць прымянення
формульнага складніка “proszę”, а “заходнія” (Якуб Вуек і Ян Леапаліта)
ад яго адмаўляюцца. Скарына і Фёдараў таксама не ўводзяць тут у тэкст
дадатковых паказчыкаў ветлівасці: идижъ крабе моей (Скарына), въниди
оубо кърабё моей (Фёдараў). Па сутнасці, гэты кантэкст, як і вершы
18:3–4, 18:30–32 паказваюць на пэўную залежнасць “непаслядоўных”
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перакладчыкаў не столькі ад этыкетных нормаў уласнай мовы, колькі ад
Вульгаты.
Характэрнай асаблівасцю выдання Францыска Скарыны з’яўляецца
яшчэ адна непаслядоўнасць: аддаючы спачатку выразную перавагу
звароту молютис#, у некаторых кантэкстах перакладчык ужывае значна
менш паўднёваславянскі зварот: и рече прошу вас господа мо#,
совратитес# вдомъ раба своего иtпочиньте тамъ (19:2).
Верагоднасць з’яўлення ў тэксце Скарыны слоў молютис# ці молю
звязана з Вульгатай, але не абумоўлена ёю з абсалютнай дакладнасцю.
Так, зусім нечаканым з’яўляецца паказчык ветлівасці ў вершы 40:14, дзе
яго не павінна быць згодна з лацінскім тэкстам: Толико молютис#
воспом#ни нам# егда добро тобё будеть… Цікава, што нават тыя
нешматлікія польскія выданні, якія ўводзяць у гэты кантэкст этыкетны
элемент, ужываюць адпаведныя словы не ў першай частцы фразы, як
Скарына, а ў другой: Ale pamiętay na mię u siebie gdy tobie (będzie) dobrze,
a uczynisz proszę (ćię) nademną miłosierdzie.... (Сымон Будны).
У другім тыпе кантэкстаў, звязаным з розніцай у становішчы
суразмоўцаў з пункту гледжання сацыяльнай іерархіі, Вульгата
зазначыла тэндэнцыю да ўжывання формаў першай і другой асобы
замест трэцяй. Словы “спадар” і “слуга” ў такім кантэксце пачынаюць
функцыянаваць як зваротак ці адасобленае дапаўненне, а не як дзейнік ці
семантычны суб’ект дзеяння (як гэта было ў старажытнаяўрэйскім
сказе). Францыск Скарына ў цэлым прытрымліваецца вызначанай
Вульгатай лініі: доземли твоеa прийдохомъ пребыти вней, понёже несть
паствы стадомъ рабовъ твоихъ aко умножис# гладъ вземли Ханаани.
Молимыс# тобё даповёлиши намъ рабомъ своймъ житии вземли
Гесемли. (47:4). (Пар. з фрагментам Брэсцкай Бібліі, дзе перакладчык
абыходзіцца з першакрыніцай больш свабодна: dlatego żeśmy bydła czym
karmić nie mieli, bo głod wielki był w ziemi Chananeskiey, prosząc też abyś
nam iako sługom swem dopuścił mieszkania w ziemi Gesen).
Цікавай асаблівасцю выдання Францыска Скарыны з’яўляецца
адсутнасць абсалютнай паслядоўнасці і абсалютнай залежнасці ад
Вульгаты пры перадачы і гэтага тыпу кантэкстаў. У вершы 44:9 менавіта
ў беларускага першадрукара знаходзім варыянт перакладу, які не мае
адпаведнікаў у выданнях яго польскіх сучаснікаў: Вкогожъ знасъ
найдетс\ то чегоже ты ищеши, той даумреть, Xмы будемы раби
господина твоего …(44:9). Усе польскія пераклады згодна ўзнаўляюць
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старажытнаяўрэйскую канструкцыю з этыкетным элементам:
Ukogokolwiek z sług thwoich naydziesz kubek ktorego szukasz, niechay garło
da a my będziemy niewolniki pana naszego (Ян Леапаліта); U ktoregokolwiek
z sług twoich naydzie się to czego szukasz, niech umrze... (Якуб Вуек); U
ktorego by nalezion był z niewolników twoich, niech umrze (Сымон Будны).
Гэта звязана з тым, што Вульгата перадае гэты кантэкст у строгай
адпаведнасці са старажытнаяўрэйскім арыгіналам. Трэба зазначыць, што
нават Іван Фёдараў перадае гэты фрагмент у поўнай адпаведнасці з
лацінскім тэкстам. Толькі ў Брэсцкай Бібліі бачым своеасаблівы
структурна-семантычны кампраміс: A wszakoż u kthoregoby z nas twych
sług był znalezion, then niechać gardła da, y my sami niechay będziemy
sługami pana twego. У выданні ж Скарыны, як відаць у прыкладзе вышэй,
прадстаўлены натуральны семантычны адпаведнік, пазбаўлены ад
чужога этыкетнага складніка.
Падобнае адступленне ад дакладнай згоднасці з лацінскім тэкстам на
карысць дадатковай семантычнай экзегезы назіраем і ў вершы 42:10:
несть тако господине Но раби твои прийдохомъ купити пищи…. Форма
выказніка, ужытая ў Скарыны, не сустракаецца ў польскіх перакладах,
звязаных з Вульгатай – у іх ва ўсіх фігуруе дзеяслоў у трэцяй асобе
множнага ліку: Ktorzy odpowiedzieli: Nie iest tak miły panie, ale słudzy twoi
przyszli, iżby kupili sobie żywnosci (Ян Леапаліта); Nie tak iest, Panie, ale
słudzy twoi przyszli, aby kupili żуwności... (Якуб Вуек);Y rzekli do niego: nie
panie moy, lecz niewolnicy twoi przyszli kupic żywności (Сымон Будны).
Блізкую да экзегезы Скарыны інтэрпрэтацыю назіраем толькі ў “суседзяў
па рэгіёне” (і хіба па самастойнасці перакладчыцкага мыслення) –
перакладчыкаў і рэдактараў Брэсцкай Бібліі: A oni odpowiedzieli, Nie tak
iest, nasz panie, bo my słudzy twoi, przyszlichmy kupować pożywienia.
Нягледзячы на тое, што агульная колькасць кантэкстаў, у якіх
з’яўляюцца складнікі этыкетных формул, у Кнізе Быцця невялікая –
усяго 51, менавіта аналіз перадачы гэтага тыпу кантэкстаў дазваляе
ацаніць шэраг важных характарыстык перакладчыцкай тэхнікі. У
выданні Францыска Скарыны на гэтым матэрыяле ў крышталізаванай
форме адбіўся прынцып, увасоблены Скарынам падчас працы над усім
тэкстам. Беларускі першадрукар у цэлым прытрымліваецца Вульгаты,
аднак часам – прыкладна ў 10% кантэкстаў – адступае ад
запрапанаваных у лацінскім тэксце перакладчыцкіх рашэнняў. З пункту
гледжання ўвасобленай этыкетнай мадэлі Быццё з выдання Скарыны
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з’яўляецца самым непаслядоўным з усіх выданняў, якія разглядаліся намі
ў параўнальным аспекце. У малодшага сучасніка Скарыны, Івана
Фёдарава, этыкетныя формулы перадаюцца збольшага адпаведна да
сучасных нейтральных этыкетных структур рускай мовы, дзе, у
адрозненне ад польскай, элемент “калі ласка” паказвае на высокі (а не
нейтральны)
узровень
ветлівасці
і
з’яўляецца
элементам
факультатыўным, а не абавязковым, лексічным. Ян Леапаліта і Якуб
Вуек выкарыстоўваюць этыкетныя структуры польскай мовы, але толькі
ў якасці адпаведнікаў да лацінскіх структур Вульгаты. У Брэсцкай Бібліі
і ў Бібліі Сымона Буднага бачым паслядоўную і вельмі настойлівую
паланізацыю этыкетнай сферы і адзначаем адсутнасць жорсткай сувязі
паміж перакладам і лацінскім арыгіналам пры перадачы этыкетных
элементаў. У гэтых перакладах этыкетныя звароты прадстаўляюць сабой
сферу выключнай дамінацыі ініцыятывы перакладчыка. У Скарыны, як
падаецца, назіраем ваганні паміж этыкетнай натуральнасцю і этыкетнай
логікай уласнай мовы і этыкетнай умоўнасцю канструкцый, навязаных
іншымі мовамі, а таксама спробамі канструіравання новых этыкетных
элементаў.
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Дзятко Д.В. (Мінск, БДПУ)
АНТОН СЯМЁНАВІЧ КАРЗОН:
МОВАЗНАВЕЦ І ЧЫРВОНЫ КАМАНДЗІР
(штрыхі да біяграфіі)
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У любой галіне чалавечай дзейнасці ёсць асобы, якія зрабілі больш,
чым ведаюць пра іх. Адна з такіх асоб – Антон Сямёнавіч Карзон,
беларускі мовазнавец, педагог, арганізатар навукі. Звестак пра яго жыццё
і дзейнасць няма ні ва ўнікальным біябібліяграфічным даведніку
М.Г.Булахава “Восточнославянские языковеды” (1976 – 1978), ні ў
працы І.К.Германовіча “Беларускія мовазнаўцы” (2006 – 2008), ні ў
галіновай энцыклапедыі “Беларуская мова” (1994), ні нават у
“Беларускай энцыклапедыі” ў 18 т. (1996 – 2004). Разам з тым, якраз на
плячах гэтага чалавека ляжала адказнасць за стварэнне першых
пасляваенных падручнікаў для школьнікаў і па арганізацыі выкладання
лінгвістычных дысцыплін у Мінскім дзяржаўным педагагічным
інстытуце. Менавіта ў гэтай навучальнай установе пасля вызвалення
сталіцы Беларусі Антон Сямёнавіч узначаліў кафедру беларускай і
рускай моў і займаў гэтую пасаду на працягу 5 гадоў – да 1949 г.
Універсітэцкі этап працы А.С.Карзона яшчэ часткова памятаюць
прадстаўнікі старэйшага пакалення беларускіх лінгвістаў, у той час, як
пра даваенны перыяд жыцця і дзейнасці гэтага чалавека шырокім колам
беларускай грамадскасці амаль нічога не вядома.
Антон Сямёнавіч нарадзіўся 24 красавіка (ст. ст.) 1897 г. у сялянскай
сям’і ў Мінскай губерні. Заўважым, што пры рэгістрацыі
нованароджанага ў метрычнай кнізе Хатлянскай царквы яго прозвішча
было пазначана як Корзун [2, л. 12]. Дзяцінства прайшло ў цяжкай
сялянскай працы: пасля таго, як у 1902 г. памёр бацька, маленькі Антон
як мог дапамагаў маці весці небагатую гаспадарку.
Да кастрычніцкай рэвалюцыі А.С.Карзон атрымаў пачатковую
адукацыю і нават паспеў адпрацаваць адзін год настаўнікам, аднак у
1916 г. быў прызваны на вайсковую службу, якую праходзіў у чыне
пісара Мінскага раёна. Пасля рэвалюцыйных падзей і абвяшчэння
Беларускай народнай рэспублікі А.С.Карзон спрабаваў вярнуцца да
педагагічнай дзейнасці: у студзені 1918 г. ён уладкаваўся настаўнікам у
адну з вясковых школ на Міншчыне. Энергічны малады педагог ужо
праз пяць дзён знаходжання на новай пасадзе быў абраны старшынёй

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

валаснога настаўніцкага саюза. Аднак у новых сацыяльна-палітычных
умовах прафесійныя ваенныя былі патрэбныя больш за саматужных
настаўнікаў, і з сярэдзіны кастрычніка 1919 г. А.С.Карзон становіцца
памочнікам каменданта чыгуначнай станцыі Калінкавічы. У 1922 г. ён
пераводзіцца на аналагічную пасаду на станцыю Мінск, а яшчэ праз год
службы дэмабілізуецца з прысваеннем воінскай кваліфікацыі “камандзір
запасу” [2, л. 14].
Маладому чалавеку, праверанаму франтамі грамадзянскай вайны,
было нескладана знайсці сабе працу ў пострэвалюцыйнай краіне. Пасля
дэмабілізацыі Антон Сямёнавіч працаваў на розных адказных пасадах у
Мінску, уваходзіў у склад камісіі аховы працы 1-га групкома
Працасветы, быў настаўнікам 7-й Савецкай школы г. Мінска. Аднак з
кожным годам усё больш востра паўставала пытанне аб атрыманні
адпаведнай адукацыі. У 1925 г. А.С.Карзон паступіў на Вышэйшыя
курсы беларусазнаўства, адкрытыя Народным камісарыятам асветы
БССР. Будучы мовазнавец вывучаў тэорыю, практыку і гісторыю
беларускай мовы, гісторыю беларускай літаратуры, гісторыю і геаграфію
Беларусі, этнаграфію і гісторыю беларускага мастацтва, педагогіку і
гісторыю педагагічных ідэй, а
таксама пазнаёміўся “практычна і
тэорэтычна з комплекснай сыстэмай,
Дальтон
плянам
і
выканаў
практычную працу па сыстэме
народнае асьветы” [2, л. 7]. Дзякуючы
курсам Антон Сямёнавіч змог
пазнаёміцца з поглядамі вядомых
беларускіх навукоўцаў і грамадскіх
дзеячаў М.В.Азбукіна, А.В.Баліцкага,
С.М.Васілейскага,
В.Д.Друшчыца,
Я.Ю.Лёсіка, М.М.Піятуховіча і інш.
[2, л. 7]
Набыўшы сярэднюю адукацыю,
А.С.Карзон падаў дакументы на
паступленне ў Беларускі дзяржаўны
ўніверсітэт, аднак прыёмная камісія
адмовіла маладому чалавеку на
падставе таго, што ён не мае

двухгадовага стажу педагагічнай працы пасля заканчэння Вышэйшых
курсаў беларусазнаўства. У жніўні Карзон, атрымаўшы згоду Народнага
камісарыята асветы БССР, звярнуўся ў праўленне БДУ з заявай
наступнага зместу:
“У Праўленьне Белар. Дзяржаўн. Унівэрсыт.
цераз Прыймовую Камісію Беларускага Дзяржаўнага Унівэрсытэту
Настаўніка 7ай Савецкай школы
г. Менску – Карзона А.С.
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Заява.
Я з’яўляюсь сынам селяніна і з 1915 г. і да сучаснага моманту працую
настаўнікам з перарывамі, дзякуючы службе ў старой і Чырвонай Арміі: у
першай – па прызыву, а ў Чырвонай добраахвотна 5 год. З Чырвонай Арміі я
звольніўся ў канцы 1923 году. Пасьля звальненьня з Чырвонай Арміі стан майго
здароўя быў настолькі парушан, што некалькі гадоў працягваць асьвету ня было
магчымасьці. У 1925 / 26 вучэбным годзе я скончыў Вышэйшыя Курсы
беларусазнаўства. У гэтым годзе я падаў заяву ў Б.Д.У. з просьбай залічыць мяне
студэнтам першага курсу, заручыўшыся дазволам Наркамасьветы аб залічэньні
папярэдняга стажу ў лік патрэбнага
пасьля сканчэньня курсаў. У залічэньні
мяне студэнтам Б.Д.У. мне адмоўлена. У
той час, як я служыў у Чырвонай Арміі,
мае таварышы па школе пасьпелі
атрымаць вышэйшую асьвету, а я,
дзякуючы службе ў Чырвонай Арміі,
прымушан быў пераносіць цяжар
грамадзянскай вайны і пазбаўлен
магчымасьці атрымаць асьвету. У час
навучаньня на Курсах, а таксама і цяпер я
працую ў школе без перарываў.
Прымаючы
пад
увагу
ўсе
вышэйнапісанае, прашу перагледзець
маю справу, залічыўшы ў лік патрэбнага
стажу пасьля сканчэньня курсаў, калі не
пэдагагічную маю папярэднюю працу, то
хоць пяць год дабраахвотнай працы ў
Чырвонай Арміі і не адмовіць у
залічэньні мяне студэнтам 1 курсу


Захоўваем аўтарскі стыль і асаблівасці правапісу.

Б.Д.У., калі ж гэта немагчыма, то прашу
дазволіць мне слухаць лекцыі вольным
слухачом з правам здачы залікаў і
адпрацоўкі сэмінарый.
9/IX – 1927 г.
А.Карзон”

[2, л. 3 – 3 адв.]
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Асаблівую каштоўнасць, на наш
погляд, мае апошні сказ.
Прашэнне А.С.Карзона было
разгледжана, і ён у верасні 1927 г.
стаў
студэнтам
педагагічнага
факультэта Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта.
У далейшым лёсе гэтага чалавека
шмат белых плям. Маўчаць архівы
пра яго працу пасля заканчэння БДУ,
пра тое, дзе і чым ён займаўся падчас
Другой сусветнай вайны. У 1950 –
1960-я гг. імя А.С.Карзона было
даволі вядомым у Беларусі. Ён стаў адным з аўтараў першых тыпавых
падручнікаў па беларускай мове для сямігадовай і сярэдняй школы.
Першая частка “Граматыкі беларускай мовы” А.С.Карзона і
М.І.Жыркевіча “Фанетыка і марфалогія” выйшла ў Мінску ў 1946 г. і
перавыдавалася 7 разоў (7-е выд. у 1953 г.). Другая частка (“Сінтаксіс”)
была надрукавана раней за першую (у 1945 г.) і на працягу 10 гадоў
вытрымала 10 перавыданняў [1, с. 209 – 210]. Аднаго гэтага было б
дастаткова, каб зацікавіцца лёсам аўтараў.
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Коваль У.І. (Гомель, ГДУ)
АБ ЭТНАКУЛЬТУРНЫМ ВЫЗНАЧЭННІ
ЭКЗАЭТНОНІМА БУЛЬБАШ
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Слова бульбаш, як і іншыя “неафіцыйныя” стылістычна зніжаныя
найменні – маскаль, кацап, хахол, пшэк і пад. – адносяцца да ліку
экзаэтнонімаў (экзагенных этнонімаў, экспрэсіўных этнонімаў) – слоў,
якія выкарыстоўваюцца іншым (звычайна суседнім) народам для
ацэначнай назвы таго або іншага этнасу. У нарматыўных слоўніках гэтае
слова адсутнічае, аднак у вядомай інтэрнэт-крыніцы Свабоднай
энцыклапедыі “Вікіпедыя” намінацыя бульбаш характарызуецца як
“мянушка беларусаў”, паходжанне якой звязваецца з тым, што
“рэспубліка ўваходзіць у дзесятку сусветных лідэраў па вытворчасці
бульбы, а па вырошчванні бульбы на душу насельніцтва займае першае
месца”. Паколькі мянушка бульбаш ўтрымлівае “прыхаваны намёк на
нізкае сацыяльнае паходжанне і маёмасны статус чалавека”, яна больш
абвострана ўспрымаецца беларусамі, паходжанне якіх звязана з вёскай, і
больш лаяльна – урбанізаванымі беларусамі і беларускай дыяспарай. У
залежнасці ад канкрэтных умоў ужывання слова бульбаш можа
рэалізаваць розныя адценні: ад лёгкай самаіроніі і паблажлівасці да
наўмыснай знявагі [1].
У сувязі са сказаным узнікае заканамернае пытанне: слова бульбаш
сапраўды з’яляецца абразлівай мянушкай, або гэта – (сама)іранічная
назва, што актуалізуе такія рысы беларусаў, як немудрагелістасць,
непераборлівасць, нявычварнасць? Зварот да розных крыніц (мастацкіх і
публіцыстычных тэкстаў, а таксама наяўных інтэрнэт-матэрыялаў)
сведчыць пра тое, што па гэтым пытанні выказваюцца самыя розныя,
часам процілеглыя думкі. У сувязі з гэтым можна ўмоўна выдзеліць тры
групы рэакцый на слова бульбаш.
1. Палітызаваная рэакцыя. Пэўная колькасць беларусаў
успрымаюць слова бульбаш выключна негатыўна, характарызуючы яго
нават як “быдламянушка” і “чарговы расійскі глюк”, як выражэнне
зневажальнага стаўлення ўсходніх суседзяў да жыхароў Беларусі [2].
Адпаведна ацэньваюцца і выпадкі выкарыстання слова бульбаш як
саманазвы, якой можна нават ганарыцца. Пры гэтым назва бульбаш
напаўняецца зместам, які ўкладваецца ў паняцце “несвядомы,
“несапраўдны” беларус”:“Варта звярнуць увагу, хто ганарыцца назвай
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бульбаш – рускамоўныя, людзі збольшага дэнацыяналізаваныя і без
гістарычнай памяці. Гэта – сапраўдныя бульбашы, бо беларусамі такіх
цяжка назваць [3].
Аўтар аднаго з інтэрнэт-форумаў асабліва выразна палітызуе
агульнавядомыя экзаэтнонімы ў межах штучна створанага
проціпастаўлення “экзаэтнонімы – назвы нявартасных, непаўнацэнных
прадстаўнікоў этнасу, якія няздольныя да стваральнай працы,
высакароднай дзейнасці і якія лакалізуюцца ў межах этнічнай радзімы ↔
этнонімы – назвы сапраўдных, паўнацэнных прадстаўнікі энасу,
здольных да выскародных ўчынкаў і канструктыўнай дзейнасці, якія
лакалізуецца па-за межамі этнічнай радзімы”: Маскалі жывуць у Расеі, а
расейцы – у Беларусі і будуюць вольную, заможную, незалежную
Беларусь. Пшэкі жывуць у Польшчы, а палякі – у Беларусі і будуюць
вольную, заможную, незалежную Беларусь. Хахлы жывуць на Ўкраіне, а
ўкраінцы – у Беларусі і будуюць вольную, заможную, незалежную
Беларусь. Лабусы жывуць у Летуве, а летувісы – у Беларусі, і будуюць
вольную, заможную, незалежную Беларусь. Жыды жывуць у Ізраілі, а
габрэі – у Беларусі і будуюць вольную, заможную, незалежную Беларусь.
Беларусы жывуць па ўсім сьвеце, а бульбашы – у Беларусі і
перашкаджаюць расейцам, палякам, украінцам, летувісам і габрэям
будаваць вольную, заможную, незалежную Беларусь [4].
У шэрагу матэрыялаў, што з’яўляюцца ў Байнэце на запыт бульбаш,
адлюстроўваецца негатыўнае стаўленне часткі нашага грамадства да
назвы гарэлкі – “Бульбашъ”, якую вырабляе завод вінаградных вінаў
“Дыяніс”, размешчаны ў вёсцы Вендзелева Мінскага раёна. Вартасць
самой прадукцыі пры гэтым не ставіцца пад сумненне: названая гарэлка
стала амаль нацыянальным брэндам, паколькі прадукцыя атрымала
некалькі медалёў на прэстыжным міжнародным дэгустацыйным
конкурсе ў Лондане [5]. Але пад крытыку падпадае ў такім выпадку як
сама “абразлівая назва”, так і напісанне назвы “Бульбашъ” з канцовым
“ерам”, у чым бачыцца выразнае “прарасійскае” паходжанне слова і
закладзеная ў гэтым знявага да беларусаў. Жыхар Віцебску С.Каваленка
звярнуўся да дырэкцыі завода з прапановай “аб выключэнні назвы
“Бульбашъ” з асартыменту вырабляемых прадпрыемствам алкагольных
напояў”, абгрунтоўваючы сваю пазіцыю наступным чынам: Па
нацыянальнасці я беларус, і калі бачу на прылаўках крамаў бутэлькі з
надпісам “Бульбашъ”, то ўспрымаю ўбачанае як знявагу свайго
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нацыянальнага гонару і годнасці [6]. У сваю чаргу, дырэктар завода
“Дыяніс” абвінаваціў С.Каваленку ў “…распальваньні нацыянальнай
варожасці, знявазе нацыянальнага гонару і годнасці”.
Абвостраную эмацыянальную рэакцыю некаторых інтэрнэткарыстальнікаў выклікала таксама песня, што гучала ў фінале
беларускага навагодняга мюзіклу “ПаўлінкаNEW”: Ты – бульбаш, я –
бульбаш, / Мы это знаем. / Так давай, запевай, / Страна родная!
Удзельнікі адпаведнага форуму ў сувязі з гэтым зазначаюць: Калі …
дзеячы культуры … прызнаюцца, што яны бульбашы, то робіцца
жахліва … Мусіць быць у кожнага беларуса хаця б нейкі малы гонар за
сваю Бацькаўшчыну. Думаецца, тады б чалавек адмовіўся спяваць пра
сваю бульбашнасць… Агідна і крыўдна, калі ўнукі Альгерда й Міндоўга
ганарацца тым, што яны бульбашы [7].
Больш стрыманую рэакцыю ў сувязі з разглядаемым пытаннем
дэманструе ў сваім матэрыяле А.Верымоўскі, які лічыць слова бульбаш
“дурной мянушкай беларусаў” і ставіць гэтае найменне ў адзін шэраг з
іншымі пейаратыўна маркіраваныя экзонімамі, у якіх актуалізуюцца
“кулінарна-страўнікавыя прыярытэты” розных народаў (макароннікі
‘італьянцы’, жабнікі ‘французы’, каўбаснікі ‘немцы’ мамалыжнікі
‘румыны і малдаване’ і інш.). У выніку аўтар прыходзіць да наступнай
высновы: У дадзеным выпадку суседзі высмейваюць нацыянальныя
прыхільнасці адзін аднаго ў ежы, дык чым тут ганарыцца? [8].
2. Узважліва-памяркоўная рэакцыя на слова бульбаш ўласцівая
тым, хто схільны ўлічваць канкрэтнае выкарыстанне гэтага слова ў
жывым маўленні, яго кантэкстуальнае акружэнне. Так, мовазнаўца
З.Саўка зазначае: Што яно (слова бульбаш. – У.К.) у сваёй структуры
нясе зневажальнае значэнне для беларусаў, адназначна цвердзіць наўрад
ці можна. Істотнае ў тым, ці гэтае слова абразлівае, – гэта якое
значэнне яму надаецца, у якім кантэксце яно ўжываецца [9]. Удзельнік
аднаго з інтэрнэт-форумаў, уступаючы ў дыскусію наконт
“зневажальнасці” наймення бульбаш, адзначае, што ўпершыню пачуў
гэтае слова, калі служыў у войску: так расіяне дабразычліва-іранічна (але
не абразліва!) называлі беларусаў-вайскоўцаў, пакрэсліваючы іх даданыя
чалавечыя якасці – надзейнасць, адказнасць, добрасумленства: Бульбаши
– зашибись! [9]. Параўн. да гэтага наступнае выказванне адносна
кантэкстуальнага ўжывання экзоніма хахол: “Нельга лічыць, што слова
хахол ‘украінец’ мае выключна негатыўную канатацыю, бо ў ім
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сканцэнтравана цэлая гама ацэначных значэнняў: ад уласна
зневажальнага да іранічнага і ласкава-добрасуседскага” [10, с. 707].
3. Станоўча-ацэначная рэакцыя выяўляецца ў тым выпадку, калі
носьбіты мовы звяртаюць увагу на вытворную базу слова бульбаш –
назоўнік бульба з пункту гледжання выклікаемых гэтым словам (і яго
дэнантатам) устойлівых станоўчых асацыяцый. Несумненна, у
свядомасці беларусаў слова бульба належыць да ліку этнакультурных
канцэптаў, непарыўна звязаных з гісторыяй, традыцыямі і звычаямі:
“Бульба стала своеасаблівым сімвалам нашай нацыянальнай культуры”
[11, с. 102].
Узнёсла і паэтычна піша пра ролю бульбы ў жыцці беларуса сучасны
беларускі пісьменнік А.Глобус: Беларусь прапахла бульбаю наскрозь. Ад
яе так патыхае гэтай гароднінаю, што беларус нават мяно атрымаў –
бульбаш, і мянушка разраслася да гратэсковай пераназвы краіны –
Бульбарусь. Крыўдаваць і злавацца не выпадае, бо любоў беларуса да
бульбы глыбокая і сакральная. Садзіць бульбу, абганяць бульбу, капаць
бульбу, чысціць бульбу, варыць бульбу – самыя натуральныя заняткі для
беларуса. Ёсць у нас нават свята бульбы. Дзень, калі на стале з’яўляецца
маладая бульба, для беларуса заўсёды святочны [12]. У размешчанай у
Інтэрнэце немудрагелістай жартаўлівай песні бульба таксама
характарызуецца як канцэпт, як “лад жыцця” беларусаў: Ехалі ў
Галандыю Бульбашы спяваць, / Пачалі Яўропу ўсю бульбай частаваць. /
Няма ў свеце лепш нічога дранікаў спячы –/ Гэты смак дапамагае ўсіх
перамагчы. Прыпеў: Бульба – гэта суперклас, абароніць бульба нас / Ад
усякай атыпічнай трасцы. / Бульба – гэта лад жыцця, няма лепей
пачуцця, / Чым паесці смачна бульбы з мясцам [13].
Адказваючы на пытанне аб тым, за што беларусы так шчыра любяць
бульбу, шануюць яе, складальнікі даведніка з адпаведнай назвай
выказваюць наступнае меркаванне: Магчыма, за тое, што гэтая
непараборлівая, спагадлівая, каржакаватая, немудрагеліста-прыгожая
расліна ў нечым падобная і на саміх беларусаў – працавітых,
памяркоўных, талерантных, устойлівых да зменлівасці лёсу [14, с. 5].
Верш Р.Барадуліна “Адам і Ева” прысвечаны беларусам, якія па розных
прычынах былі пераселены ў Сібір. Але і там, у суровай тайзе, на цяжкай
глебе муж і жонка, ашчадна выкарыстаўшы прывезенае з сабой насенне
бульбы, займаюцца сваёй такой адвечнай і звычайнай працай – капаннем
бульбы, якая для іх – значна больш, чым любімая ежа: гэта – сімвал

далёкай радзімы, повязь з продкамі, з роднай зямлёй: Пакуль далёка
спіць залева / І сопкі песцяцца ў тузе, / Яны ўдваіх, Адам і Ева, / Капаюць
бульбу ў тайзе.
Такім чынам, экзаэтнонім бульбаш мае разнастайнае “вымярэнне”,
аднак пры яго ацэнцы варта ўлічваць не суб’ектыўна-палітызаваныя
асацыяцыі, а аб’ектыўныя дадзеныя мовы і адпаведныя этнакультурныя
характарыстыкі. У адрозненне ад іншых экзаэтнонімаў – маскаль, кацап,
хахол, пшэк і пад. – найменне бульбаш мае вытворную базу, цесна
звязаную з пэўнай сакралізацыяй, паэтызацыяй дэнатата – бульбы, і таму
гэтае слова, захоўваючы адценне іранічнай самацэнкі, добразычлівасці,
ніяк не можа лічыцца абразлівай мянушкай.
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Копач О.И. (Минск, БГУ)
ОРИЕНТАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ТОПОНИМНОГО ЗНАКА
И ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
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Функция топонима – называние объектов с целью их разграничения,
дифференциации. Топонимия позволяет нам легко ориентироваться на
местности. В основе нашей классификации топонимии лежит понимание
двухчастной структуры познания мира человеком: в акте номинации
должны присутствовать старое и новое, т.е. ономасиологический базис и
ономасиологический признак. Первый дает отчет об известном,
классифицированном качестве, второй отмечает индивидуальный
признак.
Материалом исследования послужили имена болот (гелонимы)
Беларуси и США, извлеченные из кадастровых справочников [5] и
электронной базы данных [12].
Роль дифференцирующего компонента вследствие первоначального
интереса топонимистов к форме была проигнорирована, а потому
нуждается в реабилитации.
Во-первых, географическое название играет в обществе именно
функцию индивидуализации. Если апеллятивы, т.е. слова общей
лексики, в славянских языках часто определяют свою принадлежность
тому или иному классу слов при помощи суффиксов: синий, синева и
т.д., которые позволяют не только классифицировать единицы, но и
распределить их по позициям в предложении и даже передать
коннотации (чтец, читака, читатель), то имена собственные в любом
случае играют роль субстантивированного члена предложения, а потому
их классифицирующая часть избыточна: ср. Куцькава балота,
Станькава, Юркава. Это в одинаковой мере приложимо как к составным
наименованиям, так и к простым. Даже суффикс-дериватор в топонимии
зачастую по аналогии присоединяется к дифференцирующей части,
лишь подтверждая субстантивный статус онима. Так, по словам
А.М.Селищева, посессивные суффиксы -ов-, -ин- в топонимии
“применяются и в таких названиях, которые не имели значения
принадлежности” [9, с. 73]. То же относится и к остальным
суффиксальным топоформантам. К тому же в славянской топонимии не
существует однозначного соответствия аффикса характеру объекта:
форманты -ка, -iца и др. могут применяться при создании имен любой
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топонимной подсистемы. Топоним Каменка, к примеру, может быть
собственным именем реки, озера, болота или иного объекта местности.
Формально
суффиксальный
компонент
подтверждает
новый
топонимный статус единицы, но, с точки зрения содержания, значение
форманта-дериватора всегда одно и то же – он выражает неоднозначное
указание на принадлежность одной из топонимных подсистем.
Материально выраженный формант может вообще отсутствовать в
названии объекта. В американской топосистеме видимая однозначность
классификатора также не всегда соответствует реальному положению
дел: англ. Dinkins Bay, Greenbriar Pond (названия болот).
Во-вторых, учет особенностей перехода от классифицирующего к
дифференцирующему компоненту дает возможность отграничить
разные по функционально-смысловой нагрузке образования. В
топонимах как функциональных единицах роль дифференцирующего
компонента становится ведущей. К слову, в лингвистике отмечалось, что
лишь дескриптивная часть играет роль собственного имени [8, с. 145].
Обращение к словообразованию в узком смысле (как выявление
материально выраженных морфем, послуживших средством образования
новой единицы) неспособно показать специфику отражения
действительности в сознании человека. Достижению этой цели может
поспособствовать анализ ономасиологический, который понимается не
только как создание сетки семантических моделей, но и как
моделирование процесса создания топонимного знака, изучение
последовательности объективации в нем идеального содержания.
Если “чистое” словообразование разграничивает значимость
корневых и аффиксальных морфем [5, с. 157], то ономасиология
уравнивает их в правах. Ведь роль дифференциатора не всегда играет
словообразовательная основа, а семантическая нагрузка номинативных
средств может быть неравнозначной. В сфере апеллятивной лексики, к
примеру, форманты как изменяют значение производной единицы, так и
только уточняют его. В работах, учитывающих психологическую основу
человеческой деятельности, возникновение суффиксального типа
рассматривается как результат последовательного стяжения сочетания
сначала до сложного слова, а затем до однословного конденсата [6, с. 86;
10, с. 32]. В топонимах суффикс играет роль сжатого до минимума
географического термина-субстантиватора [2, с. 94]. Подтверждение
этому обнаруживается и при диахроническом исследовании: “на
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дотопонимическом этапе существуют только топонимические
эквиваленты, т.е. описательные конструкции, предшествующие
названию” [3, с. 12]. Префиксация в топонимике обычно определяется
как лексикализация словоформы [4, с. 155]. И хотя в дальнейшем
“повторяющиеся психические процессы
начинают протекать
автоматически” [11, с. 28], само появление словообразовательного
средства свидетельствует о расчленении первоначально синкретичного
восприятия объекта / явления [7, с. 123].
Неравнозначность смысла разных морфем заставляет нас обратиться
не только к семантике конкретных гелонимных основ, но и к смысловой
структуре, создаваемой на уровне ономасиологии. Критерий ее
определения – характер взаимодействия ономасиологических базиса и
признака номинативной единицы. Он оказывается различным в разных
названиях (англ. the Bog, Beaver Bog, Jones Big Swamp; бел. Балота,
Тураўскае балота, Малое Галынскае), поэтому закономерным видится
выделение особого ономасиологического уровня, свободного от прямого
воздействия семантики или синтаксиса.
Этот шаг позволяет увидеть не только факт раздельного
существования корневых и служебных морфем, но и отношения,
которые существуют между классификатором и дифференциатором
топонима на категориальном уровне. Таким образом, если объект
исследования семантики названий водных объектов определяется
А.П.Ванагасом как “то специфическое значение гидронима, которое он
имел в момент своего образования” [1, с. 29], то ономасиологический
анализ топонимии можно определить как выявление типов смысловых
структур, осуществляющих связь между двумя представлениями об
объекте, – старым и нерасчлененным, с одной стороны, и новым,
дискретным – с другой.
Именно дифференциатор позволяет говорить о топониме как о
самостоятельном языковом знаке, способном отграничивать одну
реалию от другой. Однако и в пределах “однофункциональных”
собственных имен дифференциация осуществляется разными путями в
отношении как формы, так и содержания единицы. В гелонимах
встречаются:
1) единицы, в которых принадлежность системе собственных имен
болот никак не выражена языковыми средствами: the Marsh, Flynns Lake;
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2) единицы, в которых встречается непосредственное (английский
язык) или опосредованное (славянские языки) указание на характер
объекта, подвергнутого номинации. В этой группе имен принадлежность
к гелонимии выражена посредством слов-морфем: англ. Big Lagoon
Marsh, Vestals Swamp, бел. Вiтгенштэйнаўскае балота и др. – или при
помощи неоднозначных славянских формантов: бел. Белiца, Бярозавiк и
др.;
3) единицы, в которых названия двух и более прилегающих друг к
другу объектов имеют общую часть, равную единицам двух
вышеописанных
групп,
и
отличаются
только
морфемойдифференциатором. Уточнение информации способно происходить
исключительно в межгелонимном взаимодействии в случаях, когда
морфемный состав названий объектов совпадает: англ. Dover Swamp >
Great Dover Swamp, бел. Куп’е > Вялiкае Куп’е.
Безусловно значимому формальному распределению гелонимов
соответствуют прозрачные гносеолого-функциональные причины
(субфункции): 1) новый оним способен ориентировать нас, даже не
объявляя статуса нового объекта, обозначенного именем (назовем эту
субфункцию топонимного знака нуль-координацией); 2) он может
выделять особенности нового объекта среди всех наименований
языковой системы (системная координация); 3) собственное имя
выявляет отличия одной единицы подсистемы от другой
(внутриподсистемная – в нашем случае внутригелонимная –
координация).
Таким образом, единая ориентационная функция топонима варьирует
и составляет 3 различных способа формирования плана содержания
топонимных единиц.
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Круталевіч М.М. (Мінск, БДПУ)
АБ НЕКАТОРЫХ ПРЫНЦЫПАХ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАГА
АНАЛІЗУ ЛЕКСІКІ ПОМНІКАЎ ПІСЬМЕНСТВА
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Найбольш распаўсюджаныя, агульнапрынятыя ў лінгвістыцы паняцці
і прынцыпы словаўтварэння (дэрываталогіі) у сучасным мовазнаўстве
часам інтэрпрэтуюцца неадназначна і абумоўліваюць некалькі рознае
тлумачэнне таго ці іншага фактычнага матэрыялу. Асабліва такая з’ява
характэрная для гістарычнага (дыяхранічнага) словаўтварэння. Пры
словаўтваральным аналізе лексікі помнікаў пісьменства ўзнікаюць
пэўныя праблемы, звязаныя з падыходамі да такога аналізу.
Апісанне сістэмы словаўтварэння, як вядома, грунтуецца на
выдзяленні і характарыстыцы словаўтваральных (дэрывацыйных) тыпаў,
якія з’яўляюцца “асноўным, цэнтральным паняццем словаўтварэння,
асноўнай яго “ячэйкай” [2, с. 5], “асноўнай, важнейшай адзінкай
словаўтваральнай сістэмы, ядром яго вывучэння” [9, с. 143]. Вядомыя
шматлікія
азначэнні
словаўтваральнага
тыпу
(А.А.Земская,
В.М.Хахлачова, В.М.Немчанка, Л.М.Шакун, П.П.Шуба і інш.) абагулены
У.У.Лапаціным і І.С.Улуханавым у выданні “Русская грамматика”: “Гэта
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схема пабудовы слоў пэўнай часціны мовы, абстрагаванай ад канкрэтных
лексічных адзінак, якія характарызуюцца: а) агульнасцю часціны мовы
непасрэдна матывуючых слоў і б) фармантам, тоесным у матэрыяльных і
семантычных адносінах” [10, с. 135]. Такое азначэнне сыходзіць перш за
ўсё са спецыфікі найбольш распаўсюджанага ў мове афіксальнага
(марфемнага) словаўтварэння, на што справядліва ўказваюць некаторыя
даследчыкі ў спецыяльнай літаратуры [11, с. 17]. Паколькі пры аналізе
вытворных часцей за ўсё прыходзіцца мець справу з афіксальнымі
ўтварэннямі, паняцце словаўтваральнага тыпу не выпадкова набывае
значэнне асноўнага цэнтральнага паняцця словаўтварэння ў цэлым.
Здавалася, выпрацаванае на паслядоўна навуковай аснове паняцце
словаўтваральнага (дэрывацыйнага) тыпу павінна было б выключыць
розныя разыходжанні пры непасрэднай класіфікацыі (дыферэнцыяцыі)
вытворных. На практыцы, аднак, атрымліваецца некалькі інакш па
прычыне таго, што да гэтага часу існуюць некаторыя разыходжанні ў
разуменні словаўтваральнага значэння, яго ўзаемаадносін з лексічным і
граматычным значэннямі [6, с. 198]. Г.С.Зянкоў у сваёй рабоце,
прысвечанай пытанням тэорыі словаўтварэння, зазначае: “Адсутнасць
строгіх крытэрыяў для адмежавання словаўтваральнага значэння ад
лексічнага на практыцы прыводзіла да адвольнага выдзялення велізарнай
колькасці структурна-семантычных “тыпаў”, якія ўзводзіліся ў ранг
словаўтваральных адзінак”. І далей, спасылаючыся на Н.Д.Аруцюнаву,
ён працягвае: “Словаўтваральная канструкцыя змяшчае ў сабе толькі
абагуленую семантыку ўтвараемага слова” [4, с. 35 – 36]. З такім
разуменнем словаўтваральнага значэння, відаць, нельга не пагадзіцца.
Аднак, калі яго разумець даволі шырока, то ў адзін словаўтваральны тып
можна будзе ўключыць вельмі далёкія паводле сваёй семантыкі
вытворныя: марак, рыбак, дзівак і туляк, сібірак, пермяк або вядзьмак, а
таксама вятрак, смаляк, мядзяк, вапняк і пад. Шматлікія даследчыкі
лічаць мэтазгодным выдзяляць словаўтваральныя тыпы з улікам больш
канкрэтных значэнняў. На гэта звяртае ўвагу, у прыватнасці,
У.І.Максімаў, які заўважае: “З вялікай доляй пэўнасці можна вылучыць
наступныя
дэрывацыйныя
значэнні
ў
старажытнага
суф.
-ин(а), які спалучаецца з прыметнікамі: прадметнае, рэчыўнае,
прасторавае, адцягненай прыкметы, падатку, зборнае. З кожным з гэтых
значэнняў ён утварае асобны словаўтваральны тып” [8, с. 60]. Падобнае
меркаванне знаходзім і ў манаграфіі П.У.Сцяцко: “Напрыклад, услед за
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іншымі даследчыкамі мы лічым неапраўданым уключаць у адзін
словаўтваральны
тып
семантычна
разнародныя
дэрываты,
аб’ядноўваючы іх надта агульным значэннем” [12, с. 12]. На
неабходнасць улічваць прыватныя словаўтваральныя значэнні ўказваюць
таксама А.Д.Звераў пры класіфікацыі прыметнікаў [3, с. 35] і некаторыя
іншыя. На наш погляд, улічваць прыватныя словаўтваральныя значэнні
неабходна, але нельга атаясамліваць іх з агульнымі словаўтваральнымі
значэннямі і на падставе гэтага выдзяляць вялікую колькасць
дэрывацыйных тыпаў. Пры вызначэнні словаўтваральнага тыпу, відаць,
неабходна кіравацца ні прыватнымі (блізкімі да лексічнага) значэннямі,
ні дастаткова шырокімі семантычнымі рамкамі. Напрыклад, у
адпаведнасці з прыватнымі значэннямі ‘прыналежнасць асобы іншай
асобе паводле падпарадкаванасці (слуга Мамоничов) і паводле сваяцтва
(Ондреев сын)’ адрозніваюць семантычныя падтыпы ў межах аднаго
словаўтваральнага тыпу. Аднак, нельга ўключаць у адзін
словаўтваральны тып адсубстантыўныя прыметнікі, аб’яднаныя
шырокім агульным значэннем адноснасці: железный, сермяжный і
бронный, збройный. Тут могуць быць выдзелены словаўтваральныя
значэнні ‘які складаецца, зроблены з таго, што названа матывуючым
словам’ і ‘які ўтрымлівае, мае тое, валодае тым, што названа
матывуючай асновай’, і адпаведна два словаўтваральныя тыпы. Апісанне
субстантыўнага словаўтварэння заснавана перш за ўсё на строгім
размежаванні асабовых і неасабовых назоўнікаў з далейшай іх
структурна-семантычнай дыферэнцыяцыяй. Такім чынам, мы поўнасцю
падзяляем думку П.У.Сцяцко: “Калі групы структурна аднародных слоў
даюць магчымасць вылучыць розныя словаўтваральныя значэнні, то гэта
можа быць падставай для прызнання асобных словаўтваральных тыпаў”
[12, с. 12]. Тым не менш, пры выдзяленні словаўтваральных тыпаў не
заўсёды ўдаецца пазбегнуць суб’ектывізму, паколькі межы паміж тыпамі
і падтыпамі часам бываюць невыразныя.
З улікам марфаналагічных з’яў на марфемным шве ў межах
словаўтваральных тыпаў выдзяляюцца структурныя мадэлі, хоць часам і
цяжка ўстанавіць дакладную дэрывацыйную мадэль. Адной з прычын
гэтага з’яўляецца тое, што не заўсёды ўдаецца вызначыць утваральную
аснову на тым ці іншым сінхронным зрэзе. Перш за ўсё гэта выпадкі з
так званай двайной і больш суаднесенасцю (множнасцю
словаўтваральнай матывацыі, множнасцю словаўтваральнай структуры,
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шматвытворнасцю), г.зн. выпадкі, калі вытворнае слова з адным і тым
самым значэннем можа быць суаднесена і паводле формы і сваім
зместам з рознымі ўтваральнымі асновамі. Множнасць словаўтваральнай
матывацыі, паводле назіранняў даследчыкаў, дастаткова шырокая з’ява ў
мове і тлумачыцца яна тым, што “слова звычайна ўваходзіць у сістэму
разнастайных фармальна-семантычных суадносін” [7, с 13]. Аднак,
наўрад ці справядліва прыпісваць усім падобным словам множнасць
словаўтваральнай структуры як пастаянную ўласцівасць незалежна ад
канкрэтных ужыванняў. Бо не трэба забывацца аб полісеміі і аманіміі
вытворных. Пры аманіміі мы маем справу з рознымі словамі, кожнае з
якіх у плане зместу мае сваю дэрывацыйную структуру, свой шлях
словаўтварэння. Пры гэтым няма сэнсу гаварыць пра варыянты афіксаў.
Тут – розныя афіксы, якія адлюстроўваюць не розны марфемны склад
слова, а розныя шляхі дэрывацыі. Як зазначае П.У.Сцяцко, упершыню ў
рускім мовазнаўстве на аманімію словаўтваральнай структуры (формы)
звярнуў увагу Р.В.Вінакур і праілюстраваў яе на прыкладзе слова
учительство. Ён вызначыў структуру слова ў залежнасці ад значэння
дваяка: учи-тельство (абазначае занятак і суадносіцца з дзеясловам
учить) і учитель-ство (выступае са зборным значэннем і суадносіцца з
назоўнікам учитель) [12, с. 16]. М.М.Шанскі пры аналізе слова
стяжательство таксама ў залежнасці ад значэння суадносіць яго то з
дзеясловам, то з назоўнікам і адпаведна гэтаму выдзяляе ў ім
структурныя часткі стяжа-тельств(о) і стяжа-тель-ств(о) [13, с. 2122]. Аднак У.У.Лапацін і І.С.Улуханаў наконт дваістасці
словаўтваральнай структуры паказанага слова выказваюць некалькі
іншы пункт гледжання, які таксама мае важкія падставы. Яны
заўважаюць: “Рашэнне пытання, відавочна, такое: не “або тое, або іншае
чляненне”, а “і тое, і іншае адначасова” [7, с. 13]. Аналагічную структуру
вытворных можна вылучыць і ў іншых падобных словах.
Розныя крытэрыі аналізу, такім чынам, прыводзяць да розных
вынікаў. Прычым апошні пункт гледжання, відаць, правамерны толькі
пры
сінхронна-дыяхронным
падыходзе
да
пытання.
Мы
прытрымліваемся думкі тых даследчыкаў, якія лічаць, што сінхроннае
апісанне словаўтварэння павінна дапускаць адзінкавасць матывацыі,
аднавытворнасць. “Уяўленне аб шматвытворнасці асобных дэрыватаў
вызываецца, па-першае, недастатковай глыбінёй словаўтваральнага
аналізу, па-другое, адначасовым прымяненнем сінхроннага і
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дыяхроннага падыходаў да ўстанаўлення накірунку вытворнасці” [11, с.
11]. Аднак і ў такіх выпадках узнікаюць цяжкасці. Як вядома, пакуль
яшчэ недастаткова зроблена для выпрацоўкі методыкі (крытэрыя)
вызначэння накірунку вытворнасці, не распрацаваны агульныя асновы
гэтай методыкі. Яе выпрацоўцы і садзейнічае выяўленне прыватных
заканамернасцей выражэння накірунку вытворнасці ў розных тыпах
словаўтваральных карэляцый. Спробу сфармуляваць агульныя правілы
вызначэння накірунку сінхроннай словаўтваральнай вытворнасці для
магчымых тыпаў дэрывацыйных пар зрабіў, у прыватнасці,
В.М.Немчанка: “Сінхранічна вытворным лічыцца той член
словаўтваральнай пары, які адпавядае наступным умовам: з’яўляецца
больш складаным (матываваным) як у фармальным, так і ў семантычных
адносінах…; з’яўляецца больш складаным (матываваным) у фармальных
адносінах пры роўнай семантычнай складанасці (узаемнай семантычнай
матываванасці)…; з’яўляецца больш складаным (матываваным) у
семантычных адносінах пры аднолькавай фармальнай складанасці… У
словаўтваральных парах, члены якіх валодаюць аднолькавай фармальнай
і семантычнай складанасцю, сінхранічна вытворным лічацца абодва
члены” [9, с. 111]. Аднак і гэтыя правілы не ў стане ахапіць усіх
магчымых узаемаадносін паміж суадноснымі словаўтваральнымі парамі.
Пры ўстанаўленні накірунку вытворнасці неабходна перш за ўсё
ўлічваць месца гэтага дэрывата ў шэрагу аднатыпных яму паводле
структуры ўтварэнняў, г.зн. структурную аналогію, семантычную
матываванасць і фармальны паказчык вытворнасці. У выпадку
разыходжання семантычнай і фармальнай вытворнасці, калі фармальны і
семантычны крытэрыі супярэчаць адзін аднаму, на пярэдні план павінна
выходзіць структурная аналогія дэрывата. Пры патэнцыяльнай
магчымасці поліматывацыі перавагу неабходна аддаваць адной якойнебудзь матывацыі, улічвацца найбольш тыповыя фармальнасемантычныя суадносіны вытворнага слова з утваральным. Магчымасць
іншых суадносін павінна агаворвацца.
Для вызначэння вытворнасці, словаўтваральнай члянімасці слоў
дастатковым крытэрыем з’яўляецца правіла Р.А.Вінакура аб тым, што
слова можа лічыцца вытворным, пакуль з ім суадносіцца слова
невытворнае, г.зн. пакуль яно суадносіцца са словам, ад якога ўтворана.
Часам, аднак, бывае цяжка ўстанавіць, ці захоўваюцца яшчэ сувязі паміж
вытворным і ўтваральным або яны ўжо страчаны, паколькі са словамі з
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цягам часу адбываюцца розныя змяненні з семантыкай, фаналагічнай і
марфемнай будовай, словаўтваральнай структурай. Ілюстрацыяй такіх
змяненняў, напрыклад, могуць быць словаўтваральныя сувязі лексемы
дар: “…агульнаславянская лексема дар на працягу станаўлення сваёй
дэрывацыйнай структуры прайшла некалькі этапаў. Прыкладна да канца
ХVІ ст. яна ўваходзіла ў словаўтваральны ланцужок як вытворная і
ўтваральная: Да-(Ти) → Да-р-ъ → Дар-и-(Ти), з канца ХVІ ст. – выступае
толькі ў якасці ўтваральнай: Дар-ъ → Дар-и-(Ти), а ў сучаснай
беларускай мове пасля змены накірунку дэрывацыйнай матывацыі зноў
стала вытворнай: дар/ы/-(ць) → дар-ø-□” [5, с. 401]. Таму непасрэдны
аналіз структуры слова не заўсёды дазваляе паслядоўна прытрымлівацца
прынцыпу сінхроннага апісання словаўтварэння, прыходзіцца звяртацца
і да гісторыі слова.
Зварот да сінхраніі і дыяхраніі пры аналізе будовы слова, на жаль, не
дазваляе пазбегнуць змяшэння словаўтваральнага і марфемнага аналізаў,
бо сціраюцца межы іх прымянення. З цягам часу асобныя словы
становяцца невытворнымі, але яшчэ члянімымі на марфемы. Дакладную
мяжу паміж невытворнасцю, але члянімасцю слова правесці не заўсёды
ўдаецца. Прыходзіцца спецыяльна агаворваць такія выпадкі (напрыклад:
дар, знак, отец і пад.). Гэта адносіцца таксама і да слоў са звязанымі
каранямі і ўнікальнымі марфемамі – карнявымі, афіксальнымі тыпу
кажух і пад.
З пэўным колам праблем прыходзіцца сутыкацца і пры
дэрывацыйным аналізе запазычаных слоў. Тут таксама не заўсёды
ўдаецца размежаваць вытворныя, якія ўтвораны непасрэдна ў
старабеларускай мове на базе запазычаных слоў, і вытворныя,
запазычаныя ў гатовым выглядзе. Першыя з іх з’яўляюцца неад’емнай
часткай словатворчасці ў беларускай мове, другія ўключаюцца ў яе
словаўтваральную сістэму толькі пры пэўных умовах, г.зн. у выпадку іх
адаптацыі. Таму ўзнікае пытанне аб тым, як праводзіць словаўтваральны
аналіз запазычаных слоў, якія складаюць неаднародныя паводле ступені
засвоенасці старабеларускай мовай групы. Сярод іх адрозніваюцца: а)
запазычанні, якія поўнасцю прыстасаваліся да фанетычнай і
граматычнай сістэмы старабеларускай мовы і адрозніваюцца высокай
ступенню семантычнай асіміляцыі, выконваюць, як і спрадвечна
беларускія словы, аднолькава актыўную камунікатыўную функцыю; б)
запазычанні, якія ўзніклі на базе агульнаславянскага карняслова, але
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адрозніваюцца няпоўнай граматычнай адаптацыяй; в) запазычанні з
характэрнымі для мовы-крыніцы фанетычнымі асаблівасцямі; г) так
званыя семантычныя запазычанні.
Пры словаўтваральным аналізе запазычанняў, як правіла, не
выклікаюць складанасцей толькі поўнасцю засвоеныя словы, што
ўключаны ў агульную дэрывацыйную сістэму старабеларускай мовы.
Усе астатнія запазычанні патрабуюць, на наш погляд, індывідуальнага
падыходу. У кожным канкрэтным выпадку прыходзіцца ўлічваць: 1)
наяўнасць, ужыванне ў старабеларускай мове непасрэдна ўтваральнага
слова; 2) магчымасць выкарыстання той або іншай дэрывацыйнай мадэлі
для ўтварэння новых слоў на ўласна беларускім моўным матэрыяле.
Улік гэтых умоў дазваляе, напрыклад, разглядаць запазычанае
вытворнае назвиско як факт дэрывацыйнай сістэмы старабеларускай
мовы. Такі вывад заснаваны на тым, што ў адным шэрагу з гэтым
вытворным ужывалася слова назва, а само вытворнае ўзнікла па вядомай
у той час мадэлі “назоўнік + суфікс -иск-”. Як адзначае А.М.Булыка, гэта
словаўтваральная мадэль была выкарыстана старабеларускімі кніжнікамі
і пры ўтварэнні назоўніка сукманиско (ад сукманъ) [1, с. 243].
Словаўтваральны аналіз варта праводзіць і для тых запазычаных
вытворных, якія зафіксаваны ў беларускім пісьменстве раней, чым іх
утваральныя, а таксама тыя, якія не мелі ў беларускай мове ўтваральных
асноў, магчыма, у сувязі з адсутнасцю ў старабеларускіх пісьмовых
крыніцах адпаведнага кантэксту. Акрамя таго, мы лічым мэтазгодным
гаварыць аб словаўтваральнай структуры ўсіх астатніх запазычанняў,
аднак не ўключаць іх у дэрывацыйную сістэму старабеларускай мовы
(гэта адносіцца ў першую чаргу вытворных з унікальнымі марфемамі).
Улік і такіх утварэнняў дазваляе вызначыць у цэлым месца вытворных у
тым ці іншым помніку пісьменства.
Такім чынам, дыяхронны падыход да словаўтваральнага аналізу дае
магчымасць выявіць паслядоўнасць структурна-семантычных змяненняў
слоўнікавага запасу, прасачыць функцыянаванне слоў на працягу ўсяго
гістарычнага развіцця мовы, растлумачыць шматлікія факты сучаснай
мовы.
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Куліковіч У.І., Ялоўская Э.А. (Мінск, БДТУ, БДУ)
УЛАДЗІМІР ДУБОЎКА АБ ПЫТАННІ ПАХОДЖАННЯ
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Першыя спробы асэнсавання беларускай мовы як мовы самастойнай і
незалежнай, першыя гіпотэзы яе паходжання і развіцця з’явіліся ў
мовазнаўстве яшчэ ў дарэвалюцыйны перыяд, калі на хвалі
рамантычнага захаплення вуснай народнай творчасцю пачалі вывучацца
асаблівасці нацыянальных моў беларускага і ўкраінскага народаў, праўда
з мэтамі, далёкімі ад папулярызацыі гэтых моў. “Вывучэнне беларускай
гаворкі, – пісаў В.К.Стукаліч, – патрэбна для складання поўнага слоўніка
рускай мовы, для распрацоўкі яе гісторыі і правільнай яе граматыкі, для
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разумення старажытных тэкстаў... Для таго, каб навучыцца разумець
народ” [10, с.7].
Ужо тады, як сведчыць аналіз работ, прысвечаных гэтай праблеме,
сярод даследчыкаў-мовазнаўцаў выразна акрэсліліся два погляды
адносна глотагенезу і развіцця беларускай мовы. Адны навукоўцы
(А.Патабня, А.Сабалеўскі, А.Шахматаў, Я.Карскі) у якасці зыходнай
базы для фарміравання беларускай мовы разглядалі старажытнарускую
мову, якая лічылася агульнай мовай усходніх славян. Так, акадэмік
Я.Карскі, называючы беларускую мову “западнорусским наречием”
адзначаў, што “менавіта яно ўвабрала ў сябе ўсе рысы, якія
характарызуюць агульнарускую мову, ды яшчэ асаблівасці, якія
належаць выключна мясцовым народным гаворкам” [5, с. 49].
Другія даследчыкі, сярод якіх былі рускія і ўкраінскія гісторыкі,
этнографы, фалькларысты М.Пагодзін, М.Кастамараў, У.Антановіч,
К.Гамалія, А.Пыпін і іншыя, лічылі, што тры ўсходнеславянскія мовы, у
тым ліку і беларуская, выдзеліліся непасрэдна з прамовы
агульнаславянскай, што этнічныя асаблівасці беларусаў бяруць вытокі ад
сваіх папярэдніх плямёнаў, “што духоўная культура беларусаў ёсць з’ява
самабытная, у якой побач з агульным да іншых, галоўным чынам да
рускай, украінскай і польскай культур, усё ж значна больш свайго,
асаблівага, адметнага, што выдзяляе яе з блізкароднасных суседніх
культур” [7, с.16].
Адсутнасць адзінства поглядаў на паходжанне беларускай мовы ў
дарэвалюцыйны перыяд абумовіла вылучэнне гэтай праблемы ў якасці
адной з важных і актуальных у беларускім гістарычным мовазнаўстве ў
20-я гг. XX ст., ад вырашэння якой залежала не толькі далейшае развіццё
нацыянальнай навукі аб мове, але і грамадска-палітычная сітуацыя ў
краіне, тэмпы беларусізацыі. Беларускім даследчыкам неабходна было ў
кароткі тэрмін вызначыць сваё стаўленне да ўжо існуючых дзвюх гіпотэз
ці прапанаваць навукова абгрунтаваную трэцюю.
Большасць нацыянальных дзеячаў культуры 20-х гг. ХХ ст. (П.Бузук,
В.Доўнар-Запольскі, Я.Лёсік, В.Ластоўскі, С.Некрашэвіч, Я.Станкевіч)
падтрымалі з пэўнымі ўдакладненнямі другі пункт гледжання на
паходжанне беларускай мовы. На падставе аналізу моўных фактаў яны
даводзілі, што беларуская мова ў старажытнасці займала цэнтральнае
становішча ў славянскім свеце і магла сфарміравацца незалежна ад
старажытнарускай мовы. “Беларусы вядуць свой род, – пісаў Я.Лёсік – ад
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старажытных плямён Крывічоў і Дрыгвічоў, каторыя, павэдлуг
гістарычных даследзін, першыя палажылі пачатак дзяржаўнасці сярод
славянскіх плямён, што рассяліліся па ўсходняй Еўропе і першыя дасталі
найменне рускіх” [6, с. 308]. П.Бузук у сваім дакладзе “Становішча
беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў”, прачытаным на
акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі ў
лістападзе 1926 г. указваў, што ўзнікненне галоўных фанетычных і
марфалагічных рыс, характэрных для беларускай літаратурнай мовы,
было канчаткова завершана ўжо да XIII ст., “г. зн. прыблізна тады, калі
сформаваліся і іншыя славянскія мовы” [8, с.86]. “Тыя самыя
асаблівасьці языковыя, – сцвярджаў Я.Станкевіч, – супольныя ў
Беларусаў ізь іншымі Славянамі, сьведчаць, што беларускі язык
беспасярэдне выдзяліўся зь языка праславянскага, значыцца, што ня
было пары прамежкавай паміж праславянскай і беларускай” [9, с.1].
Але не гіпотэза Я.Станкевіча, а погляд А.Шахматава, падтрыманы
Я.Карскім і Я.Воўк-Левановічам і распрацаваны ў працах Ф.Філіна,
набыў усеагульнае прызнанне ў савецкім мовазнаўстве. Паводле
назіранняў Л.Шакуна, з 30-х гг. гэты погляд паслядоўна перадаецца ў
працах беларускіх вучоных, “паколькі ніякія адхіленні ад яго не
дапускаліся” [12, с.241], што, безумоўна, падтрымлівала ідэю адзінства
вытокаў усходнеславянскіх народаў. Канцэпцыю аб агульных вытоках у
развіцці ўсходнеславянскіх моў – старажытнарускай мовы, якая
выдзелілася з агульнаславянскай моўнай асновы ў VIII – IX стст., калі
адбыўся працэс складвання адзінства ўсходніх славян і зліццё
рэгіянальных моўных асаблівасцей, многія падтрымліваюць і цяпер, як у
Беларусі, так і за яе межамі.
У.Дубоўка ў сваіх лінгвістычных артыкулах 20-х гг. ХХ ст. выявіў
прыхільнасць да канцэпцыі Я.Лёсіка, Я.Станкевіча і іншых
нацыянальных даследчыкаў, якія лічылі, што беларусы здаўна жывуць у
межах сваёй тэрыторыі, што аснову беларускай народнасці і яе мовы
склалі дрыгавічы, радзімічы і крывічы. “Беларуская мова, – адзначаў
паэт, – як самастойная мова, сфармавалася пры пачатку XII ст. У
ўтварэньні яе прынялі ўдзел тры славянскія плямёны: крывічы,
дрэгавічы і радзімічы. Бліжэйшымі суседзямі на працягу ўсяго
гістарычнага жыцьця нашага былі: расейцы, палякі, літоўцы, латышы і
ўкраінцы. Крыху пасьля зьявіліся цыганы, татары, яўрэі” [4, с.170].
Перыядам росквіту, хуткіх тэмпаў развіцця і ўзбагачэння беларускай
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мовы пісьменнік лічыў XII – ХVI стст., чаму, на яго погляд, спрыяла
дзяржаўная незалежнасць. “Пра стан мовы таго часу, – пісаў ён, – нам
сведчаць ня толькі помнікі літаратурныя, дакумэнты і г. д., але сведчаць і
запісы сучаснікаў. У “Маладой Беларусі” (СПБ) перад рэволюцыяй
друкаваўся фрагмэнт з ліста папскага нунцыя за 1501 г., у якім ён
тлумачыў прыгажосьцю і апрацаванасьцю беларускае мовы тое, што яна,
а ня літоўская, была дзяржаўнай мовай у Вялікім Княстве Літоўскім” [4,
с. 170].
Для У.Дубоўкі не было сумненняў у тым, што беларуская мова мае
незалежную ад рускай мовы старажытную гісторыю, якую неабходна
адпаведным чынам вывучыць і асэнсаваць. Аднак у працэсе барацьбы з
так званым беларускім буржуазным нацыяналізмам з канца 20-х гг. ХХ
ст. погляды, якіх прытрымліваўся пісьменнік, былі аб’яўлены
нацыяналістычнымі, шкодніцкімі і забаронены ў межах былога
Савецкага Саюза.
На сучасным этапе развіцця гістарычнай і мовазнаўчай навукі
канцэпцыя паходжання беларускай мовы, якую падтрымліваў У.Дубоўка
і іншыя дзеячы ў 20-я гады XX ст., знаходзіць усё больш і больш
прыхільнікаў. На беспадстаўнасць сцвярджэння аб існаванні адзінай
старажытнарускай народнасці і адзінай старажытнарускай мовы звярталі
ўвагу ў сваіх публікацыях гісторыкі У.Арлоў, М.Ермаловіч, Л.Лыч,
В.Чаропка, Г.Штыхаў, пісьменнік І.Ласкоў і іншыя. “Летапісы ўказваюць
нам, – піша В. Чаропка, – на неаднароднасць усходніх славян. Так, да
1018 г. як пра асобны народ летапісы кажуць пра наўгародскіх славенаў,
да 1127 – пра крывічоў, да 1149 – пра дрыгавічоў, да 1169 – пра
радзімічаў, да 1183 – пра северанаў, да 1197 – пра вяцічаў... Як бачым, за
сорак гадоў да нашэсця на Усходнюю Еўропу татара-мангольскіх орд
яшчэ працягваўся працэс распаду племянной сістэмы. Дык што, сур’ёзна
лічыць, што за гэтыя сорак гадоў і склалася старажытнаруская
народнасць? Вядома, ненавуковы доказ – сцвярджэнне, што ва ўсходніх
славян была адзіная мова” [11, с.129-130].
У беларускай і замежнай мовазнаўчай літаратуры таксама
падвяргаецца сумненню факт існавання старажытнарускай мовы як
прамовы ўсходніх славян, а час фарміравання ўласна беларускіх
асаблівасцей указваецца прыкладна той, які называў У.Дубоўка. Так,
вучоныя, у прыватнасці В.Мартынаў, Р.Піўтарак і іншыя, на падставе
гістарычных дадзеных розных навук прызнаюць дагістарычны этап у
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развіцці беларускай мовы, калі маглі ўзнікнуць зафіксаваныя пазней яе
асаблівасці. “У працэсе адасаблення, перакрыжавання, перасячэння
старажытных славянскіх ізаглос, – адзначае А.Яновіч, – у IX – X стст.
фарміравалася зона беларускага этнасу на базе плямён драўлян,
дрыгавічоў, радзімічаў і смаленска-полацкіх крывічоў” [13, с.13].
Неадназначна
ў
дарэвалюцыйным
і
паслярэвалюцыйным
мовазнаўстве трактавалася і каштоўнасць розных гістарычных помнікаў
пры вывучэнні фанетычных, лексічных, граматычных асаблівасцей
беларускай мовы. А.Шахматаў, Б.Ляпуноў, Я.Будэ аддавалі перавагу
помнікам свецкага характару. А.Сабалеўскі, Я.Карскі, М.Карынскі і інш.
у некаторых выпадках лічылі царкоўныя помнікі больш каштоўнымі і
значнымі. Я.Воўк-Левановіч, прызнаючы вартасць і свецкіх, і царкоўных
матэрыялаў, аддаваў перавагу толькі рукапісным і толькі тым, якія
напісаны на тэрыторыі ўласна Беларусі [3, с. 56 – 59].
У.Дубоўка, не адмаўляючы важнасці вывучэння розных рукапісаў,
пералічаных у працах Я.Ваўка-Левановіча, М.Доўнар-Запольскага,
Я.Карскага, В.Ластоўскага, аддаваў перавагу кітабам – кнігам, напісаным
на беларускай мове арабскім пісьмом, якія вядомы на тэрыторыі
Беларусі з XIV ст. Абапіраючыся на нешматлікія на той час апісанні
гэтых помнікаў Я.Карскім, I.Луцкевічам, А.Шлюбскім, В.Вольскім, дзе
адзначалася, што “арабская транскрыпцыя з вялікім поспехам перадае
асаблівасці беларускай літаратурнай мовы ў шмат якіх выпадках нават
лепш за кірыліцу і лацінку” [2, с.18], У.Дубоўка падкрэсліваў, што мова
кітабаў у выніку сумеснага пражывання татараў з беларусамі,
пачынаючы з XIV ст., вельмі блізкая да беларускай народнай мовы і
істотна адрозніваецца ад мовы старажытных беларускіх пісьмовых
помнікаў. “Агульна-вядомым, – пісаў ён, – стаў і факт перакладу
беларускімі татарамі шмат якіх кніг з арабскай на беларускую мову,
пісаных толькі арабскімі літарамі. Гэтыя выданні, на вялікі жаль, не
агалошаныя поўнасцю, з’яўляюцца самым каштоўным матар’ялам для
даследавання старой мовы, бо бадай ня маюць уплываў царкоўнаславянскіх, а поўнасцю пабудованы на аснове народнай, перадаючы
нават асаблівасьці гукавыя (дзеканьне і г.д.)” [4, с. 178].
Слушнасць меркаванняў У.Дубоўкі пацвердзілі вынікі пазнейшых
даследаванняў кітабаў А.Антановічам, У.Белічам, І.Канапацкім,
В.Несцяровічам і інш. Паводле прызнання гэтых даследчыкаў,
пісьмовыя помнікі, звязаныя сваім паходжаннем з татарамі, маюць
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вялікае значэнне для беларускага літаратуразнаўства і мовазнаўства, бо
пашыраюць наша ўяўленне пра старую беларускую пісьменнасць, даюць
многа новых карысных фактаў аб суадносінах беларускай літаратурнай
мовы і жывой народнай гаворкі на розных этапах развіцця, аб
фанетычных і лексічных асаблівасцях беларускіх мясцовых гаворак. “У
тэкстах кітабаў, – піша В.Несцяровіч, – адлюстравалася беларуская
лексіка (спрэчка, заранак, прысмакі, згода, гадаваць), фразеалогія (як
вокам мігнуць, як слова сказаць, на свет пусціць, на ногаць (пазногаць,
паўногця), шлюб браць), беларускі сінтаксіс (пайшоў па прароцкую душу,
дзякаваць таварышу). З дапамогай арабскай графікі, дастасаванай да
беларускай фанетыкі, больш дакладна, у параўнанні з кірылаўскімі
пісьмовымі помнікамі, перадаюцца некаторыя гукавыя асаблівасці
беларускай мовы, у першую чаргу дзеканне і цеканне, разнастайныя
асіміляцыйныя змяненні, паколькі і ў арабскай графіцы былі розныя
літары для абазначэння парных гукаў, напрыклад, с – с’, з – з’, д – дз, т –
ц’: на сьвеце, зь вечара, зьнік, вернасьць, дзьверы” [1, с. 261 – 262].
Вывады.
1. Канцэпцыя паходжання беларускай мовы, якую прапагандаваў
У.Дубоўка ў 20-я гг. XX ст., не адпавядала афіцыйна прынятай
канцэпцыі. У ёй аспрэчвалася адзінства вытокаў усходнеславянскіх
народаў і іх моў, інтэрпрэтавалася ўзнікненне і далейшае развіццё
беларускай мовы як мовы адметнай і самабытнай.
2. Гіпотэза У.Дубоўкі грунтавалася на поглядах той нешматлікай
нацыянальнай інтэлігенцыі, хто сваімі даследаваннямі закладваў
падмурак айчыннага мовазнаўства.
3. Выбар пісьменнікам кітабаў у якасці адных з асноўных крыніц
вывучэння беларускай мовы сведчыць пра яго навуковую
кампетэнтнасць, лінгвістычную інтуіцыю з улікам прыярытэтаў
нацыянальнай культуры, нацыянальнай мовы.
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Палашкевіч С.У. (Мінск, БДПУ)
ЛЕКСІКАГРАФІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
ПАЎЛА АЛЯКСАНДРАВІЧА МІХАЙЛАВА

РЕ

Падрыхтоўка і рэалізацыя фундаментальных слоўнікавых праектаў
агульнанацыянальнага маштабу заўсёды звязана з цэлым шэрагам
цяжкасцей. Асноўная з іх – гэта захаванне аднастайнасці
лексікаграфічнага апісання лінгвістычных адзінак ва ўмовах працы
аўтарскага калектыву, калі агульная выніковасць залежыць ад
зладжанасці працы кожнага з яго ўдзельнікаў (ці сааўтараў). У
нацыянальнай лінгвістыцы ёсць шэраг лексікаграфічных прац, стварэнне
якіх патрабавала актывізацыі найлепшых навуковых сіл краіны. Сярод іх
тлумачальныя (ТСБМ, ТСБЛМ), перакладныя (РБС, БРС) і
дыялекталагічныя слоўнікі. З апошніх варта назваць “Слоўнік беларускіх
гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча” (1979 – 1986) і
“Тураўскі слоўнік” (1982 – 1987) – выданні, якія набылі шырокую
вядомасць не толькі ў краіне, але і далёка за яе межамі. З усіх членаў
аўтарскіх калектываў гэтых прац толькі адзін даследчык прыняў удзел у
стварэнні абодвух слоўнікаў – гэта П.А.Міхайлаў.
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Выданне “Слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і
яе пагранічча” (1979 – 1986) стала значнай падзеяй у айчыннай
дыялекталогіі. Названая праца з’яўляецца вынікам сумеснай дзейнасці
беларускіх і замежных дыялектолагаў па вывучэнні гаворак беларускалітоўска-польскага пагранічча. Матэрыял да выдання сабраны у час
дыялекталагічных экспедыцый у асноўным ў паўночна-заходняй
дыялектнай зоне, а таксама ў сумежных раёнах (усяго 156 абследаваных
населеных пунктаў). Агульная картатэка слоўніка налічвае каля 500
тысяч картак-слоў. У мікраструктуру выдання ўключаюцца вакабула,
варыянты дыялектных лексем, літаратурныя адпаведнікі дыялектызмаў,
прыводзяцца дэфініцыі, шырока выкарыстоўваецца кантэкст,
фразеалагізмы, прымаўкі, прыказкі, загадкі. Пры тлумачэнні
запазычаных слоў прыводзяцца паралелі з балтыйскіх моў (пераважна з
літоўскай), польскай і нямецкай.
У названым выданні П.А.Міхайлаў з’яўляецца аўтарам 864
слоўнікавых артыкулаў (“певянь – плашэйны”) у трэцім томе і 850
артыкулаў (“плева – поясаваць”) ў чацвёртым томе.
Вядомы англійскі тэарэтык лінгвістыкі Дж.Лайанз звяртаў увагу на
тое, што карыснасць слоўнікаў знаходзіцца ў прамой залежнасці ад
колькасці і разнастайнасці кантэкстаў” [1, с. 401]. Кантэксты-ілюстрацыі
ў слоўнікавых артыкулах, падрыхтаваных Паўлам Аляксандравічам,
заўсёды вельмі арыгінальныя і добра выяўляюць каларыт і менталітэт
беларускага народа:
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ПЛЕ́ЦЕНЬ, ПЛЯЦЕ́НЬ м. 1. Пляцень. Плецень – з тонкіх прутоў плот. Лука
Нараўк. Пляцень з лазы рабілі. Груздава Паст. Пляцень куталі з хлуду. Азярыны
Раг. Пляцень з лешчыны запляталі, кругом апляталі пляцяною, рабілі плецены
паркан. Баброўнікі Гарад. 2. Вітка. Плецень, скручаны з лазы ці з хмызу, бралі
калкі плота перавіваць Глівін Барыс. [4, с. 9];
ПЛЮ́СІКІ мн. Дранікі. Другі рас пякуць плюсікі. Дралі картоплю,
атцэджвалі і пяклі на скаварадзеплюсікі. Вецярэвічы Пух. [4, с. 20].

Значным крокам для развіцця беларускай дыялектнай лексікаграфіі
стала выданне ў 1982 – 1987 гадах 5-томнага “Тураўскага слоўніка”.
Матэрыял для слоўніка збіраўся на працягу больш чым дзесяці гадоў у
час дыялекталагічных экспедыцый на Тураўшчыну, якія арганізоўваліся
кожнае лета супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа
АН БССР. У час экспедыцый было запісана больш за 20 тысяч слоў з
лексікі мясцовай гаворкі жыхароў Турава і звыш 30 навакольных вёсак.

У слоўнікавым артыкуле выдання да дыялектызмаў падаюцца іх
фанетычныя варыянты, граматычныя і стылістычныя паметы,
ілюстрацыі ўжывання ў гаворцы. Семантыка слова раскрываецца
звычайна пры дапамозе тоеснага слова беларускай літаратурнай мовы. У
якасці ілюстрацый часта выкарыстоўваюцца прыклады з фальклору
(песні, прыказкі, прымаўкі, загадкі). У канцы многіх слоўнікавых
артыкулаў змяшчаюцца фразеалагічныя адзінкі, якія маюць у сваім
складзе загалоўкавае слова. У паасобных слоўнікавых артыкулах
прыводзяцца этнаграфічныя звесткі пра загалоўкавае слова. Напрыклад:
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ТРЫБЛО́ н. экспрэс. Пуза, трыбух. Тураў [5, с. 158];
ХРЫПЕ́ЦЬ незак. Хрыпець. Ён канаў, хрыпеў нагле! Пагост. Спевае, як
хрыпіць, хто ёго вупусціў безголосого? Там жа. ∆ Хрыпом хрыпець. Моцна
хрыпець у вялікай злосці. З гарачкі хрыпом хрыпіць, доняло так. Пагост.
Хрыпом хрыпіць, ек разозліцца, уб’е, здаецца. Там жа [5, с. 257].
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У канцы кожнага тома слоўніка змяшчаюцца ўзоры мясцовай мовы
розных жанраў і тэматычнай накіраванасці: прыводзяцца апісанні
беларускіх абрадаў, цікавыя гісторыі з жыцця людзей, калыханкі, плачы,
песні, лічылкі, замовы, гульні, анекдоты і інш., з дапамогай якіх
ілюструюцца не толькі моўныя асаблівасці гаворкі, але і ўклад жыцця
людзей на пэўнай тэрыторыі.
Пры ўкладанні названага выдання П.А.Міхайлаў прымаў удзел у
стварэнні усіх пяці тамоў слоўніка. Пры падрыхтоўцы першага тома ён
напісаў транскрыпцыі да тэкставых узораў мясцовай гаворкі.
Да другога тома выдання П.А.Міхайлаў падрыхтаваў самі тэксты
мясцовай гаворкі. З 36 тэкстаў, прыведзеных у гэтым томе слоўніка,
многія былі запісаны Паўлам Аляксандравічам у час дыялекталагічных
экспедыцый. Нельга не звярнуць увагу на кваліфікаваны выбар
навукоўцам носьбітаў мовы для запісу тэкставых ілюстрацый –
пераважна гэта людзі старэйшага пакалення (ад 70 да 85 гадоў), якія ў
найбольшай ступені захавалі чысціню мясцовай гаворкі, добра ведаюць
нацыянальныя звычаі і традыцыі.
Для ўкладання трэцяга тома “Тураўскага слоўніка” да матэрыялаў
асноўнай картатэкі былі дадаткова выкарыстаны матэрыялы, атрыманыя
ў час экспедыцыйных выездаў групы складальнікаў слоўніка на
Тураўшчыну ў 1982 – 1983 гадах. Удзельнікамі гэтых экспедыцый былі
А.А.Крывіцкі, П.А.Міхайлаў, Т.М.Трухан, І.Я.Яшкін. Акрамя таго, для
другога тома выдання Паўлам Аляксандравічам была апрацавана
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большасць тэкстаў з магнітафонных запісаў сучаснага мясцовага
маўлення Тураўшчыны.
Пры
падрыхтоўцы
чацвёртага
тома
выдання
таксама
выкарыстоўваліся запісы Паўла Аляксандравіча і яго калег з вышэй
названай экспедыцыі, тэксты для тома апрацавалі П.А.Міхайлаў і
А.А.Крывіцкі. Акрамя таго, у чацвёртым томе навуковец з’яўляецца
аўтарам слоўнікавых артыкулаў на літару “П” (“понабегаць –
посіцевець”).
У пятым томе “Тураўскага слоўніка” П.А.Міхайлаў распрацаваў
слоўнікавыя артыкулы на літары “Т”, “Ф”, “Х”, разам з А.А.Крывіцкім
падрыхтаваў тэксты. Усяго для слоўніка ён напісаў 1800 слоўнікавых
артыкулаў.
Акрамя таго, Павел Аляксандравіч з’яўляецца складальнікам
анамастычнага дадатка да пятага тома выдання, у якім зафіксавана 2099
онімаў. Матэрыял згрупаваны ў адпаведнасці з алфавітна-семантычным
прынцыпам па пэўных тэматычных групах – асобна палі, сенажаці,
пашы, лясныя ўгоддзі, даліны, ўзвышшы і пагоркі, балоты, рэчкі, азёры,
затоны, пратокі, віры, перамелы, брады, часткі вёсак, найменні жыхароў:
Віры
БУРЯ́НКА ж. Пагост.
ВАСІЛЁ́ЎЦА мн. Альшаны.
ВІРО́К м. Мачуль. [5, с. 392].
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Укладаннем
дыялектных
слоўнікаў
беларускай
мовы
лексікаграфічная дзейнасць П.А.Міхайлава не абмяжоўваецца. Ён
з’яўляецца адным з аўтараў-складальнікаў грунтоўнай анамастычнай
працы “Мікратапанімія Беларусі”. Выданне вызначаецца выключным
багаццем фактычнага матэрыялу і разнастайнасцю выкарыстаных
крыніц. Праца ўключае лексічныя адзінкі, назапашаныя на працягу 1948
– 1972 гадоў. Гэта мікратапонімы, выяўленыя ў час збірання матэрыялаў
для складання “Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы”,
“Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа”, “Лексічнага атласа
беларускіх народных гаворак”. Для ўкладання слоўніка выкарыстоўваўся
таксама ўласны матэрыял многіх навукоўцаў, сярод якіх П.А.Міхайлаў, а
таксама
В.М.Емельяновіч,
А.М.Захарчэня,
М.Н.Крыўко,
А.М.Прышчэпчык, П.І.Сігеда, М.Р.Суднік і многія іншыя. Усяго ў
слоўніку зафіксавана больш за 9 тысяч беларускіх мікратапонімаў з
розных рэгіёнаў Беларусі.

Слоўнікавы артыкул выдання ўключае загалоўкавае слова, да якога
прыводзяцца граматычныя паметы, ідэнтыфікатар і ўказанне на
населены пункт, дзе быў запісаны онім:
ж. барота,ХВАЙНЯ парослае хвайняком (інфарм.). Чудзін Ганц. Брэсц. [3, с.
244].
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Асобным кірункам лінгвістычнай дзейнасці П.А.Міхайлава
з’яўляецца тэрмінаграфія, што прадстаўляе сабой адзін з найважнейшых
відаў чалавечай дзейнасці ў галіне тэрміналогіі, задачамі якога
з’яўляюцца сістэматызацыя, упарадкаванне і ўніфікацыя навуковых
тэрмінаў.
У сувязі з нераспрацаванасцю беларускай біялагічнай тэрміналогіі ў
пачатку 1990-х гг. у гэтай галіне навукі амаль не існавала
беларускамоўнай літаратуры. Выданне “Кароткага руска-беларускага
тлумачальнага слоўніка па агульнай біялогіі”, у складанні якога прыняў
удзел П.А.Міхайлаў, паскорыла тэмп развіцця нацыянальнай біялагічнай
навукі і стала асновай для складання іншых лексікаграфічных прац.
Слоўнік змяшчае асноўныя тэрміны па генетыцы, эвалюцыйным
вучэнні, экалогіі і цыталогіі. Тэрміны ў выданні размешчаны ў
алфавітным парадку, да іх падаюцца беларускія адпаведнікі,
этымалагічная даведка і разгорнутыя тлумачэнні:
КСЕРОФИЛЫ – КСЕРАФІЛЫ (грэч. xeros – сухі) – арганізмы (расліны і
жывёлы), прыстасаваныя да жыцця ў месцах з паніжанай вільготнасцю (саксаул,
кавыль. Многія грызуны і насякомыя, якія здавольваюцца вільгаццю, атрыманай
з ежай…) [2, с. 63].
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У беларускай лінгвістычнай літаратуры трывала замацавалася
меркаванне, што сучасная беларуская лексікаграфія развіваецца
надзвычай
актыўна.
Шырока
выкарыстоўваюцца
тэрміны
“лексікаграфічны ўздым”, “лексікаграфічнае адзраджэнне” і нават
“лексікаграфічны бум”. Відаць, з гэтым і сапраўды варта пагадзіцца.
Аднак лічым важным адзначыць, што рухальныя сілы гэтага актыўнага
развіцця знаходзяцца ў мінулым. Асноўная з іх – самааданая руплівая
праца асобных беларускіх даследчыкаў.
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Памазенка Т.Л. (Баранавічы, БарДУ)
CПОСАБЫ АРГАНІЗАЦЫІ СЕМАНТЫЧНАЙ ІНФАРМАЦЫІ
Ў МІКРАСТРУКТУРЫ БЕЛАРУСКІХ ПЕРАКЛАДНЫХ
СЛОЎНІКАЎ
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У сувязі з пашырэннем ролі перакладу і інфармацыйных працэсаў у
жыцці сучаснага грамадства асаблівую актуальнасць набываюць
тэарэтычныя і практычныя пытанні перакладной лексікаграфіі.
Пераклад – гэта складаны творчы аналітыка-інтэгратыўны працэс, які
звязаны з узнаўленнем думкі арыгінала, у ажыццяўленні якога
задзейнічаны ўсе рэсурсы перакладчыка. Перакладчыку даводзіцца
выконваць вялікую працу: дабівацца арыентавання ў змесце тэксту,
крытычна асэнсоўваць думку аўтара, выкарыстоўваць розныя прыёмы
перакладу, кантраляваць атрыманыя вынікі, параўноўваючы пераклад з
арыгіналам. На ўсіх вышэй адзначаных этапах, звязаных з аналізам
інфармацыі, важную ролю адыгрываюць перакладныя слоўнікі.
Зразумела, што пытанне аб валоданні методыкай выкарыстання
перакладных слоўнікаў набывае ў гэтых умовах асаблівае значэнне.
Веданне структуры слоўнікаў і слоўнікавых артыкулаў, спосабаў
раскрыцця значэнняў слова – усё гэта дазваляе гаварыць пра
перакладную лексікаграфію як сродак вырашэння многіх практычных
праблем перакладу. Таму невыпадкова пытанні перакладной
лексікаграфіі, пытанні навучання перакладу з дапамогай эфектыўнага
выкарыстання адпаведых слоўнікаў звяртаюць на сябе ўсё большую
ўвагу многіх айчынных і замежных даследчыкаў. Тэарэтычнай
распрацоўцы параметрызацыі перакладных слоўнікаў, а таксама
крытычнаму аналізу гатовых лексікаграфічных выданняў прысвечаны
працы В.Беркава, М.Гуліцкага, У.Дубічынскага, В.Карпавай, С.Ландау,
К.Любецкай, М.Судніка, І.Убіна, В.Шчэрбіна і інш. На жаль, беларуская
перакладная лексікаграфія яшчэ не атрымала сістэматызаванага
апісання, таму актуальнай задачай на сучасным этапе развіцця
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беларускага мовазнаўства з’яўляецца комплекснае
даследаванне
гісторыі беларускай перакладной лексікаграфіі, упарадкаванне
структуры адпаведных слоўнікаў і стварэнне іх тыпалогіі.
Элементарнай адзінкай кожнага слоўніка, у тым ліку і перакладнога,
з’яўляецца слоўнікавы артыкул – лема з усімі перакладнымі
эквівалентамі, а таксама інфармацыяй, якая змяшчаецца пры ёй
(фанетычная, граматычная, семантычная і інш.)
Слоўнікавы артыкул складаецца з некалькіх зон апісання, прычым
кожная зона змяшчае асобы тып слоўнікавай інфармацыі. Колькасць і
кампаноўка яго структурных элементаў могуць быць рознымі ў
залежнасці ад тыпу слоўніка. У перакладных слоўніках маюць месца
наступныя зоны: зона намінацыі (лема), зона фанетычнай інфармацыі,
зона граматычнай інфармацыі, зона семантызацыі, зона эквівалентаў,
спасылкавая зона. Для маркіроўкі зон слоўнікавага артыкула
выкарыстоўваюцца розныя віды графічнага выдзялення.
У дадзеным артыкуле мы даследавалі зону семантызацыі ў
мікраструктуры беларускіх перакладных слоўнікаў XX – пачатку XXI ст.
У зоне семантызацыі падаюцца нумар і адценні значэнняў
перакладных эквівалентаў шляхам выкарыстання розных спосабаў
семантызацыі, прыклады іх ужывання. У многіх выпадках слова мае
некалькі значэнняў, і таму для перакладной лексікаграфіі праблема
філіяцыі з’яўляецца спрэчным пытаннем. У лексікаграфічнай практыцы
да сённяшняга часу не існуе аб’ектыўных метадаў размеркавання
значэнняў слова. Таму ў большасці выпадкаў за аснову бяруцца
тлумачальныя слоўнікі зыходнай мовы, аднак вырашальным з’яўляецца
асабістая інтуіцыя і вопыт лексікографа.
Варта звярнуць увагу на колькасць ступеняў ў шкале дзялення
значэнняў. Традыцыйна выкарыстоўваецца наступная іерархія:
розныя значэнні лемы вызначаюцца паўтлустымі арабскімі лічбамі з
кропкай. Адценні значэнняў аддзяляюцца кропкай з коскай, блізкія
паміж сабой значэнні – коскай, напр.: Adaptacj|a ж. 1. адаптацыя,
прыстасаванне, пераробка, экранізацыя (літаратурнага твора); ~a dzieła do
użytku szkolnego адаптацыя твора для выкарыстання твора ў школе; ~a
budynku mieszkalnego na biuro перабудова жылога памяшкання пад офіс; 2.
біял. адаптацыя; zdolność ~i здольнасць да адаптацыі [3, с. 17].

Калі семантычная структура слова ў дзвюх мовах практычна
супадае, то яна звычайна не распісваецца падрабязна (паколькі ў

гэтых значэнняў усё роўна будзе адзін эквівалент), а
выкарыстоўваецца памета ў розн. знач., якая дазваляе значна
эканоміць прастору слоўніка: Изги́б в разн. знач. вы́гіб, -бу м, вы́гін, -ну м
[11, т.1, с. 548].

Часам адно або некалькі першых значэнняў перакладаюцца інакш,
чым усе наступныя значэнні, якія маюць адзін і той жа пераклад. У
гэтым выпадку ўсе значэнні, што перакладаюцца аднолькава,
аб’ядноўваюцца паметай у інш. знач., напр.: ЗАБЫЦЬ сов. 1.
(перестать помнить) забыць, запамятовать; … 2. в др. знач.
позабыть [11, т.1, с. 548].

забыть,
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Калі акрамя агульных перакладаў слова або яго значэнняў можа
выкарыстоўвацца яшчэ сінонім з больш вузкім значэннем, то пры ім у
дужках падаецца тлумачэнне значэнняў з паметай яшчэ, напр.:
КРУЖКА ж 1. конаўка, -кі ж; (гліняная, форфоровая – ещё) кубак, -ка м [5,
с. 579].

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

У лексікаграфіі існуюць розныя спосабы размяшчэння значэнняў
слова ў слоўніку. У перакладных слоўніках звычайна сустракаецца
частотны парадак, які вызначае размеркаванне значэнняў слова па
ступені частотнасці – ад найбольш частых (ужывальных) да найбольш
рэдкіх. Асноўную частку перакладнога выдання складае нейтральная
лексіка, г.зн. словы, якія ўжываюцца ў мове любога стылю. Яны
стылістычнымі паметамі не суправаджаюцца. Частка лексікі, якая ў
той або іншай ступені абмежавана выкарыстаннем у пэўным стылі або
выходзіць за рамкі літаратурнай мовы, дапаўняецца стылістычнымі
паметамі, што паказваюць:
 на функцыянальна-стылістычную характарыстыку слова
(разм. ‘размоўнае’, абл. ‘абласное’, прастам. ‘прастамоўнае’, кніжн.
‘кніжнае’ і інш.): ДАЧУ́ЦЦА разг. узна́ть; прослы́шать, услыха́ть... [2, т. 1,
с. 344].

 на спецыяльную галіну выкарыстання слова (геал. ‘геалогія’,
мат. ‘матэматыка’, фіз. ‘фізіка’ і інш.): ВОДОРОД хим – вадарод [1, с.
33].


на эмацыянальную афарбоўку слова (іран. ‘іранічнае’, лаянк.
‘лаянкавае’, фам. ‘фамільярнае’ і інш.): ПАДЛЮГА бран. подлюга [2, т.
2, с. 326].

 на частотнасць выкарыстання слова (уст. ‘устарэлае слова,
выраз’, рэдк. ‘рэдкае слова, выраз’): СТЫРНИК уст. рулевой, кормчий
[6, с. 323].

Сродкам дадатковага тлумачэння ў перакладных слоўніках
служаць ілюстрацыйныя прыклады, ідыяматычныя выразы, якія
звычайна змяшчаюцца ў канцы слоўнікавага артыкула. Напрыклад, у
слоўніку Станкевіча прыводзіцца наступны ілюстрацыйны матэрыял:
Банке́тнічаць – быць “банкетнікам”, пировать. Добра таму банкетнічаць, у
каго ёсьць усяго ў запасе [12, с. 97].
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Ідыяматычныя выразы (фразеалагічныя адзінкі, прыказкі,
прымаўкі, крылатыя словы) аддзяляюцца асобным знакам: ◊ (ромбам).
Перавага ромба заключаецца ў тым, што ён наглядна вызначае
фразеалагічную інфармацыю ад іншага матэрыялу і ў лексікаграфіі не
выкарыстоўваецца ў іншых мэтах. Ромб, а таксама фразеалагічныя
адзінкі і тыльды, якія ўваходзяць у іх склад, дзеля зручнасці
карыстальніка
выдзяляюцца
паўжырным
шрыфтам,
напр.:
ВЕЧНАСЦЬ ж. вечность; ◊ цэлую в. (не бачыліся) целую вечность (не
видались); кануць у в. кануть в вечность; здавацца ~цю казаться вечностью
[2, с. 485].
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З пытаннем размеркавання значэнняў цесна звязана пытанне
размежавання мнагазначнасці і аманіміі. Важны момант – графічнае
адлюстраванне інфармацыі аб амонімах. У лексікаграфіі традыцыйна
ў большасці перакладных слоўнікаў для абазначэння лексічных
амонімаў выкарыстоўваюцца светлыя рымскія лічбы пасля або перад
лемай. Гэта дазваляе хутка знайсці неабходную інфармацыю, асабліва
ў тых выпадках, калі маеш справу з вялікім слоўнікавым артыкулам,
напр.:
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Úmstellung I f -, -en 1) перастанóўка 2) перабудóва, пераключэнне,
перавóд (auf A – на што-небудзь) 2) матэм. падстанóўка.
Umstéllung II f -, -en ачаплéнне, акружэнне, аблáва [7, с. 773].

Такім спосабам абазначаюцца граматычныя і лексіка-граматычныя
амонімы (словы, якія не звязаны сваімі лексічнымі значэннямі і
належаць да розных часцін мовы), напр.:
ПРОСТÓЙ I прил. 1. в разн. знач. прóсты… 2. (простоватый) разг.
прастакавáты, праставáты…
ПРОСТÓЙ II сущ. спец. прастóй… [11, Т. 3, с. 100].

У некаторых выданнях словы-амонімы пазначаюцца арабскімі
лічбамі зверху або знізу справа (надрадковыя або падрадковыя
індэксы):
Стан1 положéние, состояние
Стан2 лінгв. Залóг [6, с. 320].

У перакладных слоўніках малога аб’ёму філіяцыя распісваецца
менш падрабязна, а нізкачастотныя значэнні ў такія слоўнікі звычайна
не ўключаюцца.
Пры перакладзе мнагазначных слоў эквіваленты падаюцца да
кожнага значэння, пры гэтым карыстальнік павінен ведаць, у якім
менавіта значэнні ўжываецца пэўны эквівалент. Таму пераклад
суправаджаецца семантызацыяй значэння ў мове перакладу, напр.:
БЕЗБАЦЬКО́ЎСТВА с. розм. 1. Сирі́тство; бездо́глядність ж.; 2. (який не
мае батька) безба́тченко ч.; (сирота – ще) сирота́ ч. і ж., сироти́на ч. і ж.
[9, с. 62].

майстравáць; фабрыкавáць [11, с. 398].
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Семантызацыя змяшчаецца адразу за лічбай, якой абмяжоўваецца
значэнне. Часцей за ўсё яна выдзяляецца курсіўным шрыфтам і
змяшчаецца ў дужках. Выключэнне складаюць галіновыя і
граматычныя паметы, што ў дадзеных абставінах выкарыстоўваюцца
як сродак семантызацыі, напр.: Стряпать 1. (пищу) гатавáць; 2. перен.
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Перакладныя эквіваленты размяшчаюцца ўслед за зонай
семантызацыі. У тых выпадках, калі неабходна даць тлумачэнне
эквівалентам, яно прыводзіцца пасля саміх эквівалентаў: Шанцуе –
везёт (счастье) [4, с. 254].

Аналіз перакладных слоўнікавых крыніц XX – пачатку XXI ст.
дазволіў вылучыць наступныя спосабы семантызацыі:
 дэфініцыя (слоўнікавае азначэнне): ХАЛАТ (доўгая шырокая
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вопратка) – чугай [8, с. 738];
 сінонім (ы): НЕКРÉПКИЙ нямóцны; (несильный) нядýжы [11, Т. 2,
с. 204];
 указанне на агульны характар значэння: ОБЛЕГЧЕНИЕ…1.
(действие) аблягчэнне…2. (состояние) палёгка…[11, с. 279];
 азначэнне: ЛЯСОК (small) wood; coppice [10, с. 131];
 дапаўненне (прамое, ускоснае): ВОДВОРЯТЬ 1. (на
жительство) – усяляць; 2. (порядок, тишину) – навадзіць, устанаўляць [1, с.
33];
 граматычная памета: ШАРЖ шарж, род. шаржу м. [5, с. 1154];
 галіновая памета: ORZEL заал. арол [3, с. 419];
 стылістычная памета: БЕЗУВÁЖНЫ і БЕЗУВАЖЛÍВЫ розм.
байдýжий, байдýжний [9, с. 63];
 указанне на ўтваральніка дзеяння: ЗБЕГЧЫСЯ … 2. (о тканях)
сесть, ссесться; 3. (о молоке) свернуться [2, Т. 1, с. 1078];

 указанне на носьбіта прыкметы: СТРАКАТЫ 1) пёстрый;
2) пятнистый; чубарый (о масти животных) [6, с. 321].


указанне на граматычную функцыю:

ЛИ, ЛЬ I союз ці…
ЛИ, ЛЬ II част….[11, Т. 2, с. 721];
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Выбар спосабу семантызацыі ў кожным канкрэтным выпадку
ажыццяўляецца зыходзячы з прынцыпу кампактнасці: даць
карыстальніку максімум інфармацыі на мінімальнай прасторы.
Падводзячы вынікі вышэй сказанаму, адзначым, што зона
семантызацыі знайшла адлюстраванне амаль ва ўсіх перакладных
слоўнікаў, аднак назіраюцца пэўныя адрозненні ў яе аб’ёме. У
перакладных лексікаграфічных крыніцах пачатку XX ст. (слоўнікі
братоў М. і Г.Гарэцкіх, М.Байкова і М.Гарэцкага, М.Байкова і
С.Некрашэвіча,
М.Каспяровіча,
В.Ластоўскага,
Б.ДруцкагаПадбярэзскага і інш.) амонімы не адзначаліся, мнагазначныя словы
выдзяляліся рэдка, звычайна словы перакладаліся адным або
некалькімі адпаведнікамі (сінонімамі). Варта зазначыць, што ў
параўнанні з раннімі перакладнымі слоўнікамі, у выданнях другой
паловы XX ст. семантычная інфармацыя выкарыстоўваецца значна
часцей і адзначаецца багаццем разнастайных спосабаў (слоўнікі
С.П.Батуры, БРС-03, М.Н.Крыўко, М.І.Кур’янкі, В.П.Лемцюговай,
В.Пашкевіч, Г.П.Півторака і А.І.Скапненкі, Я.Пятроўскага, РБС-05 і
інш.).
Такім чынам, семантычная інфармацыя з’яўляецца важным
кампанентам мікраструктуры слоўнікавага артыкула, якая патрабуе
далейшага грунтоўнага вывучэння і абагульнення з мэтай дакладнага
адлюстравання ў перакладных слоўніках.
Літаратура
1. Александровіч, А.А. Руска-беларускі слоўнік / А.А.Александровіч.− Мінск: Выва АН БССР, 1937.− 494 с.
2. Беларуска-рускі слоўнік: у 3 т. – Мінск: БелСЭ, 2003.
3. Волкава, Я.В. Польска-беларускі слоўнік / Я.В.Волкава, В.Л.Авілава. – Мінск:
БелЭН, 2004. − 877 с.
4. Гарэцкі, М. Маскоўска-беларускі слоўнік / М. і Г.Гарэцкія. – 2-е выд.,
перапрац.− Вільня, 1920.− 144 с.
5. Кривко, Н.Н. Русско-белорусский словарь общеупотребительной лексики
/ Н.Н.Кривко.− Минск: Аверсев, 1999.− 1182 с.
6. Куліковіч, У.І. Беларуска-рускі слоўнік / У.І. Куліковіч. – Мінск: Харвест,

2004.− 368 с.
7. Кур’янка, М.І. Нямецка-беларускі слоўнік / М.І.Кур’янка. − Мінск: Зм. Колас,
2006. − 976 с.
8. Ластоўскі, В.Ю. Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік /
В.Ю.Ластоўскі. − Коўна: Друкарня А.Бака, 1924.− 826 с.
9. Півторак, Г.П. Беларуска-ўкраінскі слоўнік / Г.П.Півторак, А.І Скапненка. –
Кіеў: Давіра, 2007. – 723 с.
10. Пятроўскі, Я. Ангельска-беларускі слоўнік. Беларуска-ангельскі слоўнік
/ Я.Пятроўскі. – Мінск: Тэхналогія, 1993. – 169 с.
11. Русско-белорусский словарь: в 3 т. – Минск: БелСЭ, 2005.
12. Станкевіч, Я. Беларуска-расійскі (Вялікалітоўска-расійскі) слоўнік /
Я.Станкевіч. – Нью-Йорк, 1989. – 1305 с.

БГ
П
У

Сацута І.У. (Брэст, БрДУ)
АСАБЛІВАСЦІ ПАРАДЫГМАЎ СКЛАНЕННЯ
АЗНАЧАЛЬНЫХ ЗАЙМЕННІКАЎ У СТАРАБЕЛАРУСКІМ
ПЕРАКЛАДЗЕ “ГІСТОРЫІ АБ АТЫЛЕ”
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Воінская аповесць“Исторыя о Атыли короли uгоръскомъ” паявілася ў
старабеларускай літаратуры каля 1580 г. у складзе так званага
Пазнанскага зборніка і ўяўляе сабой ананімны старабеларускі рукапісны
пераклад з польскага выдання гэтай аповесці – друкаванага перакладу
Ц.Базыліка з лацінамоўнага твора “Athila” венгерскага гуманіста
М.Олаха, напісанага ў 1538 г. у Нідэрландах і ўпершыню надрукаванага
ў 1568 г. у Швейцарыі ў якасці ўстаўкі ў даследаванне па венгерскай
гісторыі А.Банфіні [1, с. 550].
Да ліку найбольш часта ўжывальных азначальных займеннікаў у
разглядаемым помніку належыць займеннік весь (вся, все). У назоўным
(пры неадушаўлёных назоўніках у вінавальным) склоне адзіночнага ліку
адзначаюцца формы мужчынскага і ніякага роду, аналагічныя
агульнаўсходнеславянскім: черезъ весь wныи wблежень# час uставичне
с# молитвами бавили [1, с. 163]; все домовство хотечы далеи щаст# своего
досвhтчыти [1, с. 113]; мало не все поле было крываво [1, с. 115]; поки
можэшъ все u себе розважат [1, с. 155]; то я все прыписую [1, с. 167];
внимаючы абы все безпечно было [1, с. 175]. Пад уплывам ускосных
склонаў у форме займенніка мужчынскага роду назіраецца
выраўноўванне асновы, пры гэтым пачатковы в у пераважнай большасці
выпадкаў змяняецца на u: Вже лацно въвесь заход слонца шаблею мог под
свою моц подбить [1, с. 125]; не бачыте иж и uвесь люд в неволи и
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маетности [1, с. 171]; uвесь заход слонца звит#жыл [1, с. 177]; на том uвесь
был [1, с. 181]; маючы под своею моцю uвесь свhтъ [1, с. 183].
Прыведзеныя формы азначальнага займенніка мужчынскага роду
адпавядалі стану іх у жывой народнай мове, дзе яны ў выніку пераходу в
у ў змянілі сваё фанетычнае аблічча.
У родным (пры адушаўлёных назоўніках у вінавальным) склоне
мужчынскага і ніякага роду выступае ранейшая форма всего: которое
были зас# зо всего поспольства досыть немало пописали [1, с. 113];
Атыльл# ... в битве всего догл#даючыи [1, с. 107]; А всего доброго и
щастливого сподевалис# [1, с. 145]; мало не всего свhта справы ... до него
доношоно [1, с. 179]; казал седла кождого четвертого кон# зо всего воиска
своего зобрати [1, с. 191]; до ног его всего свhта панове пали [1, с. 201]; у
творным – всимъ: которого Атыл# зо всимъ его воиском латво поразил [1,
с. 127]; у месным – всемъ: им мhло на всем щастить [1, с. 121]; Почалъ
собh во всем над звычаи недбалеи почынати [1, с. 129]; Новина ... вже с#
была по всемъ свhте розышла [1, с. 157]; панство ... во всемъ здает с# на
волю папежову [1, с. 201]; кров во всhмъ тhле его uзварыла [1, с. 205].
Што датычыць жаночага роду, то тут таксама выкарыстоўваюцца
традыцыйныя агульнаўсходнеславянскія формы: у родным склоне –
форма всее: а всее влоское земли богатства uгром с# достали [1, с. 189];
всее влоское земли ... достати можэ [1, с. 195]; всее Эuропы панство ...так
uчынить и прыстало и потреба была [1, с. 201]; у давальным і месным –
всей: Почали заразом всеи тои земли волне ... росказовати [1, с. 117]; по
всеи Сыкамбрыи было полно плачу [1, с. 205]; у внавальным – всю:
выпустошывшы wгнемъ и мечемъ всю краину Ремэнъсом прылеглую …
казалъ … муры бити [1, с. 163].
У множным ліку ў назоўным і пры неадушаўлёных назоўніках у
вінавальным склонах назіраецца характэрная для старабеларускай мовы
тэндэнцыя да страты былых родавых адрозненняў. Адзінай для
перакладу з’яўляецца форма мужчынскага роду з канчаткам -и: шатры ...
в которых кони сто#ли вси были шолковые [1, с. 119]; иншые народы ...
вси дл# рыцэрских справ велико зацные королю Атыли доброволне с#
поддали [1, с. 125]; вси мhстечка которые ему на дорозе были ...боронено
[1, с. 125]; через вси вhку нашого часы ... небезпечнеишую потребу мhли
[1, с. 139]; вси иншые вашы uчынки ...мужне доказали [1, с. 141]; з вами
вси небезпечности [1, с. 145]; их будешъ над вси чужые прэкладалъ [1, с.
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155]; вси мhстца wкрутенством наполнити хочете [1, с. 171]; тогда вси wт
страху повтекали [1, с. 187]; вси люди до того працують [1, с. 201].
Родны, вінавальны (пры адушаўлёных назоўніках) і месны склон
прадстаўлены выключна новай формай всихъ, якая адпавядала нормам
жывой мовы: тогды зобравшы борздо зо всихъ пограничных народов
великое воиско … положыл с# недалеко wт Дуна# [1, с. 107]; был
хотливыи до всихъ рhчеи на воину потребных [1, с. 119]; щасте всих рhчеи
пан [1, с. 127]; всих до того дорогого искали и досветчали [1, с. 163];
милосердье до всих покорныхъ прыход#чые wдержали [1, с. 165]; тогды
ее uгрове зо всих сторон wбскочыли [1, с. 175]; uсихъ дорогъ а фортэлев до
того искал [1, с. 181]; досыть зацности uво всих народов достал [1, с. 203];
много звит#жств по всих земл#х wдержал [1, с. 181].
Новая форма з и ў канчатку адзіная ў давальным: яко бы до uгошень#
всимъ ... положыл с# на том местцу [1, с. 107]; росказал тогды всим wнымъ
грубого народу краинам [1, с. 119]; всимъ иншым людем был Атыльл# на
див и на страх [1, с. 121]; видишъ што за wкрутенство против всим [1, с.
165]; і творным склонах: зо всими его воиски в битве поразил [1, с. 127];
надъ всими воиски будучы положон [1, с. 129]; над всими ... досыть
срокгости uжывали [1, с. 173].
Астатнія азначальныя займеннікі самъ, всякый, кождый (каждый),
иный у сваім скланенні практычна нічым не адрозніваюцца ад
прыметнікаў. Так, у адзіночным ліку займеннікі афармляюцца
наступным чынам: назоўна-вінавальны склон адзіночнага ліку: самъ
wбав#лс# давать wтпор такъ великому множству непры#тел [1, с. 107];
толко самъ вже был з братомъ Будою зостал [1, с. 117]; самъ первеи
наклонил его былъ собh [1, с. 131]; вас сама потреба ... попихати маеть [1,
с. 141]; почтивост сама вела бы насъ до того [1, с. 165]; гетмане
поделившы с# воиском кождыи ... чынили пилность [1, с. 111]; кождыи
wбачыти мог мужство обоиго люду [1, с. 111]; абы за его wтволокою сила
непрыятельска# ... што далеи то болшеи на каждыи ден не прыростала [1, с.
133]; кожда# з них абы мhла пры собh тисечу [1, с. 175]; кождыи хотел на
себе панство посhсти [1, с. 209]; родны склон: справил велми многого дhл
и иншого начынан# военного до ламан# муров [1, с. 119]; до каждое речы
непобожное склонны [1, с. 125]; которые ничого иншого не чын#ть [1, с.
135]; через вси вhку иншого часы срожшую пилнеишую а
небезпечнеишую потребу мhли [1, с. 139]; поневаж жадное иншое надhи
здоров# нhт [1, с. 151]; на иншое мhстцо переносити с# мусели [1, с. 179];
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его самого и его пыху рады бы были видели [1, с. 177]; дл# которое
иншое прычыны Сыкамъбрыею названо [1, с. 181]; перенесли с# до
иншое выспы [1, с. 187]; на кождого властным его прозвискомъ кликал
[1, с. 193]; его самого казал погубити [1, с. 201]; давальны склон:
кождому з них великую нагороду наготовалъ [1, с. 193]; вінавальны
склон жаночага роду: вшел#кою гоиностю нахилил ку собh тыхъ [1, с.
125]; uмыслил есми в каждую небезпечност смhле с# uдати [1, с. 155];
самую Брыkию ... до кгрунту зъжечы был uмыслилъ [1, с. 195]; месны
склон: в кождои потребе военное uжывали [1, с. 121]; в каждомъ
щастливом и нещастливом повоеню показывал с# есми wдного стану быть
з вами [1, с. 141]; знает в каждои справе мудрост [1, с. 145]; На самым до
влоское земли вт#гненю нhшто люду Валентын#на цэсара засhло было
теснины [1, с. 187]; в кождои рhчы мистромъ будучы [1, с. 195].
Множны
лік
азначальных
займеннікаў
характарызуецца
уніфікаванасцю сваіх форм: ва ўсіх склонах выступалі агульныя формы
для ўсіх трох родаў. Так, у назоўна-вінавальным склоне пры абазначэнні
неадушаўлёных прадметаў асноўным быў былы канчатак жаночага роду
-ые : с# не кусили противъ uгром ани немцы ани иншые народове [1, с.
115]; иншые конские uберы золотом и дорогими каменьми были
wсажоны [1, с. 119]; и иншые народы ... королю Атыли доброволне с#
поддали [1, с. 125]; млсрдье бож мимо вси иншые людские речы завжды
важнеишые быти розумhемъ [1, с. 165]; на самые пышные срожыть с#
звыкло [1, с. 171]. У адным выпадку пры назоўніку жаночага роду
ўжыты канчатак мужчынскага роду -ыи, што даволі часта сустракаецца ў
тагачасных старабеларускіх помніках: за ними мhста и инъшыи
Fранцуского народу ведучие дороги [1, с. 141].
З ліку азначальных займеннікаў вылучаецца займеннік самъ, які ў
назоўным склоне множнага ліку афармляецца пры дапамозе канчатка -и:
сами з другимъ множствомъ жолнеров ... прыт#гнули на мhстца близко
Дуна# лежачые [1, с. 109]; сами ... будучы спрацованы wтпочынули [1, с.
111].
Ускосныя склоны множнага ліку азначальных займеннікаў
ужываюцца з тымі ж канчаткамі, што і прыметнікі: родны і вінавальны
склон, калі займеннікі ўказвалі на асобу ці жывую істоту: годно вечное
паметки дл# wсобного мhстца и иншых пожытковъ [1, с. 107]; головы
водле иншых члонков померное [1, с. 117]; Короли и панства их в цэлости
заховываеть до uчстивое забавки и до иншых цнот [1, с. 135]; до
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вытрыван# вс#ких трудностеи давным рыцэрскимъ звычаем uтвержоны [1,
с. 151]; до кождых мужных А рыцэръских справ ... еще сперву склонни [1,
с. 181]; Тые зо многими мещаны аквилеенскими и wт иншыхъ близких
мhст ... напервеи uтекали были до некоторое выспы [1, с. 187]; большеи с#
боить дикихъ зверат самых толко прозвищъ [1, с. 201]; давальны склон: не
толко своимъ але тэж и всимъ иншым людем был Атыльл# на див и на
страх [1, с. 121]; творны склон: толко зъ самыми рым#ны прычыну воины
маеть [1, с. 131]; тэжъ иншыми душными дары была wздоблена [1, с.
163]; Атыл# межы иншыми гетманы uгорскими был wдным [1, с. 205];
месны склон: и дугие на иншыхъ местцахъ будучые uдарыли на них [1, с.
111]; на иншых мhстцах по мhсте досыть срокгости uжывали [1, с. 173].
Разгляд формаў займеннікаў у старабеларускім перакладзе “Гісторыі
аб Атыле” паказвае, што, нягледзячы на лексічную абмежаванасць і
марфалагічную кансерватыўнасць гэтай часціны мовы, яна не пазбегла
дэмакратызацыі на беларускай моўнай глебе.
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АДЛЮСТРАВАННЕ ФРАЗЕАЛОГІІ Ў “КРАЁВЫМ
СЛОЎНІКУ УСХОДНЯЙ МАГІЛЁЎШЧЫНЫ”
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Навуковая распрацоўка беларускай фразеалогіі пачалася адносна
нядаўна. Але збіранне і публікацыя беларускага фразеалагічнага
матэрыялу наглядаецца ўжо з пачатку ХVІІ ст. Шмат устойлівых
выразаў зафіксавана ў “Зборніку польскіх прыказак” С.Рысінскага
(Любча, 1618). Многія лексікографы і фалькларысты ХІХ – пач. ХХ ст.
бачылі незвычайнасць устойлівых словазлучэнняў.
Але навукова абгрунтаваных поглядаў на фразеалогію не было тады
ні ў айчынным, ні ў замежным мовазнаўстве. І адметнасць
фразеалагічных спалучэнняў даследчыкі мовы бачылі інтуітыўна,
размяжоўвалі іх ад прыказак, называючы першыя “лятучымі словамі”,
“неперакладальнымі словамі”, “махнісловамі”, “напаўпрыказкавымі і
змоўклымі словамі” і нярэдка вылучалі іх у асобныя спісы [1, с. 54].
Багата фразеалагічнага матэрыялу змешчана ў працах Я.Чачота
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(“Сялянскія песенькі з-пад Нёмна і Дзвіны, некаторыя прыказкі і
ідыяматызмы” 1864 г.), І.І.Насовіча (“Сборник белорусских пословиц...”
1874 г. і “Словарь белорусского наречия...” 1870 г.), П.Шпілеўскага
(“Памятники и образцы народного языка и словесности...” 1852 г.) і
іншых аматараў беларускага слова. Аднак да гэтага часу чамусьці амаль
не звярталася ўвага даследчыкаў на фразеалагічны матэрыял, змешчаны
ў лексікаграфічных працах мінулых часоў. Між тым гэтыя выслоўі
трапілі ў ілюстрацыйны матэрыял да слоў і для сённяшняга стану
развіцця фразеалогіі маюць надзвычай вялікую практычную і
тэарэтычную каштоўнасць. Фактычна гэты пласт фразеалогіі амаль не
даследаваны, за выключэннем асобных артыкулаў.
Тое самае можна сказаць і пра фразеалагічныя словазлучэнні, якія
знайшлі адлюстраванне ў дыялектных слоўніках, выдадзеных у 20-я гг.:
“Віцебскі краёвы слоўнік” 1927 г., “Краёвы слоўнік Чэрвеньшчыны”
1929 г. Да гэтых прац трэба аднесці і “Краёвы слоўнік усходняй
Магілёўшчыны”, які выйшаў у 1970 годзе. Матэрыял да яго быў сабраны
ў 1925 – 1930 гг., але па шэрагу прычын не быў выдадзены ў той час.
Заслугоўвае асаблівай увагі фразеалагічны аспект слоўніка.
Фразеалогія ў ім пададзена як бы паміж іншым. Ды яе нельга было не
падаць, бо яна – арганічная частка роднай мовы. Адарваць яе ад лексікі
нельга: аголіцца, збяднее ўяўленне пра нацыянальныя вартасці, здабыткі.
Ахарактарызуем па меры магчымасці гэты аспект, паглядзім, як жа
адбіліся залацінкі народнай мудрасці ў гэтым капітальным
лексікаграфічным даведніку аднаго з рэгіёнаў Беларусі.
Фразеалагічны пласт слоўніка надзвычай багаты. Зразумела, гэта –
арганічная частка жывой мовы, шматфарбнай, дынамічнай. У ім
змешчана звыш 600 уласна фразеалагізмаў – яркіх, самабытных,
арыгінальных. Вось як, напрыклад, характарызуецца разявака: Во
разьзявіў рот, хоць з калёсамі заедзь [Ушакі Чэрык., с. 176]; пра тое, што
ніколі не збудзецца: Ета будзіць тады, як на вербі ігрушы вырастуць
[Башары Раснян., с. 106]; пра непатрэбшчыну: Патрэбны ты мне, як
леташні сьнег ны градых [Паўлавічы Клім., с. 439]; пра вельмі кемлівага,
гаваркога: Брахун вядомэй – яго ўступні тыўкачом ні паімаіш [Парадзіна
Мсцісл., с. 91]; пра нявельмі разумнага, але разважлівага: Дурны-дурны,
а, нябось, аб вугал гылавою ня б’ецца [Белы Мох Мсцісл., с. 113]; пра
таго, хто лічыць, што без яго нідзе не абыдуцца: Ня будзь ты пад усі
бочкі шпунтым! [Сохана Мсцісл., с. 500]; пра гняўлівага: Іш, мыздры
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раздуў [Хвёдараўка Краснап., с. 268]; пра таго, хто моцна плача ці
голасна крычыць, сварыцца: Во равець, ні раўнуючы, як басэтля
Шлёмыва, калі той ны вясельлі граіць [Ушакі Чэрык., с. 82]; пра таго,
каго не хацелі бачыць, хто нечакана з’явіўся: Патніца цябе прынесла
сюды – чорт цябе прынёс [Куляшоўка Клім., с. 320] і г.д.
Звыш трыццаці фразеалагізмаў І.К.Бялькевіч падае ў загаловачных
артыкулах: хадзіць з касой, скласьць тпруні, ні сьвет ні зыря, нішто
сабе, падвесьць пад касьцёл, морду нысталіць, мядзьвежжая вуха,
Адамыва костка, як слова, пыскаліць зубы, убірацца ў розум, тюк-накрук, пратрубіць вушы, даць пудлу, былясы тачыць, нысвяціцца вычамі,
даць фырнабіксу і інш.
Чаму менавіта гэтыя і іншыя выслоўі трапілі ў загалоўкі, а астатнія –
у ілюстрацыі да слоў? Можна меркаваць, што падаць увесь
фразеалагічны матэрыял у асобных артыкулах складальнік слоўніка не
імкнуўся, не ставіў за мэту: на той час гэта было б вялікай смеласцю.
Зрэшты, у працы І.І.Насовіча “Словарь белорусского наречия” ў
загаловачныя артыкулы вынесена толькі 70 фразеалагізмаў. Многія
прыёмы тлумачэння гэтых фразеалагізмаў Бялькевіч пераняў ад сваіх
папярэднікаў, у прыватнасці – І.І.Насовіча. У адных выпадках
фразеалагізм мае аднаслоўную дэфініцыю: Даць пудлу. Настрашыць. Ох і
даў жа пудлу – пабег і ні ‘глянуўся! [Хвёдараўка Краснап., с. 149]. Даць
ходу. Уцячы. Я аттуліцька даў ходу, як толькі пыбачыў што іны
заціваюць [Падлуж Краснап., с. 149]. У пераважнай большасці
фразеалагізмы тлумачацца разгорнута: Пратрубіць вушы. Надакучыць
гаворкаю, шмат разоў гаварыць адно і тое ж. Усё гаворыць і гаворыць
пра адно, абрыдла слухаць – ты мне ўжо пратрубіў усе вушы гэтым
[Ушакі Чэрык., с. 341]; Даць фырнабіксу. Добра прабраць з пагрозаю.
Даць яму фырнабіксу, што б ён сваіх не пызнаў, дык лепшым будзе
[Куркаўшчына Мсцісл., с. 149].
Асобныя фразеалагізмы тлумачацца аднайменна ці з дапамогай
іншых выслоўяў. У некаторых выпадках падаюцца граматычныя паметы:
Туды-сюды, прысл. Туды-сюды, сяк-так. Ну, зырабіўшы тры рублі ў
дзень, яшчэ туды-сюды, можна жыць [Паўлавічы Клім., с. 447]; Тюк-накрук, прысл. Кепска, дрэнна. Маё здароўе саўсім ужо тюк-на-крук
[Куркаўшчына Мсцісл., с. 450]. Трапілі ў загаловачныя артыкулы
складаныя назвы кветак, траў: Божжыя слёзкі, бат. Лугавая гваздзіка.
Ны узгорку божжыя сьлёзкі цьвітуць [Хвёдараўак Краснап., с. 89]; Брат

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

і сястра, бат. Браткі. Кветкі брат і сястра пымыгаюць ад кашлю [
Барысавічы Клім., с. 91].
Асобныя выслоўі, вынесеныя ў загалоўкі, маюць па некалькі
значэнняў, напрыклад: Век-вяком, прысл. 1) Заўсёды, на працягу доўгага
часу. Ён век-вяком гультайнічае [Прусіна Касцюк]. 2) Ніколі. У век-вякоў
я ні прашчу яму – ета ж нада, такую абіду нанёс [Добрае Мсцісл., с.
106].
Як бачым, пры вытлумачэнні выслоўяў Бялькевіч браў пад увагу
розныя аспекты сэнсавай структуры. У адных выпадках фразеалагізм
набываў этымалагічную даведку (Адамава костка), у другіх – састаўной
часткай дэфініцыі станавілася лаканічная характарыстыка знешняга
выгляду прадмета, з’явы (брат і сястра, мядзьвежжая вуха і інш.).
Збіральнік імкнуўся падабраць такія ілюстрацыі, у якіх яскрава
вылучаўся сэнс выслоўяў. У слоўніку ёсць ілюстрацыйны матэрыял, які
адлюстроўвае розныя звесткі з жыцця звяроў, птушак, лекавыя вартасці
траў, кветак, грыбоў... Усё гэта робіць слоўнік вартасным, сапраўдным
помнікам свайму народу – носьбіту мовы.
Як вядома, фразеалагізмы могуць ужывацца ў розным абліччы, мець
варыянтныя формы выражэння семантыкі. КСУМ пераконвае нас у
разнастайнасці
фразеалагічных
варыянтаў
–
лексічных,
словаўтваральных, сінтаксічных і інш.
Асноўнымі тыпамі фразеалагічнага вар’іравання, як паказвае
слоўнікавы матэрыял, з’яўляюцца фармальныя трансфармацыі і
лексічныя змены кампанентаў фразеалагізма. Яркім прыкладам
наяўнасці розных тыпаў варыянтнасці можа служыць выслоўе галаву
дурыць. Параўнаем: дурі гылаву – адуріў гылаву – задуріваць голывы –
клумі гылыву – здуріў гылаву – аклуміў гылованьку – атлуміў галовахну –
гылаву абмарочыць.
У слоўніку выяўлены фанетычныя варыянты: пыдняць варфыл –
пыдняць вархыт.
Найбольшая колькасць варыянтаў лексічных: гылаву прытуліць –
гылаву пріхінуць; языком малоць – білябеніць языком; ны кыляды лёду не
выпрасіш – сьнегу на кыляды ня выпрасіш – зімою лёду ні дыстаніш; як
(тэй) ліхей скуле – як ніцый скуле; скуру спусціць – сыдраць.
У слоўніку выяўлены фразеалагізмы, якія ў розных гаворках могуць
мець розную колькасць кампанентаў. У адным выпадку этымалагічная
аснова таго ці іншага выслоўя не вельмі вобразная. Напрыклад: на
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лапках стаяць. Кінь ты сваю лакейськую звычку – пірід вышшым ны
лапках стыяць [Шумячы., с. 246]. У другім больш празрыстая.
Напрыклад: на задніх лапках скакаць. І навошта такая падлеганьне
пірад гэтым гадам – пірад ім жа ён гатоў ны задніх лапах скыкаць
[Ушакі Чэрык., с. 305].
Падобныя прыклады пацявярджаюць думку вучоных, паводле якой
фразеалагічная адзінка ў перыяд складання фразеалагічнага значэння
патрабуе наяўнасці максімальнага кампанентнага складу (параўнаем: на
задніх лапках скакаць і на лапах стаяць; паказаць воўчыя зубы і паказаць
(ашчэрыць) зубы; стаяць на сваім слове і стаяць на сваім; ліць ваду на
млын і вада на млын і г.д.). Выслоўі пададзеныя ў парах другімі,
скарочаныя, эліпсаваныя варыянты, якія поўнасцю “наэлектрызаваліся”
значэннем першапачатковых кампанентных. Урэзаліся найбольш
самастойныя ў семантычных адносінах звёны, якія былі абавязковымі ў
час фразеалагізацыі словазлучэнняў. Пэўны перыяд поўная і скарочаныя
формы выслоўяў існуюць у мове паралельна.
Варыянтнасць некаторых выслоўяў можа быць вытлумачана
нарошчваннем, пашырэннем кампанентнага сладу за кошт далучэння да
таго або іншага кампанента сугучнага слова. Нават таго, якое не мае
сэнсу на ўзроўні лексікі. Напрыклад: брынды біць – дрынды – брынды
біць. Прівык брынды біць ны дзярэўні. А ды работы – ні-ні. [Слаўнае
Мсцісл., с. 93].
У слоўніку зафіксавана шмат фразеалагізмаў, якія з’яўляюцца
рэгіянальнымі, уласцівымі толькі пэўнай мясцовасці, пэўнай гаворцы.
Некалькі прыкладаў: як кот у сала ‘моцна прывык, уцягнуўся ў штонебудзь’; хуць сала рэж ‘сыты, выкармлены, дагледжаны (пра жывёлу)’;
да новых венікаў ‘надоўга’; пыпасць у страпец ‘апынуцца ў кепскім
становішчы праз сваю памылку’; радзіміц (цябе, яго, яе, іх) ведае ‘ніхто
не ведае’; сьвет абкылаціць ‘шмат прайсці, абысці’; верзці вірзію
‘гаварыць абы-што; хыманём хадзіць ‘ходарам хадзіць’; затнуць зубы
‘даць хабар’; дзяржы драла ‘толькі і бачылі’.
Шмат у слоўніку фразеалагізмаў, вядомых у літаратурнай мове, а
таксама выслоўяў, якія адрозніваюцца ад агульнаўжывальных
фанетычнымі ці марфалагічнымі рысамі – у адпаведнасці з асаблівасцямі
гаворак: ні на вочы [с. 254], нос угору драць [с. 179], як піряд богым [с.
17], кашу заварыць [с. 198], ставіць ні ўва што [с. 58], пупасць у точку
[с. 64], ат серца атлігнула [с. 67], як банны ліст [с. 67], даць атповідзь
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[с. 69], гылава кругом ідзе [с. 47], вочы на лоб лезуць [с. 49], кінуць азірк
вокым [с. 49], анцімонію разводзіць [с. 53], з усіх бакоў [с. 55], хвост
путтуліць [с. 290], нішто сабе [с. 83], пыпярок горла села [с. 279], ны
сваём выставіць [с. 278], на сьмех пыдняць [с. 197], сам чорт не ўладзіць
[с. 288], ні прайсціць ні праехаць [с. 396], і сьлед прастыў [с. 468], зуб на
зуб не пыпадае [с. 197], кум каралю [с. 190], як мёртваму хадзіла [с. 216],
хуць вока выкалі [с. 111], у вяровачку скруціць [с. 128], ні кыла ні двыра
[с. 347], па чым хунт ліха [с. 88], хоць ты яго ў лоб страляй [с. 51],
правесьці быка на індыка [с. 82], на дывую нітку [с. 342] і інш.
У слоўніку можна заўважыць пэўныя хібы, зробленыя пры
тлумачэнні слоў. Дакладней сказаць – пэўныя недагляды
ілюстрацыйнага матэрыялу. І.К.Бялькевіч семантыку многіх слоў
дэманстраваў праз ужыванне іх у фразеалагічнай форме як структурных
кампанентаў фразеалагізмаў. У выніку многія словы атрымалі
няправільнае тлумачэнне. Для падмацавання сказанага прывядзем
некалькі слоўнікам артыкулаў: Жар, – у, м. 1. Жар, гарачае вуголле.
Зыгрябі ты. Дзеткі. Жар у пячорку [Краснаручча Расян.]. Засаромілася
іна, як жар, стала, чырвона [Ушакі Чэрык.]; 2. Нагяняй. Начальнік
міліцыянеру дываў жару за ніпырядак [Мсціслаў, с. 166]; Артыкул, -а. м.
1. Артыкул, параграф. Етый артыкул ды каго хочыш можна
дыпасуваць, і нявінныга можна абвінуваціць [Верамеева Чэрык., с. 58]; 2.
Выверт, фокус. Сьціпан як пычаў артыкулы выкідываць – чуць ні памерлі
са сьмеху [Мазалава Мсцісл., с. 58].
Нас цікавіць другое значэнне прыведзеных слоў: жар ‘наганяй’,
артыкул ‘выверт, фокус’. Не выклікае сумнення памылковасць гэтага
тлумачэння. На самай справе пералічаныя словы не маюць другога
значэння. Складальнік вывеў яго з кантэксту. Звернем увагу на
ілюстрацыйны матэрыял. У першым выпадку слова ілюструецца праз
ужыванне фразеалагізма даць жару, у другім – артыкулы выкідваць.
Становіцца відавочным, што пераноснае значэнне слоў Бялькевіч вывеў
з сумы кампанентаў фразеалагічных адзінак. Яго можна зразумець:
фразеалагізмы як моўная з’ява ў той час былі недаследаваны.
Гэтыя прыклады як нельга лепш пацвярджаюць думку фразеолагаў,
якія лічаць, што раскладваць цэласнае значэнне фразеалагізма нельга,
яно не выводзіцца з сумы значэнняў кампанентаў, кампаненты
пазбаўлены магчымасці мець самастойную семантыку.

Такім чынам, можна растлумачыць памылковыя дэфініцыі іншых
слоў: лапа, напрыклад, тлумачыцца як ‘удар па руцэ’, маецца на ўвазе
фразеалагізм даць у лапу [с. 246].
Між іншым, такія агрэхі ёсць і ў “Слоўніку беларускай мовы” (1870)
І.І.Насовіча. Прычына – адна для ўсіх: неставала ў нашым мовазнаўстве
фразеалагічнай тэорыі. Цяперашні стан здавальняе навуковую
грамадскасць, хаця і ў сучасных лексікаграфічных працах можна выявіць
некаторыя адзначаныя памылкі.
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Трофимович Т.Г. (Минск, БГПУ)
К ПРОБЛЕМЕ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАРОБЕЛОРУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

Среди актуальных проблем современного языкознания свое место
занимает историческая фразеология. Она вызывает постоянный и
устойчивый интерес исследователей, вызванный стремлением
установить закономерности возникновения и развития фразеологических
составов языков.
Белорусская историческая фразеология к настоящему времени
достигла значительных успехов. Ее существенные достижения связаны
прежде всего с именами Ф.М.Янковского, А.С.Аксамитова и
И.Я.Лепешева. Их работы внесли существенный вклад в становление и
развитие и исторической фразеологии, стали лингвистической
классикой. Известно, что под руководством профессора Ф.М.Янковского
были выполнены диссертационные работы, оставившие заметный след в
историческом языкознании. Это исследования В.К.Мороз “Фразеология
белорусских летописей” (1986), Ф.И.Томашевича “Фразеология
белорусского языка XVI – XVII вв.” (1985), Н.Н. Олехновича
“Фразеология белорусского языка XIX – нач. XX вв.” (1983), В.И.
Нестеровича “Фразеологизмы в белорусских текстах, писанных
арабским письмом” (1983).
Традиции фразеологических исследований в Беларуси достойно
продолжены работами В.И.Коваля “Фразеология народной духовной
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культуры в деривационно-семантическом аспекте” (1999) и
Н.А.Даниловича “Беларуская дыялектная фразеалогія (тыпалогія,
лексічны склад)” (2004). К несомненным достижениям белорусской
фразеологической науки следует отнести создание И.Я.Лепешевым
“Фразеалагічнага слоўніка беларускай мовы” и “Этымалагічнага
слоўніка беларускай фразеалогіі”.
Перечисленные достижения пока еще не привели к концептуальным
выводам обобщающего характера применительно к тому или иному
периоду развития белорусской фразеологии прошлых эпох, а также
применительно к тому или иному типу памятников письменности.
Между тем, именно выводы обобщающего характера становятся
принадлежностью фундаментального знания и служат основой
дальнейшего развития научных направлений.
Позволим себе предложить несколько обобщающих выводов в
отношении старобелорусской фразеологии. Получены они в рамках
сравнительно-сопоставительного
исследования
старорусской
и
старобелорусской правовой фразеологии, предпринятого автором этих
строк.
В настоящее время не нуждается в доказательстве тот факт, что в
старобелорусский период белорусский язык нашел отражение в
большом, если не сказать огромном, количестве памятников
письменности, среди которых велика доля деловых. Все эти памятники
послужили источниками для подготовки картотеки исторического
словаря белорусского языка, тридцать томов которого к настоящему
времени вышли. “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” в большом
объеме фиксирует фразеологическое богатство старобелорусского языка.
Рамки настоящей публикации не позволяют приводить большого
количества примеров, поэтому ограничимся единичными. Так,
например, в словарной статье право зафиксировано более сорока
фразеологических единиц: по праву, право божее, право военное, право
городское, право замковое, вести право, горачое право, доводити
правомъ, правомъ доходити, право близкости, право неотзовное, право
прирожоное и т.д. [ГСБМ, т. 27, с. 454 – 460]. Таких статей в словаре
немало.
Следует
отметить,
что
подобная
полнота
отражения
фразеологического материала особенно характерна для последних томов
словаря. Это, на нащ взгляд, служит свидетельством того, что к проблеме

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

установления фразеологического состава и его лекскиграфической
фиксации авторы словаря подходят с более современных позиций,
считая широкое понимание фразеологии особенно уместным в историколингвистических исследованиях. Для примера приведем данные
словарной статьи со словом богъ, помещенной во втором томе словаря.
Старобелорусский фразеологический материал с компонентом богъ
представлен следующими единицами: богъ взялъ (обралъ), богъ – 110],
картотека же содержит и такие единицы, как Панъ Богъ, Господь Богъ,
Богъ праведный, Богъ вшехмогущый, Богъ вышний, Богъ милостивый,
Богъ милосердый, Богъ милый, Бог душу возьметъ, к Богу пойти,
отдати Богу душу, отдати духа Богу, поможи Бог, Бог с сего света
забереть, Бог душу возьметь, пойти к Богу, отдати душу Богу и др.
[картотека ГСБМ].
Таким образом, первый вывод в отношении старобелорусской
фразеологии выглядит так: старобелорусский язык располагал развитой
системой фразеологических средств.
Общеизвестно, что старобелорусский язык как самостоятельный
восточнославянский язык имеет в качестве своего источника язык
древнерусский (общевосточнославянский). Это означает, что
старобелорусская
фразеология
должна
унаследовать
часть
древнерусской фразеологии, ставшей ее основой. Проведенное
сопоставление
составов
древнерусских
и
старобелорусских
фразеологических единиц показало, что доля унаследованной
древнерусской фразеологии крайне невелика.
Так, к примеру, в древнерусском языке отмечено довольно большое
количество фразеологических единиц с компонентом глава / голова:
възнести главоу, не имети къде главы подъклонити, обратитися на
главоу, поклонити главоу, постричи главоу, глава ляжетъ, главоу /
головоу положити (съкладати, съложити), на свою главоу / головоу,
съклонити головоу, головою клепати, головою повалити, головою своею,
сидети надъ головою [СДЯ, т. 2, с. 321, 348], головою выдати, своею
головою, на голову побити [Срезн., т. 1, с. 543] .
Обратимся к старобелорусскому языку. Рассматриваемый опорный
компонент употреблялся там в виде голова, глава, глова, кглова. В
старобелорусский период продолжают функционировать древнерусские
фразеологизмы не мети где главу приклонити, на главу свою, голову
сложити (положити) [ГСБМ, т. 6, с. 284, т. 7, с. 34]. Старобелорусские
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новообразования многочисленны: взложити (вложити) корону на
голову ‘короновать’, кивати головою ‘делать знак’, головою муру не
пробить ‘невозможно достичь чего-либо’, выпустити з головы
‘забыть’, белая голова ‘женщина’, взяти голову ‘покарать смертью’
[ГСБМ, т.7, с. 34 - 36]. Эта закономерность прослеживается и при
анализе других групп фразеологизмов.
Второй вывод в отношении общей характеристики старобелорусской
фразеологии состоит в том, что древнерусское наследие представлено в
ней в незначительном виде; древнерусские по происхождению
фразеологизмы в старобелорусском языке немногочисленны, основу
старобелорусской фразеологии составляют новообразования.
Предпринятое в рамках обозначенного исследования сравнение
старобелорусского материала со старорусским позволяет сделать еще
один важный вывод: старобелорусская фразеология по своему составу
существенно отличается от старорусской. Покажем это на нескольких
примерах.
В старорусском языке функционирует древнерусский фразеологизм
домъ божии ‘храм, церковь’, а также новообразования своимъ домомъ
жити ‘иметь свое хозяйство, средства к существованию’, домъ
стоялый ‘постоялый двор’, домъ шинковый ‘питейное заведение’,
убогий домъ ‘сарай для захоронения’ [СлРЯ, т. 4, с. 306 – 307].
Красноречивыми оказываются данные старобелорусского языка. Из
древнерусского источника наследуются только единицы домъ божии,
домъ господний. Довольно многочисленны новообразования: домомъ
осадити ‘поселить’, домомъ седети, домомъ мешкати ‘иметь усадьбу,
место жительства’, домомъ седячий ‘имеющий усадьбу’, домомъ
селитися ‘строиться, селиться’, домъ мытный (гостиный, радный и
др.) – названия специальных учреждений, домъ женский ‘гарем’, домъ
нечистыи‘публичныи домъ’ [ГСБМ, т.8, с. 288 – 289].
В старорусском языке продолжают функционировать только две
древнерусские единицы с компонентом прияти: прияти въ (на) оумъ
(оуме), прияти мысль (помыслъ, съмыслъ). Собственно старорусские
новообразования тоже немногочисленны: прияти дерзновение, прияти
конецъ, прияти чей-либо образъ ‘превратиться в кого-либо’, приятии
чашу спасения ‘причаститься’ [СлРЯ, т. 20, с. 88 – 89]. В
старобелорусском языке зафиксировано четыре фразеологических
единицы с компонентом прияти: прияти крешчение, прияти мнишески
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чинъ, прияти постъ, прияти смерть [ГСБМ, т. 29, с. 95 – 96]. Их все
можно считать новообразованиями, общего фонда со старорусским
языком нет.
Рассмотрим группу фразеологизмов с компонентом бити.
Древнерусский материал довольно обширен: бити (въ) возъдоухъ ‘о
бесполезной трате усилий’, бити челъмь ‘кланяться, просить,
обращаться с жалобой’, чело бити ‘обращаться с просьбой’, бити кони
‘стегать, погонять коней ’, бити въ пьрси своя, по пьрсемъ ‘проявлять
горе’, бити въ лице (свое) ‘проявлять горе’, языкъмъ бити ‘ругать,
поносить’ [СДЯ, т. 1, с. 163 – 164], бити гусли ‘играть на гуслях’, бити
челомъ въ слоужбу ‘просить о принятии на службу, в вассальскую
зависимость’ [СлРЯ, т. 1, с. 188].
В старорусском языке фразеологизмов с компонентом бить тоже
много, и снова это новообразования: бити падучею болезнию, бити на
правеже ‘чинить расправу’, бити езъ ‘делать сооружение для рыбной
ловли’, бити печь ‘делать глинобитную печь’, бити сакму (сокму)
‘прокладывать дорогу’, бити по рукамъ ‘договариваться’ [СлРЯ, т. 1, с.
187 – 188], бить батоги, бить кнутомъ на козле, бить кнутомъ въ
проводку, бить плетьми, бить въ шею, бить большимъ боемъ, бить
борть, бить воскъ, бить насмерть, бить большим немерным смертным
правежем [СОРЯ, т. 1, с. 162 – 164]. Продолжают функционировать
лишь
древнерусские
бити
на
правеже,
бити
челомъ.
Старобелорусскому языку были известны следующие фразеологизмы с
компонентом бити, бить: бити груди (перси), бити езы, бити въ очи,
бити чоломъ [ГСБМ, т. 2, с. 12 – 14]. Общий фонд незначителен.
Таким образом, есть все основания в качестве третьего вывода
считать, что старобелорусская фразеологии по сравнению со
старорусской
исключительно
своеобразна.
Старорусский
и
старобелорусский языки обладали незначительным в количественном
отношении фразеологическим общим фондом.
Сделанные нами выводы могут быть конкретизированы, уточнены,
однако к общей характеристике старобелорусской фразеологии они
относятся самым непосредственным образом.
Условные обозначения
ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. – Мінск: Навука i тэхнiка,
1982 – 2010. – Вып. 1 – 30; СДЯ – Словарь древнерусского языка: ХI – ХIV вв. /

под ред. Р.И.Аванесова. – М.: Наука, 1988 – 1992. – Т. 1 – 4; СлРЯ – Словарь
русского языка ХI – XVII вв. / гл. ред. Г.А.Богатова. – М.: Наука, 1975 – 2007. –
Вып. 1 – 26.; Срезн. – Срезневский, И.И. Словарь древнерусского языка: в 3 т. /
И.И.Срезневский. – М.: Книга, 1989. – Т. 1 – 3; СОРЯ – Словарь обиходного
русского языка Московской Руси XVI – XVII вв. – СПб., 2004 – 2007. – Т. 1 – 2.

Фацеева С.І. (Мінск, БДПУ)
ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ ЗМЕСТ
БЕЛАРУСКІХ ПРЫКАЗАК І ПРЫМАВАК
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Прыказкі і прымаўкі пастаянна спадарожнічалі гісторыі развіцця
грамадства і ўвабралі ў сябе ўсё тое, што набыта з жыццёвым вопытам
людзей. У іх выказваюцца думкі аб розных з’явах прыроды і быцця.
Народ паступова выпрацоўваў свае нормы сапраўднай прыгажосці, сваё
разуменне прыгожага ў чалавеку і ў жыцці, ў этычным і эстэтычным
плане. Немагчыма сабе ўявіць тую або іншую народную прыказку, якая
не адлюстроўвала б штодзённых клопатаў, звязаных з працай, сямейным
і грамадскім бытам. Прыказкі і прымаўкі абнаўляюцца за кошт таго, што
і зараз людзі імкнуцца папоўніць “залаты фонд” шляхам адлюстравання
грамадскіх з’яў і надзённых патрэб.
Лінгвакультуралагічны змест беларускіх прыказак і прымавак
надзвычай выразна высвечваецца пры дастасаванні іх (сітуацыйным,
кантэкстуальным, часавым) да агульнай гісторыі народа, яго духоўнай
культуры. У кантэксце часу і культуры такія адзінкі заўсёды
ўспрымаюцца і ўсведамляюцца як своеасаблівыя апазнавальныя
этнічныя знакі. У беларускіх прыказках і прымаўках можна выдзеліць
нацыянальна-культурныя кампаненты (лакатывы і субстантывы) , якія
непасрэна звязаны народнай духоўнай культурай, традыцыямі і
звычаямі.
Лакатывы ў беларускіх прыказках і прымаўках прадстаўлены
наступнымі лексемамі: хата, гаспадарка, гумно, парог, печ, плот, двор,
хлеў, стол, сцяна, лаўка і іншыя. Хата ў старажытных уяўленнях
беларусаў выступала як невялічкая абжытая частка вялікага неабжытага
сусвету і адначасова як паменшаная мадэль сусвету. Прыказкі бытавога
характару яскрава раскрываюць патрэбы і вечныя клопаты селяніна.
Часта ў прыказках хату параўноўваюць з маці: Свая хата – як родная
матка (Янкоўскі, с. 110). У большасці прыказках акцэнт зроблены
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менавіта на прыналежным займенніку “свой”: “свая хатка”, “свой кут”,
“свой вугал”, “сваё гняздо”, “свая лава”, “свая салома” і нават “свой
сметнік”: У сваёй хаце і вуглы дапамагаюць (Янкоўскі, с. 60); У сваёй
хаце і качарга маці (Янкоўскі, с. 60). Свая ўласная хата – гэта як і свая
Радзіма, дзе ўсе члены сям’і поўнаўладарныя гаспадары: Чужая хата
гаршэй ката (Янкоўскі, с. 111). У народным уяўленні лічылася горам,
няшчасцем не мець свайго прытулку: Бяда не мець свайго ўгла
(Янкоўскі, с. 109).
У прыказках і прымаўках сустракаецца лексема дом, якая ўжываецца
ў якасці сіноніма да слова хата і таксама мае значэнне жылля, будынака,
роднага краю: У гасцях добра, а дома лепш (Янкоўскі, с. 60).
Своеасаблівым цэнтрам дома, яго важнейшай прыналежнасцю
з’яўляецца печ, якая замяніла старажытны ачаг. У печы або ў падпеччы,
згодна з народнымі ўяўленнямі, жыве дамавік – дух дома, які аберагае
дабро гаспадара, спрыяе яго дабрабыту і здароўю сям’і: Ва ўсякай хаце
свая печ (Янкоўскі, с. 182); Ва ўсякай хаце па печы (Янкоўскі, с. 77). Са
зместу прыказак вынікае, што ў кожнай хаце жыве свой дамавік.
Менавіта таму сустракаецца і спецыяльная перасцярога, якая не дазваляе
ўжываць у хаце (“у прысутнасці” печы) грубыя або зневажальныя словы,
таксама нельга змятаць смецце пад печ. Дабратворны ўплыў печы на
людзей, сувязь з ёю станоўчых, ахоўных уяўленняў адлюстраваліся ў
прыказцы: 3 сынам сварыся – за печ бярыся, з зяцем сварыся – за дзверы
бярыся; З зяцем дзярыся – за клямку бярыся, з сынам дзярыся – на печку
грабіся (БНТ, с. 98). Печ, згодна з народнымі вераваннямі, аберагае
людзей ад хваробы.
Роля парога ў жыцці беларускіх сялян таксама мела важнае значэнне.
Парог як частка і ўвасабленне ўсяго дома, як месца, дзе жывуць духіпрашчуры і як месца, якое надзелена ахоўнай функцыяй: Праз парог рукі
не падаюць (Янкоўскі, с. 70). Ахоўная роля парога прыраўноўвалася да
ролі печы, і таму смецце дазвалялася яшчэ ўкідаць у печ, каб яно “з
дымам выйшла”, а выносіць вечарам за парог нельга: Пад печ не сунеш,
за парог не высыпеш (Янкоўскі, с. 227). Таму яго мялі да парога,
“даручалі” смецце і самога чалавека ахове, гэта значыць духам продкаў.
Стол у беларусаў таксама адыгрываў значную ролю. Гэта месца, дзе
збіралася сям’я, дзе вырашаліся важныя пытанні і дзе ў кожнага было
сваё месца: Госці – за стол, а лішні хоць пад стол (Янкоўскі, с. 65); У
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восень за стол просім (Янкоўскі, с. 100); Пачаставаць бобам аб стол
лобам (Янкоўскі, с. 93).
Лаўка выконвала ўмоўную меру. Казалі, што трэба дзіця выхоўваць
тады, калі яго можна пакласці упоперак: Тады трэба было секчы, як
упоперак лаўкі мог легчы, бо тады не змог, як уздоўж лёг (Янкоўскі, с.
134). Лаўка абазначала прывязнасць да каго-небудзь або да чаго-небудзь.
У каханкі смаляныя лаўкі (Янкоўскі, с. 135); Яго там і печкі і лаўкі
(Янкоўскі, с. 74).
Трэба адзначыць, што двор займае тую тэрыторыю, на якой
знаходзяцца самыя важныя ў жыцці чалавека пабудовы, адсюль і думка,
што трэба рабіць усё з добрым настроем, са згодай: Згодаю двор збудуеш,
а нязгодаю – гатовае разгубіш (Янкоўскі, с. 121). Лексемы двор, плот,
гумно, хлеў абазначаюць прадметы, што знаходзяцца па-за межамі
паменшанага сусвету – хаты, але яны не менш важныя. Гумно
асэнсоўваецца з цяжкай працай, з месцам, якое будавалася для
працяглага захавання і апрацоўкі неабмалочанай збажыны, саломы, сена
і сваімі памерамі і формай адрозніваліся ад іншых пабудоў сядзіб: Калі
гумно цячэ, то гаспадар з дому ўцячэ, а калі хлеў цячэ, то ён аладкі пячэ
(Янкоўскі, с. 123).
Такім чынам, і хата і ўсё, што знаходзіцца вакол яе ўтварае сядзібны
комплекс, мікрасусвет, які беларускія сяляне вельмі цэняць і да якога
беражна адносяцца.
У групу субстантываў, што ўжываюцца ў беларускіх прыказках і
прымаўках уваходзяць назвы хатніх рэчаў. Несумненную сувязь з
сонечнай сімволікай у старажытнай беларускай хаце мае хлебная дзяжа,
у якой гатаваўся хлеб: Падхадзі, мая дзежачка! Госць на парозе, хазяін у
дарозе, а хазяйка есць хочаць (БНТ, с. 237). Дзяжу вельмі паважалі ў
сялянскім асяроддзі, часта ставілі ў самае ганаровае месца ў хаце — на
лаву ў чырвоны кут. Знаходзячыся на покуці, дзяжа прымала на сябе
пэўныя рысы салярнай сімволікі, рысы сонца як элемента сімвалічнай
мадэлі Сусвету. «Гаспажа – хлеба дзяжа», – паважліва гаварылі пра
хлебную дзежку. Як дзяжа не месіцца, то сям’я бесіцца (БНТ, с. 45);
Дзяжа, дзяжа, не бачыла ні хвашчанкі, ні нажа; Калі ў дзяжы падход,
дак і ў печы рост (БНТ, с. 251).
Качарга, адзін з вельмі патрэбных у гаспадарцы прадметаў,
сімвалізавала “свой” свет, які дапамагаў чалавеку ў надзённым жыцці і
праз тое аберагаў яго. Адсюль функцыянаванне качаргі ў якасці абярэга,
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што, акрамя таго, можа быць заснавана і на яе рэальных абарончых
уласцівасцях: У сваёй хаце і качарга помач; У сваёй хаце і качарга помач
(маці) (БНТ, с. 211).
Сіта (рэшата) метафарычна ўвасабляе хмару ці сонца з іхняй
магчымасцю “прасейваць” на зямлю дождж або святло, выконвае
функцыю фільтра для самых неабходных у жыцці элементаў і ўжо таму
сакралізуецца, набывае магічныя ўласцівасці “прапускнога пункта” для
кожнай сакральнай субстанцыі. Магічная адзначанасць сіта ў рытуалах
заклінання дажджу звязвалася з паўтарэннем праз гэтае дзеянне
касмаганічнага акту стварэння свету. Праз судачыненні з небам,
дажджом, сонцам як сімваламі актыўнага мужчынскага пачатку рэшата
набывае функцыі прадмета-замяшчальніка хлопца-мужчыны. 3 улікам
усяго гэтага ваду, пралітую праз рэшата, надзялялі гаючымі і лекавымі
якасцямі і шырока выкарыстоўвалі ў народнай медыцыне: Новае сітца
на калку (на круку) навісіцца, а старое і пад лаўкай наваляецца (БНТ, с.
213).
Гаршчок – пасудзіна, якую выкарыстоўвалі захоўвання розных
рэчываў. У беларусаў ён ужываўся і ў медыцыне, і на святы, і пры
нараджэнні дзіцяці, і на вяселлі, і пад час пахавання, і безумоўна заўсёды
быў пад рукой у гаспадыні. Хоць мал гаршчок, ды мяса варыць; Чым
гаршчок нацягне новы, то тым і да старасці смярдзіць (БНТ, с. 215).
За венікам замацоўваўся вобраз дамавіка, бо ён прадстаўляў продкаў,
і ён жа асацыяваўся са смеццем. На ўсёй славянскай тэрыторыі шырока
распаўсюджаныя павер’і і рытуалы, якія сведчаць пра ўспрыманне
хатняга смецця як месца, дзе жылі душы продкаў. Венік-дамавік як
увасабленне душ-апекуноў станавіўся надзейным абярэгам хаты ад
пранікнення варожых уплываў: Калі бог захоча, то і венік выстраліць
(Янкоўскі, с. 33).
Усе вышэй апісаныя рэчы знайшлі ім прымяненне не толькі ў
гаспадарцы, але і ў медыцыне, абрадах, святах, міфалогіі і іншых сферах
жыцця беларуса. Ужыванне адпаведных лексем у складзе прыказак і
прымавак надае ім нацыянальна адметны характар і змест.
Умоўныя скарачэнні
БНТ – Прыказкі і прымаўкі ў дзвюх кнігах / рэд. А.С.Фядосік. – Мінск, 1976.
Янкоўскі – Янкоўскі, Ф.М. Беларускія прыказкі і прымаўкі, фразеалагізмы /
Ф.М.Янкоўскі. – Мінск, 1992.

Фельчак О.О. (Слов’янськ, СДПУ)
ПИТАННЯ ГЕНЕЗИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В РОЗРОБЦІ
М.С.ТРУБЕЦЬКОГО ТА Т.ЛЕР-СПЛАВІНСЬКОГО
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Розглядаючи питання походження української мови, польський
славіст Тадеуш Лер-Сплавінський підтримав теорію О.О.Шахматова про
походження східнослов’янських мов з спільноруської прамови. На думку
дослідника, переконливо доводили цей факт та слугували вагомим
доказом спільні для всіх “руських” мов особливості, що не можна було
зустріти в інших слов’янських мовах. Т.Лер-Сплавінський підкреслив,
що у науці утримувався пануючий погляд, в силу якого “руські” мови
розглядаються не лише географічно, але і генетично як група, найбільш
тісно пов’язана у колі слов’янських мов. Свої погляди на історію
утворення східнослов’янських мов після розпаду їх колишньої спільності
дослідник виклав у двох статтях: “Stosunki pokrewieństwa języków
ruskich” та “Kilka uwag o wspolnosci językowej praruskiej”.
На
думку
Т.Лер-Сплавінського,
перші
значні
зміни
східнослов’янської спільності відбулися в момент утворення з
праруської мови двох діалектів: територіально невеликого – північного,
який відповідав північній групі у реконструкції О.О.Шахматова, та
широкого за обсягом – південного, який відповідав південній і східній
групам у реконструкції О.О.Шахматова. Отже, предки південнорусів
(українців та білорусів) та південновеликорусів входили до складу однієї
групи, а предки північновеликорусів – до іншої. Так, за Т.ЛерСплавінським, на кінець ХІ ст. давньоруський мовний ареал ділився на
дві фонетично різні діалектні групи, які з часом поступово
трансформувалися у три східнослов’янські мови.
В основу зробленого Т.Лер-Сплавінським висновку лягли
рефлексація в південному діалекті спільнослов’янського g як h та
часткове збереження у північному діалекті спільнослов’янських
сполучень dl, tl у вигляді kl, gl. Найбільш обґрунтованим у лінгвістиці
вважається
твердження
Т.Лер-Сплавінського
про
діалектну
диференціацію колишніх ro, lo, re, le між приголосними (trъt, tlъt, trьt,
tlьt,) не в закритому складі. Так, згідно з поглядами дослідника, для
російської мови характерними стали рефлекси типу ro, lo, re, le:
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дрожать, греметь, глотать, а для української та білоруської – ry, ly, r’і,
l’і: укр. дрижати, гриміти, глитати; бр. дрыжаць, глытаць.
Незважаючи на значну різницю у мовах північної та південної груп,
мовознавець підкреслив існування спільних фонетичних процесів, що
відбувалися ще у ХІІ ст. та охопили усю “руську” область. Згідно з
поглядами Т.Лер-Сплавінського, під кінець ХІІІ ст. викристалізовується
мовна спільність “малоруська” (українська), що зросла на основі
південної частини давньої діалектної південноруської групи. До рис, які
характеризували розпад відносної єдності південноруської групи та
виокремлювали “малоруську” спільність, Т.Лер-Сплавінський відніс:
перехід іе > і (ХІ ст.); подовження та звуження голосних о, е в складах з
редукованими ъ, ь (ХІІ ст.); ствердіння приголосних у позиції перед е та і
(на протязі ХІІІ ст.).
У роботі “Przegląd i charakterystyka językow slowianskich” Т.ЛерСплавінський висловив думку, що про українську мову можна говорити
лише від ХІV – ХV ст. Цей факт викликав обурення з боку українського
філолога О. Горбача, який у роботі “Генеза української мови”
розкритикував погляд польського науковця та дав чітке пояснення
причинам існування факту постання української мови лише від ХІV –
ХV ст., а також теорії праруської мови. Так, причинами існування цих
гіпотез О.Горбач уважав наступні моменти: 1) факт тіснішої граматичнословникової спорідненості трьох східнослов’янських мов, у порівнянні з
іншими слов’янськими мовами; 2) появу спільної літературної мови
(староболгарської за походженням), принесеної у Київську державу із
християнством і церковно-релігійною літературою у Х ст. Спорадичне
проривання у цю літературну мову елементів із живих розмовних мов, на
думку О.Горбача, не дає належного уявлення про справжній стан такої
живої мови в нас, а отже дозволяє прихильникам “праруської” мовної
єдності вбачати таку єдність навіть наприкінці ХІV ст.; 3) наявні
історичні
обставини,
що
засвідчують
довгу
політичну
нездиференційованість
східних
слов’ян:
династичні
зав’язки
Рюриковичів та їх церковно-організаційна пов’язаність. За визначенням
дослідника, саме спільно пережиті у VІІІ – Х ст. східнослов’янські мовні
процеси послужили підставою для теорії про праруську мову.
Погляди Т.Лер-Сплавінського підтримав та розвивав у своїх роботах
його учень В.Курашкевич, для концепції якого висхідним пунктом стало
виділення праруського періоду в розвитку східнослов’янських мов та
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поділ праруської мови на два наріччя. У роботі “Классификация
восточнославянских языков” дослідник охарактеризував ряд спільних
явищ та змін, що були успадковані “праруською” мовою з
праслов’янської епохи: утворення груп cv – ĕ, zv – ĕ; ch – s’: vьs’ь, mus’ĕ;
dl, tl – l; третє ĕ: zeml’ĕ і т. д., а також явища епохи праруської мови:
втрата носових голосних; зміна в групах *tort і т. д.; зміна сонантів tъrgъ,
zьrno і т. д; лабіалізація типу moloko, pъłnъ; лабіалізація е > ō > ‘о; зміна
je > o; зміна в групах tj, dj; втрата ъ, ь. За визначенням лінгвіста, у
наслідок хронологічних відмінностей у зміні ъ, ь протягом ХІІ – ХІІІ ст.
північний та південний говори ще більше відділилися один від одного.
Водночас у південному наріччі відбулися зміни, що призвели до
виділення говорів: 1) південних (сучасні південнозахідні, українські);
2) центрально-західних
(сучасні
північноукраїнські
та
південнобілоруські);
3) центрально-східні
(сучасні
південновеликоруські). За словами дослідника, на західну частину
центрального давньоруського наріччя вплинули українські явища, які в
ХV – ХVІ ст. охопили територію спочатку волинського, потім поліського
наріч, а також східну частину Київщини та Чернігівщини.
Концепцію Т.Лер-Сплавінського сприйняв і навіть перебільшив
представник Празької фонологічної школи М.С.Трубецькой, проте
учений намагався висвітлити дану проблему по-новому й підійти до
мови як до системи. Факт існування спільноруської прамови дослідник
уважав безперечним, твердо встановленим та відхиляв усі заперечення
славістів, що намагалися відстояти протилежну точку зору. Науковець
поділив спільноруську мову на дві діалектні групи (південну та північну)
та виділив у кожній з них індивідуальні фонетичні особливості. Поряд з
основними діалектними групами М.С.Трубецькой припускав існування
перехідних говорів, що об’єднували окремі “північнорускі риси з
південноруськими” та ніяк не порушували принцип бінарного поділу.
Цю точку зору дослідник уважав єдиною вірною, співвідносною з
історичними фактами дописемного періоду, який, за словами лінгвіста,
тривав до середини ХІІ ст.
На думку М.С.Трубецького, кожна зі слов’янських мов – це проміжна
ланка між двома іншими, а зв’язок між сусідніми мовами здійснюється
за допомогою перехідних говорів, причому зв’язки виявляються й поза
межами, між групами (наприклад, з усіх південнослов’янських мов
найближчою до східнослов’янських є болгарська). Однак при зіставленні
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слов’янських мов з іншими індоєвропейськими це ланцюжкове
членування припиняється. Епоха ж спільнослов’янської мови, за словами
дослідника, закінчується тоді, коли різні слов’янські мови втрачають
здатність брати участь у спільних змінах; такою датою М.С.Трубецькой
уважав Х – ХІІ ст., коли відбулося зникнення ненаголошених єрів у всіх
слов’янських мовах у тотожних умовах; діалектне членування
спільноруської мови продовжувалось до 60-х рр. ХІІ ст. Так, за
М.С.Трубецьким, лише після падіння редукованих голосних, тобто після
Х – ХІІ ст., утворюються окремі самостійні слов’янські мови.
У роботі “О звуковых изменениях русского языка и распаде
общерусского языкового единства” за допомогою чотирьох фонетичних
рис: 1) вибухового ґ (g) (північна риса), фрикативного ґ (h) (південна);
2) звуків ч (č) та ц (с), що зійшлися в одному приголосному на півночі;
3) праслов’янських сполучень dl, tl, що змінилися в l на півдні та у dl > gl,
tl > kl – на півночі; 4) сполучень ждж (ždž), шч (šč), що збереглися без
зміни на півдні, а на півночі змінилися в жh (žγ), шх (šх), дослідник
охарактеризував давні східнослов’янські групи.
За спостереженнями П.К.Коваліва, свою теорію чотирьох фонетичних
рис М.С.Трубецькой будував головним чином методою “мовної
системи”, “мовної структури”, що було характерно для Празької
фонологічної школи. На думку П.К.Коваліва, ця метода добра, але треба
вміти нею користуватися особливо в поясненні історичних явищ,
обережно підходити до історичних явищ, не поспішаючи з
узагальненнями там, де вони на перший погляд видаються потрібними.
Так, М.С.Трубецькой зміну g > h у східнослов’янських мовах пов’язав з
таким же явищем чеської, словацької та частково словенської мов. Тоді
ж, на його думку, і відбулася зміна dl, tl > l у предків південноруської
групи та у предків південних слов’ян. Обидва ці процеси
М.С.Трубецькой відніс до праслов’янської епохи пізніших часів.
Цілком переконливо концепцію М.С.Трубецького піддав критиці
О. М. Селіщев у статті “Критические замечания о реконструкции
древнейшей судьбы русских диалектов”. За словами дослідника, жодне з
положень книги М. С. Трубецького не відповідає реальним даним
лінгвістичної науки. Таке відношення до “мовної системи” неприйнятне
та веде до негативних результатів. О. М. Селіщева заперечив
припущення ніби перехід g в γ – явище праслов’янської доби та
підкреслив, що процеси у галузі носових голосних, у зміні g в γ та деякі
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інші процеси, проходили вже в окремому житті слов’ян. Перехід же g в γ
у предків малорусів, білорусів та південних великорусів відбувся
незалежно від подібних переживань предків чехів, верхніх лужичан та
словенців, тобто зміна g > h відбулася в житті окремих слов’ян
незалежно. Дослідник підкреслив, що у групі малорусько-білоруській
цей процес почався раніше та діяв більш інтенсивно у порівнянні з цим
же процесом у інших групах.
У середині 40-х рр. ХХ ст. спостерігалося прагнення деяких
дослідників слов’янського етно- і глотогенезу взагалі й
східнослов’янського зокрема використовувати фактичні дані суміжних
наук, насамперед археології. Археологічний матеріал при таких
дослідженнях досить широко почав використовувати Т.ЛерСплавінський у зв’язку з бурхливим розвитком польської археології в
післявоєнний період. Отже, тепер концепцію виразного первісного
поділу східних слов’ян на дві групи Т.Лер-Сплавінський підтримував не
лише міркуваннями мовознавчого характеру, а і даними археології та
історичних наук. У спільній праці “Dzieje języka ukrajinskiego w zarysie”
(1956 р.) Т.Лер-Сплавінський цілком не погоджується з концепцією
О.О.Шахматова про розвиток східнослов’янських мов з праруської мови
і робить це дуже тактовно: “…Спільнота східнослов’янська.., яка ніколи
не була зрештою цілком монолітною, а начатками своїми, без сумніву,
входила ще в межі мовної праслов’янської єдності”.
Не можна не згадати про припущення Т.Лер-Сплавінського, яке
учений висловив у роботі “Początki Słowian”, що ніби українське
подовження о, е в закритих складах є явищем спільним з відомою
лехітською особливістю – подовженням голосних у закритих складах
перед дзвінкими приголосними, корені якого сягають глибокої давнини.
Та все ж у лінгвістиці переважає думка про те, що щільна
східнослов’янська єдність тривала довгий час без виразних “містків” до
інших слов’янських мов. Зв’язки ж української мови з польською –
явище лише відносно пізнього історичного часу, що стосується
переважно лексики. Давні шари української фонетики ведуть не до
західних мов, а виключно до найближчих українській мові – білоруської
та російської.
Підводячи підсумки, підкреслимо, що для концепцій Т.ЛерСплавінського та М.С.Трубецького було характерне конвергентне
бачення виникнення східнослов’янських мов з “руської” прамови. Однак

згодом погляди Т.Лер-Сплавінського на походження української мови
дещо змінилися і виразну її викристалізацію учений пов’язував з VІІІ –
ІХ ст. Так, дослідження Т.Лер-Сплавінського в галузі історії мови ведуть
до з’ясування контроверзи про самобутність української мови.
Холодова Н.В. (Слов’янськ, СДПУ)
ДО МАЛОВІДОМИХ ФАКТІВ
З ІСТОРІЇ МОРФОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ МОВ
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Вивчаючи історію морфологічної класифікації мов, на перший
погляд, добре вивченого та популяризованого працями А.Потта,
А.Шлейхера, М.Мюллера, Г.Штейнталя питання, відкривається багато
маловідомих сторінок, а разом з тим розсіюються хибні твердження,
міфи та вигадки. Маємо засвідчити, що й досі багато з фактів щодо
авторства та пріоритету введення термінів, що позначають морфологічні
класи мов, залишаються маловідомими або невірно розтлумаченими.
Завдяки
нещодавно
відкритим
архівам
Американського
філософського
товариства,
публікації
недрукованих
праць
В.фон Гумбольдта, а саме “Нарису про американське дієслово” (1824),
оприлюдненню
кореспонденції
Ф.Шлегеля,
А.В. фон Шлегеля,
В.фон Гумбольдта, П.С.Дю Понсо, Дж.Геквельдера, Д.Г.Брінтона,
з’явилася можливість переглянути основні положення історії
морфологічної класифікації мов з позицій сучасного мовознавства. На
нашу думку, актуальність такого лінгвоісторіографічного дослідження є
безперечною.
У багатьох підручниках з історії лінгвістичних вчень зазначається, що
перша морфологічна класифікація була розроблена Ф.Шлегелем у праці
“Про мову та мудрість індійців” (1808). На нашу думку, необхідно
оговорити той факт, що Ф.Шлегель не створив, а синтезував ідеї щодо
розподілу мов світу за класами, розвинуті до нього безпосередньо у
працях вчених ХVІІІ ст., серед яких був його дядько Дж.Г.Шлегель (1716
– 1780).
Так, підґрунтям до виникнення морфологічного групування мов
безпосередньо слугували ідеї А.Сміта про розподіл мов на оригінальні та
складені, В.Джонса про винятковість санскриту порівняно з грецькою і
латинською, Г.Жигара про розподіл мов на мови з фіксованим порядком
слів і мови з гнучким порядком слів. Перші згадування про розподіл мов
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світу на флективні та нефлективні знаходимо вже у працях Ф.Бекона,
Дж.Лока, Т.Кампанели, Ф.Менінскі.
Дж.Г.Шлегель у своїй статті “Про вивчення датської, німецької і
французької мов” (1764) зазначав, що “усі мови світу оперують не більш
ніж двома засобами для вираження ідеї, вони роблять це за допомогою
флексій в рамках зміни основного слова, або ж потребують інших слів,
що приєднуються до основних слів і тому називаються допоміжними” [4,
с. 46]. Даний розподіл мов світу на флективні та мови з допоміжними
словами дуже схожий на бінарну класифікацію мов, запропоновану
пізніше Ф.Шлегелем. Незважаючи на те, що зараз дуже складно
встановити чи були знайомі Ф. Шлегелю ідеї його попередників, є всі
підстави стверджувати, що передісторія морфологічної класифікації мов
починається ще у ХVІІІ ст. Необхідно відзначити наступність ідей
Дж.Г.Шлегеля, Ф.Шлегеля, А.В.фон Шлегеля, які один за одним
удосконалили морфологічну класифікацію мов та підняли її на науковий
рівень.
Попри той факт, що внесок В.фон Гумбольдта у розробку
морфологічної
класифікації
мов
вважається
багатьма
лінгвоісторіографами найбільш вагомим у лінгвістиці ХІХ ст., вчений не
ставив за мету класифікацію мов. Зважаючи на багату фактологічну базу
досліджень вченого, що об’єднує як живі, та і мертві індоєвропейські
мови, матеріал семітських, малайсько-полінезійських, америндських мов,
а також баскську, китайську, бірманську мови, дивно, що він тим не
менш відмовлявся від розробки наукової класифікації через свою нібито
необізнаність структури багатьох мов.
Так, В.фон Гумбольдт стверджував: “Викладенні спостереження, з
одного боку, показують яке різноманіття характеризує будови людської
мови, а з іншого боку – змушують відмовитися від думки про
можливість вичерпної класифікації останніх. Подібна класифікація може
бути розроблена тільки, якщо вона проводиться з обумовленою метою та
за умов вибору окремих явищ у якості засад для розділу мов, але вона
натрапляє на непереборні труднощі, якщо при більш глибокому
дослідженні ставиться завдання підрозділу мов відповідно до їх
найбільш суттєвих ознак і їх внутрішнього взаємозв’язку з духовною
індивідуальністю нації” [1, c. 246].
Загальноприйняте положення про те, що В.фон Гумбольдт першим
створив чотиричленну класифікацію мов, у якій виділив чотири типи
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мов: ізолятивні, аглютинативні, інкорпоративні, флективні, бере свій
початок ще від А.Шлейхера, але теж не відповідає дійсності. По-перше,
В.фон Гумбольдт
відносив
явище
інкорпорації,
притаманне
америндських мовам до аглютинативного типу мов як різновид
аглютинації, тобто вчений виділив три, а не чотири типи мов.
По-друге, раніше за В.фон Гумбольдта у працях Ф.Шлегеля та
А.В.фон Шлегеля вже окреслено усі основні типи, а у працях
П.С.Дю Понсо розроблено морфологічну класифікацію мов, у якій
вчений розподілив мови світу за такими типами: асинтаксичний
(китайська мова), аналітичний (ісландська, датська, шведська, німецька,
англійська мови), синтетичний (грецька, слов’янські мови), змішаний
(французька, італійська, іспанська, португальська мови), синтаксичний
(америндські мови) [2, c. 401]. Таким чином, незважаючи на неосяжний
внесок В.фон Гумбольдта у розвиток морфологічної класифікації мов,
американський вчений П.С.Дю Понсо раніше за В.фон Гумбольдта
розробив свою оригінальну морфологічну класифікацію мов, а також
увів у науковий обіг термін полісинтетичні мови.
Попри той факт, що П.С.Дю Понсо є одним з перших класифікаторів,
його ім’я майже не зустрічається на сторінках лінгвоісторіографічної
літератури. Відзначимо оригінальність та новаторство типологічних
концепцій американських вчених П.С.Дю Понсо, Дж.Геквельдера, які
полягали у тому, що вони з самого початку не сприйняли ідей розвитку
мовних типів. На нашу думку, класифікаційним концепціям
американських лінгвістів першої половини ХІХ ст. не притаманні ідеї
розвитку мовних типів та винятковості флективних мов певною мірою
через часткову ізольованість наукових досліджень американських
мовознавців від руху європейської лінгвістичної думки та введенню
багатого матеріалу америндських мов у свої дослідження.
Ми наголошуємо, що саме через часткову ізольованість, тому що
завдяки американсько-німецьким відносинам у галузі культури,
літератури,
мовознавства,
ініціатором
яких
виступив
ще
А.фон Гумбольдт через тісний зв’язок з Ф.Лібером, якого згодом
представив своєму братові В.фон Гумбольдту, відбувався обмін
науковими та культурними надбаннями. У липні 1821 р.
В.фон Гумбольдта було оголошено поважним членом-кореспондентом
Американського філософського товариства, що було результатом плідної
співпраці та листування з Дж.Пікерінгом та П.С.Дю Понсо.
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Свій творчий період з 1822 – 1829 рр. В.фон Гумбольдт присвятив
вивченню мов американських індіанців, до матеріалу яких вчений
довгий час не звертався через свою зацікавленість мовами Океанії.
Починаючи з 1821 р., у своєму листуванні з Ф.Лібером, П.С.Дю Понсо,
Дж.Пікерінгом, дослідник нарікав на необхідності глибокого вивчення
структури америндських мов. На нашу думку, цінність такого
дослідження для В.фон Гумбольдта полягала перш за все в ізольованості
америндських мов, які у порівнянні з мовами Океанії якнайкраще
зберегли свою первинну структуру та не зазнали впливу санскриту, як
останні.
Зацікавленість В.фон Гумбольдта у співпраці полягала, з його боку,
перш за все у бажанні розробити глобальну нову науку контрастивного
описового мовознавства для вивчення загальнолюдської культури. Але у
листуванні він здебільшого акцентував увагу на обміні новими
матеріалами та результатами досліджень америндських мов: “..що мене
передусім цікавить, так, це – мови, звичаї та політична ситуація
американських туземців” [3, c. 8].
Хоча американські мовознавці першої половини ХІХ ст. рухалися у
своєму оригінальному та відмінному від європейської науки напряму,
вони неодноразово зверталися у своїх дослідженнях до розробок
західноєвропейських вчених. Так, П.С.Дю Понсо визначив свій метод
дослідження як комбінацію збирання даних та аналізу доступних описів.
Багато в чому у визначенні методу дослідження америндських мов
П.С.Дю Понсо спирається на працю В.фон Гумбольдта про баскську
мову, де вчений вперше поєднав конкретну польову роботу з
лінгвістичним аналізом результатів. Тобто, модель, запропонована
В.фон Гумбольдтом, була обрана для досліджень мов американських
індіанців.
Маємо зазначити, що мета дослідження П.С.Дю Понсо, Дж.Пікерінга
при описі америндських мов не полягала у виявленні прамови
американських індіанців, у визначенні її походження та етапів розвитку
діалектів, їхнім первинним завданням було вивчення глибинної
структури мов (діалектів) американських індіанців.
Отже, історія морфологічної класифікації мов ще досить багата на
маловідомі факти, вивчення яких надало нам можливість уточнити деякі
загальновідомі хрестоматійні твердження щодо пріоритету введення
термінів, їх авторства. Глибоке вивчення питання термінобази

морфологічної класифікації мов приводить нас до розвінчування міфів
про першу спробу побудови морфологічної класифікації мов братами
Шлегелями, про пріоритет В.фон. Гумбольдта у виділенні чотиричленної
класифікації мов, про пріоритет Е.Сепіра у створенні поняття
полісинтетизм. У нашій науковій розвідці лише окреслено невелику
кількість, на наш погляд, важливих зауважень щодо історії
морфологічної класифікації мов у західноєвропейській та американській
лінгвістиці кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., у подальших
дослідженнях планується продовжити цю роботу.
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Шумчык Ф.С. (БДПУ, Мінск)
З ГІСТОРЫІ ДАСЛЕДАВАННЯ ПАХОДЖАННЯ
НАЗВЫ СЛАВЯНЕ
У пачатку ХХ ст. вядомы чэшскі славіст Л.Нідэрле, даследуючы
старажытных славян, з пэўнай разгубленасцю адзначаў, што тагачаснай
навуцы, як ні дзіўна, нічога невядома ні пра этымалогію, ні пра
першапачатковае значэнне наймення славяне. Праз сто гадоў
даследчыкам-славістам зноў прыходзіцца канстатаваць, што адным з
загадкавых у славістыцы так і застаецца пытанне паходжання гэтай
назвы. На працягу больш чым двух стагоддзяў у навуцы з’явілася даволі
шмат разнастайных гіпотэз, якія не ў аднолькавай ступені навукова
вытрымана вытлумачваюць этымалогію назвы славяне. Спынімся на
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аналізе тых версій, што з большай верагоднасцю, як мы мяркуем,
указваюць на матывацыю “таямнічага” наймення.
У гістарычных помніках назва славяне, як сведчыць Л.Нідэрле,
упершыню сустракаецца ў пачатку VІ ст. н.э. у Псеўда-Цэзара
Назіянскага. Верагодна, на думку гэтага ж вучонага, што яшчэ раней, у ІІ
ст. н.э, найменне ставаноі (славіст П.І.Шафарык этнонім разглядаў як
ставяне, г. зн. “жыхары азёр” (ад staw – ‘возера’) [9, с. 154]), блізкае да
славянскай формы славене, пры пераліку плямён Сарматыі выкарыстаў
Пталемей, не здагадваючыся, што гэты народ быў блізкі да венедаў, якія
жылі на захадзе Сарматыі [7]. У гістарычных творах Іардана і Пракопія
Кесарыйскага, у якіх апавядаецца пра войны з готамі, узгадваюцца
этнонімы – назвы тагачасных славян – венеты, склавены і анты [5; 8].
Паводле Іардана, назва венеты з’яўляецца агульнай для склавен і антаў
(між іншым, грэкі і рымляне пры вымаўленні славянскага спалучэння
зычных [сл] разбівалі яго дадатковым змычным зычным [к] – у выніку
атрымлівалася склавены): “Начиная от места рождения реки Вистулы, на
безмерных пространствах расположилось многочисленное племя
венетов. Хотя их наименования теперь меняются соответственно
различным родам и местностям, все же преимущественно они
называются склавенами и антами” [5, с. 71 – 72]. Аднак і назвы склавены
і анты, як бачым, таксама агульныя. Аўтар не падае ўласныя найменні
славянскіх плямён. З гэтым мы сустрэнемся ў творах пазнейшых аўтараў.
Тое, што склавены (славяне) і анты – адзін народ, пацвярджае і Пракопій
Кесарыйскі: “И некогда даже имя у славян и антов было одно и то же. В
древности оба этих племени называли спорами (“рассеянными”), думаю
потому, что они жили, занимая страну “спораден”, “рассеянно”,
отдельными поселками” [8, с. 298]. Крыху пазней, на памежжы
VI – VII ст., пра славян вядзе гаворку і Маўрыкій Стратэг у трактаце па
ваеннай справе “Стратэгікон”: “Племена славян и антов сходны по
своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе: их
никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей
стране…” [цыт. па выд.: 10, с. 152]. Аднак ні ў аднаго з гэтых аўтараў мы
не знаходзім інфармацыі наконт паходжання назвы славяне. Магчыма,
гэта тлумачыцца тым, што дадзены этнонім мае славянскае паходжанне
(з праславянскай мовы рэканструіруецца як *slovene) [13, с. 52], у
адрозненне ад назваў венеды (венеты) і анты (этымалогія гэтых
этнонімаў да канца не вызначана. Па адной з версій, венеды (венеты)
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паходзіць з кельцкай мовы – vindos, што азначае ‘белы’, анты – з
цюркскай мовы і азначае ‘саюзнік’, ‘сябар’, ‘пабрацім’ [9, с. 74 – 75]).
Пазней з пачатку ХІІІ ст. этымалогію наймення славяне пачалі
выводзіць са слова слава і перакладаць як gloriosi (між іншым, для
тлумачэння этноніма ставаноі, які выкарыстаў Пталемей, у сучаснай
лінгвістыцы прапануецца санскрыцкае stavana, старажытнаіранскае
авестыйскае stavana – ‘якога хваляць’, а таксама асецінскае stavun –
‘хваліць’ [19, с. 155]). Паралельна з гэтай версіяй з пачатку ХІV ст.
узнікае іншае тлумачэнне наймення, якое звязвалі з паняццем слова і
перакладалі як verbosi, sermonales [7]. Фактычна гэтыя дзве гіпотэзы
бытуюць у навуковым свеце і сёння. Большасць даследчыкаў звязваюць
паходжанне назвы са словам, лічаць, што этнонім славяне абазначае
людзей, якія гавораць “словамі, па-нашаму”, у адрозненне ад іншых
народаў (немцаў), мову якіх славяне не разумелі [2, с. 501]. Для
пацвярджэння дадзенай версіі прыводзіцца наступны факт: арабы ў VII –
VIII ст. называлі ўсе іншыя народы, якія не разумелі іх мовы, аджамамі,
г.зн. неарабамі, літаральна нямымі, бязмоўнымі (па аналогіі з нашым –
немцамі). Гіпотэза, звязаная са словам слава, менш верагодная хаця б
таму, што застаецца праблематычным пераход гука [о] у [а]. Даследчыкі
схіляюцца да думкі, што “гэта позняе народнаэтымалагічнае
тлумачэнне” [1, с. 30].
Выказвалася думка, што ў грэчаскай мове славянскае найменне
склавэноі, склавы абазначала прафесію тых плямён, якія наладжвалі
водныя пераправы праз Дунай для качэўнікаў – ворагаў Рымскай імперыі
[4, с. 9]. Па наступнай версіі, адным з аўтарам якой з’яўляецца мовавед
І.А.Бадуэн дэ Куртанэ, ад племянной назвы славян у грэчаскай мове
замацавалася слова склаво са значэннем ‘раб’; з гэтага слова паходзіць
познелацінскае sclavus, пазней утварылася ў англійскай Slave, нямецкай
Sklave, французскай esclave, італьянскай schiavo, партугальскай escravo –
ва ўсіх пералічаных мовах гэтае слова таксама абазначае паняцце
нявольнік, раб. Блізкай да толькі што прыведзенай гіпотэзы з’яўляецца і
наступная версія: у “Запісках” Ібн Фадлана, сакратара багдадскага халіфа
Аль-Муктадзіра (908 – 932 гг.), тэрмінам ас-сакаліба называюцца
славяне; арабскі этнонім ас-саклаб (у мн. ліку ас-сакаліба) некаторыя
даследчыкі разглядаюць як варыянт грэчаскага Sklaboi, Sklabhnoi і
лічаць, што ён абазначае баявую гвардыю чужакоў-рабоў (славян), якая
выкарыстоўвалася ў барацьбе супраць Візантыі [3]. Аднак пытанне аб
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значэнні этноніма ас-сакаліба даволі складанае з-за адсутнасці большменш дакладных крыніц і на сённяшні дзень застаецца загадкай для
навукоўцаў. Але ці сталі б нашы продкі, з’яўленне якіх на гістарычнай
арэне паслужыла адной з прычын падзення магутнай Рымскай імперыі,
якія пазней у Візантыі займалі даволі высокае сацыяльнае становішча,
сябе атаясамліваць з рабамі? Тут, хутчэй за ўсё, размова павінна ісці пра
з’яву аманіміі. Гэта па-першае. Па-другое, узнікае пытанне: чаму такую з
адмоўнай эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкай назву перанялі
ўсходнія славяне, якія, як вядома, ніколі не знаходзіліся ў
падпарадкаванні ні ў грэкаў, ні ў рымлян? Між іншым, трэба мець на
ўвазе наступны факт: адна з гістарычных абласцей Харватыі да ХІІІ
стагоддзя называлася Sclavonia. Магчыма, сапраўды значэнне назвы
звязана з адпаведным арэалам рассялення славян [1, с. 28 – 29].
Польскі славіст Л.Машыньскі, зыходзячы са словаўтваральнай мадэлі
bratenъ ‘сваяк з боку брата’, лічыць, што словаформа славені магла
першапачаткова абазначаць ‘пабрацім па мове’ [6, с. 206 – 207].
Фактычна, гэта версія пераклікаецца з сярэдневяковай гіпотэзай
паходжання этноніма ад паняцця слова.
На думку А.М.Трубачова, назва славяне не самая старажытная ў
праславянскай мове. Больш старажытнае было *sedlanin, *sedlane
‘селянін’, ‘сяляне’ ад *sedlo – ‘сяло’, ‘пасёлак’. Словаўтваральны тып на іе, -іа першапачаткова быў характэрны для фракійскай лексікі. На гэтай
падставе даследчык мяркуе, што існавала старажытная палеабалканская
ілірыйска-фракійска-славянская лексічная паралель. Падобным чынам
вытлумачваецца і назва грэкаў – элліны (першапачатковая назва аднаго з
плямёнаў раёна Фесаліі на Балканах) – як ‘селянін’, ’аселы чалавек’,
‘земляроб’ [11, с. 3 – 15].
У 1784 годзе Й.Добраўскі звярнуў увагу на суфікс -янін- (-ян-), які
сустракаецца ў назвах іншых плямён і ўказвае на сувязь з мясцовасцю
пражывання (вісляне ад Вісла і г.д.). З таго часу большасць даследчыкаў
лічыць, што этнанімічныя назвы на -анін-,-енін-, -янін- з’яўляюцца
аднымі з найбольш старажытных у мове славян і што назва славяне
паходзіць ад пэўнага тапоніма, магчыма назвы ракі ці возера тыпу слова
або словье, якія да гэтага часу не ўдалося ідэнтыфікаваць [6, с. 206]. Тут
можна прыгадаць такія тапонімы, як Славуціч – старажытная назва
Дняпра, польскія назвы рэк Slawa, Slawica, сербская назва ракі Славніца,
назва літоўскай вёскі Slavenai на рацэ Slave. Гэтыя тапонімы паходзяць з

індаеўрапейскага кораня са значэннем ‘цячы’, ‘абмываць’. На гэтай
падставе
некаторыя
даследчыкі
(Я.Развадоўскі,
М.Будзімір, М.Фасмер) мяркуюць, што славяне – гэта “людзі, якія
жывуць па берагах рэк, азёраў” [12, с. 665]. Магчыма, што падобная
этымалогія этноніма славяне – адна з самых верагодных у вытлумачэнні
паходжання назвы.
Такім чынам, этымалогія назвы славяне на сёння канчаткова не
вызначана; тлумачыцца найменне па-рознаму: то як людзі, якія гавораць
па-нашаму, пабрацімы па мове, то як людзі, якія маюць славу, славутыя,
то як нявольнікі, рабы, то як сяляне, аселы народ, то як людзі, што
жывуць на берагах рэк і азёр.
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Шур В.В. (Мазыр, МДПУ)
АЙКОНІМ, ЯКІ ПАДЛЯГАЎ ЗАМЕНЕ
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У былым Савецкім Саюзе ў 30 – 60-я гг. XX стагоддзя неаднаразова
праводзіліся масавыя замены традыцыйных беларускіх айконімаў: толькі
ў 1964 г. на Беларусі па так званых “просьбах працоўных” было
перайменавана больш за 300 назваў, тыповых для беларускага
тапанімічнага ландшафту. У беларускай тапаніміцы ёсць прыклады, якія
выразна сведчаць, што неапраўданай заменай, вынішчэннем спрадвечна
традыцыйных тапонімаў у тыя гады займаліся людзі, далёкія ад гісторыі
народа, яго мовы, тапанімікі, ад народнага ўяўлення пра такія назвы. Пра
гэта пераканальна сведчыць, напрыклад, захаванне тапоніма
Астражанка, што ў Лельчыцкім раёне. Гэтая назва, у той час, калі б
чыноўнікі ведалі яе паходжанне, павінна была трапіць у пералік
тапонімаў, якія адносілі да разраду “непажаданых”. Напрыклад, у
Лельчыцкім раёне ў такі чорны спісак у той час трапілі Радзілавічы
(Радзівілавічы), Зладзін, Асмаленік, Падварак (Фальварак), Каросцін,
Берасцяны Завод (Берзавод), Магільнае, Гарнавішча.
Назва ж вёскі Астражанка ацалела, бо чыноўніцкае вуха не ўлавіла,
што гэты тапонім паходзіць ад назоўніка астрог – турма, месца, дзе
трымаюць зняволеных. У старажытнай беларускай мове лексема астрог
мела таксама значэнне ‘адгароджаная мясціна, умацаванне, крэпасць’,
а ў самы ранні перыяд: ‘частакол, сцяна з завостраных бярвёнаў’.
Паводле сведчання старажылаў, паселішча Астражанка ўзнікла як
ссыльны пункт, куды ў якасці меры пакарання з маёнткаў феадалаў
Палесся высылалі ў астрог за розныя правіннасці мясцовых сялян.
Дарэчы, недалёка ад Астражанкі знаходзіцца і другая вёска Зладзін
(цяпер Чырвонабярэжжа), якая, на думку тутэйшых людзей, узнікла як
месца высылкі з сёл і памесцяў Мазыршчыны зладзеяў. Такім чынам,
гэтыя два паселішчы ўзніклі сярод непраходных лясных абшараў і балот
як своеасаблівыя месцы ссылкі, рэзервацыі, дзе людзі адбывалі пэўныя
пакаранні, правіннасці. А ў легендзе, запісанай А.Ненадаўцом,
паведамляецца, што вёску Астражанка сярод пушчы заснавалі людзі
пана Астрожскага: выехалі ў пушчу на паляванне… Спаць засталіся ў
лесе – так Астрожскі загадаў. Ноччу князю прысніўся дзіўны сон:
быццам бы прама на той паляне, дзе буданы паставілі, узнік нейкі
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вялізны белы слуп. Прадраў вяльможны раніцай вочы, падумаў і сказаў
слугам:
– Укапайце тут, на гэтым самым месцы слуп, і няхай сюды нашы
людзі ідуць жыць! Так загадваю!
Вось там якраз і ўзнікла наша Астражанка, ад таго панскага загаду і
ягонага прозвішча [1, с. 220].
I калі ў сярэдзіне шасцідзесятых гадоў XX ст. у Лельчыцкім раёне як
вынік ідэалагічнага дыктату былі заменены Каросцін на Новае Палессе,
Зладзін на Чырвонабярэжжа, Падварак (Фальварак) на Пабеднае,
Асмаленік на Ударнае, Берзавод (Берасцяны Завод) на Чапаеўск,
Магільнае на Мірнае, то ў тапоніме Астражанка пільнымі, але, відаць,
недасведчанымі чыноўнікамі, якія былі ініцыятарамі замен,
непажаданай, негатыўнай семантыкі не было выяўлена. Мабыць, была
страчана семантычная сувязь паміж словамі астрог і Астражанка.
У слоўніку “Тапонімы распавядаюць” В.П.Лемцюгова дае
тлумачэнне семантычна блізкаму айконіму Астрошыцы (Лагойскі раён),
які вядомы з пісьмовых крыніц з 1442 г.: Острожчичи, Острожчицы –
воіны, ахоўнікі, якія жылі і неслі службу ў астрозе. Острогъ у перыяд
Кіеўскай Русі і да XVII стагоддзя – гэта “адгароджанае частаколам або
завостранымі на канцах слупамі месца; умацаванае паселішча”. У
працэсе функцыянавання назва перааформілася ў Астрошыцы пад
уплывам спрошчанага вуснага вымаўлення [2, с. 45]. Дарэчы тут
адзначыць, што В.А.Жучкевіч прыводзіць зусім іншае тлумачэнне
тапоніма Астрошыцы. На яго думку, Астрошыцы – гэта найменне,
утворанае ад прозвішчаў тыпу Строчыц, Строшыц, дзе пачатковае о
(Острошицы) выконвае ролю патранімічнага фарманта (ад Строчицев).
У працэсе ўжывання названага айконіма, як лічыць гэты даследчык,
адбывалася трансфармацыя гэтай, магчыма, славянскай асновы [3,
с. 278]. Меркаванне В.А.Жучкевіча, як мы лічым, непераканальнае:
прозвішчамі, якія ўзніклі ў беларусаў у асноўным у XVII – XIX
стагоддзях, нельга тлумачыць паходжанне айконімаў, асабліва калі
ўлічваць перыяд (час) іх узнікнення. А як вядома айконім Астрошыцы
засведчаны ў першай палове XV стагоддзя (1442 г.), калі прозвішчаў
у беларусаў яшчэ не было. У “Хроніцы Убарцкага Палесся” таксама
сцвярджаецца, што айконім Астражанка, які на працягу сваёй гісторыі
меў наступныя варыянты: Острожанка, Ostrozanka (1654 г.),
Астрошынка (1770 г.), Вастражанка (1929), паходзіць ад назоўнікаў
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астрог, астрога ці нейкай старожы, якая калісьці існавала на гэтым
месцы [4, с. 350]. За перыяд існавання гэта паселішча мела статус сяла,
мястэчка, фальварка, езуіцкага маёнтка, якія ў розныя часы адпаведна
належалі біскупу віленскаму У.Масальскаму, потым падсудку Казіміру
Рудзіеўскаму, князю Міхалу Радзівілу, памешчыкам Івану Рудзіеўскаму,
Генрыху Рудзіеўскаму, графам Іосіфу Тышкевічу, Аляксандру
Тышкевічу.
У энцыклапедычным выданні “Гарады і вёскі Беларусі: Гомельская
вобласць” сцвярджаецца, што Астражанка з пісьмовых крыніц вядома
з XVIII стагоддзя як сяло ў Мазырскім павеце Мінскага ваяводства і
была ў валоданні езуітаў, што пярэчыць звесткам, якія вышэй
прыведзены ў “Хроніцы Убарцкага Палесся”. У наш час Астражанка –
цэнтр Астражанскага сельсавета і калгаса “Мірны”. Тут размешчаны
лясніцтва, сярэдняя школа, Дом культуры, дзіцячы сад. У Астражанцы
нарадзіўся беларускі пісьменнік Мікола Капыловіч, а таксама
К.М.Дамброўскі – адзін з кіраўнікоў партызанскага руху на Палессі,
камандзір Лельчыцкай партызанскай брыгады. У Вялікую Айчынную
вайну ў 1942 г. нямецкія акупанты спалілі паселішча і загубілі 71
жыхара. У баях каля вёскі загінулі 54 воіны (пахаваны ў брацкай магіле
на могілках). На франтах і ў партызанскай барацьбе загінулі 60
вяскоўцаў, у памяць аб якіх у 1975 г. у цэнтры вёскі пастаўлена
скульптура воіна [5, с. 10].
Між іншым, тапонім Астражанка, як прасочана даследчыкамі,
семантычна роднасны такім беларускім, рускім, украінскім тапонімам,
як Гарадок, Гарадзец, Ноўгарад, Гарадзішча і інш., у структуры якіх
ёсць словы горад, гарадок і інш. Вось што пісаў у адной са сваіх прац пра
такія назвы акадэмік М.Шанскі: тапонімамі Гарадок, Гарадзец,
Гарадзішча і інш. гарадскія імёны “крапаснога” характару не
абмяжоўваюцца, бо, паводле свайго паходжання, напрыклад, агульны
назоўнік гарадок стаў вытворнай базай для ўласнага назоўніка-тапоніма
Гарадок (назва гарадоў ў Расіі і Беларусі – В.Ш.), але не са значэннем
“маленькі горад”, як мяркуюць некаторыя людзі, а “невялікае
ўмацаванне, адгароджанае пасяленне, крэпасць”. У гэты семантычны рад
уваходзіць і назва паселішча Астрог, што ў Ровенскай вобласці Украіны.
Розніца ў семантыцы паміж гарадком і астрогам у тым, што ў
старажытнасці шматлікія астрогі будаваліся на скорую руку і
абгароджваліся загародай – сцяной з бярвёнаў, а гарадкі і гарады

забудоўваліся моцнай сцяной з трывалымі вугламі, вежамі, байніцамі і
іншымі атрыбутамі тагачаснай фартыфікацыі. Прымаючы да ўвагі гэту
інфармацыю, можна спрабаваць падабраць ключ для тлумачэння
паходжання наступных тапонімаў Беларусі: Гарадок, Гарадзея, Гародня,
Давыд-Гарадок, Кажан-Гарадок, Астрашыцкі Гарадок, Сёмкаў
Гарадок, Наваградак, Гарадкі, Гарадзішча і інш., гісторыя якіх
найчасцей пачыналася з драўляных умацаванняў, крэпасцей, астрогаў.
Між іншым, такія пасяленні, як правіла, узнікалі на лясных абшарах
рассялення славян і амаль не сустракаюцца ў стэпавых, бязлесавых
прасторах.
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Шчасная К.Д. (Мінск, ІМіЛ НАН Беларусі)
ДЫЯЛЕКТНАЯ АСНОВА СЛОВАЗМЯНЯЛЬНАЙ НОРМЫ
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Дыялектнае слова заўсёды служыла крыніцай трапных лексем і
моўных канструкцый. Даследчыкі адзначаюць важнасць народных
гаворак ў станаўленні нормаў беларускай літаратурнай мовы, але
выкарыстанне некаторых асаблівасцей жывой мовы ўспрымаецца
негатыўна.
Сучасныя аўтары, нават не маючы вясковых каранёў і не апісваючы
вясковыя рэаліі, звяртаюцца да дыялектных формаў, каб знайсці
адметныя лексемы, якія б зрабілі матэрыял больш арыгінальным,
замянілі запазычаную лексіку. Назіраецца зварот да граматычных правіл
1920-х гг. і, адпаведна, да іх асновы – гаворак паўднёва-заходняй зоны,
якія фарміравалі беларускую літаратурную мову на этапе яе станаўлення.
Пазней літаратурную норму вызначалі сярэднебеларускія гаворкі, што
было абумоўлена як культурнымі, так і палітычнымі прычынамі.
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Больш дакладна высветліць ролю гаворак пэўнага рэгіёна ў
фарміраванні літаратурнай нормы можна з дапамогай аналізу
словазмянення назоўнікаў мужчынскага роду з чыстай асновай у месным
склоне адзіночнага ліку. У сучаснай беларускай мове вызначаецца
чатыры канчаткі: -і – для мяккай асновы; -ы – для асновы на зацвярдзелы
і ц, -е – для назоўнікаў на цвёрды і г, х, якія пераходзяць у з, с, -у – для
асновы на к, г, х. Паводле Я.Ф.Карскага, такая парадыгма – вынік рознай
рэалізацыі былога канчатка -ѣ (пры цвёрдай аснове) і -и (пры мяккай).
Спецыфічным новаўтварэннем, найбольш характэрным для беларускай
мовы, даследчык называў канчатак -у, які прыйшоў з былой групы
назоўнікаў на -ŭ па прычыне ўхілення ад памякчэння перад -е (-ѣ),
уплыву давальнага склону, які ў беларускіх гаворках часам замяняў
месны, а таксама польскай мовы [2, с.164]. Канчатак -у заўсёды меў
моцныя пазіцыі ў беларускай мове і зараз нярэдка ўжываецца ў друку
пры ўсіх відах асноў (найбольш – на цвёрды зычны): па ўзросту, па
максімуму, экзамен па фальклору, веды па фэн-шую, хавацца ў ценю.
Разам з тым у друку захоўваюцца ўсталяваныя нормы: у дыме, па факце,
па штрых-кодзе, па пейнтболе, а таксама па сцэнарыі, па характары, па
выніку, па картынгу. Вар’іраванне канчаткаў -е/-у пры ўсіх відах асноў
больш звязана з нявызначанасцю давальнага і меснага склонаў, бо
прыназоўнік па нарматыўна ўжываецца адразу з трыма склонамі –
вінавальным, давальным і месным; інтэрферэнцыяй нормаў рускай
мовы, дзе ў такіх канструкцыях ужываецца давальны склон, а таксама
аналогіяй з шэрагам устойлівых выразаў з націскам на канчатку тыпу на
бягу, на ляту, у ладу. Разважанні падцвярджае наступны сказ: У свае 23
ён ужо васьміразовы чэмпіён свету па тайскаму боксу (ЧЗ, №16. 2006.
С. 2). Варта адзначыць, што формы тыпу па тэлефону, у тылу, па гораду
І.І.Крамко, А.К.Юрэвіч, А.І.Яновіч лічыліся адхіленнямі ад нормаў [4, с.
299], а ў 1993 г. А.І.Жураўскі назваў ужо пашырэнне канчатка -е пры
цвёрдай аснове ненарматыўнай з’явай [1, с. 23]. Аднак некаторыя
назоўнікі з цвёрдай асновай дапушчальна ўжываюцца з канчаткам -у ў
месным склоне, калі трэба размежаваць сэнс слоў: на пасту ‘пасадзе’,
‘каравуле’ і на пасце ‘рэлігійным’, на рагу ‘вуліцы’ і на розе ‘жывёлы’.
Паводле “Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак” (Т. 5,
1998), у назоўнікаў з асновай на цвёрды зычны найбольш
распаўсюджаны некадыфікаваныя формы з флексіяй -і (у лесі), якія
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сустракаюцца амаль па ўсёй Беларусі, акрамя паўночна-заходняй зоны,
дзе дамінуюць формы ў ле́ся. Нарматыўнае у ле́се фіксуецца на поўдні
Міншчыны (з варыянтнай флексіяй -ê). У заходнепалескіх гаворках
распаўсюджана форма ў ле́саві, што звязваецца з уплывам украінскай
мовы і ўскосным – польскай. У віцебска-магілёўскіх гаворках і асобна ў
Свіслацкім, Івацэвіцкім і Гродзенскім раёнах фіксуецца у лясу́, магчыма,
пад уплывам рускай мовы.
Трэба адзначыць, што канчатак -і даволі пашыраны ў гаворках як пры
мяккай, так і пры цвёрдай аснове. Часцей – у паўночна-ўсходніх (у
віцебскай групе – толькі пад націскам) і заходнепалескіх. Дарэчы, браты
Я. і А.Лёсікі прапаноўвалі яго зрабіць асноўным для ўсіх назоўнікаў у
месным склоне адзіночнага ліку (на дубі, на масьлі, у ямі), што не было
падтрымана [2, c. 214], хаця такія формы сустракаліся ў “Нашай ніве”
(1906 – 1915). У беларускіх гаворках флексія -і выразна дамінуе ў
назоўнікаў з мяккай асновай (на пні, на дні, на камлі), што з’яўляецца
літаратурнай нормай: па хакеі, у верасні, на мундзіялі. Варыянтная
флексія -ю (на пню, дню, на камлю) сустракаецца на паўночным ўсходзе
Віцебшчыны і Магілёўшчыны, часткова на ўсходзе Міншчыны, поўдні
па лініі Бабруйск – Любань – Мікашэвічы – Бярозаўскі раён, а таксама ў
Лідскім раёне. Форма -е (на пне) фіксуецца на захадзе Гродзеншчыны,
паўднёвым усходзе краіны ад Лунінца – Беразіно – Чавус – Краснаполля,
найбольш сканцэнтравана ў мазырскіх гаворках. Таксама -е сустракаецца
па лініі Пружаны – Лунінец, віцебскіх гаворках. У заходнепалескіх
гаворках ужываецца форма на пнё́ві. Нягледзячы на перавагу -і, часам
нормай дапускаецца ўжыванне -ю. Так, у “Беларускім арфаграфічным
слоўніку” (2009) паралельна зафіксаваны у ценю і ў цяні. На карысць -ю
для асобных назоўнікаў з мяккай асновай выказваецца А.А.Каўрус,
абгрунтоўваючы гэта неабходнасцю размежавання слоў жаночага роду
на зычны і мужчынскага роду з чыстай асновай: у болі – і у болю, у жалі
– і ў жалю, на медалі – і на медалю [3, с. 32]. У.В.Анічэнка аддзяляў
аснову на -j ад мяккай і раіў для яе канчатак -ю: у музею (“Марфалогія
ўсходнеславянскіх моў”, 1973).
Варыянтам -і для зацвярдзелых зычных і ц з’яўляецца канчатак -ы. У
гаворках у групе назоўнікаў з зацвярдзелай асновай пераважае канчатак ы (на канцы́, на ключы́, у кашы́), які распаўсюджаны амаль на ўсёй
тэрыторыі Беларусі, за выключэннем часткі Івацэвіцкага і Бярозаўскага
раёнаў, асобных пунктаў усходняй Беларусі. На захадзе Гродзеншыны,
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лініі Пружаны – Лунінец, поўдні Гомельшчыны, па лініі памежжа
Беларусі з Расіяй ад Гомеля да Віцебска дамінуе форма на канцэ́, на
ключэ́, што можна звязаць ва ўсходнім варыянце – з уплывам рускай
мовы (на конце, на ключе), у заходнім – праяўленнем дыфтонгавых
формаў (у кашыˆэ́), характэрных для паўднёва-заходніх гаворак. Флексія
-у фіксуецца ў паўночна-ўсходніх гаворках, на Гомельшчыне і
паўднёвым-усходзе Брэстчыны; амаль ўсюды ён канкурыруе з -ы, -э. У
заходне-палескіх гаворках праяўляецца і форма -ові (на канцо́ві, на
ключо́ві).
Назоўнікі на к трывала ўжываюцца з -у, як у СМІ (па бруку, у
кожным пялёстку, па рахунку), так і ў гаворках (на быку, аб ваўку), за
выключэннем заходнепалескай групы (флексія -ові) і асобных пунктаў на
ўсходзе і Пружанскім раёне (флексія -е). Назоўнікі на г, х ужываюцца з у, калі няма пераходу ў свісцячыя з, с (на даху, па цэху, па бегу).
“Беларуская граматыка” (1936) з’яўленне канчатка -у тлумачыла
неабходнасцю размежавання ў месным склоне лексем мужчынскага і
жаночага роду на -а (-я): аб страсе (страха) і аб страху (страх). У
групе назоўнікаў на г, х з 1960-х гг. вылучыліся іншаземныя словы з
адпаведнай асновай. У сучасным друку яны ўжываюцца з канчаткам -у:
на слэнгу, па брэндзінгу, у смокінгу. Але ў “Кароткай граматыцы
беларускай мовы (2007) дапускаецца памякчэнне: аб допінзе, дыялозе, на
мітынзе. У гаворках формы на -у пры аснове на г, х (у кажуху́, у катуху́,
у кажу́ху, у ко́туху) распаўсюджаны практычна па ўсёй Беларусі. У
заходнепалескіх гаворках ужываюцца формы з канчаткамі -авы і -овы.
Флексія -е і пераход г, х у свісцячы (у кажусе́) сустракаюцца ў заходняй
зоне гаворак па лініі Паставы – Лагойск – Бабруйск – Камарын – Пінск –
Пружаны. Сярод назоўнікаў, дзе часцей адбываецца пераход
заднеязычных у свісцячыя, пераважае флексія -е: на лу́зе, на сто́зе (на
лузе́, на стазе́), якая часцей праяўляецца на паўночным захадзе па лініі
Паставы – Мінск – Баранавічы – Свіслач і ў мазырскіх гаворках. Флексія
-у дамінуе на Віцебшчыне і ўсходзе Магілёўшчыны (верагодна, пад
уплывам рускай мовы). У асобных пунктах Віцебшчыны адзначаны
формы на лу́ге, на сто́ге. На тэрыторыі заходне-палескіх гаворак
сустракаюцца формы на луго́ві, на стаго́ві, на лу́гаві, на сто́гаві. А вось ў
назоўніку бераг дамінуе -у. Флексія -е праяўляецца ў сярэднебеларускіх
гаворках. У гродзенска-баранавіцкіх, заходне-палескіх гаворках, усходзе
Беларусі сустракаецца на бе́разі. Для паўночна-заходняй зоны
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характэрны канчатак -я (на бе́разя).
Да канца не вызначана ўжыванне асабовых назоўнікаў у месным
склоне адзіночным ліку. У Я.Лёсіка сустракаем – пры сыне, але пры
гаспадару, пры чужаземцу, у “Беларускай граматыцы” (1936) – аб браце,
але аб інжынеру, пролетарыю, у “Курсе сучаснай беларускай мовы”
(1940), “Граматыцы беларускай мовы” (1948) – -у ва ўсіх асабовых
назоўніках: аб герою, комунару, дзеду, аналагічна – у “Граматыцы
беларускай мовы” (1962), у “Сучаснай беларускай літаратурнай мове”
(1975), але ў кнізе Л.І.Бурака “Сучасная беларуская мова” (1974) – на
сыне, аб гарманісце, пры лётчыку, герою. У “Беларускай граматыцы”
(1985) – аб браце, рыбалове, але дзеду(е) і прадзеду(е), аб мужу,
будаўніку, пастуху, герою. У П.П.Шубы галоўны -у: аб дзеду, брату,
герою, таварышу, у “Беларускай мове” (1994), “Сучаснай беларускай
літаратурнай мове” (1997) таксама: пры мастаку, студэнту, рэдактару,
госцю, але часам пры сыне, аграноме. “Кароткая граматыка беларускай
мовы” (2007) вызначае пры сыне, дзеду (дзедзе), пастуху, рымару,
настаўніку, вучню. У “Беларускім арфаграфічным слоўніку” (2009): аб
вундэркіндзе, кадэце, але аб бортніку, ліхадзею, дырэктару,
маркетолагу. У СМІ вызначальны фактар – аснова назоўніка: аб
настаўніку, жаніху, фотарэпарцёры, у экскурсаводзе, пры
дырэктары(у). П.У.Сцяцко асуджае падобныя размежаванні, бо яны
разбураюць катэгорыю асабовасці, таму назоўнікі, які абазначаюць
чалавека, лепей аб’яднаць з канчаткам -у [6, С. 64], тады не будзе
размежавання і са скланеннем асабовых імён (аб Кастусю, пры Ігару),
асабовых імён на -а (-я) (аб Валі і Валю, пры Сашы і Сашу) і агульных
назоўніках (аб гарэзе і аб гарэзу). Пераважаюць формы з канчаткам -у і ў
беларускіх гаворках (аб сыну, аб брату, аб свату). Паралельна з -у па
краіне, акрамя поўдня па лініі Свіслач – Ганцавічы – Салігорскі раён –
Давід-Гарадок, а таксама ўсяго памежжа, фіксуюцца формы з канчаткам
-е (аб сыне, пры браце, аб сваце). На тэрыторыі заходне-палескіх гаворак
-у канкурыруе з -аві.
Такім чынам, мы бачым, што пытанне нормаў канчаткаў меснага
склону застаецца да канца не вырашаным. Нават у дыялектнай мове
адначасова ўжываюцца тры (ці нават чатыры, як на Брэстчыне, флексіі).
Аднак выразна відаць, што дамінантай выступаюць гаворкі цэнтральнай
і заходняй Беларусі, што пацвярджаюць і разважанні даследчыкаў.
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Шыманская В.Ю. (Мінск, МІПСА)
КАНТРАСТЫЎНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА МЕТАФАРЫЧНАЙ
МАДЭЛІ “НАДВОР’Е → УНУТРАНЫ СВЕТ ЧАЛАВЕКА”
Ў БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ МОВАХ

РЕ

Метафарычныя мадэлі, заснаваныя на супастаўленні прыродных і
псіхалагічных з’яў даследавалі В.Тэлія [1], В.Паўловіч [2], Г.Склярэўская
[3], Т.Кукса [4]. На сучасным этапе асаблівую актуальнасць набываюць
кантрастыўныя даследаванні метафарычнай рэпрэзентацыі ўнутранага
свету чалавека ў мове. Моўная карціна свету мае антрапацэнтрычны
характар; невыпадкова ўнутраныя перажыванні чалавека найчасцей
параўноўваюцца са з’явамі прыроднага свету, якія з’яўляюцца
натуральным асяродкам існавання чалавека і дапамагаюць тлумачыць
разнастайныя падзеі.
Для канцэптасфер прыродных з’яў і эмацыянальных станаў
агульнымі з’яўляюцца аспекты сілы, нечаканасці, непадуладнасці
кантролю. Мадэль прыроднай энергіі адначасова адлюстроўвае
атаясамліванне знешніх працэсаў з унутраным жыццём чалавека і
персаніфікацыю сіл прыроды, характэрную для міфалагічнага
ўспрыняцця свету. Асаблівасцю такіх метафар з’яўляецца іх
універсальнасць, г.зн. набыццё словамі, суаднесенымі з аднолькавым
дэнататам рэальнага свету, падобнага метафарычнага значэння ў розных
мовах [5, с. 21 – 22].

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

Як правіла, мэта метафарычных праекцый з зыходнай сферай
“надвор’е” – характарызацыя інтэнсіўных эмоцый, праяўлення пачуццяў,
якія не паддаюцца кантролю. Полісеманты са значэннем ‘моцны парыў
ветру’ пераасэнсоўваюцца як уздым энергіі, імкненні і жаданні чалавека,
моцнае, нечаканае праяўленне пачуццяў і могуць разглядацца ў межах
такіх пераносаў, як “моцны парыў ветру → нечаканае інтэнсіўнае
праяўленне пачуццяў ці смех”, “моцны парыў ветру → моцнае імкненне
чалавека”. Адносіны ўключэння (агульнае значэнне ‘раптоўнае бурнае
праяўленне эмоцый’) уласцівы полісемантам парыў, парыванне і gust
(беларускія метафары маюць другое значэнне ‘ўздым, узбуджэнне’):
парывы пачуццяў, тыя ж парыванні ў новым пачуцці, a gust of passion
‘парыў страсці’. Сінанімічныя ў зыходных ЛСВ, метафары шквал і gale
ужываюцца для абазначэння прыступу смеху: шквал дзявочага смеху,
she collapsed into gales of laughter ‘яна захлынулася ад смеху’. Беларускі
полісемант шквал можа таксама абазначаць раптоўнае бурнае
праяўленне эмоцый і ў гэтым выпадку лічыцца эквівалентным метафары
squall, аднак апошняя мае адценне негатыўнай ацэнкі ўзбуджэння:
шквал эмоцый, a squal of mourn ‘прыліў роспачы’.
Неабходна звярнуць увагу на такія метафары, як tornado ‘тарнада’ i
whirlwind ‘віхор’. З тлумачэнняў (‘палымяная дейнасць’, ‘што-н.
раз’юшана актыўнае, разбуральнае’) і прыкладаў вынікае, што моцнае
ўзрушэнне і энтузіязм ацэньваецца ў англа-саксонскай моўнай культуры
негатыўна, бо высокая эмацыянальнасць як бы парушае раўнавагу і
стрыманы характар асобы. Чалавек, знаходзячыся ў стане бурнага
перажывання, або жадае вызваліцца ад яго, або адчувае, што гэты стан
будзе непрацяглым: a tornado of emotional confusion ‘тарнада
эмацыянальнай разгубленасці’, a whirlwind of romance ‘віхор
захаплення’.
Значэнне ‘пагаршэнне бачнасці’ выступае фокусам метафары ў
многіх пераносах, зыходныя ЛСВ якіх – найменні ападкаў і непагоды. Як
разнастайныя ападкі пагаршаюць бачнасць, так і ўспрыманне чалавека,
яго свядомасць можа зацямняцца, рабіцца няяснай; дрэннае надвор’е
таксама часта асацыіруецца з сумам. Менавіта таму “непагодныя”
метафары могуць актуалізаваць два тыпы метафарычнага пераносу:
“ападкі → сум” і “ападкі → няздольнасць свядома разважаць”.
Дваістасць семантычнага разгортвання ўласціва полісемантам туман,
смуга, імгла, якія характарызуюць стан разгубленасці, суму ці сумны
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выраз твару, позірк: смуга ў свядомасць забрыла, з імглы ўспамінаў;
смуга на твары, задумы сумная імгла. Агульнай уласцівасцю метафар
“непагоднай” мадэлі з’яўляецца іх спалучальнасць са словамі вочы,
твар, у выніку чаго яны характарызуюць праяўленне ўнутраных станаў у
позірку і міміцы. Гэта рыса з’яўляецца адлюстраваннем у мове
асаблівасцей культуры беларусаў – схільнасці да праяўлення пачуццяў
праз міміку і позірк, нават тады, калі прыродная сарамлівасць і
рахманасць не дазваляе выказаць свае думкі ўголас: твар зацягнуўся
цёмнай хмарай нездавальнення, пахмурнасць не сыходзіла з твару, з
твару сышла пахмурасць.
У англійскай мове полісеманты haze ‘павалока’, fog ‘туман’
актуалізуюць толькі значэнне ‘няздольнасць свядома разважаць’: an
alcoholic haze ‘алкагольны чад’, the fog in my brain ‘няяснасць у галаве’.
Метафара cloudiness ‘пахмурнасць’, у сваю чаргу, можа характарызаваць
сумны выраз твару або незразумеласць думак, пачуццяў: the cloudiness of
his expression increases ‘на яго твары ўсё больш пахмурнасці’, the
cloudiness of the thought ‘няяснасць думкі’.
Эквівалентныя метафары воблака і cloud ужываюцца для апісання
праяўлення настрояў, думак, прычым у беларускай мове з вобразам
воблака, як правіла, асацыятыўна звязваецца сум, а ў англійскай мове
могуць актуалізавацца і станоўчыя канатацыі: сумная аблачынка
ўсплыла на твар, аблачыны суму, the clouds were dark on many a brow ‘на
многіх тварах была пахмурасць’, the flying clouds of her excitement ‘аблокі
захаплення’, joy is the luminous cloud ‘шчасце – гэта светлае воблака’.
Метафары град, hail ‘град’, shower, rain ‘дождж’ (метафарычная
мадэль “ападкі → вялікая колькасць слоў, інтэнсіўныя пачуцці”) стаяць
асобкам у групе прыродных метафар, што тлумачыцца высокай
ступенню іх спалучальнасці за кошт абстрагавання і актуалізацыі ў
семантычнай структуры квантытатыўнага значэння. Такія метафары
часта адносяць да сферы “Абстракцыя” як пазбаўленыя дэнататыўнай
суаднесенасці [3, с. 82]. Гэта адлюстроўваецца ў слоўнікавых артыкулах,
дзе ў дэфініцыі ўказываецца толькі ‘вялікая колькасць чаго-н.’
Сапраўды, спалучэнні град пытанняў, shower of awards ‘дождж
кампліментаў’ можна замяніць нейтральнымі шмат пытанняў, many
awards ‘шмат кампліментаў’.
Калі сцвярджаць, што ў семантычнай структуры такіх метафар існуе
толькі квантытатыўны кампанент, то была б магчымай іх свабодная
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спалучальнасць з любым назоўнікам, які абазначае вуснае выражэнне
думак ці пачуццяў. Аднак у той час як спалучэнні hail of abuse ‘град
зняваг’, rain of abuse ‘дождж зняваг’ успрымаюцца натуральна, выраз
hail of awards ‘град кампліментаў’ выклікае накаторую двухсэнсоўнасць,
надаючы выказванню негатыўную канатацыю. Гэта пацвярджае
прысутнасць у семантычнай структуры метафар град, hail не толькі сем
‘колькасць’ і ‘інтэнсіўнасць’, але і ‘непрыемнасць’. Яшчэ адным доказам
наяўнасці ў семантычнай структуры полісеманта град патэнцыяльнай
семы ‘негатыўнасць’, ‘непрыемнасць’ з’яўляецца яго кантэкставае
ўжыванне ў спалучэнні колкі град слоў, дзе вербалізуецца прымета
‘колкасць’, уласцівая семантычнай структуры зыходнага слова.
Такім чынам, словы град, hail захоўваюць адчувальную сувязь з
крыніцай матывацыі – ад граду заўваг хочацца схавацца, як ад
сапраўднага граду: яе сустрэлі градам заўваг. Адпаведна, спалучэнні
shower of awards, shower of praise ‘дождж кампліментаў’ успрымаюцца
як характарызацыя станоўчых адчуванняў, бо кампліменты, нібы кароткі
дождж, асвяжаюць і прыдаюць новыя сілы і ўпэўненасць: He was pleased
by the shower of awards ‘Ён быў задаволены дажджом кампліментаў’.
Як паказвае супастаўленне патэнцыяльных моўных (не зафіксаваных
у слоўніках літаратурнай мовы) метафар у беларускай і англійскай
мовах, агульнай для абедзвюх моў з’яўляецца адпаведнасць метафар
рэгулярным тыпам метафарычных пераносаў у межах кожнай мадэлі.
Відавочна, што агульныя для метафарычнай мадэлі “Прырода” тыпы
пераносаў рэалізуюцца ў адпаведных групах метафар, прычым
сінанімічныя ў першасным значэнні полісеманты, як правіла, маюць
сінанімічнае метафарычнае значэнне (вядома, у межах адной мовы).
Так, паэтычны ўрывак з твору У.Шэкспіра можна ахарактарызаваць
як разгорнутую метафару “холаду і непагоды”: Why what’s the matter,
That you have such a February face, so full of frost, of storm of cloudiness?
(W.Shakespeare) ‘Што здарылася, чаму ў цябе такі зімовы твар – на ім
завеі, лёд і холад змрочных хмар?’. Гэта метафара ўключае чатыры
кампаненты: метафара February face ‘лютаўскі твар’, якая магла быць
зразумелай і без дадатковага тлумачэння, але ўсё ж не з’яўляецца
узуальнай, інтэрпрэтуецца дзякуючы метафары so full of frost ‘напоўнены
марозам (холадам)’, якая канцэнтруе ўвагу на семе ‘халоднасць’, далей
метафарычнае разгортванне далучае значэнні ‘неспакой’, ‘засмучанасць’
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шляхам уключэння узуальных метафар storm ‘завея, бура’ і cloudiness
‘хмарнасць, пахмурасць’.
Адметнай рысай патэнцыяльных метафар унутранага свету чалавека і
сведчаннем іх “моўнага” характару з’яўляецца тое, што аднолькавыя ці
падобныя метафары могуць ужывацца некалькімі моўнымі асобамі,
прычым не ў выніку ўзнаўлення, а супадзення аказіянальных метафар,
утвораных па прадуктыўных мадэлях: І слоў бразготных вадаспад
Пакіне раптам раўнадушным. (Н.Гальпяровіч). Душу каханне шчодра
абагрэе I радасцi дасць цэлы вадаспад. (А.Балуценка). Толькі што мова
ягоная лілася вадаспадам.. (У.Караткевіч). Affection is a coal that must be
cool’d Else, suffered, it will set the heart on fire. (W.Shakespeare) ‘Кахання
вугаль небяспечны патушы, інакш узнікне полымя ў душы’. She had
fanned each faint spark of disagreement into glowing coals of hostility and
distrust. (A.Rule) ‘Кожную іскарку непаразуменняў яна раздзімала да
гарачых вуголляў варожасці і недаверу’.
Такім чынам, метафарычная праекцыя “надвор’е → унутраны свет
чалавека” рэалізуецца ў шэрагу тыпаў і падтыпаў метафарычных
пераносаў, агульным для якіх з’яўляецца працэс актуалізацыі сем
‘узнікненне’, ‘дынаміка’ і ‘інтэнсіўнасць’. Супастаўленне адпаведных
метафар у беларускай і англійскай мовах дазваляе выявіць тыпалагічныя
заканамернасці метафарычнага мадэлявання ўнутранага свету чалавека ў
мове, а таксама прагназаваць пашырэнне метафарыкону моў за кошт
уключэння ў узус патэнцыяльных моўных метафар.
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Юдзянкова Г.В. (Мазыр, МДПУ)
ДА ПЫТАННЯ РАЗМЕЖАВАННЯ АНТРАПАЭТОНІМА
І ПРЭЦЭДЭНТНАГА АНТРАПОНІМА
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Уласныя
імёны
з
уласцівай
ім
“гіпертрафіраванай
экстралінгвістычнасцю” (вызначэнне Ю.Карпенкі) утвараюць у мове
асобны пласт лексікі, які з’яўляецца прадметам даследавання шматлікіх
вучоных – філосафаў, гісторыкаў, этнографаў, літаратараў. Аднак толькі
з далучэннем лінгвістаў да вывучэння гэтых адзінак у другой палове
XX ст. сфарміравалася асобная галіна навукі – анамастыка, прадметам
даследавання якой з’яўляюцца заканамернасці ўзнікнення, развіцця
і функцыянавання ўласных імёнаў. І тут нельга не пагадзіцца
з А.Супяранскай, якая адзначае, што, маючы свой матэрыял і методыку
яго вывучэння, анамастыка не можа не быць самастойнай дысцыплінай.
Дамінуе ў анамастыцы лінгвістычны кампанент, паколькі кожнае імя –
гэта перш за ўсё слова, якое развіваецца па законах мовы і ўтрымлівае
інфармацыю, якая “здабываецца” з дапамогай лінгвістычных сродкаў.
Разам з гэтым анамастыка ўключае этнаграфічны, гістарычны,
сацыялагічны, літаратуразнаўчы кампаненты, якія дапамагаюць лінгвісту
вылучыць спецыфіку названых аб’ектаў і традыцыі, звязаныя з іх
найменнем [1].
Анамастычная лексіка адыгрывае важную ролю ў стварэнні тэксту
любога
тыпу,
з’яўляецца
адметнай
асаблівасцю
творчай
індывідуальнасці пісьменніка, успрымаецца як сістэма ўласных
намінацый, якая выконвае ў мастацкім творы найважнейшыя семантыкастылістычныя функцыі. Менавіта навуковыя працы мовазнаўцаў,
прысвечаныя вывучэнню ўласных імёнаў у мастацкім тэксце з
выкарыстаннем лінгвістычных метадаў структурнага і семантычнага
аналізу, з’явіліся тэарэтычнай базай для ўзнікнення асобнай галіны
анамастыкі, якая яшчэ не атрымала агульнапрынятага тэрміналагічнага
вызначэння. Параўн.: онамапаэтыка (Э.Магазанік), стылістычная
анамастыка (Г.Зайцава), літаратурная анамастыка (Г.Басава,
Г.Дзеравяга, Ю.Карпенка, Н.Падольская, А.Рогалеў, А.Фамін, В.Шур
і інш.), мастацка-літаратурная анамастыка (М.Худаш), літаратурна-
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мастацкая анамастыка (Л.Белей), паэтычная анамастыка (С.Зінін),
паэтыка оніма, паэтонімалогія (В.Калінкін). Як бачым, анамастычная
тэрміналогія твораў мастацкай літаратуры яшчэ не склалася, таму
пытанне яе ўдасканалення з’яўляецца актуальным, нягледзячы на
існуючы слоўнік анамастычных тэрмінаў [2].
А.Фамін адзначае, што літаратурная анамастыка атрымала сваё
развіццё толькі пасля таго, “як былі назапашаны неабходныя веды
і тэарэтычныя абагульненні не толькі ў галіне лінгвістыкі, але і логікі,
семіётыкі і герменеўтыкі, на чые дасягненні яна абапіралася і
абапіраецца ў сваім развіцці” [3, с. 111]. Даследчык вылучае чатыры лініі
ў
вывучэнні
літаратурнай
аніміі:
філасофская,
лагічная,
літаратуразнаўчая, лінгвістычная [3, с. 116].
Тэрмін “літаратурная анамастыка” Г.Дзеравяга лічыць бівалентным:
па-першае, ён аб’ядноўвае ўсе ўласныя імёны, якія знаходзяцца ў складзе
мастацкага тэксту і функцыянуюць у ім; па-другое, вызначае раздзел
анамастыкі і накірунак анамастычных даследаванняў [4, с. 22].
У нашым даследаванні мы аддаём перавагу тэрміну В.Калінкіна –
“паэтонімалогія” – асобнаму кірунку анамастычнай навукі, які займаецца
даследаваннямі функцыянавання ўласных імёнаў у мастацкім маўленні.
Прадметам паэтонімалогіі з’яўляецца паэтонім як спецыфічная
трансфармацыя ўласнага імені, што функцыянуе ў мастацкім творы.
В.Калінкін, гаворачы пра антыномію онім – паэтонім, вылучае
наступныя адрозненні гэтых паняццяў: 1) паэтонімамі, як правіла,
абазначаюцца не рэальныя, а існуючыя ў творчым мысленні аўтара і
(праз тэкст твора) ва ўспрымальнай свядомасці чытачоў ідэальныя
вобразы выдуманых ці рэальных аб’ектаў, названых уласным іменем;
2) уласныя імёны адрозніваюцца прынцыповай дынамічнасцю зместу,
няўстойлівасцю адносна прыналежнасці да анамастычнай ці
апелятыўнай лексікі; 3) гегемонія эстэтычнай функцыі паэтоніма і
дамініраванне ў семантычнай сферы “паэтычных” канатацый [5, с. 97].
Як адзначыў В.Шур, паэтонімы з’яўляюцца важным параметрам
тэкстуальнасці, неабходным фактарам тэкстаўтварэння, паколькі,
“уступаючы ў парадыгматычныя і сінтагматычныя адносіны з іншымі
кампанентамі тэксту, такія адзінкі замацоўваюць асноватворныя,
ключавыя тэкставыя катэгорыі – цэльнасць, звязнасць, завершанасць” [6,
с. 25].
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Абсалютная большасць паэтонімаў у мастацкім тэксце – імёны
людзей. Сёння ў працах, прысвечаных даследаванню такіх адзінак,
ужываюцца наступныя дэфініцыі: антрапонім, літаратурны
(паэтычны) антрапонім, ЛМА (літаратурна-мастацкі антрапонім).
Аднак, на нашу думку, найбольш змястоўным і лагічным з’яўляецца
прапанаваны В.Калінкіным тэрмін антрапаэтонім як дынамічны знак
дынамічнага персанажа [5, с. 99]. Такія адзінкі, “функцыянуючы ў
тэксце, бесперапынна семантычна ўзбагачаюцца, акумулюючы ў сабе
інфармацыю пра аб’ект намінацыі… Інфармацыя гэта можа быць
прадстаўлена як у самім тэксце, так і ў падтэксце” [7, с. 84]. На думку
А.Рогалева, прыярытэтнае становішча антрапаэтонімаў сярод іншых
відаў паэтонімаў “тлумачыцца антрапацэнтрычнасцю мастацкага тэксту,
і, непасрэдна, антрапацэнтрычнасцю зямнога свету ўвогуле” [8, с. 12]. Як
адзначае А.Фамін, “вывучэнне літаратурнай антрапаніміі – магістральны
кірунак у сучаснай літаратурнай анамастыцы” [3, с. 116].
Тэарэтычныя асновы даследавання антрапаэтонімаў закладзены
ў працах У.Вінаградава (1959, 1962, 1963) па стылістыцы мастацкага
тэксту. Адным з вядучых даследчыкаў паэтонімалогіі з’яўляецца
Ю.Карпенка, якім вылучаны яе асноўныя спецыфічныя прыметы
і другаснасць ў адрозненні ад агульнай анамастыкі [9, с. 37]. У
айчынным мовазнаўстве праблемам паэтонімалогіі найперш прысвечаны
манаграфіі В.Шура, Г.Дзеравягі, А.Рогалева; пытанні анамастыкону
мастацкіх твораў паслядоўна адлюстроўваюцца ў метадычных
дапаможніках (В.Ляшчынаская, Г.Мезенка, В.Рагаўцоў, Ю.Гурская) і
навуковых артыкулах (Г.Басава, С.Бут-Гусаім, Л.Жураўская, І.Зуева,
Н.Лобань, А.Станкевіч, З.Шведава і інш.).
Аналізуючы
развіццё
айчыннай
літаратурнай
анамастыкі
і антрапаэтоніма, у прыватнасці, Г.Басава адзначае, што адной з
асноўных задач у гэтым кірунку з’яўляюцца збіранне і сістэматызацыя
фактычнага матэрыялу кожнага літаратурнага перыяду, жанру, каб з
фрагментарных даследаванняў стварыць прыкладную літаратурную
анамастыку [10, с. 226]. Улічваючы гэта і адсутнасць у беларускім
мовазнаўстве комплекснага даследавання асаблівасцей антрапанімікону
мовы мастацкіх тэкстаў літаратуры Беларусі XIX ст., а таксама
разглядаючы адзначаны перыяд як новы ў гісторыі беларускай мовы, мы
звярнуліся да творчасці А.Абуховіча, Ф.Багушэвіча, К.Вераніцына,
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Я.Баршчэўскага,
В.Дуніна-Марцінкевіча,
В.Каратынскага,
Г.Марцінкевіча, А.Рыпінскага, Я.Чачота, Я.Лучыны і інш.
Антрапанімічны фонд мастацкіх твораў адзначаных аўтараў у сваім
даследаванні мы разглядаем з пазіцыі прыналежнасці паэтонімаў да
пэўных лексіка-семантычных класаў, граматычнай і марфалагічнай
структуры, рэальнасці/нерэальнасці, вядомасці / невядомасці іх
дэнататаў. У выніку мы размяжоўваем два тыпы гэтых адзінак –
антрапаэтонімы (ці літаратурныя антрапонімы) (Даніла, Кузьма,
Халімон, Агрыпіна, Домна, Бартчыха, Бізуньскі, Лятальскі, Кручкоў,
Пантурок і інш.) і прэцэдэнтныя антрапонімы – такія адзінкі
анамастычнай прасторы, якія, з’яўляючыся элементамі мастацкай формы
твора, актуалізуюць свае патэнцыяльныя семантыка-экспрэсіўныя
магчымасці, утрымліваючы ў сабе адзнакі вобраза аўтара і
адлюстроўваючы яго погляды і канцэпцыі, і рэалізуюць у тэксце гэтыя
асаблівасці ў працэсе экстэнсіянальнага ці інтэнсіянальнага ўжывання
(Вальтэр, Гогаль, Дзюма, Карл XII, Рафаэль, Усяслаў Чарадзей, Ягайла
і інш.) [11, 12, 13].
Такім чынам, звяртаючыся да аналізу антрапанімічнага матэрыялу,
патрэбна мець на ўвазе не адну сістэму імёнаў пэўнага разраду, а дзве
самастойныя падсістэмы, якія па-рознаму арганізаваны, маюць розныя
тэндэнцыі і напрамкі развіцця, а таму не могуць апісвацца з адных і тых
жа пазіцый і патрабуюць спецыяльнага агляду.
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Бунько Н.М. (Мінск, ІМіЛ НАН Беларусі)
МАТЫВАЦЫЙНАЕ І ЛІНГВАГЕАГРАФІЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ
НАЗВАЎ СВОЙСКІХ ЖЫВЁЛ У БЕЛАРУСКІХ ГАВОРКАХ
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У артыкуле аналізуюцца беларускія народныя назвы дарослых істот
свойскіх жывёл. Аб’ектам разгляду з’яўляецца корпус тых найменняў,
якія ўтвараюць асобныя арэалы не толькі паводле лінгвагеаграфічных,
але і матывацыйных асаблівасцей на тэрыторыі беларускіх гаворак. У
сувязі з гэтым прыводзяцца звесткі пра паходжанне назваў і іх
пашырэнне ў гаворках славянскай моўнай прасторы.
Назвы быка непакладанага. Матэрыялы аб назвах прадстаўлены ў
Агульнаславянскім лінгвістычным атласе [1, к. №3] i Дыялекталагічным
атласе беларускай мовы [2, к. №290]. Да асноўных лексем, характэрных
для беларускіх гаворак, належаць наступныя: пашыраныя – бык, буга́й,
буя́к, буя́н, ста́днік і адзінкавыя – вытво́рнік, мычу́н, праізвадзі́цель,
семянні́к. Агульнавядомай у беларускіх гаворках і нарматыўнай у
літаратурнай мове з’яўляецца назва бык. Па паходжанні ўзыходзіць да
прасл. *bykъ ад *bukati ‘глуха раўці’ і вядома ва ўсіх сучасных славянскіх
мовах і іх гаворках [3, т. 1, с. 431; 4, т. 1, с. 285; 5, с. 41 – 42; 6, т. 1, с.
258]. Матывацыйная прыкмета, пакладзеная ў аснову ўтварэння назвы
бык, заснавана на гукаперайманні. Асаблівасці пашырэння назваў быка
непакладанага ў беларускіх гаворках асноўнага дыялектнага масіву
наступныя. Найменне бык з’яўляецца пануючым на поўначы краіны – у
гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту (полацкай і віцебскай падгруп).
Ва ўсходнемагілёўскіх гаворках назіраецца пранікненне назвы буга́й,
хаця ў асобных раёнах засведчана толькі найменне бык (Быхаўскі,
Чавускі, Мсціслаўскі, Шклоўскі раёны). У напрамку на паўднёвы захад
Беларусі – на тэрыторыі сярэднебеларускіх пераходных гаворак і
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гродзенска-баранавіцкай групы гаворак паўднёва-заходняга дыялекту –
адзначаецца суіснаванне абедзвюх назваў бык і буга́й прыкладна з
аднолькавай частотнасцю. У кірунку на поўдзень да беларускаўкраінскага сумежжа значна пераважае назва буга́й. Такім чынам,
пашырэнне назваў бык і бугай умоўна падзяляе тэрыторыю краіны на
дзве часткі, што адпавядае традыцыйнаму падзелу асноўнага масіву
гаворак беларускай мовы на паўночна-ўсходні і паўднёва-заходні
дыялекты. Тэрыторыя брэсцка-пінскіх гаворак (а яны, як вядома, не
ўваходзяць у састаў асноўнага масіву гаворак), характарызуецца
паслядоўным ужываннем назваў буя́к і буя́н. Назвы бык і бугай у
заходнепалескіх гаворках сустракаюцца толькі ў адзінкавых раёнах.
Найменне буга́й вядома ва ўсіх усходнеславянскіх і ў польскай мовах [1,
к. №3; 2, к. №290; 7, т. 1, с. 68; 8, т.9, к. №430; 9, к. №161]. Лічыцца
запазычаннем гукапераймальнага характару з цюрк. buga, boga ‘бык’ [3,
т. 1, с. 398; 5, с. 41 – 42]. Усходне- і заходнеславянскія ўтварэнні буя́к і
буя́н звязаны з прасл. *bujati ‘буяніць, бушаваць, шалець’ [3, т. 1, с. 429] і
заснаваны на матывацыйнай прыкмеце ‘асаблівасці паводзін жывёлы’. У
гаворках беларускай і польскай моў адзначана другаснае ўтварэнне
ста́днік (ад прасл. *stado > *stati ‘стаяць’ [6, т. 3, с. 743]). Назва не мае
канкрэтнай лакалізацыі ў беларускіх гаворках, у большасці – гэта
асобныя раёны паўднёвага ўсходу Беларусі. У выніку, матывацыйнае
прызначэнне назваў быка непакладанага ў беларускіх гаворках
характарызуецца гукапераймальнай (бык, бугай) і ўласнапаводзінавай
(буя́к, буя́н) характарыстыкамі. Астатнія назвы не ўтвараюць суцэльных
арэалаў па матывацыі-геаграфіі і з’яўляюцца адзінкавымі ўтварэннямі ў
гаворках.
Назвы барана пакладанага. У беларускіх гаворках зафіксаваны
наступныя найменні гэтай жывёлы: бара́н (нарматыўная ў літаратурнай
мове і агульнавядомая ў народна-дыялектнай мове; вытворныя
бара́нчык, барано́к, баране́ц, баранчу́к), скапе́ц (вузкарэгіянальная;
варыянты шкапе́ц, скоп) [1, к. №5; 10, к. №39]. Акрамя таго спарадычны
характар пашырэння маюць назвы з азначэннямі: баран вы́пакладаны,
баран вы́лажаны, баран паклада́ны, баран кла́дзены, баран ло́жаны,
баран лягча́ны – дарэчы, такі спосаб намінацыі характэрны для назваў
гэтай жывёлы ў гаворках розных славянскіх моў. Усходне- і
заходнеславянская назва бара́н звязана з прасл. *baranъ і заснавана на
гукаперайманні [7, т. 1, с. 68; 8, т. 9, к. №434; 9, к. №162; 5, с. 74 – 76; 6, т.
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1, с. 123 – 124; 3, т. 1, с. 308]. У паўднёваславянскіх мовах пашырылася
найменне *oven [1, к.№5]. Агульнаславянскае ўжыванне маюць назвыварыянты, звязаныя з прасл. *skep- ‘рэзаць, калоць’, – скапе́ц, шкапе́ц,
скоп [1, к. №5; 7, т. 1, с. 68; 8, т. 9, к. №434; 9, к. №162; 10, к. №39]. Для
гэтых найменняў уласцівы ўскоснапаводзінавая матывацыя (назва
дадзена па дзеянні, накіраваным на жывёлу). Такім чынам, паводле
матывацыйных крытэрыяў назваў барана пакладанага тэрыторыя
беларускіх гаворак падзяляецца на дзве ўмоўныя часткі. У паўночным
напрамку па лініі Паставы – Шаркаўшчына – Полацк – Шуміліна –
Віцебск пашырана найменне скапе́ц (шкапе́ц, скоп). Астатні масіў
беларускіх гаворак характарызуецца суцэльным ужываннем назвы
бара́н, у некаторых выпадках – з азначэннямі – назвы гукапераймальнага
і ўскоснапаводзінавай матывацыі.
Назвы маркача – барана непакладанага. Корпус гэтых назваў у
беларускіх гаворках выглядае наступным чынам: найменне маркач і
варыянтныя ўтварэнні тыпу марка́ль, маркату́н, мо́ркут, смарка́ч,
смарка́ль, назва бара́н і мясцовыя ўтварэнні з азначэннямі бара́н
некастры́раваны, бара́н няло́жаны, бара́н някла́дзены, вузкарэгіянальная
назва трык, адзінкавыя найменні – кно́раз, кілу́н, кабя́к, мудзя́н, цяк (вар.
цяку́н) [1, к. №4; 10, т. 1, к. №38]. Паводле пашырэння групы назваў
барана непакладанага на тэрыторыі беларускіх гаворак можна вылучыць
дзве ўмоўныя часткі. Першая частка – цэнтральны і паўночны рэгіёны –
характарызуецца ўжываннем назвы-гіпероніма бара́н і неаднаслоўных
найменняў з азначэннямі (параўн. бара́н ‘баран пакладаны’), другая –
часткова цэнтральны і паўднёвы рэгіёны – пашырэнне назваў-варыянтаў
марка́ч і пад. У выніку для адной тэрыторыі характэрна ўжыванне
гукапераймальнага наймення бара́н (усходне- і заходнеславянскага па
пашырэнню і праславянскага па паходжанню), а для другой тэрыторыі
ўласціва суцэльнае распаўсюджванне назваў марка́ч (беларускаўкраінская, сербска-македонская па пашырэнню ад прасл. *mьrkacь
‘баран’ > *mьrkotъ ‘выдаваць гукі пад час цечкі (пра барана)’ [3, т. 6, с.
230; 4, т. 3, с. 443; 5, с. 81; 6, т. 2, с. 656] і марка́ль (беларуска-ўкраінская
ад прасл. *mъrkalь ‘баран’>*mъrkati ‘бляяць’ [3, т. 6, с. 229]). У асобных
раёнах заходнепалескіх гаворак адзначана назва трык (беларускапольская па пашырэнню [1, карта №4; 7, т. 1, с. 68; 8, т. 9, к. №434; 9, к.
№162]; параўн. польск. tryk, trykac, tryks ‘пра гук пад час бадання
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баранаў’ [11, с. 578]). Матывацыйнае забеспячэнне адзначаных назваў
аднолькавае – усе яны заснаваны на гукаперайманні.
Назвы парсюка – кабана пакладанага. Лінгвагеаграфічны
ландшафт беларускіх гаворак утвараюць наступныя найменні гэтай
жывёлы: каба́н (усходнеславянская і польская назва, запазычаная з цюрк.
kaban [1, к. №8; 2, к. №292; 3, т. 4, с. 7; 4, т. 2, с. 330; 9, к. №164; 8, т. 9, к.
№432, №433; 6, т. 2, с. 149]), парсю́к, паршу́к (беларуска-польскае
ўтварэнне, звязанае з літоўскім paršùkas ‘парася’ [3, т. 8; 6, т. 3, с. 209]),
вепр (агульнаславянская назва ад прасл. *veprъ ‘вяпрук’), беларускаўкраінскія ўтварэнні ад таго ж кораня вяпрук (япру́к, ве́прык), заснаваныя
на матывацыйнай прыкмеце паводле знешняй асаблівасці покрыва
жывёлы ‘шчаціністы, калючы’ [3, т. 2, с. 301 – 302; 4, т. 1, с. 349 – 350; 6,
т. 1, с. 292]), бо́раў (агульнаславянская, акрамя ўкраінскай мовы, назва ад
прасл.*borvъ>*bhor- ‘жаваць, рэзаць’ = ‘жвачная жывёліна’ [3, т. 1, с.
371; 6, т. 1, с. 195]) і спарадычнае найменне по́дсвінак. У выніку, на
тэрыторыі беларускіх гаворак назвы парсюка выразна размеркаваны па 6
рэгіёнах: 1) кабан (арэал паўсюднага пашырэння назвы з поўдня па лініі
Жыткавіцкі – Любанскі – Старадарожскі – Пухавіцкі – Чэрвеньскі –
Бярэзінскі – Крупскі – Талачынскі – Шклоўскі – Чавускі – Чэрыкаўскі –
Касцюковіцкі раёны, на астатняй тэрыторыі краіны – спарадычна), 2а)
парсю́к (цэнтральная частка сярэднебеларускіх гаворак і полацка-мінская
група гаворак паўночна-ўсходняга дыялекту), 2б) паршу́к (гродзенскабаранавіцкая група гаворак паўднёва-заходняга дыялекту), 3) вепр і вар.:
а) цэнтральная частка гаворак паўднёва-заходняга дыялекту; б) частка
ўсходнемагілёўскай групы гаворак паўночна-ўсходняга дыялекту), 4)
бо́раў (паўночная група гаворак паўночна-ўсходняга дыялекту,
Чэрвеньскі, Пухавіцкі раёны). Рэгіёны 1 і 2 – прастора пашырэння назваў
з іншамоўнымі асновамі, 3 – назваў, матываваных па асаблівасцях
знешняга покрыва жывёлы, 4 – назваў, заснаваных на матывацыйнай
прыкмеце ‘жывёла, якая жуе’.
Назвы кныра – кабана непакладанага. Корпус назваў
прадстаўлены агульнавядомым у гаворках і нарматыўным у літаратурнай
мове найменнем кныр (найбольш сканцэнтравана ў гаворках
цэнтральнай зоны, на астатняй тэрыторыі – спарадычна) і яго варыянтам
– кнур (на захад ад лініі Столінскі – Пінскі – Івацэвіцкі – Баранавіцкі –
Дзятлаўскі – Навагрудскі – Іўеўскі – Смаргонскі – Мядзельскі –
Пастаўскі – Шаркаўшчынскі – Мёрскі – Верхнядзвінскі раёны і на ўсход
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ад лініі Нараўлянскі – Мазырскі – Петрыкаўскі – Акцябрскі – Кіраўскі –
Клічаўскі – Бялыніцкі – Крупскі – Лепельскі – Ушацкі – Полацкі –
Шумілінскі – Бешанковіцкі – Віцебскі раёны) [1, к. №7; 2, к. №291].
Гэтыя назвы лічацца скарочанымі формамі прасл. *kъrnоrzъ > *kъrnъ
‘абрэзаны’ і *orzъ ‘ядро’ [3, т. 5, с. 85 – 86]. Назва кно́раз з’яўляецца
ўсходне- і заходнеславянскім утварэннем, у беларускіх гаворках
зафіксавана на тэрыторыі цэнтральнага Палесся, заходняй часткі слуцкамазырскіх гаворак, спарадычна – у гаворках цэнтральнай часткі
сярэднебеларускага масіву, у віцебскай і полацкай групах гаворак
паўночна-ўсходняга дыялекту. Варыянт керно́з пашыраны ў паўночнай
частцы гаворак паўночна-заходняй зоны, у Брэсцкім і Камянецкім
раёнах, кнаразу́к – Уздзенскім, кне́раз – Глускім, карзю́к – Гарадоцкім,
Дубровенскім, Горацкім раёнах. Варыянтныя найменні кілу́н і кіла́ш
засведчаны ў гаворках паўночнай часткі – на поўнач ад лініі Мядзел –
Вілейка – Докшыцы – Барысаў – Чашнікі – Сянно – Віцебск – Лёзна [1,
к. №7; 2, к. №291]. Гэта беларуска-рускія рэгіянальныя ўтварэнні,
звязаныя з прасл. *kyla ‘грыжа, пухліна, нараст’ [3, т. 5, с. 33; 5, с. 67].
Тэрыторыя пашырэння назвы храк – усходняя зона беларускіх гаворак. У
асобных раёнах гродзенска-баранавіціх гаворак кампактную тэрыторыю
займае найменне гук (Лідскі, Дзятлаўскі, Мастоўскі, Зэльвенскі,
Ваўкавыскі раёны). Назвы гук і храк заснаваны на гукаперайманні і
пашыраны на супрацьлеглых тэрыторыях гаворак.
Сярод разгледжаных назваў свойскіх жывёл асноўную частку
складаюць найменні, якія ўзніклі на аснове матывацыйнай прыкметы па
паводзінах жывых істот (уласнапаводзінавая матывацыя) або па дзеянні,
накіраваным на іх з боку чалавека (ускоснапаводзінавая матывацыя).
Пашыраным
з’яўляецца
спосаб
матывацыі,
заснаваны
на
гукаперайманні. Размеркаванне назваў свойскіх жывёл паводле іх
лінгвагеаграфіі матывацыі пераважна супадае з традыцыйным
дыялектным падзелам беларускіх гаворак на асноўны дыялектны масіў і
заходнепалескія гаворкі, а таксама на паўночна-ўсходнюю і паўднёвазаходнюю групы гаворак і асобныя падграпы ў іх межах. Гэта сведчыць
не толькі аб тэрытарыяльным аб’яднанні гаворак, але і аб іх
намінацыйнай (матывацыйнай) агульнасці.
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Даніловіч М.А. (Гродна, ГрДУ)
БІНАРНЫЯ ФРАЗЕАЛАГІЧНЫЯ СПАЛУЧЭННІ Ў
БЕЛАРУСКІХ ГАВОРКАХ
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Фразеалагізмы ў маўленні не ізаляваныя, яны спалучаюцца са
словамі. Частотнасць ужывання фразеалагізмаў звычайна невысокая і ў
многім залежыць ад псіхалінгвістычных асаблівасцяў чалавека. Часцей
фразеалагізмамі карыстаецца асоба, маўленне якой вобразнае, жывое,
аздобленае рознымі характарыстыкамі і азначэннямі. Прывядзём
прыклад, дзе шчыльнасць фразеалагізмаў на адрэзак тэксту адносна
вялікая: “Была ў магазыні, хацела ўнуку равэрчык купіць, алі дзе там –
ні даступіцца. Халера на гэтых аркаголікаў. Купіла аж дзесяць саганоў. А
што рабіць. Бізуяса дзень і ноч, кідаяса як муха ў вару, а прыдзя такі бык
чухонскі, халера на іх, і яму ўсё што хочаш, а ты хоць пэнкні ат крыку
[суразмоўніца працірае анучкай зэдлік, ставіць на стол слоік з малаком,
запрашае]. Ешча колькі хочаця. Стары мой наеўса, напіўса, сеў на
трактар і прэньдзенька паляцеў. Казала яму: “Пражэнь хоць карову”. Але
дзе там! Ні да танцаў ні да ружанцаў. На рабоці то ён круціцца – тут
есьць тут німа, а ў хаці такі заваліска. Ну але казалі, што гэтыя
трактарыстыя ціпер будуць грошы мець, то пэўне куплю яму што, а то ў
чым у касьцелі ў тым у пасьцелі. Кажу яму: “Ты дурны чы не?!” Зыркня
вачыма, здаецца, уцяў бы як сабака. Але я ні баюса” (Запіс ад
Я.І.Бондзюш, 1935 г. н.; в. Войтаўцы Гродзенскага р-на; 1992 г.).
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У сказе выкарыстоўваецца не больш аднаго фразеалагізма. Сказы з
двума ці некалькімі фразеалагізмамі – рэдкая з’ява: “У касьцёл ні
ходзяць, адвярнуліся ад усяго сьвятога, жывуць абы дзень да вечара,
парадніліся ш чортам” (Дуляўшчына Мастоўскага р-на); “Татачка, дай
Бох яму неба, добры быў, але рана пайшоў на той сьвет” (Янапаль
Воранаўскага р-на); “Нічога добрага не бачыла за ім: піў, халерны конь,
піў як цэмент воду” (Кавалічы Гродзенскага р-на); “Усё адно адальюцца
ім сьлёзы нашы, многа яны нам папсавалі крыві” (Казакоўцы
Мастоўскага р-на); “Ну і ўсё раўно, пакуль чакавек жыве, пакуль вочы
сьвецяць, духам ні падаяш, тоя думаяш яшчэ зрабіць і тоя думаяш
зрабіць” (Астрына Шчучынскага р-на).
Прыклады пераконваюць, што фразеалагізмы ўступаюць у
сінтаксічную сувязь са словамі. Выпадкаў, дзе граматычныя адносіны
рэалізуюцца непасрэдна паміж фразеалагізмамі, сустракаецца няшмат,
напрыклад: “Дзеці ў нас усе працавітыя былі, з маці ад зары да зары
сьпіны гнулі” (Петрымаўшчына Іўеўскага р-на). Выбар такіх
фразеалагізмаў дыктуецца маўленчай сітуацыяй. У працэсе
прадукавання
сінтагмы
падбіраюцца
сэнсава
сумяшчальныя
фразеалагізмы для ўтварэння непаўтаральнага, індывідуальнага
міжфразеалагічнага спалучэння.
У гаворках спалучальнасць двух канкрэтных фразеалагізмаў можа
атрымаць рэгулярны характар. Спачатку маўленчае спалучэнне
фразеалагізмаў паступова замацоўваецца ў мове і можа набыць
узуальны, слоўнікавы статус. Так, спосабам складання двух
фразеалагізмаў на моц і на сілу ўтварыўся фразеалагізм на моц на сілу (на
сілу на моц) ‘з вялікімі цяжкасцямі’, які фіксуецца даведнікамі
М.Федароўскага і Ф.Янкоўскага (Fed., БФ). Такім самым чынам узнік
фразеалагізм рэзаць душу паліць сэрца каму ‘моцна трывожыць,
хваляваць, мучыць каго-н.’ (СДФГ).
Звязваюцца паміж сабой фразеалагізмы падпарадкавальнай ці
злучальнай сувяззю. Пры падпарадкаванні адзін фразеалагізм
(дзеяслоўны) выступае галоўным кампанентам спалучэння і да яго
прымыкае другі фразеалагізм (прыслоўны): змераць вачыма ад пят да
галавы (Fed.). У якасці прымыкальнай часткі звычайна фігуруе
кампаратыўны фразеалагізм, што пачынаецца злучнікам як: вылупіць
вочы як баран на новыя вароты (СМН), малоць языком як сабака
хвастом (СНМ), малоць языком як цяля хвастом ( Fed.), надуць лупы як
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кот на крупы (СДФГ), даць духу як заяц кабылі (Fed.), даць пылі як заяц
кабылі (Нос.), выскаліць зубы як сабака на высеўкі (на пятніцу, на мясо),
лезці ў вочы як муха ў спасаўку, вытрашчыць очы як яшчарка на дзеці,
вытрашчыць очы як патароча, вытрашчыць (вырачыць) очы як вол на
разніка (Fed.).
Пры злучальнай сувязі фразеалагізмы аб’ядноўваюцца злучнікамі ці
без іх. Пераважаюць спалучальныя (і, ды, да) і супраціўныя (а, але, ды)
злучнікі: свет не бачыў і людзі не чулі (ЗНФ), чортава семя і воўкава
племя (Ройз.), валасы дубам сталі да ушы звялі, папоўско (папово) око а
воўчо горло (Fed.), ні цёпла ні холадна, а так сабе (В), горло шырока, ды
кішка тонка (ППФВ, СНМ,), рукі залатыя, але горла смаляное (ППФВ).
Бяззлучнікавая
сувязь
аб’ядноўвае
аднафункцыянальныя
сінтаксічныя часткі, не звязаныя адносінамі дэтэрмінацыі, і выяўляе
пералічальнае значэнне. Другая частка выступае структурным
дублікатам папярэдняй: голы як біч востры як меч (СГВ, ПП-1, Fed.), без
агню пячы без нажа рэзаць (Fed.), ні ў пень ні ў калоду ні ў плот ні ў
агарод (В, ППФВ), кату па пяту раку па вусы (Ройз.), соль у вочы перац
у нос (СДФГ).
Незакрытая сінтаксічная структура спалучэнняў дазваляе разгортваць
іх у больш складаныя, трохчленныя адзінкі: кату па пяту пчале па крыле
сабаку па хвост (ДС-3), соль у вочы галавешка ў зубы рог паміж ног
(СПЗБ), соль у вочы дзяркач у зубы таўкач у плечы (СДФГ).
Прыведзеныя вышэй прыклады дэманструюць спалучэнне
фразеалагізмаў без змянення іх структуры. У дыялектнай мове нярэдка
аб’яднанне двух фразеалагізмаў прыводзіць да іх узаемапранікнення.
Маюцца на ўвазе фразеалагізмы з аднолькавым лексічным кампанентам.
Гэты кампанент не паўтараецца пры кожным фразеалагізме, а
выкарыстоўваецца толькі адзін раз, выступае аб’яднальным цэнтрам, які
знітоўвае два фразеалагізмы ў цэласнае кантамінацыйнае ўтварэнне:
малоць языком + малоць не падсяваючы = малоць языком не
падсяваючы (СМН), вялікая шышка + шышка на голым месцы = вялікая
шышка на голым месцы (СМН), змяшаць з гразёю + змяшаць з балотам
= змяшаць з гразёю з балотам (Fed.), выйсці замуж за варону + выйсці
замуж за Пясэцкага = выйсці замуж за варону да Пясэцкага (НКАМ),
пайсці да Бога + пайсці з дымам = пайсці да Бога з дымам (Fed.).
Выкарыстанне бінарных фразеалагічных спалучэнняў тлумачыцца
імкненнем узмацніць вобразнасць і экспрэсію выказвання. Пры гэтым
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паміж фразеалагізмамі ўсталёўваюцца пэўныя семантычныя адносіны.
Сярод іх можна адзначыць асноўныя: 1. Адбываецца арыфметычная
сума значэнняў двух фразеалагізмаў: змераць вачыма ‘ўважліва
агледзець, нібы ацэньваючы’ + ад пят да галавы ‘з усіх бакоў, поўнасцю,
цалкам’ = змераць вачыма ад пят да галавы ‘ўважліва агледзець, нібы
ацэньваючы, з усіх бакоў, поўнасцю, цалкам’. 2. Значэнне другога
фразеалагізма выконвае ўзмацняльную функцыю ў дачыненні да
першага фразеалагізма і дадае бінарнай фразеалагічнай канструкцыі сему
‘вельмі, надта, надзвычай, празмерна’: малоць языком ‘гаварыць пустое’
+ як сабака хвастом ‘празмерна’ = малоць языком як сабака хвастом
‘празмерна гаварыць пустое’. 3. У фразеалагізмах з аднолькавымі
значэннямі адбываецца ўзаеманакладанне гэтых значэнняў, і ў выніку
бінарнае фразеалагічнае спалучэнне застаецца семантычна тоесным
кожнай са сваіх частак: ні ў пень ні ў калоду ‘зусім недарэчна, неўпапад,
не так, як трэба (сказаць)’ + ні ў плот ні ў агарод ‘тс’ = ні ў пень ні ў
калоду ні ў плот ні ў агарод ‘тс’. 4. Паміж фразеалагізмамі выяўляюцца
семантычныя адносіны супрацьпастаўлення: рукі залатыя ‘хто-н. вельмі
ўмелы і здольны ў сваёй справе’ + горла смаляное ‘хто-н. любіць вельмі
часта і многа выпіць’ = рукі залатыя, але горла смаляное ‘хто-н. вельмі
ўмелы і здольны ў сваёй справе, але, на жаль, любіць вельмі часта і многа
выпіць’.
Ужыванне двух фразеалагізмаў часам звязана з тым, што яны
развіліся з адной прыказкі. Напрыклад, прыказка На ім далёка не
заедзеш, дзе сядзеш, там і злезеш мае дачыненне да наравістага ці
нядошлага каня. Яскравае ўжыванне гэтай прыказкі знаходзім у
наступным кантэксце: “Іршка важна сядзеў на санях з пугай у руцэ.
Уехаў у вёску, спыніўся каля Баўтруковай хаты. Людзі абступілі яго.
Гладзілі каня рукамі. Прынесьлі яму духмянага сена з руткай, але Іршкаў
конь яго толькі панюхаў, ня еў. Галаву адвярнуў. Стоячы побач, стары
Салеяў Сьцяпан заўважыў: “Ні есьць – мусі зубоў ні мае. Стары!”
Падышоў бліжэй. Узяў каня за храпы й зазірнуў яму ў зубы. Затым
сказаў: “Гэ! Хлопцы, на ім далёка не заедзяш, дзе сеў – там і зьлезяш!..” І
сапраўды, Іршка на санях даехаў толькі да рэчкі. Быў марозік. На рэчцы
прыбяражні. Іршкаў конь саняў на пераезьдзе ня змог нават з рэчкі
выцягнуць. Упаў у ваду й ня мог устаць” (Цых., с. 33). На базе гэтай
прыказкі ўзніклі два фразеалагізмы, скіраваныя на чалавека: далёка не
заедзеш на кім і дзе сядзеш (сеў) там і злезеш на каго, на кім, у каго са
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значэннем ‘кім-н. не пакамандуеш, хто-н. не кінецца памагаць каму-н.,
выконваць чыю-н. волю’ (СДФГ). Па традыцыі гэтыя фразеалагізаваныя
структурныя часткі прыказкі ўжываюцца побач, характарызуючы асобу.
Падобным прыкладам выступаюць фразеалагізмы хоць на адзін сук
вешай каго і адзін аднаго (адна адну) не пераважыць (не пераважаць) са
значэннем ‘аднолькавыя, адзін не лепшы за другога’ (СДФГ), якія
таксама часта фігуруюць у пары дзякуючы прыказцы Хоць на адзін сук
вешай – адзін аднагао не пераважыць, з якой яны выйшлі. Параўн.
маўленчую інтэрпрэтацыю гэтай прыказкі: Іх хоць на адзін сук вешай.
Калі павесіць аднаго на адзін сук, а другога на другі, то не пераважылі б
адзін аднаго (Закальное Любанскага р-на); Каб павесіў на бярэзіну, то
адзін аднаго не пераважыць (Ваўкавічы Навагрудскага р-на).
Паказаны матэрыял сведчыць, што экспліцытнасць у фразеалогіі –
жывая з’ява, якая на базе гатовых фразеалагічных сродкаў разнастаіць і
ўзбагачае фразеалагічныя рэсурсы гаворак.
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Умоўныя скарачэнні
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Клімчук Ф.Д. (Мінск)
РЭГІЯНАЛЬНЫЯ ДЫЯЛЕКТАЛАГІЧНЫЯ АТЛАСЫ
(БЕЛАРУСЬ)
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Аснову дыялекталагічнага атласа ў яго класічным выглядзе
складаюць дыялекталагічныя карты. На картах прадстаўлены сетка і
знакі. Сетка – гэта нумары абследаваных для атласа населеных пунктаў.
Знакі – гэта абазначэнні моўных з’яў, якія картаграфуюцца. Класічны
дыялекталагічны атлас павінен уключаць матэрыялы, якія
пракартаграфаваны. У гэтых матэрыялах адлюстравана вымаўленне
пракартаграфаваных слоў і словаформаў у тых населеных пунктах, дзе
яны зафіксаваны. На аснове “звычайных” дыялекталагічных картаў
ствараюцца зводныя карты, на якіх паказаны пучкі ізаглос, а таксама
групы і падгрупы говорак і дыялектныя зоны. Падрабязней гл.: [4, с. 45 –
59; 5, с. 289 – 292].
Найбольш распаўсюджаны нацыянальныя дыялекталагічныя атласы.
Яны ўключаюць ўсю тэрыторыю пашырэння той ці іншай мовы або
асноўнай яе часткі. Акрамя нацыянальных дыялекталагічных атласаў
ёсць і атласы іншых тыпаў.
Разнавіднасцю дыялектных атласаў з’яўляюцца атласы рэгіянальныя.
Такія атласы ўключаюць толькі частку арэала якой-небудзь мовы ці
частку памежжа дзвюх моў. Часта рэгіён, які ўключаны ў атлас, невялікі.
Стварэнне рэгіянальных дыялекталагічных атласаў заканамернае.
Гэтыя атласы даюць даследчыкам многа такіх фактаў, якіх не могуць
даць атласы агульнанацыянальныя. Колькасць абследаваных населеных
пунктаў у пэўным арэале ці мікраарэале павялічваецца ў некалькі разоў,
а разам з тым павялічваюцца магчымасці назіраць за асаблівасцямі
гаворак, дыялектным ландшафтам, кірункамі пашырэння пэўных
моўных з’яў ці адступленнямі ад іх, вынікамі ўзаемадзеяння розных
моўных асаблівасцей, рэшткамі моўных рыс, якія ў мінулым займалі
больш шырокую тэрыторыю і г.д. Бывае, што ў агульнанацыянальным
атласе у якім-небудзь мікрарэгіёне адлюстраваны ўчастак дыялектнай
мяжы паміж дзвюма групамі гаворак. На гэтай тэрыторыі ў некаторых
гаворках могуць быць прадстаўлены асобныя рысы абедзвюх
дыялектных груп, паміж якімі ў дадзеным месцы праходзіць мяжа. Калі
адзначаны мікрарэгіён адлюстраваць у дыялектным мікраатласе, у сетку
якога ўключана большасць населеных пунктаў гэтай тэрыторыі, то

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

карціна будзе больш шырокая. Тут могуць выдзеліцца асобныя ізаглосы,
пучкі ізаглос, дыялектныя групы, падгрупы, мікразоны. Дзякуючы
рэгіянальным дыялектным атласам удакладняюцца межы паміж групамі
гаворак і асобнымі моўнымі з’явамі.
У славянскім мовазнаўстве стварэнне рэгіянальных дыялектных
атласаў мае даўнія традыцыі. Больш за ўсё такіх атласаў створана на
польскай, украінскай і рускай моўных тэрыторыях [7, с. 9 – 10, 12 – 14].
Часткі беларускай моўнай тэрыторыі і сумежных мікрарэгіёнаў
уключаны ў рэгіянальныя атласы, створаныя беларускімі, украінскімі і
польскімі даследчыкамі.
Пачатак гэтаму паклаў польскі вучоны Ю.Тарнацкі. У 1939 г. ён
апублікаваў працу “Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie –
Mazowsze)” [20]. Гэта лексічны атлас гаворак Берасцейска-Пінскага і
Валынскага Палесся, а таксама сярэдняга (паўночнага) Падляшша. Сетка
атласа ўключае 90 пунктаў. З іх у наш час 56 пунктаў знаходзяцца на
тэрыторыі Беларусі (пераважна Брэсцкая вобласць), 29 пунктаў на
тэрыторыі Украіны (Валынская і Ровенская вобласці), 5 пунктаў на
тэрыторыі Польшчы (Падляшскае ваяводства). У атласе 94 асноўныя
карты і 1 дадатковая.
У 1967 – 1973 гг. кандыдацкія дысертацыі, прысвечаныя асобным
тэматычным групам лексікі Берасцейска-Пінскага і ТураўскаМазырскага Палесся, абаранілі Г.Ф.Вештарт, Л.Ц.Выгонная і І.І.ЛучыцФедарэц [2; 3; 8]. Група даследчыкаў дапрацавала матэрыял з гэтых
работ, у прыватнасці, карты і лексіку. Быў выкарыстаны таксама
матэрыял з манаграфій А.С.Сакалоўскай [11] і Г.А.Цыхуна [16]. Вынікам
гэтага даследавання з’явілася праца “Лексіка гаворак Беларускага
Прыпяцкага Палесся. Атлас. Слоўнік” (Мінск, 2008; 352 с., у т.л. 153
лінгвістычныя карты) [6].
У 1980 г. апублікаваны першы том “Атласа ўсходнеславянскіх гворак
Беласточчыны” [18]. Гэта цэнтральная і ўсходняя частка Падляшскага
ваяводства (тэрыторыя Польшчы, прымыкае да заходніх межаў
Рэспублікі Беларусь). У сетцы атласа 114 пунктаў. Выданне
працягваецца.
У 1985 г. апублікаваны “Лінгвістычны атлас ніжняй Прыпяці”
Т.В.Назаравай (107 лінгвістычных картаў) [9]. Сетка атласа ўключае 113
пунктаў, з іх 65 пунктаў знаходзяцца на тэрыторыі Украіны, 48 пунктаў –
на тэрыторыі Беларусі.
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У лексічным атласе польскага вучонага Ф.Чыжэўскага, які
прысвечаны польскім і ўсходнеславянскім гаворкам наваколяў Уладавы
Люблінскага ваяводства (Польшча), пракартаграфаваны матэрыялы
ўсходнеславянскіх гаворак Падляшша з 41 пункта [19]. Тэрыторыя, якая
ўключана ў атлас, прымыкае да паўднёва-заходніх межаў Беларусі і
паўночна-заходніх межаў Украіны.
Украінскі вучоны М.В.Ніканчук стварыў лексічны атлас
Жытоміршчыны і сумежных тэрыторый (некалькі сотняў картаў).
Публікаваўся ён у выглядзе матэрыялаў. Выдадзены ў 1994 г. атлас [10]
уключае толькі частку картаў атласа рукапіснага. Яго сетка складае 465
пунктаў, з іх на тэрыторыі Украіны 402, на тэрыторыі Беларусі 63
пункты (48 – на тэрыторыі Гомельскай вобласці; 15 – на тэрыторыі
Брэсцкай вобласці).
У 1986 г. Я.Р.Самуйлік стварыў рэгіянальны дыялекталагічны атлас
Выганаўскага Палесся [13]. Гэты рэгіён знаходзіцца на памежжы
Берасцейска-Пінскага Палесся і Панямоння. Ён уключае паўднёвую
частку Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобласці (Целяханшчыну) і
прылягаючыя тырыторыі Ганцавіцкага і Пінскага раёнаў. Сетка атласа
складаецца з асноўнай часткі (26 пунктаў) і дадатковых пунктаў (8
адзінак). Дадатковыя пункты змешчаны ў спецыяльнай рамцы, якая
акружае асноўную тэрыторыю. На асноўнай тэрыторыі ў сетку
ўключаны ўсе населеныя пункты.
Названы атлас стаў дадаткам да дыпломнай работы Я.Р.Самуйліка. У
2009 г. у дапрацаваным выглядзе выданне пабачыла свет [12]. У ім 142
асноўныя карты і 12 – дадатковыя. На матэрыяле атласа напісана
кандыдацкая дысертацыя.
Рэгіянальны дыялектны атлас Л.В.Леванцэвіч [7] уключае Бярозаўскі
раён Брэсцкай вобласці і сумежныя тэрыторыі Пружанскага,
Івацэвіцкага, Драгічынскага, Іванаўскага раёнаў. У сетцы атласа 83
асноўныя пункты і 12 пунктаў, абследаваных па кароткай праграме. У
межах Бярозаўскага раёна па поўнай і кароткай праграмах абследаваны
амаль усе населеныя пункты. У трох выпусках атласа 336 старонак, у
тым ліку 210 картаў. Сярод картаў 202 – асноўныя і 8 – дадатковыя. На
матэрыялах атласа аўтар паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю
(1996 г.).
Даследчыкі А.А.Босак і В.М.Босак у 2005 – 2006 гг. апублікавалі
атлас гаворак Верхняга Над’ясельдзя у дзвюх частках [1]. Гэта
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Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і некалькі пунктаў з сумежных
раёнаў. У сетку атласа ўвайшоў 231 пункт, з іх па поўнай праграме
абследавана 118 пунктаў, па кароткай – 113. У Пружанскім раёне па
поўнай і кароткай праграмах абследаваны ўсе 220 населеных пунктаў, у
якіх захавалася аўтахтоннае насельніцтва. У атлас уваходзяць 160
лінгвістычных картаў, з іх 30 – фанетычныя, 40 – марфалагічныя, 90 –
лексічныя. Акрамя таго, у атласе 10 дадатковых картаў. На матэрыялах
атласа А.А.Босак абараніла кандыдацкую дысертацыю (2006 г.).
Інстытут славяназнаўства Расійскай акадэміі навук (раней Інстытут
славяназнаўства і балканістыкі АН СССР) з 1970-х гадоў працуе над
“Атласам духоўнай культуры Палесся”. Сетка будучага атласа ўключае
152 пункты [15, с. 392 – 397]. З іх на тэрыторыі Беларусі 65 пунктаў,
Украіны – 79 пунктаў, Расіі – 8 пунктаў. Матэрыял для атласа сабраны і
шырока выкарыстоўваецца ў шматлікіх публікацыях. У першую чаргу
гэта адносіцца да энцыклапедычнага выдання “Славянские древности”
[14]. Многа картаў апублікавана ў розных артыкулах.
У 2009 г. Ю.В.Чарнякевіч апублікаваў “Атлас гаворак паўночнаўсходняй Брэстчыны” [17]. У атлае 364 лінгвістычныя карты і адна (на с.
72) уступная. Лінгвістычныя карты размяркоўваюцца наступным чынам:
фанетыка (№ 1 – 90), марфалогія (№ 91 – 164), лексіка (№ 165 – 344),
тыпалогія ізаглос (№ 345 – 365). Сетка атласа скаладае 64 населеныя
пункты. Размераванне іх па раёнах наступнае: Івацэвіцкі – 26,
Баранавіцкі – 12, Ляхавіцкі – 8, Слонімскі – 5, Ганцавіцкі – 4, Пружанскі
– 3, Бярозаўскі – 2, Зэльвенскі – 2, Клецкі – 1, Пінскі – 1.
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Мазуркевіч Л.М. (Мазыр, МДПУ)
ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ФІТОНІМА БАРКУН
У БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРКАХ

Адметнае месца ў сістэме лекавых сродкаў расліннага паходжання
займае баркун – травяністая кармавая і меданосная расліна сямейства
бабовых з белымі і жоўтымі кветкамі [1, с. 82]. Аднак варта адзначыць,
што фармаколагі, медыкі, батанікі, нарыхтоўшчыкі лекавых раслін
традыцыйна адрозніваюць баркун лекавы (Melilotus officinalis (L.) Desr.) і
баркун белы (Melilotus albus Desr.) [2, с. 228–232]. Адрозненне гэтае
заключаецца не толькі ў тым, што апошні з названых відаў мае кветкі
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белага колеру (адсюль і назва яго), але і ў тым, што баркун белы –
ядавітая расліна. Нягледзячы на тое, што ў мікрадозах яна
выкарыстоўваецца як лекавы сродак, перавышэнне дозы або працяглы
прыём можа выклікаць негатыўныя для чалавечага арганізму
ўскладненні. Менавіта таму шырокае выкарыстанне ў медыцыне
атрымаў баркун лекавы. Людзі, што займаюцца медыцынскай практыкай,
арыентуюцца пры зборы толькі на знешні выгляд раслін і называюць
дзве названыя разнавіднасці адным словам – баркун.
Этымолагі выказваюць меркаванне, што непасрэднай крыніцай
акрэсленага слова з’яўляецца ўкраінскае буркун, са значэннем якога
супадае семантыка беларускамоўнага варыянта. Украінскае слова
паходзіць з цюркскай мовы, паколькі на гэта ўказваюць яго фанетычныя
адметнасці, аднак этымалогія засведчанай лексічнай адзінкі на цюркскай
глебе канкрэтна не выяўлена [3, т. 1, с. 315]. Дадзеную думку пацвярджае
і рускі лінгвіст В.А.Меркулава: “Слова буркун як назва донніка і
люцэрны ў рускую мову трапіла, безумоўна, з украінскай мовы. У рускіх
гаворках яно распаўсюджана толькі ў паўднёвым Паволжы і ў паўднёвых
гаворках, якія мяжуюць з Украінай. На рускай глебе гэтая назва
ізаляваная, не мае варыянтаў і якіх-небудзь этымалагічных сувязей” [4, с.
86 – 87]. Больш таго, у рускай літаратурнай мове расліна абазначаецца
словам доннік, час узнікнення якога можа адносіцца як да праславянскай
эпохі, так і да перыяду самастойнага развіцця рускай мовы [4, с. 86].
Намінацыя баркун, якая цалкам супадае з літаратурнай нормай,
атрымала пашырэнне ў большасці беларускіх народных гаворак [5, с. 83].
Адзначаецца і паралельнае функцыянаванне фанетычных варыянтаў
беркун, брыкун, буркун, з якіх два апошнія ўласцівы пераважна гаворкам
паўднёвых раёнаў Беларусі [6, с. 138]. Рэгіянальна абмежаванымі
выступаюць намінатыўныя адзінкі тыпу брызаўка (паўночна-заходняя
зона тэрыторыі Беларусі), маляснік, свінуха (Віцебскі раён), папоўнік
(Гродзенскі раён), томка (Магілёўскі, Лёзненскі раёны) [6, с. 138].
Акрамя таго, фіксуецца выкарыстанне фітоніма доннік у асобных
гаворках Пастаўскага і Слонімскага раёнаў, што абумоўлена
непасрэдным уплывам рускай мовы.
Неабходна дадаць, што давялося таксама засведчыць выкарыстанне
слова баркун і яго фанетычнага варыянта беркун для абазначэння
люцэрны серпападобнай (Medicago falcate L.) у заходнепалескай групе
гаворак [6, с. 225]. Паколькі абедзве расліны (баркун і люцэрна)

адносяцца да сямейства бабовых, то натуральна, што і абазначаюцца яны
ў асобных беларускіх народных гаворках адным найменнем, што
дазваляе правесці паралель з рускімі народнымі гаворкамі, дзе
прасочваецца тоесная з’ява: выкарыстанне назоўніка буркун для
абазначэння відаў Melilotus і Medicago [4, с. 84 – 85].
Такім чынам, прааналізаваны матэрыял дазваляе адзначыць існаванне
пэўнай колькасці намінатыўных сродкаў для абазначэння расліны баркун
у беларускіх народных гаворках, аднак пры гэтым найбольшае
пашырэнне атрымаў фітонім, засведчаны нарматыўнымі слоўнікамі
беларускай мовы.
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Маліцкі Ю.В. (Мінск, ІМіЛ НАН Беларусі)
БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ НАЗВЫ РЫБ: МЕТАФАРЫЧНЫ
ТЫП МАТЫВАЦЫЙНЫХ АДНОСІН
Рэгіянальная іхтыялагічная наменклатура (дыялектныя назвы рыб) па
праве лічыцца самай складанай у плане сістэматызацыі і ўпарадкавання
групай рэгіянальнай фауністычнай лексікі. Высокая ступень гіпераніміі і
істотная семантычная дыфузнасць іхтыёнімаў, безумоўна, ствараюць
вялікія цяжкасці пры сістэматызацыі лексічнага матэрыялу. Але, у той
жа час, адносная тэрытарыяльная ізаляванасць назваў і істотнае
вар’іраванне рыбалоўнага вопыту ў розных мясцовасцях робяць
дыялектную іхтыялагічную тэрміналогію надзвычай цікавым
матэрыялам для анамасіялагічных даследаванняў.
Асноўная задача анамасіялагічнага аналізу заключаецца ў вылучэнні
матывацыйных адносін, пакладзеных у аснову таго ці іншага наймення.
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У якасці асноўных анамасіялагічных паняццяў выкарыстоўваюцца
наступныя: тып матывацыйных адносін, анамасіялагічная дамінанта,
матывацыйная прыкмета. Тып матывацыйных адносін адлюстроўвае
характар моўнага выражэння анамасіялагічнай дамінанты. Гэта
абагульняючая аснова для анамасіялагічнай дамінанты і матывацыйнай
прыкметы, з аднаго боку, і фармальна-структурнага аблічча
намінацыйнай адзінкі – з другога. Анамасіялагічная дамінанта –
комплекс аднародных матывацыйных прыкмет, набор якіх адлюстроўвае
пэўную назватворчую накіраванасць. Сукупнасць дамінант, што
рэалізуюцца ў межах пэўнага тыпу матывацыйных адносін, фарміруе
анамасіялагічны кантэкст. У якасці матывацыйнай прыкметы
выступае канкрэтная ўласцівасць аб’екта намінацыі, якая вылучае яго на
фоне іншых [1; 2]. Усе матывацыйныя прыкметы групуюцца па
катэгорыях, фарміруючы такім чынам субдамінанты.
Вынікі папярэдніх даследаванняў дазваляюць сцвярджаць, што ўвесь
корпус народнай
іхтыялагічнай
лексікі даволі раўнамерна
размяркоўваецца па ўсіх асноўных тыпах матывацыйных адносін.
Беларуская рэгіянальная іхтыялагічная наменклатура прадстаўлена
найменнямі, якія ў першую чаргу адносяцца да аб’ектнага,
атрыбутыўнага і дзейнаснага тыпаў матывацыйных адносін. Іхтыёнімы,
што ўзніклі ў выніку метафарычнага пераносу значэння складаюць
прыкладна пятую частку ўсіх матываваных намінацый.
Узнікненне іхтыялагічных назваў метафарычнага тыпу вызначаюць
асацыятыўныя аналогіі, якія звязваюць знешнія ці функцыянальныя
характарыстыкі рыб з іншымі жывымі істотамі ці аб’ектамі рэчаіснасці.
Свядомасць носьбіта мовы вылучае пэўную асаблівасць рэферэнта як
намінацыйна базавую, а потым шукае некаторы шырокавядомы ў межах
дадзенай сацыяльна-камунікатыўнай супольнасці вобраз, які валодае
гэтай жа якаснай асаблівасцю (непасрэдна або ў пераасэнсаваным
выглядзе). Такія аналогіі могуць засноўвацца на падабенстве якасных і
колькасных характарыстык.
Анамасіялагічны кантэкст назваў метафарычнага тыпу складаюць
дзве дамінанты: 1) характэрная знешняя асаблівасць; 2) характэрная
фізіялагічная асаблівасць.
Анамасіялагічная дамінанта “характэрная знешняя асаблівасць” у
межах метафарычнага тыпу рэалізуецца праз матывацыйныя прыкметы,
абумоўленыя саматычнымі аб’ектамі, асаблівасцямі афарбоўкі цела рыб,
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фармальнымі і памеравымі паказчыкамі. Яны групуюцца ў наступныя
субдамінанты: “часткі цела”, “афарбоўка”, “форма” і “памер”.
Сярод саматычных аб’ектаў (субдамінанта “часткі цела”) і іх
характарыстык, вылучаных у якасці намінацыйна базавых, наступныя:
– вялікая галава (бычок ‘бычок’ [паводле вялікай, як у быка, галавы],
кубар ‘плотка’ [паводле мясцовай назвы глінянага збана з шырокім
горлышкам] і інш.);
– калючкі (каза ‘колюшка’, цар/царык ‘ёрш’ [паводле падабенства
калючак да кароны – маюцца на ўвазе калючкі на спіне] і інш.);
– мяккія наросты каля рота (вусач ‘мірон’ [паводле падабенства да
мужчынскіх вусоў]);
– форма хваста (касатка ‘лешч’ [ад рус. дыял. “касатка” ‘вясковая
ластаўка’ – паводле раздвоенай формы хваста і звычкі ажыццяўляць ім
рэзкія кароткія рухі, “касіць”]).
Субдамінанта “афарбоўка” ў межах метафарычнага тыпу рэалізуецца
праз спасылку на характар малюнку на скуры рыбы, а таксама на
агульную колеравую характарыстыку аб’екта. Спіс матывацыйных
прыкмет выглядае наступным чынам:
– папярочныя палоскі (матросік ‘акунь’ [паводле падабенства да
матроскай цяльняшкі]);
– прадольная палоска (ушвейка ‘верхаводка’ [ад “шво” – паводле
падабенства прадольнай перарывістай палоскі ўздоўж цела да шва]);
– шматколернасць афарбоўкі (скамарох ‘гарчак’ [паводле яркай
чырвона-чорнай афарбоўкі, якую набываюць самцы ў час нерасту]).
Характэрная асаблівасць матывацыйных прыкмет, праз якія
рэалізуецца субдамінанта “форма”, заключаецца ў тым, што яны, як
правіла, могуць уключаць у сабе адразу некалькі якасных паказчыкаў.
Перанос значэння ў гэтых выпадках грунтуецца на сукупнасці якасцей.
Такім чынам, да матывацыйных прыкмет, што актуалізуюць
субдамінанту “форма”, належаць наступныя:
– доўгае і вузкае цела (спіцун ‘шчупак (невялікі)’ [ад “спіца”];
– шырокае і прамое цела (стаўпец ‘пячкур’ [ад “стоўб”]);
– патоўшчанае ў сярэдзіне цела (верацёнка ‘мінога’ [ад “верацяно”]);
– прамая лінія пазваночніка і выгнутая ўніз лінія бруха (шабля
‘чахонь’).
Цікавы выпадак прадстаўляюць сабой іхтыёнімы, утвораныя ў сувязі
з субдамінантай “памер”. Іх адметнасць заключаецца ў рэалізацыі
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прагматычнага, а дакладней, экспрэсіўнага, зместу, заснаванага на
падкрэсліванні колькасных, паказчыкаў аб’екта намінацыі. Маюцца на
ўвазе такія іхтыялагічныя назвы, як конь ‘жэрах’, кароўка ‘плотка
(буйная)’. Дадатковую прагматычную афарбоўку надае такім назвам той
факт, што перанос значэння базуецца не столькі на рэальных
асаблівасцях рэферэнта, чыя назва пераносіцца на рыб, колькі на
падставе яго вобразнага прагматычнага пераасэнсавання, замацаванага ў
маўленчых фігурах тыпу “вялікі, як конь” і да т.п.
Іхтыялагічныя назвы, якія адносяцца да анамасіялагічнай дамінанты
“характэрная фізіялагічная асаблівасць”, прадстаўляюць значна
меншую ў колькасным плане групу. У межах метафарычнага тыпу
названая дамінанта рэалізуецца пры дапамозе матывацыйных прыкмет,
што спасылаюцца ў большай ступені на тактыльныя характарыстыкі, у
адзінкавых выпадках – на асаблівасці скуры рыбы. Такім чынам,
субдамінанты наступныя: “тактыльныя характарыстыкі” і
“таўшчыня скуры”.
Матывацыйная прыкмета ў межах першай субдамінанты –
“наяўнасць слізі, якая пакрывае луску”. У адпаведнасці з ёй утвораны
назвы ярша: саплівец, слінявец, смаркач.
У межах субдамінанты “таўшчыня скуры” рэалізуецца
матывацыйная прыкмета “тоўстая скура”. Паводле яе ўтворана
распаўсюджаная на Палессі назва шчупака – кажушак, выкліканая
асацыяцыяй з тоўстай, як у кажуху, скурай. “Кажушкамі называюць
сярэдніх па памеру шчупакоў таму, што скура ў іх робіцца больш
тоўстай і менавіта такіх шчупакоў можна фаршыраваць” [3, с. 43].
У метафарычным напрамку назватворчай дзейнасці ўвасоблена
інтэнцыя моўцы да ўсведамлення аднаго аб’екта ў сувязі з іншым.
Рэалізацыя такой інтэнцыі ў адносінах да іхтыялагічнай лексікі
адбываецца праз суаднясенне рыб з чалавекам, жывёламі, а таксама
нежывымі прадметамі. Паколькі суб’ектам маўленчага працэсу выступае
чалавек, а чалавечы фактар адыгрывае вядучую ролю ў фарміраванні
моўнай карціны свету, то відавочным для нас з’яўляецца меркаванне аб
асаблівым, выключным, месцы вобраза чалавека пры фарміраванні
назваў рэалій навакольнага свету шляхам пераносу значэнняў. У сувязі з
гэтым вызначальнай, на нашу думку, з’яўляецца тэндэнцыя да
размежавання “чалавечых” метафар (перанос на рэальны аб’ект ці з’яву
жывой прыроды назвы чалавека) і ўсіх астатніх. Такім чынам,
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класіфікацыю метафар у нашым выпадку мэтазгодна ажыццяўляць на
падставе катэгорый суб’ектыўнасці і аб’ектыўнасці. У адпаведнасці з імі
метафары падзяляюцца на два тыпы: пераносы значэння на суб’ектнай і
аб’ектнай базах. Да першай належаць пераносы значэння, што
суадносяць рыб з чалавекам, да другой – з жывёламі і нежывымі
прадметамі.
Да катэгорыі метафар на суб’ектнай базе належаць назвы тыпу вягал
‘мянтуз’ [адзначаецца сувязь гэтага наймення з распаўсюджаным у
беларускіх гаворках ацэначным найменнем вягело ‘нехлямяжны
чалавек’; 4, с. 298.], матросік ‘акунь’, скамарох ‘гарчак’, царык ‘ёрш’ і
інш. Да метафар на аб’ектнай базе мы аднеслі іхтыёнімы тыпу біручок
‘ёрш-насар’ [рус. дыял. “бирюк” ‘воўк’], каза ‘колюшка’/ ‘шчыпоўка’/
‘чахонь’, свінка ‘падуст’, тапарэц ‘харыус’ і інш.
“Чалавечыя” і “жывёльныя” метафарычныя найменні ў большай
ступені падлягаюць пераасэнсаванню ў словаўтваральным плане, у
параўнанні з “прадметнымі” найменнямі. Апошнія, аднак, пераважаюць
колькасна. На падставе гэтага можна канстатаваць, што пры ўключэнні
“чалавечых” і “жывёльных” іхтыёнімаў-метафар у штодзённую
маўленчую практыку свядомасць носьбіта мовы па пэўных прычынах
рухаецца ў напрамку мадыфікацыі адпаведнымі сродкамі ўжо існуючай
формы. У адносінах да “прадметных” (“нежывых”) моўная свядомасць
стварае прынцыпова новую форму. Па нашым меркаванні, гэта можа
быць звязана з асаблівым характарам усведамлення вобразаў жывых
істот, і чалавека ў тым ліку, што ў сваю чаргу можна растлумачыць
аднясеннем іх да іншага ўзроўню асэнсавання – каштоўнаснапрагматычнага. Інакш кажучы, усе “жывыя” метафары моўца адносіць
да жывога свету і, адпаведна, адносіны да іх карэнным чынам
адрозніваюцца ад адносінаў да іншых аб’ектаў.
Літаратура
1. Крывіцкі, А.А. Намінацыйная словатворчасць і базавая аб’ектывацыя
словаўтваральнай асновы / А.А. Крывіцкі // Беларуская лінгвістыка. – 2006. – №57. – С. 22
– 31.
2. Шаблоўскі, А.І. Лексічная анамасіялогія: прадмет, метад, асноўныя паняцці / А.І.
Шаблоўскі // Беларуская лінгвістыка. – 2006. – №57. – С. 3 – 11.
3. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча: у 5 т. /
уклад. Ю.Ф.Мацкевіч [і інш.]; рэд. Ю.Ф.Мацкевіч – Мінск: Навука і тэхніка, 1986. – Т. 5:
С–Я

4. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / В.Д.Лабко [і інш.]; рэд. В.У.Мартынаў. –
Мінск: Навука і тэхніка, 1988. – Т. 4: К – Каята.

Сівіцкая Н.В. (Мінск, ІМіЛ НАН Беларусі)
АСАБЛІВАСЦІ НАМІНАЦЫЙНАЙ МАТЫВАЦЫІ ЧАСТАК
АДЗЕННЯ Ў ГАВОРКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
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Сярод народна-дыялектных найменняў частак адзення вылучаецца
некалькі груп лексем з рознымі тыпамі структурна-семантычнай
матывацыі.
Значная група дыялектных найменняў частак адзення утварылася ў
выніку метафарычнага пераносу наймення на аснове вонкавага
падбенства пэўных рэалій. Так, у маўленні жыхароў Полацкага р-на
адзначана назва пупóк ‘гузік’ [ЛАБНГ], лексема пу́плік ‘гузік у кажусе’
зафіксавана ў Столінскім, Глускім р-нах [ТС], пу́кля, пу́пік бытуюць у
Шумілінскім р-не [СПЗБ]. Верагодна, назвы звязаны з найменнем пуп,
пупок ‘невялікі акруглы выступ’ [ТСБЛМ]. У беларускай народнагутарковай мове ў значэнні ‘устаўка ў мужчынскіх штанах’ пашырана
найменне ластаўка, яно адзначана ў маўленні жыхароў Вілейскага,
Стаўбцоўскага, Мядзельскага, Бярэзінскага, Нараўлянскага р-наў [Мат.
мін-мал.], а таксама вытворная формы ластка, якая пашырана ў
заходнепалескіх гаворках і зафіксавана ў маўленні жыхароў
Баранавіцкага раёна [СПЗБ]. Як мяркуюць айчынныя этымолагі, у гэтым
выпадку мае месца перанос наймення паводле вонкавага падабенства з
ластаўкай (птушкай) [ЭСБМ]. Не выключана, што вынікам
метафарызацыі з’яўляецца найменне клін (клыно́к) ‘клін у адзенні’, якое
бытуе ў гаворках палескага рэгіёну [ЛАБНГ; ЛП] і намінацыя клінок,
спарадычна адзначаная ў межах паўночна-заходняй дыялектнай зоны, а
таксама ў гаворцы Крупскага, Бярэзінскага, Камянецкага, Акцябрскага рнаў [ЛАБНГ]. На думку этымолагаў, назва ўзнікла на аснове падабенства
часткі адзення да кліна [ЭСБМ], параўн. клін ‘завостраны ўнізе і
расшыраны ўверсе кусок дрэва або металу’ [ТСБЛМ]. Як найменне кліна
ў рукаве ў заходнепалескіх гаворках бытуюць найменні ліндыца,
лындыця, лындыця [ЛАБНГ, ЛП, ДСБ]. Трэба адзначыць, што ў гаворках
беларускай мовы лексема лында таксама вядома ў значэнні ‘вузкая
палоска зямлі, загон’ (Шчучынскі, Воранаўскі р-ны) [ЭСБМ]. Верагодна
меркаваць, што найменне аформілася ў выніку метафарычнага
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пераасэнсавання – вузкая паласа зямлі – вузкая паласа тканіны – устаўка
з вузкай паласы тканіны. Не выключана, што падобным чынам
ўтварылася і найменне бубночка, адзначанае ў маўленні жыхароў
Столінскага р-на ў значэнні ‘устаўка у рукаве’ [ТС]. Мы мяркуем, што
такую назву магла атрымаць ромбападобная устаўка ў рукаў, якая
знешне нагадвае аналагічнае па форме графічнае абазначэнне картачнай
масці. У маўленні жыхароў Пастаўскага, Смаргонскага, Баранавіцкага рнаў адзначана лексема бíрка ‘гузік’ [СПЗБ], дымінутыўнае ўтварэнне
бíртачка занатавана ў гаворцы Пастаўскага р-на [СПЗБ]. Назва вядома ў
суседніх славянскіх мовах, параўн. рус. бирка, укр. бирка ‘драўляны
гузік’ [ЭСБМ], укр. бирка ‘розныя драўляныя вырабы’ [ЕСУМ]. Не
выключана, што найменне гузіка аформілася ў выніку метафарызацыі,
параўн. бірка ‘палачка або дошчачка, на якой нарэзамі вёўся ўлік чагонебудзь [ТСБЛМ].
Шэраг народна-дыялектных найменняў частак адзення матываваны
спосабам вырабу пэўнай рэаліі. Так, назва вярзёнка ‘шырокі плецены з
шэрсці пояс’ адзначана ў Мазырскім р-не [ЛП], намінацыя пляцёнка
‘пояс’ бытуе ў Валожынскім р-не [ЛАБНГ] і саматка́нік ‘тканы з нітак
пояс’ засведчана ў гаворцы Смаленскага рэгіёна [Дабравольскі].
Вылучаецца група назваў, паходжанне якіх відавочна звязана з
утылітарнай функцыяй рэаліі: апыяска ‘пояс’ – Краснапольскі р-н,
пыдпірязка ‘пояс’ – Мсціслаўскі, Краснапольскі р-ны [Бялькевіч].
У гаворках беларускай мовы адзначаны шэраг найменняў частак
адзення, якія можна інтэрпрэтаваць як запазычанні або як вытворныя
ад іншамоўных лексічных адзінак.
Так, у межах паўночна-заходняй зоны беларускіх народных гаворак
спарадычна адзначана лексема бу́ртка ‘гузік’ – Ашмянскі, Пастаўскі рны [СПЗБ], а таксама вытворныя найменні буртучóк (памянш.) –
Ашмянскі р-н [СПЗБ]; бу́ртачка – Пастаўскі, Валожынскі, Iўеўскі р-ны
[ЛАБНГ, СПЗБ], бартучóк – Ашмянскі р-н [СПЗБ]; бу́ртучка –
Ашмянскі р-н [ЛАБНГ]. Відавочна, што даныя найменні з’яўляюцца
лексічнымі запазычаннямі з суседняй літоўскай мовы, параўн. літ. bùrta
‘чатырохвугольны кавала к дрэва’ [СПЗБ]. Можна меркаваць, што
запазычаннем з’яўляецца ў намінацыя брызґу́ль ‘гузік’, занатаваная ў
Гродзенскім, Дзятлаўскім, Воранаўскім, Ваўскавыскім і Ляхавіцкім рнах [СПЗБ], параўн. літ. brizgùlis ‘дубінка’ [ЭСБМ] ‘драўляны гузік’
[СПЗБ]; а таксама bruzgulis ‘кляп, палка са шнурамі’, brizgulys, brìzgilis
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‘аброць’ [Сбалт.]. Як запазычанне з літоўскай мовы можна
інтэрпрэтаваць і лексемы – брузу́кель ‘гузік’ (Воранаўскі р-н), бруздукéль
(Ашмянскі р-н), бурзу́кель (Iўеўскі р-н, Віленскі рэгіён) [СПЗБ],
брызу́кель (Шчучынскі р-н) [Сл. Гродз]; параўн. літ. дыял. bruzdùklis,
bruzdùklis, bruzùklis ‘драўляны гузік’ [Сбалт.].
У межах паўночна-заходняй дыялектнай зоны і беларускіх гаворак
Віленскага рэгіёну бытуе найменне кятурка ‘прарэх у штанах’ [ЛАБНГ,
СПЗБ]. Назва таксама вядома ў суседніх мовах, параўн. рус. кятурка
‘устаўка, клін у жаночых штанах, шырынка’ – пскоўскае. Падаецца
верагодным запазычанасць данага наймення з літоўскай мовы, параўн.
літоўскае усходняе ketùrka ‘шырынка, чатырохвугольны адрэз палатна,
які ўстаўляецца ў рукаў рубашкі альбо штаны’, назва паходзіць ад keturi
‘чатыры’ [Сбалт.]. Як эпентэтычнае ўтварэнне ад кятурка магчыма
інтэрпрэтаваць намінацыю квятурка, адзначаную ў маўленні жыхароў
Расонскага р-на [ЛАБНГ].
Адзначана група найменняў гузікаў, якія аформіліся паводле
функцыянальнай тоеснасці адпаведных частак адзення.
Так, у гаворках Палескага рэгіёну ў якасці назвы гузіка адзначана
найменне учку́р [ЛАБНГ]. Даная лексема пашырана ў гаворках
беларускай мовы ў значэнні ‘пояс, які сцягвае штаны’. У гаворцы
жыхароў Ваўкавыскага р-на адзначана найменне бразгуль ‘драўляны
гаплік’ [Мат. Гродз.] (параўн. бразгуль ‘драўляны гузік’).
У межах паўночна-заходняй дыялектнай зоны беларускіх народных
гаворак пашырана найменне цвікля ‘устаўка ў рукаў’ [ЛАБНГ, СПЗБ],
найменні цвікаль, цвілік, цвілька, цьвілька зафіксавана ў межах
сярэднебеларускіх гаворак [ЛАБНГ, СПЗБ, Бялькевіч], ў заходнепалескіх
гаворках пашыраны назвы цвіколь, цвыколь, цвіхаль, [ЛАБНГ], цвыхоль,
цвыхэль, цвыхлык [ЛП, БДС], найменне цвікалка зафіксавана ў
Петрыкаўскім р-не [БДС]. Падаецца верагодным запазычанасць
намінацыі наймення з ням. zwischen ‘паміж’ [НРС], на карысць данага
меркавання сведчыць прасторавае размяшчэнне гэтай часткі адзення – у
месцы злучэння рукава, полачкі і спінкі. Не выключана, што запазычанне
з нямецкай мовы адбывалася праз пасрэдніцтва ідыш, у выніку
этнамоўных кантактаў з яўрэйскім насельніцтвам. У гаворцы Расонскага
р-на адзначана намінацыя кліцвіна [БДС], якая, на нашу думку, магла
аформіцца ў выніку метатэзы.
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У беларускай народна-гутарковай мове адзначаны шэраг назваў,
матываваных прасторавым размяшчэннем адпаведнай часткі адзення.
Так, назва наручнік ‘манжэт’ адзначана ў маўленні жыхароў
Барысаўскага, Стаўбцоўскага, Пухавіцкага, Навагрудскага р-наў [Мат.
мін-мал., Мат. Гродз.], намінацыя наручніцы бытуе ў гаворцы
Слонімскага р-на [Мат. Гродз.]. Відавочна, назвы з’яўляюцца
вытворнымі ад назоўніка рука і прэфікса -на-. У маўленні жыхароў
Астравецкага р-на і Чэрвеньскага рэгіёна зафіксавана найменне нацэўнік
[Мат. мін-мал., Шатэрнік]. Паводле этымалагічных звестак, назва
ўзыходзіць да назоўніка цэўка ‘запясце’ [ЭСБМ]. Намінацыя пульсэтка
‘манжэтка з шарсцяных нітак, якая надзяваецца зімой на кісць рукі’
зафіксавана ў маўленні жыхароў Воранаўскага р-на [Мат. Гродз.], якая,
відавочна, звязана з назоўнікам пульс. У маўленні жыхароў Расонскага
раёна адзначана назва агуззя ‘задняя частка штаноў’ [СПЗБ]. Верагодна,
назва звязана з лексемай агузак ‘сцягновая частка мясной тушы; азадак’
[ТСБЛМ] і ўтварылася ў выніку метанімічнага пераносу на аснове
прасторавай сумежнасці параўн. таксама гу́ззе ‘задняя частка штаноў’
(заходнебрансі рэгіён) [Растаргуеў]. У гаворцы Гомельскага р-на
адзначана намінацыя набручнік ‘рэмень’ [НЛГ], матываваная, відавочна,
прасторавым размяшчэннем рэаліі.
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Солахава С.I. (Мазыр, МДПУ)
ПРЫМЕТНІКІ З СУФІКСАМ -СК- У ЗАМОВАХ
ГОМЕЛЬШЧЫНЫ
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Замова – самая ўстойлівая маўленчая формула. Тут усё павінна было
працаваць на сугестыўнае ўздзеянне ці то на чалавека, ці то на тыя сілы,
якія чалавек павінен быў утаймаваць. Таму ў замоўных тэкстах няма і не
можа быць нічога выпадковага. Кожная славесная канструкцыя
выверана, кожны вобраз значымы [3, с. 348]. Асаблівая роля ў тэкстах
замоў належыць прыметнікам. Праз іх выкарыстанне дасягаецца
значнасць слоў і вобразаў.
Мы прааналізавалі замовы, сабраныя на Гомельшчыне [2] і выявілі,
што шматлікую групу ў іх складаюць адносныя прыметнікі, утвораныя
пры дапамозе суфікса -ск- ад асноў назоўнікаў (больш за 50 адзінак).
Ад асноў асабовых агульных назоўнікаў утвораны прыметнікі бабскі,
дзецкі, жыдоўскі (жыдовскі), жэнскі (женский), матерински,
мужчынскі (мужчінскі, мужской), мяшчанскі, паноўскі, панскі,
парабоцкі, папоўскі, солдацкі, старческий, хлапоцкі, царскі, цыганскі і
інш. Яны маюць агульнае значэнне ‘які належыць, уласцівы таму, мае
адносіны да таго, што названа ўтваральным словам’: Памажыце,
Госпадзі, мне, рабе божай Ганне, волас выгаварваць дзянны, палудзянны,
начны, палуначны, валасень прыстрэчны, прыгаворны, падымны,
падзіўны, пасмешны, жаноцкі, парабоцкі, хлапоцкі, дзявоцкі,
мяшчанскі, цыганскі, маскоўскі, папоўскі, мужчынскі, бабскі…[2, с.
115]; Все зоры-зарніцы, все божыя памочніцы, прыступіце, помогіце мне
дзецкую балезнь у (імя) уговарац [2, с. 200]; Е ў (імя) прыстрэчныя ўрокі,
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прыстрэчныя, абалонечныя, жыдоўскія, папоўскія…[2, с. 129]; Зарязарница, красная девица, всему свету помочница, помоги мне
уговаривать урок-приговор подумный, потешный, поспешный,
посланный, женский, мужской, старческий, хлопечий [2, с. 174]; Ради
Пречистой твоей Матери, Господи Иисусе Христе, ты был на кресте,
муки терпел, на материнские муки глядел [2, с. 179]; Гавару,
угаварываю прыстрэк мужчінскі, жаночі, рабочі, панскі, цыганскі,
жыдовскі, солдацкі і всякі [2, с. 72]; Самі царскія дзверы
раствараюцца…[2, с. 165]. Словаўтваральны тып складае 21 адзінка. Яго
прадуктыўнасць захоўваецца і сёння [1, с. 307].
У гэту групу ўваходзіць прыметнік, утвораны ад назоўніка, які
абазначае сукупнасць, – людскі: Ступаю на парог, на людское сэрца [2,
с. 122].
Вытворнае слова нябескі матывавана неадушаўлёным назоўнікам:
Кіеўскія, пячэрскія, усе сілы нябескія, прыступіце, памажыце (імя) зляку
гавараці…[2, с. 24]. Гэта старажытнае ўтварэнне. У старабеларускай
мове форма небеский выкарыстоўвалася рэдка, яна была заменена
формай небесный.
Суфікс -ск- адзначаецца ў прыметніках, утвораных ад назоўнікаў са
значэннем назвы жыхароў, краін, народаў і плямён: ангельскі, балгарскі,
сібірскі. Гэты тып складаюць 3 адзінакі: На тым камені-лацені ляжала
ангельская кніга…[2, с. 94]; Выгавараю жэнскія, мужэнскія, каціныя,
дзяціныя, каравячыя, жарабячыя, цыганскія, балгарскія [2, с. 208]; На
алінай гары, на сібірскай зямлі стаіць цэркаў на 12 галоў…[2, с. 202].
Адзначаюцца прыметнікі, утвораныя ад асноў геаграфічных назваў.
Яны выражаюць прымету паводле адносін да месца, абазначанага
ўтваральным словам: арданскі, афонский, ерусалімскі, кіеўскі, маскоўскі,
мянскі, печорскі, пінскі, сіянскі, святлінскі. Вы бярыце яе ды нясіце ж яе
на гару Сіянскую, на ваду арданскую…[2, с. 57]; На горах Афонских
стаить дуб макрецкой…[2, с. 150]; Первым разам, божым часам
Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Божай Мацеры прыкланюся, усім
божым угоднікам і прыпадобнікам кіеўскім, печорскім, ерусалімскім [2,
с. 123]; Памажыце, Госпадзі, мне, рабе божай Ганне, волас выгаварваць
дзянны, палудзянны, начны, палуначны, валасень …мяшчанскі, цыганскі,
маскоўскі…[2, с. 115]; Ідзіця на Мянскую гару, угаварывайце балезні…[2,
с. 208]; Ідзі ў ніцыя лозы, у цёмныя лясы, у пінскія балоты [2, с. 82]; На
Святлінскай гары, у Святлінскай зямлі расходзяцца…[2, с. 163]. Сярод
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гэтай групы слоў назіраюцца фанетычныя варыянты, якія
адлюстроўваюць моўныя асаблівасці пэўнага рэгіёну. Тып складаюць 9
адзінак.
Прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў са значэннем назвы жывёл,
прадстаўлены двума словамі – кароўскі, коньскі: Ці табе з улёку, ці табе
з уроку, ці табе з ядзення, ці табе з курэння. Курачае, сабачае, коньскае,
кароўскае, авечае…[2, с. 206].
У
нязначнай
колькасці
ў
мове замоў
Гомельшчыны
выкарыстоўваюцца прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў са значэннем
канкрэтных прадметаў і розных паняццяў, якія выражаюць прымету па
адносінах да прасторы, міфічных істот, названых утваральным словам, –
марскі, адскі, бесовской: Ва імя Атца і Сына і Святага Духа, цара
зямнога, цара марскога…[2, с. 86]; Пасылаю адскага князя, выведзі із сей
рабіцы (імя) свайго нячыстага духа…[2, с. 165]; – Как в церкви-матушке
воск со свечи льётся, так душа раба (имя) бесовскому злу не даётся [2,
с. 178].
Утваральнымі выступаюць назоўнікі невытворныя: апостал –
апостальскі, архангел – архангельскі, мора – марскі, пан – панскі, цар –
царскі і інш.: На моры, на акіяне, на востраве на Буяне стаіць
апостальская царква…[2, с. 80]; Едзін архангельскі ключ и ва векі вякоў.
[2, с. 69]; Там паўзе рак марскі…[2, с. 186]; Гавару, угаварываю
прыстрэк мужчінскі, жаночі, рабочі, панскі, цыганскі, жыдовскі,
солдацкі і всякі [2, с. 72]; Прышла змея Плітар, хоча жалезны тын
паламаць, залаты з цэрквы хрэст зняць, царскія варота адчыніць…[2, с.
206]. Такіх утварэнняў у мове замоў налічваецца каля 30 адзінак.
У асобных выпадках суфікс -ск-, захоўваючы ўласцівае яму значэнне,
ускладняецца і выступае ў наступных варыянтах: -оўск- (-аўск-),
арфаграфічны варыянт -овск-, -інск- (-ынск-).
Фармант -оўск- (-аўск-), арфаграфічны варыянт -овск- выступае пасля
зычных (акрамя г, к, х) у прыметніках, утвораных ад агульных
назоўнікаў, а таксама ў асабовых назоўнікаў мужчынскага роду –
замараўскі, бесовскі, жыдоўскі, атцоўскі, паноўскі, папоўскі: – Месяц
сіняўскі, замараўскі, ты за морамі бываў? …[2, с. 63]; – Как в церквиматушке воск со свечи льётся, так душа раба (имя) бесовскому злу не
даётся [2, с. 178]; Есць урок дзявоцкі, мужскі, парабоцкі, вдовін, сіроцкі,
мацярынскі, атцоўскі, папоўскі, жыдоўскі [2, с. 36]; …яно не баіцца ні
падуманага, ні пагаданага, ні мужчынскага, ні хлапечага, ні жаночага, ні
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парабочага, ні панскага, ні цыганскага, ні паноўскага [2, с. 159].
Словаўтваральны тып складаюць 6 адзінак.
Фармант -інск- (-ынск-) выкарыстоўваецца ў адносным прыметніку,
утвораным ад агульнага асабовага назоўніка жаночага роду – мацярынскі
(матерински): Ради Пречистой твоей Матери, Господи Иисусе Христе,
ты был на кресте, муки терпел, на материнские муки глядел [2, с. 179];
Іспуг атцоўскі, мацярынскі…аткаці ад раба божыя (імя)…[2, с. 35].
Утварэнне прыметнікаў ад назоўнікаў з асновай на к, т, ц
суправаджаецца з’яўленнем спалучэння цк на месцы кск, тск, цск –
мужык – мужыцкі, жонка – жаноцкі, парабак – парабоцкі, солдат –
солдацкі, хлопец – хлапецкі, дзіця – дзецкі: Кіеўскія, пячэрскія, усе сілы
нябескія, прыступіце, памажыце (імя) зляку гавараці… мужыцкага,
жаноцкага, кацячага…[2, с. 24]; – Іду к (імя) урок сымаць сустрэшны,
пасмешны, падзіўны, падумны, жаноцкі, парабоцкі…[2, с. 30]; Гавару,
угаварываю прыстрэк мужчінскі, жаночі, рабочі, панскі, цыганскі,
жыдовскі, солдацкі і всякі [2, с. 72]; Ішоў Бог цераз калінавы мост, нёс
урок мужчынскі, бабскі, удові, хлапецкі…[2, с. 167]; Все зоры-зарніцы,
все божыя памочніцы, прыступіце, помогіце мне дзецкую балезнь у (імя)
уговарац [2, с. 200]. Такія змены назіраюцца ў 10 словах.
У адзінкавым выпадку нулявы галосны асновы ўтваральнага слова
чаргуецца з галосным о: Масква – маскоўскі. У поле на волю, у поле на
дзве волі выгаворваю ляк …жыдоўскі, маскоўскі, кароўскі…[2, с. 47].
Накладванне суфікса -ск- на фіналь -ск утваральнай асновы
назіраецца ў двух прыметніках, утвораных ад асноў беларускіх
тапонімаў: Мянск – мянскі, Пінск – пінскі.
У прыметніках на -скі, -цкі націск на тым складзе, што і ва
ўтваральным слове: архангел – архангельскі, Сіян – сіянскі, цар – царскі,
або на перадапошнім складзе (у тых выпадках, калі ва ўтваральным
слове ён на першым або на апошнім складзе): Англія – ангельскі, поп –
папоўскі, сірата – сіроцкі, хлопец – хлапецкі. Выключэнне складае
адзінкавае слова марскі (< мора).
У прыметніках на -оўскі (арфаграфічны варыянт -овск-) націск
знаходзіцца на суфіксе: отцоўскі, паноўскі, жыдовскі.
Такім чынам, аналіз прыметнікаў з суфіксам -ск- у мове замоў
Гомельшчыны паказвае, што ўтварэнні з ім – распаўсюджаная з’ява
(адзначаецца ў 46 адзінаках). Нязначную колькасць складаюць

прыметнікі з фармантам -цк- (10 адзінак). Адзінкавыя прыметнікі
зафіксаваны з фармантам -оўск- (-овск-) (3 словы).
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Урбан В.В. (Мінск, БДПУ)
НУЛЬСУФІКСАЛЬНАЕ ЎТВАРЭННЕ АДПРЫМЕТНІКАВЫХ
НАЗОЎНІКАЎ СА ЗНАЧЭННЕМ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ
Ў БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ
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У беларускай дыялектнай мове шляхам нулявой суфіксацыі
ўтвараецца шэраг назоўнікаў са значэннем суб’ектыўнай ацэнкі. Пры
нульсуфіксальным спосабе словаўтварэння “дэрывацыйным сродкам
выступае не матэрыяльна выражаны, а нулявы суфікс. Яго вылучэнне
грунтуецца на тым, што матывавальная аснова ўзнікшага вытворнага, як
правіла, мела ў сваім складзе матэрыяльна выражаны суфікс, які
адкідваецца ў працэсе словаўтварэння” [2, с. 96]. У працэсе дэрывацыі
ацэначнай асабовай лексікі шляхам нулявой суфіксацыі магчыма
адсячэнне фіналей утваральных асноў, марфаналагічна абумоўленае
чаргаванне цвёрдых і мяккіх зычных матывавальных асноў, а таксама
змена месца націску. Утваральнымі для назоўнікаў са значэннем
суб’ектыўнай ацэнкі ў беларускай дыялектнай мове часта выступаюць
асновы прыметнікаў (зрэдку дзеепрыметнікаў).
Ацэначныя субстантывы мужчынскага роду з нулявым канчаткам
характарызуюць асоб паводле негатыўнай прыкметы, названай
утваральным словам, і маюць экспрэсію зневажальнасці, неадабрэння.
Матывавальнымі для ўтварэння субстантываў са значэннем
суб’ектыўнай ацэнкі выступаюць асновы прыметнікаў (радзей
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дзеепрыметнікаў) поўнасцю: калашматы – калашмэт ‘кудлаты чалавек’
(МАСМ), кацалапы – кацэлап ‘каму заўсёды шанцуе ў гульні’ (НС),
каштарлапы – каштарлáп ‘касалапы мужчына’ (МКТ), раструханы –
раструхáн ‘неахайна апрануты, расшпілены’ (ЖНС).
Часта ў якасці матывавальных выкарыстоўваюцца ўсечаныя асновы
прыметнікаў: бяздарны – бéздар (НЛГФ), далікатны – далікáт (МКТ),
з’ядлівы (з’ядлы) − з’яд ‘сярдзіты, злосны’ (СГВ, НЛ), няўклюдны –
няўклюд ‘нязграбны чалавек’, упарты – ýпар ‘упарты чалавек, неслух’
(ЖНС, СГВ, СПЗБ) і ўпόр ‘тс’ (СГВ). Націск матывавальных асноў
захоўваецца або перамяшчаецца на папярэдні склад.
Нульсуфіксальныя суб’ектыўна-ацэначныя назоўнікі агульнага роду з
канчаткам -а (-я) маюць адценні неадабрэння, пагардлівасці, грубасці,
зневажальнасці і інш. Пеяратывы абазначаюць асоб паводле выразнай
знешняй прыкметы або ўнутраных якасцей. Пры дэрывацыі фіналі
матывавальных асноў прыметнікаў і дзеепрыметнікаў адсякаюцца:
брыдкі – брыдá ‘неахайны чалавек’ (СПЗБ, ТС), забрынданы – забрында
‘неахайны чалавек’ (НЛ), карузлы − карýза ‘задзіра’ (МСД, СЦР,
КСУМ), кірпаты – кíрпа ‘кірпаносы’ (СНЛ), кушлаваты ‘няўважлівы’ –
кушла ‘недарэка’ (СРЛГ), мурзаты – мýрза ‘брудны, замурзаны’ (СПЗБ,
ЗНС, ТС), нахабны – нахáба (ДСЛ, МСД), неахайны – неохая ‘неахайны
чалавек’ (ТС), недапечаны – недапека ‘прастак, прыдуркаваты чалавек’
(ДС ІІІ), недапёка ‘нязграбны чалавек’ (СПЗБ), чарг. ч//к, недарэчны –
недарэка ‘нязграбны чалавек’ (СПЗБ), чарг. ч//к, незградны ‘нехлямяжы,
нязграбны’ – незграда ‘няўмека, няўклюда’ (ТС), незграда ‘тс’ (НС-Т),
непаседлівы – непоседа ‘непаседлівы чалавек’ (ТС), нікчомісты
‘нікчэмны’ – нікчома ‘неакуратная, неахайная асоба’ (НВС ІІ),
ніхлямяжны ‘няўдалы’ – ніхлямяга ‘няўдалы чалавек’ (СПЗБ), чарг. ж//г,
нягеглы – нягега ‘чалавек слабага здароўя’ (СЦР), нягега ‘няўклюдны,
непрыгожы, нязграбны чалавек’ (НЛГФ), нязграбны – нязграба ‘няўдалы
чалавек’ (НС-Т), памаўзлівы ‘шкадлівы’ – памаўза ‘шкоднік, свавольнік’
(СПЗБ, СЦР), ‘няспрытны, непаваротлівы чалавек’ (ЗНС), ‘чалавек, які
любіць залезці куды не трэба’, (МСД), паршывы – парша ‘паршывец’
(ЖНС), пісклявы – піскля ‘хто пісклявы’ (ЖС), пражорлівы – пражора
‘абжора’ (КСУМ), пранырлівы – праныра ‘праныра, пралаза’ (КСУМ,
ТС), растармэханы ‘неахайны’ – растармэха ‘неахайны чалавек’ (СГВ,
СРЛГ), сонны – сόня (СПЗБ, ТС), упарты – упора ‘упарты чалавек’
(СПЗБ), шчарбаты – шчэрба ‘шчарбаты чалавек’ (ТС, СПЗБ).
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Утваральнай для субстантываў са значэннем суб’ектыўнай ацэнкі
можа быць аснова слова цалкам: галамоўзы − галамόўза ‘напаўраздзеты’
(ЗНС), довговызы – довговыз ‘цыбаты чалавек’ (НЛ), здохлы – здыхла(я)
‘вельмі худы, слабы’ (ЗНС), ‘чалавек, які дрэнна, без апетыту есць’ (НСТ), ‘вельмі хваравіты чалавек’ (ЖНС), лахудры ‘агідны’ – лахудра
‘неахайны чалавек’ (СГВ), нідалугі ‘няўклюдны’ – нідалуга ‘нязграбны
чалавек’ (СПЗБ), нядужы – нядуга ‘хілая, недалужная асоба’ (НВС ІІ),
нямоглы – нямогля ‘бездапаможня асоба’ (СНЛ), няўклюдны – няўклюда
‘няўдалы’ (СПЗБ), ‘той, хто мае нязграбную паставу, пазбаўлены
зграбнасці, спрыту’ (НЛГФ), пануры − панýра ‘маўклівы і злы чалавек’
(ПС), ‘пануры чалавек’ (ЖНС) і інш. Пры дэрывацыі парныя мяккія
ўтваральных асноў чаргуюцца з цвёрдымі; націск захоўваецца на тым жа
складзе, што і ў матывавальным слове (радзей перамяшчаецца на
папярэдні склад).
Да ацэначных нульсуфіксальных дэрыватаў адносім назоўнікі
агульнага роду з канчаткам -о, якія абазначаюць асоб-носьбітаў
выразнай прыкметы. Утваральнымі выступаюць усечаныя асновы
прыметнікаў (вірлаты − вірлό ‘чалавек з дрэнным зрокам’ (СГВ) − з
адценнем зневажальнасці), асновы прыметнікаў поўнасцю (ніцкі − ніцкό
‘нелюдзімы’ (СПЗБ) − з адценнем непахвальнасці). Націск на канчатку.
Некаторыя адпрыметнікавыя назоўнікі з нулявым канчаткам, якія па
марфалагічных прыкметах адносяцца да жаночага роду, можна лічыць
субстантывамі агульнага роду, паколькі яны ў аднолькавай ступені
характарызуюць асоб як мужчынскага, так і жаночага полу паводле
ўнутраных, маральных якасцей: дрэнны − дрэнь ‘той, хто кепскі’ (СПЗБ),
непуцёвы − нéпуць ‘бесталковы чалавек’ (ТС, МАСМ), няўдалы −
нéўдаль ‘недарэка’ (СГВ, НЛ, ДСЛ, НС-Т), нешчаслівы − нéшчась
‘нешчаслівая асоба’ (МКТ), паганы − пόгань ‘благі чалавек’ (СПЗБ).
Назоўнік нéўдаль у БНС разглядаецца як адпрыметнікавы дэрыват
мужчынскага роду [1, с. 267]. У назоўніках агульнага роду з нулявым
канчаткам націск, як правіла, перамяшчаецца на папярэдні склад.
Нульсуфіксальныя дэрываты жаночага роду з канчаткам -а (-я)
характарызуюць асоб жаночага полу паводле выразнай знешняй
прыкметы і маюць экспрэсію абражальнасці, непахвальнасці.
Утваральнымі выступаюць усечаныя (адсякаецца фіналь -ат-) асновы
або асновы якасных прыметнікаў поўнасцю: смальная − смόльня
‘настырная’ (БНС), тухлая − тýхля ‘тая, што смярдзіць’ (НВС ІІІ),

цыглатая − цыгля ‘высокая хударлявая дзяўчына’ (ТС), шурпатая −
шурпá ‘неахайная жанчына’ (ТС). У вытворных назоўніках націск на
першым складзе, радзей на канчатку.
Адпрыметнікавыя назоўнікі жаночага роду з нулявым канчаткам з
тым жа самым значэннем, што і папярэднія дэрываты, і націскам на
аснове прадстаўлены адзінкавымі ўтварэннямі: гладкая − глáдзь (д//дз’ −
чарг.) ‘вельмі поўная жанчына’ (ТС), тоўстая − тэўсць (т//ц’ − чарг.) ‘тс’
(НС).
Такім чынам, у дыялектным словаўтварэнні нулявая суфіксацыя
з’яўляецца прадуктыўным спосабам утварэння асабовых назоўнікаў са
значэннем суб’ектыўнай ацэнкі.
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Чарнякевіч Ю.В. (Мінск, БДПУ)
АБ АДНОЙ АСАБЛІВАСЦІ НАЦІСКНОГА ВАКАЛІЗМУ
ГАВОРАК ЖЫХАРОЎ ПАЎНОЧНА-ЎСХОДНЯЙ БРЭСТЧЫНЫ
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Практыка лінгвагеаграфічных даследаванняў, заснаваная на
тэрыторыі Беларусі адным з першых даследчыкаў мясцовых гаворак,
буйнейшым мовазнаўцам канца XIX – пачатку XX ст. Я.Ф.Карскім, мела
свой заканамерны працяг у публікацыях П.А.Бузука. У другой палове
ХХ ст. паслядоўнае дыялекталагічнае і лінгвагеаграфічнае вывучэнне
беларускіх гаворак увасобілася ў цэлым шэрагу фундаментальных
даследаванняў: “Дыялекталагічны атлас беларускай мовы” (1963),
“Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак” (1968, 1969),
“Лексічны атлас беларускіх народных гаворак” (1993 – 1998) [1, 2, 8].
У выніку актыўнага ўдзелу беларускіх навукоўцаў у міжнародных
лінгвістычных праектах гаворкі беларускай мовы знайшлі сваё
належнае
адлюстраванне
на
картах
“Агульнаславянскага
лінгвістычнага атласа” (апорная сетка ў межах Беларусі – 73
населеныя пункты) і “Лінгвістычнага атласа Еўропы” (29 населеных
пунктаў) [9, 12].
Значна больш сціплыя дасягненні айчынных лінгвагеографаў у
стварэнні рэгіянальных дыялекталагічных атласаў. На Беларусі
праводзіліся лінгвагеаграфічныя даследаванні Тураўшчыны [6] (на жаль,
праца над дыялектным мікраатласам Тураўшчыны не была завершаная),
Выганаўскага Палесся (Я.Р.Самуйлік), Бярозаўшчыны (Л.В.Леванцэвіч),
Пружаншчыны (А.А.Босак). Па выніках даследаванняў Л.В.Леванцэвіч,
А.А.Босак, Я.Р.Самуйлік апублікавалі асобныя атласы [5, 7, 10].
На працягу 2006 – 2007 гг. пад кіраўніцтвам загадчыка кафедры
беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма Танка, кандыдата філалагічных навук
П.А.Міхайлава аўтарам праводзіўся збор і апрацоўка матэрыялаў для
стварэння рэгіянальнага атласа гаворак жыхароў паўночна-ўсходняй
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Брэстчыны. Наступным этапам (2008 – 2009 гг.) стала сістэматызацыя,
класіфікацыя і інтэрпрэтацыя сабранага матэрыялу. Тады ж пры
непасрэдным удзеле Паўла Аляксандравіча былі створаны лінгвістычныя
карты – фанетычныя, марфалагічныя, лексічныя, а таксама ізаглосныя, –
якія адлюстроўвалі спецыфічныя моўныя асаблівасці гаворак азначанага
рэгіёна.
На пачатку 2010 г. “Атлас гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны”
пабачыў свет. У яго ўвайшлі 364 карты (з іх 90 – фанетычныя, 74 –
марфалагічныя, 180 – лексічныя, а таксама 20 карт ізаглос) [11].
Адна з фанетычных асаблівасцей даследаванага рэгіёна – вымаўленне
націскнога этымалагічнага галоснага [а] у становішчы перад [ў]:
настбўн’ік, браў, казбў, даў. У шэрагу гаворак паўночна-ўсходняй
Брэстчыны адзначана лабіялізацыя галоснага [а] і вымаўленне ў
становішчы перад [ў] галоснага [о]: настуўн’ік, броў, казуў, доў. Гэтая
з’ява адлюстравана на карце №1 вышэйзгаданага Атласа.
На думку некаторых даследчыкаў, лабіялізацыя галоснага [а] і
вымаўленне ў становішчы перад [ў] галоснага [о] – зыходзячы з
геаграфічнага пашырэння і адсутнасці адпаведных прыкладаў у
старажытных тэкстах, – адносіцца да позняга перыяду станаўлення
старабеларускай мовы [4, с. 234]
Згодна з ранейшымі даследаваннямі беларускіх дыялектолагаў, арэал
пашырэння гэтай фанетычнай асаблівасці націскнога вакалізму
абмяжоўваўся, у асноўным, гаворкамі цэнтральнай часткі Гродзенскай і
Мінскай абласцей [3, с. 34]. Паўднёвая мяжа арэала, у адпаведнасцямі з
дадзенымі “Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы”, зафіксавана на
лініі паміж гаворкамі жыхароў вёсак Шылавічы Слонімскага раёна
Гродзенскай вобласці і Малахоўцы Баранавіцкага раёна Брэсцкай
вобласці [1, к. 28].
Паводле матэрыялаў “Атласа гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны”
ў паўночнай частцы рэгіёна даследавання (вв. Шылавічы Слонімскага
раёна, Коўбавічы, Гута, Малыя Лукі, Уцёс Баранавіцкага раёна, Востраў
Ляхавіцкага раёна) на месцы націскнога [а] у пазіцыі перад [ў]
вымаўляецца гук [о]: настуўн’ік, броў, казоў [11, с. 73, к. 1]. Такім чынам
трэба адзначыць, што на карце “Дыялекталагічнага атласа беларускай
мовы” мяжа (ізаглоса) гэтага фанетычнага працэсу праходзіць значна
паўночней, чым на карце нашага атласа [1, к. 28].
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Акрамя таго, згодна з апошнімі звесткамі, атрыманымі аўтарам ужо
пасля выхаду з друку “Атласа гаворак паўночна-ўсходняй Брэстчыны”,
дадзеная фанетычная асаблівасць націскнога вакалізму адзначана яшчэ
паўночней – яна прысутнічае ў суседніх з вёскай Востраў гаворках
жыхароў вв. Заполле і Тухавічы Ляхавіцкага раёна.
Думаецца, варта ў далейшым правесці дадатковае абследаванне
гаворак жыхароў Баранавіцкага і Ляхавіцкага раёнаў Брэсцкай вобласці
па больш шчыльнай сетцы апорных населеных пунктаў, якая б уключала
ўсе вёскі азначанай тэрыторыі, акрамя тых, што ўжо даследаваліся. Гэта
дазволіць дакладна ўстанавіць паўднёвую мяжу пашырэння гэтай
моўнай асаблівасці націскнога вакалізму гаворак беларускай дыялектнай
мовы – вымаўлення на месцы этымалагічнага націскнога [а] у пазіцыі
перад [ў] гука [о].
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Пытанні вывучэння розных узроўняў
беларускай літаратурнай мовы


Акуленка А.А. (Мінск, МДЛУ)
ЯПОНIЯ ДАЛЁКАЯ I БЛIЗКАЯ
(лексiка японскага паходжання ў сучаснай беларускай мове)
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Палiтычныя змены апошнiх дзесяцiгоддзяў пашырылi магчымасць i
выклiкалi неабходнасць кантактавання носьбiтаў розных моў i культур.
Адзiн з важных накiрункаў палiтыкi нашай дзяржавы – наладжванне
цесных эканамiчных i культурных сувязей з краiнамi далёкага замежжа,
адной з якiх з’яўляецца Японiя.
Зносiны народаў Беларусi i Японii маюць даўнiя традыцыi. Тут у
першую чаргу трэба ўзгадаць значны ўклад у вывучэнне гэтай краiны
беларускага ўсходазнаўца I.А.Гашкевiча, якi з 1858 г. па 1865 г. служыў
першым консулам Расiйскай iмперыi ў Японii (г.Хакадатэ) i быў не
толькi таленавiтым дыпламатам, але i выдатным лiнгвiстам. Ён выдаў
першую у Японii рускую кнiгу – “Азбуку”, стварыў першы ў Расii
японска-рускi слоўнiк (1867 г.).
Сувязi памiж Беларускай ССР i краiнамi Паўночна-Усходняй Азii
актывiзавалiся ў апошнiя гады iснавання Савецкага Саюза. У маi 1985 г.
у рамках дзён СССР у Японii прайшлi гастролi артыстаў беларускага
фальклорна-харэаграфiчнага ансамбля “Харошкi”. У канцы 1990 г. урад
Японii прыняў рашэнне аб выдзяленнi гуманiтарнай дапамогi Беларусi ў
лiквiдацыi наступстваў аварыi на Чарнобыльскай АЭС. Першы
афiцыйны вiзiт делегацыi БССР у Японiю адбыўся ў лютым – сакавiку
1991 г. Пасля распаду СССР i набыцця Беларуссю суверэнiтэту менавіта
дзяржавы Паўночна-Усходняй Азii былi першымi, хто прызнаў
незалежнасць Республiкi Беларусь i наладзiў з ёй дыпламатычныя
зносiны [1]. Найбольш iнтэнсiўнае палiтычнае i эканамiчнае
супрацоўнiцтва Беларусi з дзяржавамi Паўночна-Усходняй Азii пачалося
з сярэдзiны 1990-х гг. [2]. Японiя i Рэспублiка Беларусь абменьваюцца
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афiцыйнымi вiзiтамi, развiваюць мiжпарламенцкае супрацоўнiцтва,
з’яўляюцца добрымi гандлёвымi партнёрамi.
У канцы 70 – сярэдзiне 80 гг. XX ст. у склад беларускай лiтаратурнай
мовы уваходзiлi 18 лексем японскага паходжання – па даных
“Тлумачальнага слоўнiка беларускай мовы” (бонза, гейша, джыуджыцу, дзюдо, iвасi, iена, каратэ, кiнкан, кiмано, мiкада, рыкша,
самурай, сiнтаiзм, соя, танка, татамi, цунамi, харакiры), большая
частка з якiх да цяперашняга часу захоўвае свой экзатычны характар.
У канцы XX ст. да гэтай групы запазычанняў далучылiся яшчэ 13
лексiчных адзiнак (паводле “Слоўнiка iншамоўных слоў” А.М.Булыкi
1999 г.): бусiдо, дзайбацу, зэн, iкебана, iтатсi, кабукi, кавасакi, кайтэн,
камiкадзе, кiн, макiмона, сегун, сен.
Змены ў палiтычным, эканамiчным i культурным жыццi беларусаў у
пачатку XXI стагоддзя паспрыялi пашырэнню мiжмоўных кантактаў i
павялiчылi колькасць запазычанняў не толькi з англiйскай, але i з iншых
моў. У гэты час лексiчны склад беларускай мовы папоўнiўся 22 словамi
японскага паходжання (згодна “Слоўнiку новых слоў беларускай мовы”
2009 г. [3]): айкiдо, арыгамi, афура, бансай, васабi, дайкон, дан, какура,
караоке, кендо, нунчакi, нэцке, пакемон, сакэ, сумо, сурымi, сушы,
сушымi, сэнсэй i сэнсей, тамагочы, фугу, якудза.
Запазычаннi з японскай мовы ўключылiся ў некалькi тэматычных
груп: спорт (айкiдо ‘вiд усходняга баявога мастацтва’, сумо ‘вiд
нацыянальнай японскай барацьбы, у якой перамагае той, хто прымусiць
працiўнiка дакрануцца да падлогi любой часткай цела’, кендо ‘вiд
нацыянальнага японскага фехтавання на бамбукавых мячах цi палках’,
каратэ 1) ‘японская сiстэма самаабороны без зброi’; 2) ‘вiд спартыўнай
барацьбы, якi выкарыстоўвае прыёмы гэтай сiстэмы’, дзюдо ‘вiд
спартыўнай барацьбы, заснаванай на японскай сiстэме самаабароны без
зброi’, джыу-джыцу ‘японская сiстэма прыёмаў самаабароны i
нападзення без зброi’, дан ‘разрад ва ўсходнiх спартыўных
адзiнаборствах, якi сведчыць аб ступенi авалодання мастацтвам бою’,
сэнсэй i сэнсей ‘настаўнiк, трэнер ва ўсходнiх адзiнаборствах’, татамi 1)
‘цыноўка з саломы’; 2) ‘пругкi дыван з сiнтэтычных матэрыялаў для
барацьбы дзю-до’, нунчакi ‘баявая зброя ў выглядзе дзвюх кароткiх
палак, аб’яднаных адна за адной пры дапамозе рэменя або ланцуга, якая
выкарыстоўваецца ў некаторых вiдах усходнiх адзiнаборствах’);
мастацтва, культура (танка ‘жанр японскай паэзii, нерыфмаванае
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пяцiрадкоўе, якое налiчвае 31 склад i вызначаецца прыгажосцю i
лаканiчнасцю’, макiмона ‘малюнак на паперы або шоўку з
адлюстраваннем гiстарычнага або рэлiгiйнага сюжэта i тлумачэннем;
вядомы ў Японii i Кiтаi з 11 ст. як старэйшая форма iлюстраванай кнiгi’,
кабукi ‘вiд традыцыйнага японскага тэатра, у якiм спалучаюцца
драматычныя, танцавальныя i музычныя элементы, а жаночыя ролi
выконваюць акцёры-мужчыны’, iкебана 1) ‘майстэрства складаць з
кветак, раслiн букеты, мастацкiя кампазiцыi, часам з сiмвалiчным
значэннем, а таксама сам такi букет, кампазiцыя’; 2) ‘вазы для гэтых
букетаў, кампазiцый’, гейша ‘прафесiянальная спавячка i танцоўшчыца ў
чайных дамах Японii’, бансай ‘нацыянальнае японскае мастацтва –
вырошчванне карлiкавых дрэў у невялiкiх гаршках шляхам абмежавання
iх росту’, арыгамi ‘мастацкi выраб фiгурак з паперы шляхам яе
складвання ў розных напрамках; сам мастацкi выраб, зроблены такiм
спосабам’); прадукты харчавання (сурымi ‘рыбная сумесь, якая
гатуецца з фiле белай рыбы трасковых парод’, сушы ‘нацыянальная
японская страва, у склад якой уваходзяць сырое фiле рыбы i
прыгатаваны пэўным чынам рыс’, сушымi ‘разнавiднасць сушы, у якiх
замест рысу ў якасцi гарнiру падаецца агароднiна i марскiя водарасцi’,
сакэ ‘нацыянальны японскi моцны алкагольны напiтак – рысавая
гарэлка’, васабi ‘японская разнавiднасць хрэну; прыправа, якая
выкарыстоўваецца ў японскай кухнi’; фiласофiя, рэлiгiя (сiнтаiзм
‘пашыраная ў Японii рэлiгiя, у аснове якой ляжыць культ прыроды i
продкаў’, нэцке ‘мiнiяцюрная разная фiгурка з дрэва цi косцi’, зэн
‘японскi культ думкi i цела, разнавiднасць будызму, якая культывуе
ўнутраную дысцыплiну, паглыбленне ў сябе i самасузiранне’, бонза 1)
‘будыйскi святар i манах ў краiнах Азii’; 2) перан. ‘надзьмуты, ганарысты
чалавек’); ваенная справа (самурай ‘член прывiлеяванай ваеннай касты
ў феадальнай Японii, а таксама прадстаўнiк японскай агрэсiўнай
ваеншчыны’, сегун ‘тытул вярхоўнага военачальнiка ў Японii ў 11921867 гг.’, камiкадзе 1) ‘лётчык-смяротнiк у японскай армii ў перыяд
другой сусветнай вайны, якi iшоў на смерць разам з накiраваным на цэль
самалётам’; 2) перан. ‘самаахвярны фанатык-смяротнiк’, ‘кайтэн
‘добраахвотнiк-смяротнiк, якi кiраваў тарпедай; дзейнiчалi ў час 2-й
сусветнай вайны’, бусiдо ‘кодэкс паводзiн самураяў у сярэдневяковай
Японii’, харакiры ‘самазабойства шляхам успорвання жывата, прынятае
ў японских самураяў’); эканамiчныя тэрмiны (дзайбацу ‘манаполii i
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фiнансавая алiгархiя Японii, якiя пануюць у эканомiцы краiны’);
грашовыя адзiнкi, адзiнкi вымярэння (iена ‘грашовая адзiнка Японii,
роўная 100 сенам’, сен ‘разменная манета Японii, роўная 1/100 iены’, кiн
‘мера вагi ў Японii, роўная 600 г.’); назвы раслiн (соя ‘травянiстая
раслiна сям. бабовых з трайчастым лiсцем i струкавым зернем, што
выкарыстоўваецца ў харчовай прамысловасцi, пашыраная пераважна ў
тропiках Азii, Афрыкi i Амерыкi’, кiнкан ‘пладовае дрэва або куст сям.
рутавых, пашыраныя ва Усх. Азii’, дайкон ‘японская разнавiднасць
рэдзькi’); назвы жывёл (фугу ‘рыба сямейства скалазубаў, якая жыве ў
Цiхiм i Iндыйскiм акiянах i ў мышцах i вантробах якой змяшчаецца яд
нервова-паралiтычнага дзеяння (страва з фугу з’яўляецца далiкатэсам
японскай нацыянальнай кухнi)’, iтатсi ‘драпежны звярок сям. кунiц,
пашыраны ў Японii; аб’ект пушнога промыслу; японскi каланок’, iвасi
‘невялiкая прамысловая рыба сям. селядцовых, цiхаакiянская сардзiна’);
забавы (тамагочы ‘дзiцячая вiртуальная гульня, вынайдзеная ў Японii ў
1990-х гг., якая на прыкладзе вiртуальнага дамашняга гадаванца ўзнаўляе
працэс жыццядзейнасцi жывой iстоты’, пакемон ‘герой японскага
мультфiльма’, караоке 1) ‘электронна-музычная забаўляльная сiстэма’;
2) ‘музычная фанаграма з цiтрамi тэкстаў песень’, какура ‘лiкавая
галаваломка, матэматычны эквiвалент красворда’; назвы адзення
(кiмано 1) ‘традыцыйнае мужчынскае i жаночае адзенне ў японцаў –
халат з поясам i шырокiмi рукавамi’; 2) ‘асобы крой рукава ў жаночым
адзеннi’); з’явы прыроды (цунамi ‘гiганцкiя ўсёразбуральныя хвалi, якiя
ўзнiкаюць на паверхнi акiяна ў час падводных землетрасенняў’);
рыбалоўства (кавасакi ‘тып далёкаўсходняга рыбалавецкага маторнапаруснага судна’); назвы бытавых прадметаў (афура ‘вiд японскай
лазнi, дзе чалавек мыецца ў драўлянай бочцы з гарачай вадой’); назвы
чалавека (мiкада ‘гiст. тытул японскага iмператара’, рыкша ‘чалавек,
якi перавозiць пасажыраў, упрогшыся ў спецыяльную двухколавую
каляску’, якудза ‘назва японскай арганiзаванай злачыннасцi; член
японскай мафii’).
У сродках масавай iнфармацыi сустракаюцца яшчэ некалькi японскiх
слоў, не зафiксаваныя лексiкаграфiчнымi крынiцамi беларускай мовы.
Яны з’яўляюцца малапашыранымi i, зразумела, не прэтэндуюць на
ўключэнне ў слоўнiкi. Напрыклад, катана ‘доўгi японскi меч, выгнуты, з
аднабаковым клiнком’, сюрыкэн / сюрыкен ‘японская кiдальная зброя
скрытага нашэння’. Аднак, ёсць i лексемы, добра вядомыя маладому
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пакаленню беларусаў (нiндзя ‘разведчык-дыверсант, шпiён, лазутчык i
наёмны забойца ў сярэдневяковой Японii’), а таксама слова, знаёмае
шырокiм слаям носьбiтаў беларускай мовы – сакура ‘вiшня з неядомымi
пладамi, якая цвiце ружовымi махровымi кветкамi, расце i культывуецца
як дэкаратыўная раслiна ў асноўным на Далёкiм Усходзе’. Апошняе ўжо
знайшло адлюстраванне ў рускiм “Современном словаре иностранных
слов” (Масква, 2005 г. [4]) i, нам здаецца, вартае фiксацыi ў беларускiх
лексiкаграфiчных выданнях.
Лексемы японскага паходжання атрымалi ў беларускай мове
фанетычнае i графiчнае афармленне. Адны з iх застаюцца незасвоенымi
граматычна – адносяцца да групы нескланяльных назоўнiкаў
(напрыклад, арыгамi, айкiдо, васабi, сушы, цунамi, татамi i iнш.), iншыя
пачалi выкарыстоўваць у мове-рэцыпiенце словаўтваральный патэнцыял
(дзюдо – дзюдаiст, каратэ – каратыст, караоке – караоке-бар, караокепраект).
З аднаго боку, iльвiная доля японскiх запазычанняў называе
прадметы i з’явы, экзатычныя для беларусаў. Сярод iх сустракаюцца
гiстарызмы – мiкада, кайтэн, сегун. З другога боку, маладое пакаленне
беларусаў з лёгкасцю ўжывае лексемы тамагочы, пакемон, нiндзя.
Многiм з нашых суайчыннiкаў (у асноўным – гараджанам) прыйшлiся
даспадобы стравы японскай кухнi; яны без цяжкасцей карыстаюцца
назвамi сушы, сушымi, сурымi, васабi, дайкон. Стала папулярнай
японская забава караоке. Жанчынам добра ведаюць крой рукава –
кiмано, мужчынская палова насельнiцтва нашай краiны ведае рознiцу
памiж айкiдо, каратэ, дзюдо i джыу-джыцу. Можна сустрэць у нашым
маўленнi iранiчнае ўжыванне слоў камiкадзе i сэнсэй. Адным словам,
далёкая Японiя становiцца ўсё блiжэй да нас.
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АДПРЫМЕТНІКАВЫЯ ІНХААТЫЎНЫЯ ДЗЕЯСЛОВЫ З
СУФІКСАМ -Е- Ў СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКАЙ
І РУСКАЙ МОВАХ
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У сістэме суфіксальных адад’ектыўных дзеясловаў беларускай і
рускай моў значнае месца займае словаўтваральны тып інхаатыўных
дзеясловаў, якія выступаюць з агульным дэрывацыйным значэннем
‘станаўленне прыметы’ (‘станавіцца такім ці больш такім, як гэта ўказвае
матывавальны прыметнік’) і ўтвараюцца пры дапамозе суфікса -е- (з
суфіксальнымі морфамі -э-, -а- ў беларускай мове): бел. бедны – бядн-ець, брудны – брудн-е-ць, вясёлы – весял-е-ць, доўгі – даўж-э-ць, іржавы –
іржав-е-ць, разумны – разумн-е-ць, цёмны – цямн-е-ць, юны – юн-е-ць //
рус. бедный – бедн-е-ть, весёлый – весел-е-ть, грязный – грязн-е-ть,
длинный – длинн-е-ть (разг.), ржавый – ржав-е-ть, тёмный – темн-ець, умный – умн-е-ть, юный – юн-е-ть [1]. Многія з дзеяслоўных лексем
адначасова матывуюцца як станоўчай, так вышэйшай ступенню
параўнання прыметнікаў: бел. кіслець – ‘станавіцца кіслым ці больш
кіслым’ // рус. темнеть – ‘становиться тёмным или темнее’. У якасці
матывавальных асноў для дэрыватаў гэтага тыпу выступаюць, як
правіла, якасныя прыметнікі (пераважна славянскага паходжання)
разнастайнай семантыкі: а) прыметнікі, якія называюць знешнія якасці
(прадметаў, чалавека, жывых істот), якія непасрэдна ўспрымаюцца
органамі пачуццяў – колер, форма, памер, даўжыня, смак, пах і г. д.: бел.
барвяны – барвян-е-ць, блізкі – бліж-э-ць (разм.), востры – вастр-э-ць,
вузкі – вуз-е-ць, гарачы – гарач-э-ць, густы – гусц-е-ць, кіслы – кісл-е-ць,
круглы – кругл-е-ць, лёгкі – лягч-э-ць, цёплы – цяпл-е-ць, ціхі – ціш-э-ць,
шурпаты – шурпац-е-ць // рус. багряный – багрян-е-ть, густой – густ-еть, кислый – кисл-е-ть (разг.), круглый – кругл-е-ть (разг.), тёплый –
тепл-е-ть, шершавый – шершав-е-ть; б) прыметнікі, якія называюць
матэрыяльны і фізічны стан чалавека ці жывой істоты: бел. багаты –
багац-е-ць, драхлы – драхл-е-ць, жвавы – жвав-е-ць, нямы – ням-е-ць,
п’яны – п’ян-е-ць, слабы – слаб-е-ць, хворы – хвар-э-ць, цвярозы – цверазе-ць // рус. богатый – богат-е-ть, дряхлый – дряхл-е-ть, немой – нем-еть, пьяный – пьян-е-ть, слабый – слаб-е-ть, трезвый – трезв-е-ть,
хромой – хром-е-ть (разг.); в) прыметнікі, якія называюць унутраныя
ўласцівасці чалавека ці жывой істоты (рысы характару, інтэлектуальныя
здольнасці, настрой, эмацыянальны стан і г. д.): бел. вясёлы – весял-е-ць,
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далікатны – далікатн-е-ць (разм.), дурны – дурн-е-ць, злы – зл-е-ць
(разм.), лагодны – лагадн-е-ць, мудры – мудр-э-ць, рахманы – рахман-ець, скупы – скуп-е-ць, сур’ёзны – сур’ёзн-е-ць, храбры – храбр-э-ць,
шчыры – шчыр-э-ць // рус. весёлый – весел-е-ть, глупый – глуп-е-ть,
грубый – груб-е-ть, грустный – грустн-е-ть, жадный – жадн-е-ть
(разг.), злой – зл-е-ть (разг.), мудрый – мудр-е-ть (разг.), наглый – нагл-еть, угрюмый – угрюм-е-ть (разг.), храбрый – храбр-е-ть. Дзеясловы,
суадносныя з прыметнікамі, якія абазначаюць колер, рэалізуюць два
дэрывацыйныя значэнні – ‘станаўленне прыметы’, і ‘вылучэнне
прыметы’: бел. белы – бял-е-ць, жоўты – жаўц-е-ць, залаты – залац-ець (разм.), ліловы – лілав-е-ць, чырвоны – чырван-е-ць, чорны – чарн-е-ць
// рус. белый – бел-е-ть, жёлтый – желт-е-ть, золотой – золот-е-ть
(разг.), красный – красн-е-ть, лиловый – лилов-е-ть, чёрный – черн-е-ть.
СТ інхаатыўных дзеясловаў з суфіксам -е- вельмі прадуктыўны і
пашыраны ў кожнай з разглядаемых моў, аб чым сведчаць атрыманыя
намі колькасныя падлікі. Па нашых назіраннях, у беларускай мове
адпрыметнікавых інхаатыўных дзеясловаў налічваецца 190, у рускай
мове іх крыху менш – 146. Колькасць такіх утварэнняў пастаянна і
актыўна павялічваецца за кошт новаўтварэнняў. Разгледзім агульнае і
спецыфічнае ў словаўтварэнні адад’ектыўных дзеясловаў з
суфіксальным фармантам -е- ў беларускай і рускай мовах.
Пры
сістэмна-функцыянальным
супастаўленні
беларускіх
інхаатыўных дзеясловаў з рускімі было выяўлена некалькі груп
суадносін. Беларускім інхаатыўным дзеясловам з суфіксам -е- ў рускай
мове адпавядаюць утварэнні з тоесным словаўтваральным фармантам і
тоеснай матывавальнай асновай (пры наяўнасці фанетычных,
акцэнталагічных і стылістычных адрозненняў). Такіх суадносін
найбольшая колькасць, што тлумачыцца генетычнай роднасцю дадзеных
моў: блядн-е-ць – блед-е-ть, гусц-е-ць – густ-е-ть, дабр-э-ць – добр-е-ть,
кругл-е-ць – кругл-е-ть (разг.), лыс-е-ць – лыс-е-ть, мудр-э-ць – мудр-еть (разг.), нав-е-ць – нов-е-ть (разг.), прасц-е-ць – прост-е-ть, рыж-э-ць
– рыж-е-ть, чарн-е-ць – черн-е-ть і інш.
Беларуская і руская мова вызначаюцца тоесным суфіксальным
фармантам -е- пры адрозных, нятоесных матывавальных асновах:
блакітн-е-ць – голуб-е-ть, даўж-э-ць – длинн-е-ть, жвав-е-ць – резв-еть, кульгав-е-ць – хром-е-ть (разг.), ружав-е-ць – розов-е-ть, стал-е-ць –
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взросл-е-ть, танн-е-ць – дешев-е-ть, чырван-е-ць – красн-е-ть, шчыльне-ць – плотн-е-ть і інш.
Рускімі эквівалентамі для шэрагу беларускіх дзеясловаў выступаюць
дэрываты з тоеснай матывавальнай асновай і нятоесным суфіксальным
фармантам: гарч-э-ць – горк-ну-ть, глуш-э-ць (разм.) – глох-ну-ть,
дараж-э-ць (разм.) – дорож-а-ть, дзіч-э-ць – дич-а-ть, танч-э-ць –
тонч-а-ть і нек. інш.
Беларускім інхаатыўным дзеясловам з суфіксам -е- адпавядаюць
рускія дэрываты з нятоеснай матывавальнай асновай і нятоесным
словаўтваральным фармантам (-а- ці -ну-): драбн-е-ць – мельч-а-ть,
дуж-э-ць – креп-ну-ть.
У якасці эквівалентаў для некаторых беларускіх інхаатыўных
дзеясловаў у рускай мове з’яўляюцца зваротныя дзеясловы: бліж-э-ць –
приближаться, горш-а-ць – ухудшаться, мен-е-ць і менш-а-ць –
уменьшаться і нек. інш.
Значная колькасць беларускіх інхаатыўных дзеясловаў не мае прамых
лексічных адпаведнікаў у супастаўляльнай мове. Іх дэрывацыйнае
значэнне перадаецца з дапамогай спалучэнняў са стрыжнёвым словам
‘становиться’ і прыметнікам ў станоўчай або вышэйшай ступені
параўнання: вастр-э-ць – становиться острее, гарач-э-ць (разм.) –
становиться более горячим, глыб-е-ць – становиться глубже, далікатне-ць (разм.) – становиться деликатнее, званч-э-ць – становиться
звонче, салан-е-ць – становиться более солёным, туж-э-ць –
становиться тугим, чысц-е-ць – становиться чище, ярч-э-ць –
становиться ярче і інш.
Асобным
рускім
інхаатыўным
дзеясловам
адпавядаюць
неаднаслоўныя намінацыі беларускай мовы: жадн-е-ть (разг.) –
станавіцца прагным (хцівым), жид-е-ть (прост.) – станавіцца вадкім,
махров-е-ть – станавіцца махровым, мил-е-ть (разг.) – станавіцца
мілым, ручн-е-ть (прост.) – станавіцца ручным.
Заўвага
1. Матэрыялам даследавання паслужылі інхаатыўныя дзеясловы, атрыманыя
шляхам суцэльнай выбаркі з перакладных “Русско-белорусского словаря” ў 3-х т.
(Мн., 2002) і “Беларуска-рускага слоўніка” ў 3-х т. (Мн., 2003), а таксама з
тлумачальных слоўнікаў рускай і беларускай моў: “Современного толкового словаря
русского языка” ў 3-х т. (М., 2006), “Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы” ў 5-і

т. (6 кн.) (Мн., 1977 – 1984), “Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы”
(Мн., 2002).

Вештарт Г.Ф. (Мінск, Інстытут падрыхтоўкі
навуковых кадраў НАН Беларусі)
ЛЕКСІЧНАЕ ЎЗБАГАЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ХХІ
СТАГОДДЗІ (ПА МАТЭРЫЯЛАХ ГАЗЕТЫ “ЗВЯЗДА”)
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Новыя словы, сваямоўныя наватворы і запазычанні, новыя
словазлучэнні з’яўляюцца ў мове пастаянна, паколькі жыццё змяняецца,
развіваецца ва ўсіх сваіх праявах. У спецыяльнай літаратуры
адзначалася, што аналіз французскага слоўніка “Малы Ларус”, які
перавыдаецца штогод і паказвае эвалюцыю лексічнага складу, сведчыць
пра абнаўленне лексікі французскай мовы за дзесяцігоддзе на 25% [1].
Не прагназуючы далейшага ўнармавання лексікі акадэмічнымі
слоўнікамі і граматыкамі, разгледзім новыя словы беларускіх каранёў,
што ўжываюцца, пачынаючы з 90-х гг. мінулага стагоддзя на старонках
газеты “Звязда” [2], якая адлюстроўвае асноўныя грамадска-палітычныя,
вытворча-тэхнічныя, эканамічныя і культурныя падзеі краіны і свету.
Спецыфічнай тэрміналагічнай лексікай вызначаюцца матэрыялы ў
рубрыцы “Краіна здароўя”. Новыя тэрміны, як правіла, – запазычанні з
іншых моў, але ёсць і беларусізмы, не зафіксаваныя акадэмічнымі
слоўнікамі, адноўленыя з мовы 20-30-х гг. у пачатку ХХI стагоддзя або
ўтвораныя як сваямоўныя адпаведнікі рускіх слоў. Узнікненне
самастойнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь не магло не адбіцца на яе
культурным і духоўным жыцці прагрэсам у нацыяналізацыі, а мова –
гэта складнік нацыянальнай культуры. Разам з тым патрабаванні да мовы
СМІ і газеты “Звязда”, заснавальнікамі якой з’яўляюцца Нацыянальны
сход Рэспублікі Беларусь і Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, вельмі
высокія як да кадыфікаванай, узорнай літаратурнай мовы. Таму, калі ў
адным са жнівеньскіх нумароў гэтага года чытаем матэрыял пад
загалоўкам “Ці можа малады спецыяліст звольніцца без наступстваў?”,
то пераконваемся ў правамернасці ранейшага даволі шырокага
выкарыстання назоўніка наступствы і ў адназначнасці яго семантыкі –
‘адмоўныя, непажаданыя вынікі’. Беларусізацыя мовы газеты
праяўляецца ў шырокім выкарыстанні словатвораў ад беларускіх каранёў
па розных словаўтваральных мадэлях. Ад назоўніка мяжа ‘граніца
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паміж дзяржавамі’ ўтвораны прыметнік памежны (памежная служба) і
ад апошняга назоўнік памежнік (каля мяжы з Расіяй супрацоўнікі
Гарадоцкага аддзела ўнутраных спраў і памежнай службы бяспекі
Расійскай Федэрацыі затрымалі кантрабандыста-“металіста”). У
літаратурную мову ўведзены ўтвораныя ў розныя часы і рознымі
творцамі пры дапамозе суфікса -нік- ад прыметнікаў шэраг назоўнікаў:
заўсёднік ‘заўсёдны наведвальнік’; асобнік ‘асобная адзінка з ліку
друкаваных рэчаў (тэкстаў)’; хатнік, пуннік, хлеўнік, гуменнік, ёўнік
‘духі, што жывуць у адпаведных пабудовах’; заплечнік ‘заплечная
сумка’; бяседнік ‘бяседны ўдзельнік’; паходнік ‘паходны турыст’;
замежнік ‘замежны грамадзянін’. З гэтым суфіксам утвораны шэраг
назоўнікаў ад дзеясловаў: закладнік (закладаць), нападнік (нападаць),
наведнік (наведаць), пераследнік (пераследаваць), складнік (складаць),
распаўсюднік, распаўсюдніца (распаўсюдзіць) і інш. Прывядзём
некалькі кантэкстаў: заўсёднікі бацькоўскіх форумаў у інтэрнэце;
заўсёднікі казіно; заўзятыя паходнікі-энтузіясты, гатовыя рухацца
безупынна; І цяпер, калі замежнік знаходзіцца на адлегласці поціску рукі,
пагутарыць з ім – радасць; Нам не дазвалялі запрашаць бацькоў, сяброў
і нават сем’і ў поўным складзе.. (адзін з членаў сям’і павінен быў
застацца як закладнік); Штогод у нас ёсць каля 30 тысяч наведнікаў;
заплечнік павінен падабацца яго будучаму ўладальніку; адцяснілі
нападнікаў у лес; за ім цэлы шэраг пераследнікаў; інфармацыйны
складнік; трэці складнік – арганізуем мэтавыя мерапрыемствы.
У мове “Звязды” атрымліваюць пацверджанне свайму існаванню
назоўнікі заўзятар замест агульнага з рускім балельшчык (Пасля
пачатку чэмпіянату арганізатары атрымалі шмат скаргаў на дудкі ад
заўзятараў), кіроўца замест вадзіцель (кіроўца машыны – жыхар
Брэста; кіроўцы атрымалі ключы ад фургонаў; У наш час правоў
кіроўцаў Германіі пазбаўляюць толькі ў выпадку злоснага парушэння
ПДР).
Беларуская мова ўзбагацілася вельмі патрэбнымі словамі сумоўе,
суразмоўнік, суразмоўніца, што паспяхова замяняюць субяседаванне,
субяседнік, субяседніца. Апошнія знаходзіліся ў семантычнай
супярэчнасці з даўнім беларускім словам бяседа ‘збор гасцей з
пачастункам’: Кандыдаты на ролю вядучых будуць запрошаны на
сумоўе; Знаёмім з суразмоўцам; Гэта палітычнае пытанне тлумачыць
адзін з суразмоўцаў.
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Чаргавік, падаткавік суаднесены з прыметнікамі чарговы,
падатковы з месцам націску, характэрным назоўнікам гэтага тыпу
словаўтварэння: панэльнае жыллё для чаргавікоў падаражэе не больш
чым на 10%; у выпадку нездзяйснення прадпрымальніцкай дзейнасці і
непаведамлення падаткавікам аб прычынах.
Трэба адзначыць і пашырэнне аддзеяслоўных назоўнікаў
нульсуфіксальнага ўтварэння, якое пачалося на мяжы ХХ – ХХІ стст.
словамі тыпу аповед, выступ, расповед, распаўсюд. Цяпер сюды можна
дадаць часта ўжываныя на старонках “Звязды” досвед, пераслед, наклад:
Але сапраўднай знаходкай для нас аказаўся падрабязны аповед пра
мясцовую традыцыю выканання абраду “Розгары”; А пасля выступу
даў майстар-клас ігры на гітары; “Хмель каля вольхі” – расповед пра
маладога чалавека; тэрыторыя распаўсюду прадукцыі; На распаўсюд
(бактэрый ) уплывае матэрыял, з якога выраблены грошы; малы досвед;
мець большы досвед працы. Пра сваямоўнасць гэтага тыпу
словаўтварэння сведчыць і назва абраду “Розгары”. Пра гэты абрад
інфармуюць і дыялектныя слоўнікі. Да гэтага тыпу нульсуфіксальных
назоўнікаў трэба аднесці вядомую з 20 – 30-х гг. лексему дамова, якая
перыядычна сустракаецца замест дагавор, але ў акадэмічных слоўніках
адсутнічае: Практыка паказала, што ўсе заключаныя паміж намі
дамовы заўсёды выконваюцца. Нягледзячы на заўвагі пра непатрэбнасць
лексемы выстава з прычыны наяўнасці лексемы выстаўка, выстава
шырока ўжываецца ў мове ўсіх сродкаў СМІ і, безумоўна, на старонках
“Звязды”: Міжнародная выстава, выстава-кірмаш, выстава-продаж.
Варта адзначыць ужыванне такіх аддзеяслоўных назоўнікаў, як
усталёўка
(усталёўка
сігналізацыі),
спрацоўка
(спрацоўка
сігналізацыі). Трэба вітаць аднаўленне назоўніка рада ў значэнні савет
(экспертная рада, мастацкая рада).
Унёсак, панятак, улёткі, адсоткі ўжываюцца звяздоўцамі, як і
многімі дзеячамі і ўстановамі беларускай культуры як сваямоўныя
заменнікі агульных з рускай мовай уклад, паняцце, лістоўкі, працэнты:
нарады аховы зрабілі пэўны ўнёсак у раскрыццё цяжкіх і асабліва
цяжкіх злачынстваў; панятак “здрада Радзіме”; пытаўся ў партызан
пра ўлёткі. Даволі часта ўжываюцца адсоткі, але паралельна з
працэнтамі.
Даўно жывуць у вусным маўленні беларускамоўных беларусаў
жарсці (жарсці наконт судзейства; жарсці не сціхаюць), народзіны
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(дзень народзінаў), лецішча (днямі размаўляў з жанчынамі, якія
адпачываюць у санаторыі побач з маім лецішчам), працадаўца (Саюз
прадпрымальнікаў і працадаўцаў).
Замест мінчане, мінчанін, пашыраных у вусным маўленні і
зафіксаваных акадэмічнымі слоўнікамі, на старонках газеты ўжываюцца
мінчукі, мінчук, а замест агульнага з рускім назоўніка прахожы амаль
пастаянна – мінак (Кніжка выдадзеная з фотаздымкамі пачатку ХХ
стагоддзя – мінчукоў, вуліц і нават прадметаў; На Віцебскім базары
сярод мінакоў раптам можна сустрэць “зорку”; У Чарнігаве
міліцыянеры затрымалі баксёра, які па начах рабаваў мінакоў).
У рэчышчы лексічнай беларусізацыі трэба разглядаць і лексему
прадавачка, што ўжываецца і вусна, і на старонках “Звязды” замест
прадаўшчыца (даводзіцца тлумачыць прадавачцы, што такое
“пакунак”, “запалкі”; прадавачка біжутэрыі). Добра гучыць кошык
замежных валют; харчовы кошык.
Не вельмі пашыраны, але ўведезены ў моўны абарот газеты назоўнікі
атрадаўцы, аховаўцы.
У тэкстах “Звязды” зафіксавана значная колькасць прыметнікаў, не
ўключаных у акадэмічныя слоўнікі, прычым частка з іх вызначаецца
сваямоўнасцю ў адрозненне ад былых азначэнняў, агульных з
рускамоўнымі. Перш за ўсё трэба падкрэсліць, што са старонак газеты
знік, ці амаль знік, прыметнік маладзёжны. Замест яго ўжываецца
семантычна тоесны прыметнік моладзевы, радзей – маладзёвы
(моладзевыя арганізацыі; моладзевы жаргон). Замест прыметніка
расходны (расходныя грошы) ўжываецца прыметнік, утвораны пры
дапамозе суфікса -ов- ад сваямоўнага сіноніма выдаткі – выдатковы
(самая выдатковая частка – білеты). Паводле гэтай самай мадэлі
ўтвораны прыметнікі ацэнкавы (ацэнкавая вартасць), коштавы
(коштавая паніка), адсоткавы (у адсоткавых адносінах), мадэрновы
(мадэрновы
арт-аб’ект),
пражытковы
замест
ранейшага
пражытачны (пражытковы мінімум). Ужыванне пад уплывам
польскай мовы прыметніка спартовы (спартовы комплекс, спартовы
абутак), назоўніка спартовец паралельна са спартыўны, спартсмен,
магчыма, не будзе прынята пад увагу ўкладальнікамі новых акадэмічных
слоўнікаў.
Прыметнік шараговы досыць часта ўжываецца ў вусным маўленні і
на старонках “Звязды” цалкам як лексічны дублет радавы (шараговыя
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грамадзяне). Даволі часта сустракаецца прыметнік сумнеўны, але яго
шырэйшае ўжыванне павінна падтрымлівацца назоўнікам сумнеў (няма
сумневу), які таксама пакуль што не фіксуецца слоўнікамі. Утвораныя з
суфіксам -н- прыметнікі патэнцыйны, прэтэнзійны, несупастаўны
(патэнцыйныя заказчыкі; скласці прэтэнзійны акт; радыус дзеяння і
кошт несупастаўныя з тым, что цяпер прапануецца). Замест
прыметнікаў аддзеяслоўнага паходжання ўжываюцца прыметнікі і
назоўнікі з суфіксамі -льн-, -л-: абязбольвальны сродак, захваральнасць
на рак, накапляльная пенсійная сістэма, аднаўляльныя крыніцы энергіі,
асобы загінулых, падрослыя дзеці, адраўнелыя чаранкі.
На старонках “Звязды” дзейны пераважна мае значэнне ‘які
дзейнічае; які мае сілу’: дзейныя асобы серыяла; новая праграма
дапамогі Украіне з’яўляецца чацвёртай па велічыні сярод дзейных
праграм; на падставе дзейнага заканадаўства. У ТСБМ [3] дзейны –
‘энергічны, актыўны’.
У групу сваямоўных дзеясловаў, неўнармаваных акадэмічнымі
слоўнікамі, трэба аднесці такія, як ліставацца і ліставаць, распавесці,
распавядаць, ламануцца: Лістуйце ў рэдакцыю; Раздражнёна
распавядае Ілона; Куды ламануцца турысты? У цэлым жа новае ва
ўжыванні дзеясловаў – адсутнасць суфікса -ір-: блакаваць, прагрэсаваць,
скандаваць, эвакуяваць і інш.
Асноўнае ўзбагачэнне слоўнікавага складу мовы звязана з інавацыямі
ў эканоміцы, тэхніцы і медыцыне, інфармацыйных тэхналогіях, новымі
напрамкамі ў культурным жыцці, зменамі ў побыце і паводзінах людзей,
асабліва моладзі, і адбываецца за кошт новых тэрмінаў і слоў, як правіла,
запазычаных: цэркарыёз, таксідэрмія, дэнсітаметрыя, метамфетамін,
прафіцыт, трыбафатыка, фумігатар, шопінг, пэчворк, кемір, лутрасіл,
сліп, дайвінг, боўлінг, рэмікс…
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Забаштанская А.І. (Мінск, БДПУ)
ЛЕКСІКАЛІЗАВАНЫЯ РЭФЛЕКСЫ НЕРЭГУЛЯРНЫХ ЗМЕН
У ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЕ
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Нерэгулярныя фанетычныя з’явы – гэта гукавыя мадыфікацыі,
зафіксаваныя на функцыянальным узроўні, якія не з’яўляюцца
пазіцыйнымі чаргаваннямі ў дадзенай дыялектнай сістэме, г.зн.
характарызуюцца адсутнасцю пазіцыйнай дэтэрмінаванасці ў пэўным
сінхронным зрэзе. Нерэгулярныя фанетычныя з’явы у беларускіх
гаворках суіснуюць з рэгулярнымі з’явамі, складаючы неад’емную
частку фанетычнай сістэмы дыялектнай мовы, шырока прадстаўлены на
ўсім беларускім дыялектным арэале і з’яўляюцца прычынай
фанематычнай варыянтнасці лексічных адзінак у дадзенай моўнай
сістэме. У беларускай дыялектнай мове фіксуюцца многія сотні фактаў
нерэгулярных змен якаснага (трансфармацыі фанем) і колькаснадыстрыбутыўнага характару (пратэзы, эпентэзы, метатэзы і г.д.). Тым не
менш, вынікі нерэгулярных змен, як правіла, не выходзяць за межы
дыялектнай мовы. Гэта можна патлумачыць тым, што большасць
інавацый нерэгулярнага характару – вузкія рэгіяналізмы.
У дадзеным артыкуле мы звернем увагу на тыя асобныя выпадкі, у
якіх адбылася відавочная лексікалізацыя фанематычных варыянтаў,
узніклых у выніку нерэгулярных фанетычных змен: шэ́ры, мы́са, каля,
лы́жка, шчы́ліна, падэ́шва, апало́нік, рэха .
Лексема шэры. У беларускім дыялектным кантынууме суіснуюць
фанематычныя варыянты се́́ры – шэ́ры. Пры гэтым слова шэры, як
сведчаць карты Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак [3, т. 4,
карта 435, далей ЛАБНГ), характарызуецца агульнабеларускім
пашырэннем. Трэба адзначыць, што фанема /c’/ у беларускай дыялектнай
і літаратурнай мове характарызуецца альвеапалатальнай артыкуляцыяй і
гэта праяўляецца ў своеасаблівай “шапялявасці”. Прычым найбольш
выразна такая артыкуляцыя назіраецца ў жыхароў усходняй Беларусі [4],
[6]. Гэта асабліва важна, паколькі выключаецца непасрэдны польскі
ўплыў. Такім чынам, можна прасачыць артыкуляцыйную базу
ўзнікнення фанематычнай варыянтнасці: паступовае набыццё мяккімі
свісцячымі палатальнай артыкуляцыі з наступнай зменай: [с’’ → ш’’ →
ш]. Для гаворак заходняй Беларусі вымаўленне ш’’ нехарактэрнае, а
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фаналагізацыя дадзенага алафона на ўсходзе тым больш не з’яўляецца
заканамернай.
Лексема мы́са. (Параўн. літоўскае. mūza, украінскае мизя, мидзя,
муся). Беларускі гаворкам вядомы абодва фанематычныя варыянты:
мы́за – мы́са (ЛАБНГ, т. 1, карта 10). Фанематычны варыянт мыса
адзначаецца ў басейне Прыпяці з найбольшай канцэнтрацыяй у сярэднім
цячэнні. Мыза – адзначаецца ў асноўным у паўднёва-заходнім дыялекце,
у некаторых гаворках гэтага дыялекту вымаўленне мыза і мыса
сустракаецца адначасова. Калі аглушэнне ці азванчнне зычных
адбываецца ў становішчы перад галоснымі, такая змена адносіцца да
нерэгулярных. Азванчэнне глухіх перад галоснымі характэрна для
шэрагу гаворак Магілёўшчыны [7]. Акрамя таго, змяшэнне звонкіх і
глухіх на пісьме адзначалі даследчыкі старажытных пскоўскіх і
наўгародскіх помнікаў [5]. Гэты факт, а таксама існаванне варыянта мыс(мус-) па-за межамі беларускага дыялектнага арэалу дае падству
меркаваць, што дадзены фанематычны варыянт не з’яўляецца
ўласнабеларускай інавацыяй, хаця этымалагічны аналіз паказвае на яго
другаснасць.
Лексема каля. У ЛАБНГ зафіксаваны абодва фанематычныя
варыянты: кала – каля ‘вакол (хадзіць, бегаць)’ (т. 2, карта 102).
Варыянты каля (кале) пашыраны у гаворках Гродзеншчыны і сумежных
з імі беларускіх гаворках, адзначаны таксама ў Калінкавіцкім і
Касцюковіцкім раёнах. У беларускай дыялектнай мове варыянты слоў,
якія адрозніваюцца цвёрдым – мяккім /л’/ (плуска – плюска ‘клоп’, гала –
галя ‘палянка’ і інш.) складаюць значную колькасць. У шэрагу выпадкаў
такая варыянтнасць можа быць звязана або з наяўнасцю так званага l
еўрапейскага (альвеалярнага) ў шэрагу гаворак. Вымаўленне l
еўрапейскага адзначаецца не толькі беларускімі вучонымі, але і
даследчыкамі паўночна- і сярэднерускіх гаворак [1; 2, с. 154 – 156].
Апошняе сведчыць пра недастатковую развітасць функцыянальнай
цвёрдасці-мяккасці для фанемы /л/. Зыходзячы з таго, што, альвеалярная
артыкуляцыя л неўласцівая літаратурнай мове, заканамерным для яе
павінен быў стаць варыянт кала.
Лексема лыжка. (параўн. усх.-сл. лъжька, польск. łуżka, руск., укр.
ложка). На беларускім моўным абшары пашыраны варыянты ло́жка –
лы́жка. У слове лы́жка на месцы старажытнага спалучэння нескладовага
плаўнага з моцным рэдукаваным пад націскам лъжька маем /ы/ на ўзор
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спалучэнняў са слабым рэдукаваным. Вымаўленне лы́жка
сканцэнтравана ў паўночна-заходняй зоне і яе перыферыі, адзначана
таксама ў Мсціслаўскім і Кармянскім раёнах. Пашырэнне ў паўночназаходняй зоне сведчыць пра польскі ўплыў.
Лексема шчы́ліна. (Параўн. руск. щель, укр. щіль, польск. szczelina).
Дыялектнай мове вядомыя варыянты з адпаведным коранем: шчэ́лка –
шчы́лка, шчэ́ліна – шчы́ліна. Варыянт шчылка адзначаны ў Асіповіцкім,
Жыткавіцкім, Лельчынскім, Столінскім раёнах, слова шчыліна пашырана
ва ўсім дыялектным масіве, акрамя поўначы Віцебшчыны і
заходнепалескіх гаворак. Варыянт з галосным ы ў дадзеным выпадку –
рэфлекс нерэгулярнага праяснення h → і па ўкраінскім ўзоры і, магчыма,
не без уплыву ўкраінскай мовы або некаторых палескіх гаворак, дзе такі
пераход заканамерны (параўн. старажытнае щhль).
Лексема падэ́шва. (параўн. руск. подошва, укр. підошва, польск.
podeszwa). У дыялектнай мове існуюць фанематычныя варыянты
падо́шва – падэ́шва. Лексема падэшва пашырана ў гаворках паўночназаходняй зоны і яе перыферыі. Паколькі націскныя галосныя ў абодвух
варыянтах паходзяць з рэдукаванага (старажытнае подъшьва),
заканамерным рэфлексам для беларускай мовы павінна быць падошва,
дзе о ← ъ. У дадзеным выпадку досыць відавочны польскі ўплыў.
Наступныя два выпадкі ілюструюць прасочванне ў літаратурную
мову слоў з нерэгулярнымі пратэзамі.
Лексема апало́нік. У дыялектнай мове ёй адпавядаюць
фанематычныя варыянты пало́нік – апало́нік. Вымаўленне апалонік ў
асноўным фіксуецца ў паўднёва-заходнім дыялекце і сярэднебеларускіх
гаворках. Пратэза а- з’яўляецца тут нерэгулярнай, паколькі мае
нефанетычнае паходжанне (узнікла не перад збегам зычных).
Лексема рэха. Фанематычныя варыянты з адпаведным коранем у
дыялектнай мове наступныя: э́ха – рэ́ха – вэха (параўн. лацінскае еcho,
грэчаскае ἠχώ). Слова было запазычана, і ўзнікненне пратэз адбывалася
на беларускай моўнай глебе. Вымаўленне рэха назіраецца ў абодвух
дыялектах, хаця часцей адзначаецца ў цэнтры беларускага моўнага
масіву. З’яўленне р на пачатку слова з’яўляецца ўнікальным і не
сустракаецца пры засваенні іншых запазычанняў. Фанетычнае асваенне
запазычанняў у беларускіх гаворках адбываецца пры дапамозе тыповых
беларускіх пратэз в-, г-, j-.
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Як відаць з аналізу прыведзеных вышэй прыкладаў, заканамернымі
для беларускай мовы ва ўсіх выпадках з’яўляюцца іншыя варыянты слоў.
Адпаведна з фанетычнымі заканамернасцямі ў слоўніках беларускай
літаратурнай мовы мы павінны былі бачыць словы серы, мыза, кала,
ложка, шчэліна, падошва, палонік, вэха. Чаму ж дадзеныя словы
“перахітрылі” моўныя заканамернасці і ўвайшлі ў літаратурную мову?
Фанематычных варыянтаў – вынікаў нерэгулярных змен у дыялектнай
мове – тысячы. У літаратурную трапляюць адзінкі. Першым фактарам
нам бачыцца той, што дадзеныя словы пашырыліся на значнай
тэрыторыі, яны не з’яўляюцца вузкімі рэгіяналізмамі. Другі фактар –
магчымасць для фанематычнага варыянта “выпасці з сістэмы”,
лексікалізавацца, і тады “няправільнае” слова трапляе ў пісьмовыя
крыніцы і пачынае жыць сваім уласным гістарычным лёсам у новым
статусе.
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Калечыц А.І. (Мінск, БДПУ)
ВЫВУЧЭННЕ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ
НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
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Засваенне навуковай інфармацыі, як вядома, ідзе ў першую чаргу праз
авалоданне і разуменне логіка-лінгвістычнага кампанента (тэрміналогіі)
пэўнай галіны ведаў. “Менавіта ён забяспечвае функцыянаванне навукі ў
грамадстве” [1, с. 3] і дае магчымасць высветліць і ацаніць канкрэтны
інтэлектуальны ўзровень чалавека. Так, атрымаўшы сярэднюю
адукацыю, выпускнік павінен аперыраваць пэўным наборам
спецыяльнай лексікі па адпаведных дысцыплінах вучэбнай праграмы.
Таму надзвычай важна на кожным уроку “будаваць храм”, напрыклад,
беларускай мовы, які складаецца з пэўных лінгвістычных паняццяў.
Зразумела, каб ведаць мову, трэба вывучаць яе як сістэму і ў сістэме з
іншымі дысцыплінамі (напрыклад, літаратурай, гісторыяй і пад.). Такім
чынам, задача кожнага настаўніка-славесніка – дапамагчы вучням
зразумець, што мова – гэта надзвычай складаны механізм, у якім па
пэўных законах узаемадзейнічаюць гукі, марфемы, словы, іх формы,
словазлучэнні і сказы. Каб правільна карыстацца мовай, трэба добра
авалодаць нормамі (правіламі) літаратурнай мовы, ведаць яе законы.
Яшчэ ў пачатковай школе настаўнік знаёміць вучняў з такімі
паняццямі, як гукі і літары, часцінамі мовы, будовай сказаў і
словазлучэнняў. Далей, у сярэдняй і старэйшай школе, гэтыя веды
пашыраюцца і канкрэтызуюцца. У выніку вучні набываюць пэўныя
ўменні і навыкі практычнага выкарыстання мовы ў штодзённым жыцці.
Аднак якасць гэтых ўменняў і навыкаў залежыць ад шматлікіх фактараў,
галоўнейшым з якіх з’яўляецца навучанне.
Адукацыя на сучасным этапе перажывае перыяд пераасэнсавання
розных падыходаў і канцэпцый. Тэхналагізацыя вучэбна-выхаваўчага
працэсу ў школе і рыначныя адносіны ў сферы педагагічнай працы
даюць магчымасць сённяшнім метадыстам лічыць, што асноўнае
адрозненне паміж педагагічнай дзейнасцю і іншымі сферамі жыцця
чалавека заключаецца ў яе сфецыфіцы. Каб адчуваць сябе ўпэўнена на
рынку адукацыйных паслуг, настаўніку, па меркаваннях вядомых
педагогаў, неабходна ведаць не менш за тры розныя тэхналогіі,
напрыклад, прадуктыўную (прадметна-арыентацыйную), зберагальную
(асобасна арыентаваную) і тэхналогію супрацоўніцтва (партнёрства).
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Пры гэтым настаўнік-творца знаходзіць такі дыдактычны падыход, пры
якім навучанне і выхаванне становіцца працэсам з гарантаваным
вынікам. На думку экспертаў-педагогаў, у працы настаўніка менавіта
тэхналогіі на 80% вызначаюць поспех яго дзейнасці, а індывідуальнае
майстэрства адыходзіць на другі план і складае толькі 20% [4, с. 3].
Аднак самі па сабе тэхналогіі не з’явяцца ў школьным выкладанні, якразтакі ад асобы настаўніка, яго індывідуальных здольнасцей і якасцей,
зацікаўленасці ў працы і адносін да прафесіі залежыць, як будзе
пабудаваны навучальны працэс, наколькі прадуктыўным ён стане для
вучняў.
Вядома, што фарміраванню і развіццю асноўных структур мыслення
школьнікаў садзейнічае адэкватная пастаноўка пытанняў навучання, якая
ўключае ў сябе як змест, так і метады навучання – правільнае вызначэнне
чаму і як вучыць. Дзеці ў выніку павінны засвоіць вялікі аб’ём
інфармацыі, ведаў, і спадзявацца пры гэтым толькі на памяць, не варта.
Так можна дасягнуць зваротнага, вельмі негатыўнага выніку. Выдатны
псіхолаг Л.С.Выгоцкі ў свой час адзначаў: “Навуковыя паняцці не
засвойваюцца і не завучваюцца .., а ўзнікаюць і складваюцца з дапамогай
вялікага напружання ўсёй актыўнасці … уласнай думкі” [2, с. 198].
Адпаведна адзіны правільны шлях, які вядзе да паскарэння пазнання,
будзе ў прымяненні метадаў навучання, якія садзейнічаюць паскарэнню
інтэлектуальнага развіцця. А гэта, безумоўна, творчы падыход, калі
настаўнік стварае сітуацыі, пры якіх школьнік думае, шукае адказы на
пытанні, супастаўляе, аналізуе, уяўляе, фантазіруе і пад.
Вышэйназванаму ў першую чаргу дапамагаюць ажыццявіцца тэхналогіі
праблемнага (развіццёвага) навучання і гульнёвыя тэхналогіі, пры якіх
шырока дзейнічае прынцып актыўнасці. Ён у працэсе навучання
з’яўляецца адным з асноўных. Высокі ўзровень матывацыі, свядомая
патрэба ў авалоданні ведамі, выніковасць працы – неад’емныя складнікі
актыўнасці. Яна, як вядома, узнікае толькі дзякуючы мэтанакіраванай
працы настаўніка.
Ключавы элемент праблемнага навучання – дакладна пастаўленае
пытанне або задача, у якой змешчана праблема. Пры гэтым важнымі
становяцца не толькі засвоеныя веды, а і самі спосабы авалодання і
перапрацоўкі вучэбнай інфармацыі, развіццё пазнавальных сіл і творчага
патэнцыялу вучняў. Яны становяцца даследчыкамі-творцамі,
удзельнікамі навуковага пошуку. Пры гэтым усе правілы і законы дзеці
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фармулююць самастойна, пад умелым кіраўніцтвам настаўніка.
Відавочна, што веды, здабытыя самастойна, больш трывалыя, чым
дадзеныя ў гатовым выглядзе. Змест праблемнага навучання будуецца,
як правіла, на авалоданні тэарэтычнымі ведамі. У аснове іх ляжаць
назіранні, наглядныя ўяўленні, знешнія якасці прадметаў, паняційныя
абагульненні. Яны выходзяць за межы пачуццёвых уяўленняў,
з’яўляюцца базай пераўтварэння абстрактнай думкі, адлюстроўваюць
унутраныя адносіны і сувязі. Як вядома, аснову сістэмы тэарэтычных
ведаў складаюць змястоўныя абагульненні: агульныя і прыватныя
паняцці навукі, тэарэтычныя вобразы, атрыманыя шляхам мысліцельных
аперацый з абстракнымі аб’ектамі.
Разам з тым і гульня вядомая як адзін з самых эфектыўных метадаў
навучання на розных этапах авалодання ведаў. Гэты метад навучання
прыйшоў да нас яшчэ са старажытнасці пры перадачы вопыту
старэйшых пакаленняў малодшым. У сучаснай школе, дзе робяць акцэнт
на актывізацыю і інтэнсіфікацыю вучэбнага працэсу, гульнёвая
дзейнасць выкарыстоўваецца як самастойная тэхналогія пры засваенні
пэўнага паняцця, тэмы, раздзела вучэбнага прадмета, так і як элемент
іншай тэхналогіі ці канкрэтны ўрок або яго этап і як тэхналогія
пазакласнай работы. У адрозненне ад гульні ўвогуле педагагічная гульня
мае дакладна акрэсленую мэту навучання і вынік пазнавальнай
дзейнасці. Гульнёвая форма заняткаў ствараецца на ўроках пры дапамозе
гульнёвых прыёмаў і сітуацый па такіх асноўных накірунках:
“дыдактычная мэта ставіцца перад вучнямі ў выглядзе гульнёвай задачы;
вучэбная дзейнасць падпарадкоўваецца правілам гульні; вучэбны
матэрыял выкарыстоўваецца ў якасці яе сродку; у вучэбную дзейнасць
уводзіцца элемент спаборніцтва, які і пераводзіць дыдактычную задачу ў
гульнёвую; паспяховае выкананне дыдактычнага задання звязваецца з
гульнёвым вынікам” [4, с. 95]. Невыпадкова вывучэнне замежных моў
адбываецца, як правіла, праз займальны матэрыял, яркія і запамінальныя
вобразы. Канечне, актуальна і нават неабходна выкарыстоўваць
гульнёвую тэхналогію пераважна на пачатковым этапе навучання. Гэтага
ў першую чаргу патрабуюць узроставыя асаблівасці дзяцей.
Аднак, вучыцца гуляючы, і ў сярэдняй і нават старэйшай школе
з’яўляецца цікавым і прадуктыўным метадам. Недарэмна, на думку
Я.М.Ільіна, адзін з асноўных прынцыпаў навучання з’яўляецца “увлекая,
вовлекать” [3, с. 65]. Што можа быць лепшым за тое, калі настаўнік
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разам з вучнямі ператвараецца ў чараўніка або ў казачнага вандроўніка,
якія разам шукаюць адказы на пытанні і пад.? У класе ствараецца
пазітыўная і камфортная для навучання атмасфера, у школьніка
з’яўляецца жаданне паўдзельнічаць у пэўнай гульнёвай сітуацыі,
выканаць пасільнае для яго заданне або ролю. Такім чынам, новыя
звесткі запамінаюцца і засвойваюцца злёгкасцю, без вялікіх намаганняў і
высілкаў, затраты на гэта шмат часу. Адпаведна пры засваенні
лінгвістычнай тэрміналогіі тэхналогія праблемнага навучання і
гульнёвая тэхналогія будуць самымі прымальнымі і дзейснымі ў
школьным выкладанні. Веданне мовазнаўчых паняццяў дазволіць
паспяхова засвойваць неабходны матэрыял не толькі па беларускай мове,
але і іншых дысцыплінах вучэбнай праграмы, ужываць яго ў штодзённай
практычнай дзейнасці: граматна афармляць свае думкі на пісьме,
актыўна карыстацца навыкамі вуснага маўлення.
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Кліменка В.У. (Гомель, ГДМУ)
ЭНАНТЫЯСЕМІЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Паняцце энантыясемii (унутранай антанiмii) уключае ў сябе
наяўнасць у змесце адной лексемы палярызаваных, процiлеглых
значэнняў. Гэта антыномiя, супярэчлiвасць зместу пры тоеснасцi формы.
Адны моваведы лiчаць энантыясемiю прыватным выпадкам аманiмii [1,
с. 126], iншыя разглядаюць антанiмiчныя значэннi аднаго слова як
полiсемiю [2, с. 5]. Асобныя даследчыкі падкрэсліваюць унікальнасць
энантыясеміі і вызначаюць яе месца як прамежкавае паміж полісеміяй і
аманіміяй [3, с. 51; 4, с. 41]. Мы лiчым, што падобныя пераносы можна
разглядаць як полiсемiчныя.
Супастаўляючы лексіка-семантычныя варыянты асобных найменняў,
можна вызначыць наступныя тыпы энантыясемii.
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1. Энантыясемiя ў межах метафары. Такiя пераносы заснаваны на
пераасэнсаваннi дыферэнцыяльнай прыметы i суправаджаюцца зменай
архiсемы:
Аn  [n n1]  B n1, дзе А i В – архiсемы, n – дыферэнцыяльная сема
першаснага лексіка-семантычнага варыянта, n1 – процiлеглая ёй
дыферэнцыяльная сема другаснага лексіка-семантычнага варыянта.
Напрыклад, лiтар. кiпень ‘вар’ і дыял. кiпэнь ‘мароз’ (ДСБ, 95) маюць
розныя архiсемы i звязваюцца праз пераасэнсаванне дыферэнцыяльнай
семы ‘вельмi гарачы’  ‘вельмi халодны’.
У беларускай літаратурнай мове вельмі распаўсюджаным з’яўляецца
супрацьпастаўленне значэнняў слова на аснове сем ‘добры – дрэнны’:
літар. дабро ‘добрыя справы, учынкі; маемасць, пажыткі; іран. пра штонебудзь непрыгоднае, непатрэбнае’. Тут таксама праяўляецца
энантыясемія ў межах метафары.
Супрацьлеглыя значэнні метафарычнага тыпу з семамі ‘добры –
дрэнны’ часта развіваюцца ў словах, якія абазначаюць чалавека: літар.
ваяка ‘воін, баец, салдат; іран., пагард. той, хто не апраўдвае звання
байца, воіна’, дабрадзей ‘той, хто чыніць дабро, аказвае дапамогу,
паслугу каму-небудзь; форма сяброўскага звароту да каго-небудзь, часам
з адценнем іроніі, злараднасці’. Часам у слове могуць развівацца
другасныя энантыясемічныя значэнні, якія з’яўляюцца характарыстыкамі
чалавека: літар. ідал ‘статуй, скульптура, якім язычнікі пакланяліся як
бажаству; перан. пра таго, хто з’яўляецца прадметам абажання або
нізкапаклонства; лаянк. нягоднік’, зубр ‘дзікі лясны бык; пра буйнога
спецыяліста, уплывовую асобу ў якой-небудзь галіне дзейнасці; пра таго,
хто ўпарта трымаецца сваіх адсталых поглядяў’, галава ‘частка цела
чалавека; пра чалавека вялікага розуму; іран. пра нездагадлівага,
някемлівага чалавека’.
Шэраг якасных прыметнікаў, што характарызуюць чалавека, набывае
здольнасць абзначаць процілеглыя паняцці. Тут, як і ў назоўніках,
праяўляецца энантыясемія ў межах метафары: літар. дзерзкі ‘непачцівы,
грубы, нахабна-задзірлівы; вельмі смелы, абыякавы да небяспекі; поўны
смелых, упэўненых парыванняў’, горды ‘надзелены пачуццем уласнай
годнасці, павагі да сябе; ганарысты, напышлівы, фанабэрысты’. У
адзначаных прыкладах таксама праяўляецца супрацьпастаўленне ‘добры
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– дрэнны’: якасць (‘добры’) – крайняе праяўленне гэтай якасці
(‘дрэнны’).
Фактарам узнікнення антыноміі “добры – дрэнны” ў назоўніках і
прыметніках можа быць таксама наяўнасць памяншальна-ласкальных
суфіксаў: літар. добранькі ‘ласкальная форма да добры (чулы да людзей,
спагадлівы, сардэчны); ужываецца іранічна ў процілеглым значэнні:
дрэнны, нядобры’, галубчык ‘ужываецца як ласкавы зварот да мужчыны;
з адценнем папроку, пагрозы, зларадства’.
Часам энантыясемiчныя лексіка-семантычныя варыянты злучаюцца
пры дапамозе дыферэнцыяльнай прыметы па месцы (“зверху – знiзу”):
лiтар. парог ‘брус пад дзвярыма’ - дыял. парог ‘бэлька (над дзвярыма)’
(МДСГ, VI, 160); лiтар. дно ‘нiжняя сценка або нiжняя частка якойнебудзь пасудзiны’ – дыял. дно ‘круглая накрыўка для драўлянага посуду’
(ДС, 78); лiтар. купiна ‘кучка зацвярдзелай зямлi на нiзкiм або
балоцiстым месцы’ – дыял. купiна ‘яма, вiр’ (СПЗБ, II, 573 – 574). Пры
падобным пераносе дэнататы ўтваральнага i вытворнага значэнняў, як
правiла, сiметрычныя, аб’ядноўваюцца яшчэ агульнай прыметай па
форме.
2. Энантыясемiя ў межах гiпанiмii. Тут адбываецца семантычны зрух
у рамках аднаго родавага паняцця:
Аn  А n1, дзе А – архiсема, n – дыферэнцыяльная сема першаснага
лексіка-семантычнага варыянта, n1 – процiлеглая ёй дыферэнцыяльная
сема другаснага лексіка-семантычнага варыянта.
Пры такiм пераносе архiсема з’яўляецца iнварыянтнай, а
дыферэнцыяльная сема змяняецца на процiлеглую. У якасцi апошняй
можа выступаць абагуленая прымета па памеры (“вялiкi – малы”): лiтар.
крошка ‘маленькi кусочак чаго-небудзь’ – дыял. крошка ‘вялiкi кавалак
чаго-небудзь’ (СПЗБ, II, 526), –
або па якасцi (“добры – дрэнны”): лiтар. брычка ‘выязная павозка’ –
дыял. брычка ‘кепскi воз’ (СПЗБ, I, 230) .
3. Энантыясемiя ў межах метанiмii прадстаўлена ў гаворках
формулай ‘якасць – аб’ект (суб’ект), якому ўласцiва процiлеглая якасць’:
літар. бясцэннасць ‘тое, чаму няма цаны, высокая каштоўнасць чагонебудзь; тое, што страціла сваю вартасць, стала малакаштоўным’; дыял.
удача ‘няўдалая асоба’ (НВС-85, 151; Шат., 284).
Своеасаблівае энантыясемічнае значэнне ўзнікла ў слова жартачкі.
Адбываецца пераход гэтага назоўніка ў іншую часціну мовы – у
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выклічнік, і ў значэнні выклічніка гэта слова набывае
энантыясемічнасць: літар. жартачкі ‘забаўная выхадка, востры
дасціпны выраз; у значэнні выклічніка пра вельмі складаную задачу,
сітуацыю; у значэнні выклічніка вельмі проста, легка’.
Такiм чынам, некаторыя агульнанародныя словы могуць мець
супрацьпастаўленыя, антанiмiчныя значэннi. Але лексіка-семантычныя
апазiцыi такога тыпу не прыводзяць да парушэння цэласнасцi семантыкi
слова. Энантыясемічныя значэнні часта ўзнікаюць з мэтай
характарыстыкі чалавека. Пры гэтым у лексічным змесце значэнняў
слова прысутнічаюць семы “добры – дрэнны”, а лексіка-семантычныя
варыянты з семай “дрэнны” набываюць значэнне іранічнасці (як у словах
дабрадзей, галава, ваяка, добранькі). Іранічнасць у энантысемічных
значэннях часта падкрэсліваецца памяншальнасцю (добранькі,
жартачкі).
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Умоўныя скарачэнні
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Лепешаў І.Я. (Гродна, ГрДУ)
ПРА АДЗІН З ПРЫЁМАЎ ТВОРЧАГА ВЫКАРЫСТАННЯ
ПРЫКАЗАК У МАЎЛЕННІ
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Назіраючы за спосабамі і прыёмамі ўжывання прыказак у маўленні,
можна бачыць некаторае падабенства з аналагічнай з’явай у фразеалогіі.
Форма і змест прыказкі пры яе звычайным, агульнанародным,
нарматыўным ужыванні захоўваецца нязменна, непарушна. Аднак
нярэдка пісьменнікі, а таксама публіцысты “амалоджваюць”, творча
абнаўляюць прыказкі, вынаходліва выкарыстоўваючы іх невычэрпную
“вобразную энергію”, змяняюць іх традыцыйную форму ці абыгрываюць
сэнсавы змест. У такіх выпадках стылістычная роля прыказак у сістэме
моўных сродкаў нібы падвойваецца. Абноўленыя прыказкі маюць
вялікую прыцягальную сілу і, калі сказаць словамі Я.Брыля, “здорава,
часам нават вырашальна працуюць на красу і значнасць цэлага”.
На долю “амалоджаных” прыказак прыходзіцца невялікі працэнт.
Напрыклад, у п’есе К.Крапівы “Партызаны” з 11 выкарыстаных
прыказак дзве абыграны.
Індывідуальна-аўтарскую пераробку і пераасэнсаванне прыказак (і
фразеалагізмаў) Б.А.Ларын ахарактарызаваў як больш скаладаны і
“артыстычны спосаб транспазіцыі народных выразаў у літаратурную
мову” [1, с. 158]. Хоць такія ўжыванні прыказак у параўнанні з іх
звычайным выкарыстаннем і не вельмі частыя, але заслугоўваюць
спецыяльнага вывучэння як істотны сродак павышэння стылістычнай
ролі прыказак у тэксце, як адзін са спосабаў іх рэалізацыі ў маўленні.
Усе шматлікія прыёмы эфектыўнага выкарыстання прыказак можна
аб’яднаць у дзве групы. Першая група – структурна-семантычныя
змяненні, калі знарок, стылістычна апраўдана і мэтанакіравана
парушаецца форма прыказкі і гэтым самым закранаецца яе змест.
Напрыклад, у адным з сатырычных вершаў ваеннага часу К.Крапіва
замяняе першы кампанент прыказкі “Сабака брэша – вецер носіць”
канкрэтным адрасатам – прозвішчам галоўнага гітлераўскага брахуна,
міністра прапаганды Гебельса. У першай групе аб’ядноўваюцца
наступныя 4 прыёмы (яны апісаны ў навуковай літаратуры [2, с. 179 –
191]): замена кампанента іншым словам, мадэліраванне на ўзор
прыказак, ускладненне прыказак словамі свабоднага ўжывання,
выкарыстанне вобразнай асновы прыказак.
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Другая разнавіднасць творчага выкарыстання прыказак –
семантычныя змяненні, пры якіх форма прыказкі застаецца
традыцыйнай, а ў далейшым выказванні прыказка абыгрываецца
разнастайнымі прыёмамі і гэтым так ці інакш закранаецца яе сэнсавы
бок. Такіх прыёмаў 6: выкарыстанне на фоне прыказкі яе кампанентаў,
разгортванне метафарычнага кантэксту на вобразнай аснове прыказкі,
пераасэнсаванне прыказкі ў дыялагічным маўленні, сутыкненне прыказкі
і сугучнага з яе кампанентам слова, паралельнае ўжыванне структурнааднатыпных прыказкі і сказа, стварэнне сэнсавага паралелізму. Пра
апошні творчы прыём далей і пойдзе больш-менш падрабязная размова.
Пад гэты прыём падпадаюць толькі алегарычныя прыказкі, г.зн. такія,
у якіх гаворыцца пра адно, а маецца на ўвазе зусім іншае. Сутнасць
прыёму ў тым, што ў адмыслова арганізаваным кантэксце прыказка
ўспрымаецца з пераносным і прамым значэннем. Гэты прыём значна
менш пашыраны, чым іншыя стылістычныя прыёмы другой
разнавіднасці. І вось чаму. Па-першае, мнагазначнасць у парэміялогіі –
з’ява параўнальна рэдкая. Так, у “Слоўніку беларускіх прыказак” [3]
сярод апісаных у ім 1623 найбольш ужывальных прыказак на долю
мнагазначных прыходзіцца толькі 22. Пры гэтым сярод гэтых
мнагазначных (дакладней, двухзначных) прыказак толькі нямногія
здольны ўжывацца як у сваім іншасказальным, пераносным значэнні
(часцей), так і ў прамым (рэдка). Па-другое, тут варта прывесці
выказванне У.П.Жукава [4, с. 144] адносна многіх фразеалагізмаў, на
фоне якіх “свабодныя словазлучэнні такога ж лексічнага складу здаюцца
малапраўдападобнымі. Наогул такія свабодныя словазлучэнні
выцясняюцца фразеалагізмамі са сферы моўных зносін. І гэта
адбываецца з тым большай пашыранасцю і актыўнасцю, чым большай
пашыранасцю і актыўнасцю прымянення характарызуецца той ці іншы
фразеалагізм”. Тое самае можна сказаць і пра прыказкі. Такімі ж
“малапраўдападобнымі” выглядалі б і сказы накшталт “Адрэзанай лусты
не прылепіш”, “Задам толькі ракі ходзяць”, “Можа надвое варожа”.
Аднак у пэўным, спецыяльна створаным кантэксце прыказка
ўспрымаецца дваяка: як прыказка (з яе алегарычным зместам) і як
свабодна арганізаваны сказ такога ж лексіка-кампанентнага складу. Як
вынік гэтага, часта ўзнікае яркі стылістычны эфект, разлічаны на
нечаканасць успрымання.
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Вось прыклад з рамана “На раздарожжы” Алеся Рыбака (Полымя.
2010. – № 6. – С. 63), дзе прыказка “Яблык ад яблыні не далёка падае”
выступае не толькі са сваім фігуральным, метафарычным зместам, але і
выразна намякае на намінатыўныя значэнні адпаведных слоў: – Вы,
пэўна, не ведаеце, што ён [Рыгор Сініца] сфальсіфікаваў сваю
біяграфію, альбо, калі быць дакладным, утаіў ад прыёмнай камісіі, што
ён сын кулакоў. А яблык ад яблыні, як вы ведаеце па законах фізікі, не
далёка падае. У анкеце ён напісаў, што бацькі загінулі ў першыя дні
вайны і ён выхоўваўся ў бабулі. (Урывак – з выступлення сакратара
камсамольскага камітэта пры разглядзе персанальнай справы студэнта.)
Сумяшчэнне двух сэнсаў прыказкі, звычайнага для яе (алегарычнага)
і апрадмечанага, прамога, адчуваецца і ў такіх вершаваных радках
Р.Барадуліна: Загоніш авечак сумлення ў хлявы, крывая з прамой смяецца
вярста. Чаму гэта рыба гніе з галавы, а чысцяць яе з хваста? Можна
гаварыць пра суіснаванне двух сэнсаў і ў наступным урыўку з
апавядання І.Капыловіча “Аблава”, хоць, зразумела, тут на першым
плане прамое значэнне прыказкі, дастасаванае да ваўка: Калі пісар
вечарам таго ж дня прыйшоў дадому, дзядзька Сцяпан сказаў яму: “Як
ваўка ні кармі – ён у лес глядзіць…” І добра, што збег [воўк], а то я так
баяўся, каб ён бяды не нарабіў.
Сэнсавы паралелізм можа ўзнікаць ў выніку таго, што следам за
прыказкай, успрынятай у яе пераносным значэнні, ідзе выказванне, якое
арыентуе на канкрэтнае, літаральнае асэнсаванне слоў-кампанентаў
прыказкі. У “Карацельках” Бр. Баровак змешчана пад загалоўкам
“Ашукалі” такая мініяцюра: – Каса на камень наскочыла. – А хваліліся ж
у газеце, што ўсе лугі добраўпарадкавалі. Аналагічнае перапляценне
пераноснага і прамога сэнсу ёсць і ў такіх прыкладах: 1) Можа, гэта і
праўда, што ўсё, напісанае пяром, не высечаш тапаром. Але ж
напісанае пяром вельмі лёгка сцерці звычайнай гумкай (Б.Сачанка); 2)
Кажуць, што адна лыжка дзёгцю псуе бочку мёду. Не ведаю, не
каштаваў такога мёду. Але што адна лыжка дзёгцю падняла хворага з
ложка – бачыў на ўласныя вочы (У.Дубоўка).
Перапляценне двух сэнсавых планаў і ступень іх сумяшчэння пры
абыгрыванні прыказкі разнастайныя. Напрыклад, у вершы Максіма
Танка “Дым без агню” ствараецца мастацкі вобраз барвовага дыму ў час,
калі “жыта расцвітае”, і выказваецца як бы сумненне ў праўдзівасці
людской пагудкі, “што без агню дыму не бывае”: Няўжо ізноў зямля

палае! / Адкуль жа ўзняўся дым барвовы, / Заслаўшы ўсё да небакраю? /
Ах, гэта – жыта расцвітае / У перазвоне жаўруковым, / Аж каласы пад
ветрам гнуцца. / Вось ты і вер людской пагудцы, / Што без агню дыму
не бывае.
Яшчэ адзін прыклад з нядаўняй публікацыі. У “Імгненнях”
В.Рагаўцова чытаем: Нельга ўвайсці ў адну раку двойчы. А мне – удалося.
У раку маленства. У мроях. Сумяшчэнне двух сэнсавых планаў ужытай
тут прыказкі ўспрымаецца праз супрацьпастаўленне па лініі “нельга –
можна” (“у раку маленства”, “у мроях”). А звычайнае значэнне прыказкі
– ‘немагчыма паўтарыць якія-небудзь дзеянні, працэсы, падзеі і пад. з-за
пастаяннай зменлівасці жыцця, яго бесперапыннага руху’.
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Мароз С.С., Ржавуцкая М.С. (Мінск, БДПУ)
НАЗОЎНІКІ СА ЗНАЧЭННЕМ ПАСЕСІЎНАСЦІ
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЕ
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Катэгорыя пасесіўнасці адносіцца да адной з найбольш старажытных
моўных катэгорый. Праблема пасесіўнасці разглядаецца ў мовазнаўстве
звычайна ў складзе пытанняў функцыянальнай граматыкі.
Як моўная катэгорыя пасесіўнасць мае свой змест і спецыфіку ў
выражэнні. У аснове названай катэгорыі ляжыць паняцце пасесіўнасці,
пад якім, як правіла, разумеюць пэўныя адносіны паміж дзвюма
субстанцыямі – суб’ектам-пасэсарам і аб’ектам (пасэсумам), якія
знаходзяцца ў фізічнай (арганічнай) ці функцыянальнай сувязі.
Катэгорыя пасесіўнасці – гэта полісістэмнае моўнае адзінства, што
фарміруецца разнастайнымі моўнымі сродкамі, сярод якіх –
прыналежныя прыметнікі, прыналежныя займеннікі, родны і давальны
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склоны назоўніка, дзеясловы тыпу мець, належаць. Недругараднае месца
займаюць сярод іх назоўнікі са значэннем пасесіўнасці.
У дадзенай працы будзе зроблена спроба ахарактарызаваць назоўнікі
са значэннем пасесіўнасці як лексіка-семантычную групу (ЛСГ). Як
правіла, крытэрыем для аднясення пэўных адзінак да пэўных ЛСГ
з’яўляецца іх аднолькавая часцінамоўная прыналежнасці і (абавязкова)
наяўнасць у семантычнай структуры агульнага семантычнага
кампанента. Такім агульным семантычным кампанентам для ўсіх
пасесіўных сродкаў выступаюць семы ‘належаць’ і ‘валодаць’ (‘мець’),
паколькі катэгорыя пасесіўнасці “не является единым нерасчленимым
понятием, а включает в себя несколько субкатегорий…” [1, с. 51], сярод
якіх – “отношение принадлежности “вхождения” … і “отношение
обладания “включения” [2, с. 51].
Такім чынам, усе назоўнікі са значэннем пасесіўнасці аб’яднаны
катэгарыяльна-лексічнай семай ‘пасесіўнасць’, якая ўключае ў свой
склад інтэгральна-лексічныя семы ‘прыналежнасць’ і ‘валоданне’.
Аналіз моўнага матэрыялу для падставы для ўключэння ў названую
ЛСГ наступных адзінак: гаспадар, гаспадыня, трымальнік, уладальнік,
уладальніца, уласнік, уласніца, уладар, уладарка, уладарнік, уладарніца,
валадар, валадарка, валадарнік, валадарніца.
Уважлівы аналіз семантычнай структуры названых субстантываў, у
прыватнасці аналіз іх дэфініцый даў магчымасць размежаваць адзінкі ў
межах адной ЛСГ. Усе субстантывы з пасесіўнай семантыкай выразна
падзяляюцца на дзве падгрупы: назвы суб’ектаў-пасэсараў і назвы
аб’ектаў пасесіўнасці (пасэсумаў). Семантыка першай падгрупы слоў
фарміруецца кампанентамі ‘той, хто’. Так, напрыклад, для слоў
уладальнік, уладар, уласнік, трымальнік характэрна дэфініцыя, у якой
коратка фармулюецца рэальнае значэнне слова. Такая дэфініцыя
абавязкова ўтрымлівае семантычны пасесіўны кампанент ‘валодаць’
(‘мець’): уладальнік – ‘той, хто ўладае чым-небудзь’ (Усе значэнні
падаюцца па кн.: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / пад
агульн. рэд. акад. К.К.Атраховіча. – Мінск: БелСЭ, 1977 – 1984), уладар –
‘той, хто валодае чым-небудзь; гаспадар чаго-небудзь’, уласнік – ‘той,
хто мае якую-небудзь уласнасць, валодае чым-небудзь’. Лексема
трымальнік падаецца ў ТСБМ як адназначная ‘той, хто валодае якімінебудзь каштоўнымі паперамі’ (трымальнік акцый). Аднак у навуковых
працах гэтае слова зафіксавана са значэннем ‘той, хто валодае чым-
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небудзь’ (хутчэй за ўсё – нерухомай уласнасцю), напрыклад: … у гэтай
жа вёсцы было тры Падляшукі – трымальнікі валочнай зямлі
(Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенез, этнічная гісторыя).
Словы валадар, валадарнік, уладарніца маюць дэфініцыі, у якіх
падкрэсліваецца толькі сэнсавая тоеснасць рэестравага слова з іншым
словам: валадар –’тое, што і ўладар’, валадарнік – ‘тое, што і ўладарнік’
(адзінку ўладарнік ТСБМ не фіксуе), уладарніца – ‘тое, што і ўладарка’.
Назоўнік гаспадар мае дэфініцыю, якая складаецца з сінанімічнага
раду – ‘уласнік, уладальнік чаго-небудзь’. Для слоў гаспадыня,
валадарка, валадарніца, уладальніца, уласніца характэрна дэфініцыя, дзе
на першы план выступае значэнне словаўтваральнага афікса, які затым
звязваецца з рэальнай асновай: ‘жан. да гаспадар’, ‘жан. да валадар’,
‘жан. да валадарнік’ і г.д. Ужываюцца праналізаваныя назоўнікі ў творах
мастацкай літаратуры, публіцыстыкі і навуковых выданнях, дзе
рэалізуюць не толькі пасесіўныя, але і непасесіўныя значэнні: Сухі
падцягнуты, нервовы ў рухах гаспадар маёнтка зусім не быў падобны да
пана … (С.Грахоўскі. Рудабельская рэспубліка); Неўзабаве падышла і
гаспадыня хаты (А.Кудравец. Пасеяць жыта); Быў, праўда, і пан,
патомны ўладар маёнтка… (Я.Брыль. Птушкі і гнёзды); Гэта была
каралеўна-лебедзь, уладарка бурштынавага палаца (У.Караткевіч. Дзікае
паляванне караля Стаха); Гэй, вольныя птахі, уладарнікі песні (Я.Купала.
У вырай); Уласнік гэтага пляца падаў на ўласніка завода ў суд (К.Чорны.
Трыццаць год); Але дзе, асабліва ў наш час, можна схавацца ад чалавека.
Адзін ён над усім уладар (“Полымя”); Ёсць і праблема былых зямельных
уласнікаў (“ЛіМ”); Яна [ахвяра] нацкавала Даўмонта, былога ўладара
Нальшчанаў, на Гердзеня … (М.Ермаловіч. Старажытная Беларусь);
Уладальнік горада са сваёй казны выдзяляў тры прэміі (М.Ткачоў. Замкі
і людзі).
Агульны катэгарыяльная пасесіўная сема характэрна не толькі для
назоўнікаў, што называюць суб’ектаў-пасэсараў, але і для найменняў
аб’ектаў (пасэсумаў), значэнне якіх фарміруецца кампанентамі ‘тое,
што’. Як паказваюць назіранні над моўнымі фактамі, у гэтую падгрупу
назоўнікаў са значэннем пасесіўнасці мэтазгодна ўключыць словы
багацце, вотчына, маёмасць, маёнтак, маярат, набытак, пасаг, скарб,
спадчына, уладанне і пад. Дэфініцыі названых адзінак або ўключаюць
агульныя катэгарыяльныя семы ‘валодаць’, ‘належаць’, напрыклад:
уласнасць – ‘тое, чым валодаюць’, маёмасць – ‘рэчы, прадметы,
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каштоўнасці, якія належаць каму-небудзь’ і пад., або складаюцца з
сінанімічнага рада: уладанне – ‘уст. нерухомая маёмасць’, багацце –
‘наогул маёмасць, набытак’, набытак – ‘маёмасць, уласнаць’, скарб –
‘багацце, маёмасць’ і пад. Ужываюцца названыя адзінкі, як і назвы
суб’ектаў-пасэсараў, у творах мастацкай літаратуры, публістыкі і
навуковых выданнях: І ў табакерцы залатая пяцёрка была – уся дзедава
маёмасць, яго багацце (М.Лынькоў. Журавель мой, журавель); У кнізе ..
запісана ўся рухомая і нерухомая уласнасць уладаркі (“Полымя”); Яны
[паўстанцы] грамілі магнацкія і шляхецкія маёнткі (М.Ткачоў. Замкі і
людзі); Вотчынай Рагвалодавых унукаў валодаюць Яраславічы
(Л.Дайнека. След ваўкалака); Гэля выняла загоргнуты ў насоўку матчын
пасаг (І.Чыгрынаў. Апраўданне крыві).
Такім чынам, у ЛСГ назоўнікаў са значэннем пасесіўнасці ўваходзяць
адзінкі, што абазначаюць суб’ектаў-пасэсараў, і субстантывы, што
называюць аб’екты пасесіўнасці (пасэсумы). Названыя назоўнікі
фарміруюць цэнтр ЛСГ, паколькі ўтрымліваюць у сваёй семантычнай
структуры агульныя семантычныя пасесіўныя кампаненты ‘валодаць’
(‘мець’) і ‘належаць’. Невялікая па колькасці слоў група назоўнікаў са
значэннем пасесіўнасці тым не менш стварае неабходныя ўмовы для
выбару таго адзінага сродку, які найбольш дакладна перадасць сэнс
выказвання.
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Радзіваноўская Н.А. (Мінск, БДПУ)
СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПРОСТЫХ
АЙКОНІМАЎ, СУАДНОСНЫХ З НАЗВАМІ
РАСЛІННАГА СВЕТУ
Важным і неабходным этапам у даследаванні айканіміі з’яўляецца
словаўтваральны аналіз. Вывучэнне тапанімічных дэрывацыйных
працэсаў дае магчымасць вызначыць асноўныя тапонімаўтваральныя
тыпы і мадэлі. На аснове марфалагічнайі словаўтваральнай структур
онімаў можна акрэсліць час і грамадска-гістарычныя ўмовы ўзнікнення
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найменняў, паколькі іх марфалогія непасрэдна звязана з пэўнай
культурна-гістарычай эпохай.
Усе айконімы, суадносныя з назвамі расліннага свету, можна
падзяліць на тры групы: а) простыя айконімы, б) складаныя айконімы, в)
састаўныя айконімы. У артыкуле намі будуць прааналізаваны
словаўтваральныя асаблівасці простых айконімаў у форме адзіночнага
ліку.
Сярод найменняў, суадносных з назвамі расліннага свету, у форме
адзіночнага ліку вылучаюцца дзве словаўтваральныя мадэлі: 1) айконімы
бязафікснага ўтварэння і 2) айконімы суфіксальнага ўтварэння.
Бязафіксныя айконімы па граматычнай структуры роўныя
невытворным апелятывам (Асака – асака, Бяроза – бяроза, Крушына –
крушына) або поўнасцю супадаюць з вытворнымі апелятывамі (Асінавы
– асінавы, Бярозавы – бярозавы, Ягадная – ягадная). Група айконімаў,
утвораных семантычным спосабам, колькасна даволі нязначная ў
агульным айканімічным фондзе Беларусі. Усяго было зафіксавана 129
айконімаў (з іх 60 – айконімы ў форме назоўніка і 69 айконімаўпрыметнікаў), якія з’яўляюцца назвамі 358 населеных пунктаў: Алешына
(Паст.), Вярба (Гор., Кам.), Вішнёвая (Барыс., Віц.), Хмяльное (Б.-Каш.) і
інш. Бязафіксныя айконімы-назоўнікі шырока прадстаўлены на ўсёй
тэрыторыі рэспублікі. Назвы ў форме прыметніка таксама пашыраны на
Беларусі, за выключэннем Гродзенскай вобласці, дзе занатавана толькі
некалькі найменняў.
Зыходнай адзінкай, пакладзенай у аснову суфіксальнага ўтварэння
айконімаў, суадносных з назвамі расліннага свету, выступае
словаўтваральная мадэль, тапафарманты якой характарызуюцца
наяўнасцю агульнага суфіксальнага элемента. Так, у адну групу
аб’яднаны айканімічныя мадэлі з фармантамі -ка, -аўка(-оўка), -еўка(ёўка), -анка (-янка), -онка(-ёнка), -ынка (-інка), -ачка(-ячка), -ок(-ёк), -ак(як), -ык(-ік), -нік, -енск, -скі(-цкі), -аўскі(-оўскі), -ецкі, -іцкі, -ская(-цкая), скае(-цкае), -аўскае(-оўскае),-ецкае на той падставе, што яны маюць
агульны суфіксальны элемент -к-. Асобныя групы складаюць
айканімічныя мадэлі, фарманты якіх маюць агульныя суфіксальныя
элементы -ц-, -н-, -в-, -j-. Айконімы з суфіксальнымі элементамі -ч-, -ш-, х-, -ш- (<-х-), -л-, -м-, -т- аб’яднаны ў адну групу. У аналізуемай
айканімічнай сістэме зафіксавана 588 найменняў (1402 населеныя
пункты), якія ўтвораны пры дапамозе разнастайных фармантаў. Назвы
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суфіксальнага ўтварэння складаюць каля 82% ад агульнай колькасці
айконімаў у форме адзіночнага ліку.
Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць, што найбольш
прадуктыўнай з’яўляецца словаўтваральная мадэль з суфіксальным
элементам -к- (195 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 708 населеных
пунктаў): Вішанскі (Гом., Касц.), Клёнаўка (Гарад.), Ляшчэўнік (Бялын.),
Сасноўск (Краснап.), Хвойка (Жытк.) і інш. Сярод назваў гэтай групы
найбольш пашыраны айконімы, аформленыя фармантамі -аўка(-оўка); ак(-як), -ык(-ік), -нік; -анка(-янка), -онка(-ёнка), -ынка(-інка):
Каштанаўка (Пруж.), Кустоўка (Гор., Маст.), Бярэзінка (Старадар.),
Аўсяначка (Брасл.) і інш. Яны адпаведна складаюць каля 33%, 14% і 13%
ад агульнай колькасці назваў з суфіксальным элементам -к-. Айконімы,
утвораныя пры дапамозе фарманта -аўка(-оўка), пашыраны на ўсёй
тэрыторыі Беларусі, за выключэннем толькі некалькіх раёнаў на поўдні і
захадзе краіны.
У групу айконімаў з суфіксальным элементам -ц- уключаны назвы з
фармантамі -ец(-эц), -іца(-ыца), -ніца: Альхавец (Гарад., Гор., Лаг.),
Арэшніца (Кл.), Лазовіца (Карм., Клім.), Ракітніца (Жаб.), Сасновіца
(Слаўг.) і інш. Усяго занатавана 77 айконімаў (130 населеных пунктаў),
што складае прыкладна 13% ад агульнай колькасці назваў суфіксальнага
ўтварэння. Найменні, утвораныя пры дапамозе фармантаў -іца(-ыца), ніца, прадстаўлены практычна на ўсёй тэрыторыі Беларусі, за
выключэннем Віцебскай вобласці, дзе адзначаны адзінкавыя ўтварэнні.
Затое айконімы з фармантам -ец(-эц) пашыраны на тэрыторыі ўсёй
краіны.
Структурныя разнавіднасці айконімаў з суфіксальным элементам -нпрадстаўлены фармантамі -ін(-ын), -іна(-ына), -іно(-ыно); -шчына, аўшчына (-оўшчына); -на(-но); -ня, -оўня; -ізна: Альшына (Ашм.), Лозіна
(Глыб.), Бярозаўшчына (Барыс.), Грушоўшчына (Валож.), Омельна
(Пух.), Крапіўня (Бярэз.) і інш. Усяго занатаваны 151 айконім (248
населеных пунктаў) з суфіксальным элементам -н-. Найбольш
прадуктыўнымі з’яўляюцца фарманты -шчына, -аўшчына(-оўшчына); ін(-ын), -іна(-ына), -іно (-ыно); -на(-но). Яны адпаведна складаюць каля
39%, 35% і 18% ад агульнай колькасці найменняў гэтай групы.
Айконімы з фармантамі -шчына, -аўшчына (-оўшчына) атрымалі
пашырэнне ў паўночнай і паўночна-заходняй частках Беларусі. Назвы,
аформленыя фармантам -ін (-ына), распаўсюджаны на поўначы,
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паўночным усходзе і паўднёвым усходзе краіны, а найменні, утвораныя
пры дапамозе фарманта -ін(-ын), – на поўдні і паўднёвым усходзе
рэспублікі. Арэал пашырэння айконімаў з фармантам -на(-но) уключае
паўночную, паўночна-ўсходнюю і заходнюю часткі Беларусі.
Найменні з суфіксальным элементам -в- аб’ядноўвае не толькі
наяўнасць гэтага элемента, але і адзінства структуры і семантыкі
агульных па паходжанні суфіксаў з прыналежным значэннем -аў(-оў), еў(-ёў), -ава (-ова), -ева(-ёва): Буракова (Верхнядзв., Лёзн., Міёр.), Вербаў
(Добр.), Вішнёва (Пол.), Мохаў (Лоеў.) і інш. Гэта група скаладае 108
айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 205 населеных пунктаў, ці 18% ад
агульнай колькасці суфіксальных найменняў. Назвы на -ава(-ова), -ева(ёва) пашыраны на ўсёй тэрыторыі Беларусі, за выключэннем паўднёваўсходняй яе часткі. На паўднёвым усходзе больш распаўсюджаны
айконімы на -аў(-оў), -еў(-ёў).
Словаўтваральная мадэль з суфіксальнымі элементамі -ч-, -ш-, -х-, -ш(<-х-), -л-, -м-, -т- аб’ядноўвае назвы з суфіксамі -ішча(-ышча), -іха (ыха), -уха, -ча, -уга(-юга), -ар, -ма, -та, -ля, -ёл: Баравішча (Глуск.),
Баравуха (Барыс., Жлоб., Пол., Сл.), Кветча (Леп.), Беразуга (Краснап.) і
інш. Гэта мадэль малапрадуктыўная. Усяго зафіксаваны 31 айконім, які
з’яўляецца назвай 65 населеных пунктаў.
Найменні з суфіксальным элементам -j- аб’яднаны па чыста
фармальнай прыкмеце наяўнасці элемента. Унутры словаўтваральнай
мадэлі вылучана два варыянты мадэлі:
1) назвы з фармантам -jе-. У афармленні гэтага фарманта адзначана
17 айконімаў, якія з’яўляюцца назвамі 34 населеных пунткаў: Бабоўе
(Бабр., Шарк.), Малінне (Кліч.) і інш.
2) назвы з фармантам -jь-: Вязань (Дзярж.), Ліпень (Асіп.) і інш.
Фармант -jь адносіцца да старажытных сродкаў утварэння формаў
прыналежных прыметнікаў ад асноў асабовых назоўнікаў тыпу княжь,
Ярославль, дзеясловаў тыпу дзерць, чысць. У сучаснай беларускай мове
ні ў адной з указаных функцый гэты суфікс не ўжываецца. Ён захаваўся
толькі ў тапаніміі, пераважна ў айканіміі. Гэта словаўтваральная мадэль
таксама з’яўляецца малапрадуктыўнай. Усяго занатавана 25 айконімаў
(45 населеных пунктаў) ці толькі 4% ад агульнай колькасці суфіксальных
назваў.
Фармант -паль(-поль) сустракаецца ў беларускай айканіміі
спарадычна. Намі адзначаны толькі 1 айконім Ружаполь (Астр. да 1979).
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Такім чынам, сабраны фактычны матэрыял сведчыць, што група
айконімаў у форме адзіночнага ліку складае 717 назваў (1760 населеных
пунктаў) ці каля 55% ад агульнай колькасці простых найменняў. Як
паказаў аналіз фактычнага матэрыялу, найбольш пашыраны сярод
айконімаў у форме адзіночнага ліку назвы суфіксальнага ўтварэння. У
агульнай айканімічнай сістэме намі зафіксавана 588 айконімаў (1402
населеныя пункты), якія ўтвораны пры дапамозе разнастайных суфіксаў.
Назвы суфіксальнага ўтварэння складаюць каля 82% ад агульнай
колькасці айконімаў у форме адзіночнага ліку. Найбольш
прадуктыўнымі з’яўляюцца фарманты -аўка (-оўка), -анка (-янка), ынка(-інка), -ак(-як), -нік; -іца(-ыца), -ніца, -ец(-эц); -шчына, -аўшчына(оўшчына); -ава(-ова); -ішча(-ышча). Айконімы, аформленыя гэтымі
фармантамі, шырока прадстаўлены на ўсёй тэрыторыі Беларусі.
Айконімы бязафіксанага ўтварэння складаюць невялікую групу ў
агульнай сістэме адзіночналікавых айконімаў. Усяго намі адзначана 129
айконімаў (358 населеных пунктаў). Бязафіксныя айконімы складаюць
прыкладна 18% ад агульнай колькасці айконімаў у форме адзіночнага
ліку. Назвы, утвораныя семантычным спосабам, шырока прадстаўлены
на ўсёй тэрыторыі Беларусі.
Томчык Д.С. (Баранавічы, БарДУ)
ДА ПЫТАННЯ ПРА ВЫКЛІЧНІК
У ЛІНГВІСТЫЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

РЕ

У сістэме часцін мовы выклічнік як асобны лексіка-граматычны клас
слоў займае прамежкавае становішча, бо да сённяшняга дня ў
лінгвістычнай літаратуры існуе шэраг поглядаў на гэтыя адзінкі, што
дастаткова часта сустракаюцца ў мове.
Яшчэ ў “Граматыцы славенскай” І.Ужэвіч вылучыў некалькі
семантычных разнавіднасцей выклічнікаў старабеларускай мовы,
адзначыўшы, што “выклічнікі не могуць быць пераданыя ні лацінкаю, ні
грэчаскаю моваю, таму што словы-выклічнікі ўжываюцца і выказваюцца
паводле прыродных пачуццяў, а не паводле меркаванняў Розуму” [6, с.
340]. Цікавым з’яўляецца і той факт, што апісанне выклічніка (а разам з
ім прыслоўя, прыназоўніка і злучніка) у згаданай граматыцы адбываецца
ў раздзеле сінтаксісу.
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Даследчыкі рускага і замежнага мовазнаўства ад часоў Ламаносава да
нашых дзён выказваюць розныя погляды адносна выклічніка, сутнасць
якіх можна звесці да наступных падыходаў:
1) выклічнік не з’яўляецца ні словам, ні часцінай мовы, а ўяўляе
сабой інстынктыўныя гукі і выклікі, народжаныя рэфлексіяй на розныя
пачуцці (страх, боль, радасць і г.д.) (В. фон Гумбальт і інш.);
2) выклічнік з’яўляецца словам і часцінай мовы, выконвае
шматлікія функцыі ў маўленні (А.А.Шахматаў, В.У.Вінаградаў і інш.);
3) выклічнік – спецыфічны эмацыянальна-экспрэсіўны, афектыўны
клас адзінак, па сваёй сутнасці знаходзіцца па-за межамі логікі мовы
(Л.У.Шчэрба і інш.).
Паводле Гумбальта выклічнікі – гэта першыя гукі чалавека, па
паходжанні належаць да інстынктыўных выклікаў; далейшае развіццё
мовы дазволіла пры дапамозе разнастайных сродкаў утварыць з
выклічнікаў шматлікія лексемы (напрыклад: айкаць, охаць, ахаць і інш.).
Аднак многія лінгвісты выказваюць думку, што інстынктыўныя выклікі
не з’яўляюцца выклічнікамі, хоць і аб’ядноўваюцца з апошнімі сваёй
генетычнай сувяззю. Адрозненне паміж гэтымі адзінкамі заключаецца ў
мімавольнасці рэфлекторных гукаў, народжаных пачуццём страху,
радасці, болю і г.д. у дачыненні да выклічнікаў, якія заўсёды
выказваюцца самавольна, свядома. Разам з тым варта адзначыць, што
рэфлекторныя гукі ў многіх мовах свету гучаць аднолькава, у той жа час
выклічнікі маюць спецыфічнае для кожнай мовы гукавое аблічча.
Першы погляд у сучаснай лінгвістычнай літаратуры падвяргаецца
крытычнаму асэнсаванню яшчэ і па той прычыне, што паводле
выклічнікавай тэорыі нельга патлумачыць паходжанне ўсіх слоў, ды і па
меркаванні В.У.Вінаградава для сучаснай лінгвістычнай навукі “больш
важнымі з’яўляюцца назіранні над пераходам іншых слоў у выклічнікі,
чым вырашэнне пытання пра ўзнікненне слоў з выклічнікаў” [2, с. 611].
У лексікаграфічных працах вельмі часта назіраецца разнабой, калі пад
паметай выклічніка падаецца значэнне міжвольных рэфлекторных гукаў,
напрыклад: А4, выкл. 1. ‘Перадае прыпамінанне, пазнаванне, здагадку,
здзіўленне’. 2. ‘Перадае прыкрасць, абурэнне, пагрозу, зларадства’. 3.
‘Перадае жах, адчай, боль і падобнае’. 4. ‘Перадае ўзмацненне
эмацыянальнай выразнасці выказвання’. [4, с. 28 – 29]. Прааналізаваўшы
гэты выклічнік, бачым, што ў трэцім значэнні ўтрымліваецца якраз
рэфлекторны выклік на інстынктыўнае пачуццё страху, болю і г.д., у той
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жа час у значэннях 1, 2, 4 выклічнік а! свядома выкарыстоўваецца
носьбітамі беларускай мовы, таму ў трэцім значэнні лексему а! няма
ніякіх падстаў лічыць выклічнікам.
Другі падыход, выказаны акадэмікамі А.А.Шахматавым і
В.У.Вінаградавым, заснаваны на граматычнай арганізацыі выклічнікаў.
Па меркаванні А.А.Шахматава выклічнікі набліжаюцца да дзеясловаў,
сярод якіх вылучаюцца “выклічнікавыя дзеясловы” тыпу бац, стук,
пырх, бух і інш. Аднак такія дзеясловы нельга адносіць да ўласна
выклічнікаў па той прычыне, што разам з імкненнем перадаць
гукаперайманне, што адлюстроўвае хуткасць дзеяння, такія адзінкі
валодаюць дзеяслоўнымі прыкметамі як асноўнымі (паказваюць дзеянне
як працэс), а эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка з’яўляецца
спадарожнай.
Па меркаванні В.У.Вінаградава, назіранні над семантычнаграматычнымі разрадамі выклічнікаў прыводзіць да думкі, што
вытворныя выклічнікі ўзыходзяць да розных часцін мовы, прычым тыя,
што генетычна звязаны з назоўнікамі, характарызуюцца шматлікімі
інтанацыйнымі адценнямі, сэнсавымі і сінтаксічнымі асаблівасцямі,
напрыклад: жах! і які жах!, гора! і горачка маё! Такім чынам, усе гэтыя
падставы даюць магчымасць адносіць выклічнікі да часцін мовы, што
маюць своеасаблівыя семантычныя значэнні, граматычныя разрады і
сінтаксічную арганізацыю ў сказе.
Паводле меркавання Л.У.Шчэрбы выклічнікі ўяўляюць сабой
своеасаблівы клас адзінак, фармальнай прыкметай якіх з’яўляецца
“поўнае сінтаксічнае адасабленне, адсутнасць якіх-небудзь сувязей з
папярэднімі і наступнымі элементамі ў маўленчай плыні” [5, с. 67]. Разам
з тым выклічнікі з цяжкасцю можна наблізіць да паняцця “слова”, што
вызначаецца ў іх функцыі толькі ўмоўна выражаць пачуцці, але не
называць іх; разам з тым назіраецца цесная сувязь і нават некаторая
залежнасць такіх адзінак ад мімікі і жэстаў. Па граматычных
асаблівасцях выклічнікі з’яўляюцца невытворнымі: у іх нельга вылучаць
марфемы, яны не змяняюцца, у сказе не выконваюць ніякіх сінтаксічных
функцый, акрамя выпадкаў, калі ў межах кантэксту набываюць
функцыю намінацыі, напрыклад: не гаварыце мне “дзякуй!”. Такім
чынам, Л.У.Шчэрба выказвае меркаванне пра выклічнік як спецыфічную
экстралінгвістычную афектную адзінку.

Разгледжаныя розныя падыходы прыводзяць да разнабою пры
вывучэнні марфалогіі як беларускай, так і іншых моў. Дастаткова часта
да выклічнікаў адносяць і гукапераймальныя словы, што прыводзіць да
зблытвання гэтых двух паняццяў. Яшчэ Л.У.Шчэрба адзначае, што “так
званыя гукапераймальныя мяў-мяў, ваў-ваў і т.п. няма ніякіх падстаў
лічыць выклічнікамі” [5, с. 67]. Сутнасць адрознення выклічнікаў і
гукапераймальных слоў можна звесці да наступнага:
Выклічнікі
Валодаюць эмацыянальнаэкспрэсіўным значэннем
Зразумелыя для ўсіх носьбітаў мовы і
нязменныя па сваім гукавым абліччы

Гукапераймальныя словы
Не ўтрымліваюць эмоцый або
волевыяўленняў
Прыблізна і дастаткова ўмоўна
перадаюць гучанне жывой або нежывой
прыроды
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Такім чынам, у беларускай лінгвістыцы пад выклічнікам прынята
называць “нязменныя словы, якія выражаюць розныя пачуцці і валявыя
пабуджэнні таго, хто гаворыць” [1, с. 114], або “клас слоў, з дапамогай
якіх выражаюцца пачуцці, волевыяўленні чалавека, яго эмацыянальнавалявая рэакцыя на з’явы і падзеі навакольнай рэчаіснасці” [3, с. 269].
Таму звычайна выклічнік характарызуецца як асобая часціна мовы, або
ўвогуле разглядаецца па-за межамі сістэмы часцін мовы.
На нашую думку выклічнік варта разглядаць як своеасаблівы клас
слоў, які ўмоўна выражае свядомыя эмацыянальна-экспрэсіўныя пачуцці
чалавека на навакольную рэчаіснасць. Дзякуючы такому азначэнню ў
межы выклічніка не будуць уключацца мімавольныя рэфлекторныя гукі,
а таксама гукапераймальныя словы, што служаць для безэмацыйнай
перадачы гукаў жывой або нежывой прыроды.
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КАМПАНЕНТНЫ СКЛАД ЭЛІПТЫЧНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ
З СЕМАНТЫКАЙ МАЎЛЕНЧЫХ ПРАЦЭСАЎ
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Семантычная арганізацыя канструкцый з эліпсісам дзеяслова
даследавалася пераважна прадстаўнікамі семантычнай сінтаксічнай
школы. У адпаведнасці з тэарэтычнай базай і метадалагічнымі
прынцыпамі сфарміраваліся асноўныя аб’екты даследавання –
катэгарыяльная семантыка сінтаксічнай адзінкі, дэнататыўная сітуацыя
выказвання, дыскурс, логіка-граматычныя адносіны ў сказе, план
выражэння і план зместу сказа, глыбінныя і паверхневыя структуры
сказа, зыходныя сінтаксічныя мадэлі і іх вытворныя і інш. Што
датычыць непасрэдна праблемы эліпсіса, то былі даследаваны наступныя
яе аспекты:
 эліпсіс разглядаўся як сціранне ці замена нулём на паверхневай
структуры сказа тых або іншых элементаў глыбіннай структуры
(С.Е.Нікіціна, L.Frazier і інш.) [1; 9];
 аналізаваліся спосабы выражэння лагічных адносін –
кан’юнкцыі, дыз’юнкцыі, імплікацыі – у эліптычных сказах
(Т.В.Шмялёва, W.Müller і інш.) [5; 12];
 эліпсіс кваліфікаваўся як асіметрычны дуалізм моўнага знака
(J. Merchant і інш.) [11];
 даследаваліся агульныя тэарэтычныя пытанні сінтаксічнай
семантыкі – эліптычных канструкцый у прыватнасці (Б.Ю.Норман) [4];
 анафарыстычны эліпсіс (P.Elbourne, А.Kehler і інш.) [8; 10];
 семантычная арганізацыя эліптычнага сказа на аснове
канфігурацыі кампанентаў (І.А.Бажок) і на аснове ўніверсальных
моўных катэгорый (О.А.Шпак) [1; 6];
 эліпсіс і трансфармацыя (А.Я.Міхневіч, S.Chung і інш.) [2; 7].
Неабходна адзначыць, што спроба аналізаваць семантычную
арганізацыю эліптычных канструкцый рабілася І.А.Бажок. Даследчыца
лічыць, што наяўнасць кампанентаў, якія характарызуюць дзеянне або
стан, прадвызначае рэалізацыю пэўнай семантыкі. Семантычныя
кампаненты сказа І.А.Бажок кваліфікуе як “тыпізаваныя элементы
сэнсу” [1, c. 25], а тыпавое значэнне сказа залежыць ад “катэгарыяльнасемантычнага значэння сінтаксем” [1, с. 26]. Падобная метадалогія
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даследавання
дала
пэўныя
вынікі:
было
вылучана
11 семантычных груп эліптычных канструкцый. Аднак даследчыца не
ўлічыла той факт, што сінтаксемы тыпу на пол, в воду маюць
поліфункцыянальны характар і могуць спалучацца з дзеясловамі не
толькі лексіка-семантычнай групы руху, а і актыўнага дзеяння тыпу
посмотреть на пол, положить в воду і інш.
Семантыка маўленчых працэсаў у канструкцыях з эліпсісам дзеяслова
рэалізуецца ў нязначнай колькасці мадэлей. Мадэль падобнага сказа
ўключае пераважна кампаненты адрасант – прэдыкат – адрасат –
дэліберат: Я – вінаваты! Я! Ты ето – бацьку (І.Мележ); Ты мне штонебудзь такое… пра любоў! (М.Матукоўскі). Прычым вызначальную
ролю выконвае паказчык семантыкі, які канчаткова канкрэтызуе
значэнне эліпсаванага дзеяслова і канструкцыі ў цэлым, што дазваляе
адрозніваць аманімічныя формы эліптычных канструкцый: – Ты пра
каго? – Я – пра Мар’яну. Яна з табой была ўначы (Н.Гілевіч); Адзін – пра
перагрэў планеты і сусветны патоп, другі – пра амярцвенне сусветнага
акіяна, трэці – аб апустыньванні кантынентаў (М.Матукоўскі). Часта ў
якасці паказчыка семантыкі ў эліптычных сказах выступае дэліберат, які
ўказвае на аб’ект маўленчых працэсаў: Адны – пра з’езд, другія – пра
свабоду (А.Разанаў); Я гэтага ўжо не лічу. Я толькі – пра сем’і
партызан нашага атрада (А.Макаёнак); Хіба я – пра гэта?
(А.Дзялендзік); Я – не пра бацьку, хлопцы. Я – пра другое, хлопцы
(Н.Гілевіч). Адрасант у падобных сказах можа выражацца імпліцытна:
Даруй, чытач, што азадачыў: / Ты па радках маіх прабег, / А педагогікі –
не ўбачыў: / Усё – пра хлеб, адно пра хлеб… (Н.Гілевіч). Дэліберат у
падобных сказах стварае спрыяльныя ўмовы для рэалізацыі неабходнай
семантыкі, і таму сэнс сказа характарызуецца надзвычайнай выразнасцю:
От найшла пра што (І.Мележ). У падобных сказах можа эліпсавацца не
цалкам выказнік, а толькі дзеяслоўная частка састаўнога дзеяслоўнага
выказніка: Калі ласка, Тамара Паўлаўна, не трэба болей пра
сыноў.(А.Макаёнак).
У склад падобных сказаў могуць уваходзіць і факультатыўныя
кампаненты – лакатывы: Пра што ето вы там? (І.Мележ). Названыя
кампаненты хоць і не адыгрываюць рашаючую ролю ў рэалізацыі
семантыкі эліптычнага сказа, аднак удакладняюць і канкрэтызуюць яе.
Семантыка маўленчых працэсаў можа рэалізавацца ў мадэлі
адрасант – прэдыкат – спосаб. Кампанент, што ўказвае на спосаб
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маўленчай дзейнасці, выступае ў якасці паказчыка семантыкі Маўчаць не
буду. …Думкі – уголас (А.Дзялендзік). Адрасант у падобных сказах можа
выражацца імпліцытна: Ты гэта – сур’ёзна. Мне, камандзіру? (В.Быкаў);
Чаму ты думаеш, што я жартую? Я – сур’ёзна (М.Матукоўскі); Ты
гэта усур’ёз? (А.Макаёнак).
Паказчыкам семантыкі ў аналізуемых эліптычных сказах можа
выступаць і кампанент, што ўказвае на аб’ект маўлення. Мадэль сказа ў
гэтым выпадку трохкампанентная адрасант – прэдыкат – адрасат –
дэліберат: А вы мне – пагрузка, выгрузка, продаж… (А.Макаёнак). Пры
гэтым адбываюцца пэўныя пераўтварэнні: дэліберт выражаецца
назоўнікам у форме назоўнага склону, замест вінавальнага.
Дэліберт у канструкцыях з эліпсісам дзеяслова можа адсутнічаць. У
такім выпадку ў якасці паказчыка семантыкі выступаюць пазасказавыя
сродкі – лексема са значэннем маўленчых працэсаў, названая ў
папярэднем сказе, якая і кампенсуе адсутнасць аб’екта маўлення: Ён
пасунуўся к палацям, калі сеў на край, сказаў Міканору: – І ты не вельмі –
на абразы. Не намі заведзено… (І.Мележ). Мадэль эліптычнага сказа ў
такім выпадку змяшчае наступныя кампаненты: адрасант – прэдыкат –
адрасат – спосаб.
Паказчыкам семантыкі ў эліптычных сказах са значэннем маўленчых
працэсаў можа выступаць і каўзатыў, што ўказвае на прычыну
ажыццяўлення маўленчай дзейнасці: Пра Аўласа, відаць, нехта са зла
(А.Макаёнак); Як што за язык цягне мяне, каб цябе зачапіць! Але ты не
сярдзіся! Я на цябе – не ад зла (І.Мележ); Не са зла мы табе… І ён – з
дабра (І.Мележ). Мадэль эліптычнага сказа ў такім выпадку будзе
змяшчаць наступныя кампаненты: адрасант – прэдыкат – адрасат –
каўзатыў. Адрасант у падобных сказах можа выражацца імпліцытна:
Сябе – за найгоркі з грахоў, / Дарогу – за ўпартасць і муку…/ У скрусе
няма берагоў – / Ні ўдзень, ні ўначы, ні ў дакуку (Т.Бондар).
Эліптычныя сказы з семантыкай маўленчых працэсаў таксама не
часта сустракаюцца ў беларускай мове. Гэта абумоўлена тым, што
дэліберат мае шырокія спалучальныя магчымасці. Кампаненты тыпу пра
цябе, аб табе могуць спалучацца з дзеясловамі розных лексікасемантычных класаў – гаварыць, думаць, клапаціцца і інш. Таму ў сказе
павінны быць і іншыя сродкі, што канкрэтызуюць семантыку
эліпсаванага дзеяслова і ствараюць базу, неабходную для рэалізацыі
адпаведнай семантыкі.
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Шавель В.М. (Баранавічы, БарДУ)
ПРАБЛЕМЫ СТЫЛІСТЫЧНАГА РАЗМЕЖАВАННЯ ЛЕКСІКІ
Ў СЛОЎНІКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
Сацыяльная абумоўленасць, грамадская і навуковая значнасць
слоўнікаў ставіць перад лексікографамі задачу пастаяннага
ўдасканалення прыёмаў і метадаў лексікаграфічнай работы, што
немагчыма без асвятлення звязаных з ёю асноўных тэарэтычных і
практычных праблем: праблем, звязаных з вызначэннем ролі слоўнікаў у
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сучасным свеце, іх значэння для даследавання мовы і тэарэтычнага
мовазнаўства; пытанняў агульнай тэорыі лексікаграфіі, якія ўключаюць у
сябе такія аспекты вывучэння, як суадносіны лексікаграфіі з
лексікалогіяй і другімі лінгвістычнымі дысцыплінамі, лексікасемантычная сістэма мовы і яе адлюстраванне ў слоўніках розных тыпаў,
нарматыўнасць у тлумачальным слоўніку, суадносіны паняццяў
літаратурнай мовы і слоўніка. Важнымі з’яўляюцца і многія праблемы,
якія датычацца прынцыпаў пабудовы слоўнікаў розных тыпаў:
фарміраванне слоўніка, структуры слоўніка, пабудова слоўнікавага
артыкула, раскрыццё значэнняў слова, характарыстыка асаблівасцей
ужывання слова; распрацоўка прынцыпаў апісання слоў розных лексікаграматычных класаў і інш. [7, с. 31].
Фундаментальныя даследаванні па тэорыі лексікаграфіі апошніх 30 –
40 гг. (Д.М.Шмялёў, Ю.М.Каравулаў, В.Г.Гак, П.М.Дзянісаў,
Я.Ф.Пятрышчава, М.Р.Суднік, В.К.Шчэрбін, М.Ф.Гуліцкі і інш.) пакуль
яшчэ не аб’яднаны адной ідэяй, тым не менш даюць цэласнае ўяўленне
пра асаблівасці, метады і прыёмы падачы моўнага матэрыялу ў
лексікаграфічных выданнях.
У сучасных даследаваннях усё часцей выказваюцца меркаванні
адносна таго, што стылістычныя з’явы мовы немагчыма фармалізаваць і
мадэліраваць. Канстатуючы гэты факт, І.Р.Гальперын спасылаецца на
амерыканскіх лінгвістаў і логікаў, якія ўвялі ў лінгвастылістыку паняцці
“размытасць”, “няпэўнасць”. Шматлікія работы па стылістыцы,
адлюстроўваючы тэарэтычныя разыходжанні даследчыкаў, нярэдка
ўносяць тэрміналагічную і класіфікацыйную неўпарадкаванасць ў
слоўнікавую справу і пазбаўляюць яе надзейных арыенціраў [5, c. 84].
Тэрміналагічны апарат стылістыкі павінен валодаць той жа
пазнавальнай глыбінёй і аналітычнай сістэмай, якія неабходны для
пранікнення ў сутнасць любых моўных з’яў і працэсаў. У многіх
даследаваннях (Ю.Д.Апрэсян, Г.М.Склярэўская, В.А.Ляшчынская і інш.)
падкрэсліваецца характэрная для тэрміналогіі рыса – сістэмнасць. Аднак
прынцып сістэмнасці ў межах стылістыкі не на ўсіх узроўнях
праяўляецца дакладна і паслядоўна.
Розныя думкі выказваюцца адносна зместу паняцця “функцыянальны
стыль”, адносна прынцыпаў класіфікацыі і колькасці стыляў, адносна
месца мастацкага стылю ў сістэме стыляў літаратурнай мовы. Спрэчным
з’яўляецца і пытанне аб суадноснасці стыляў мовы і маўлення з формамі
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мовы і маўлення. Супастаўляючы і проціпастаўляючы вусна-размоўную
і пісьмова-кніжную формы маўлення, адны даследчыкі вылучаюць пару
“пісьмовае маўленне” – “размоўнае маўленне” (В.У.Вінаградаў,
Н.Ю.Шведава), другія – пару “пісьмовае маўленне” – “вуснае маўленне”
(Л.У.Шчэрба, Л.А.Булахоўскі, І.Р.Гальперын); трэція (А.М.Гвоздзеў,
Р.А.Будагаў і інш.) разгладаюць гэтае проціпастаўленне ў плане
стылістыкі і вылучаюць адпаведна “пісьмовы стыль” і “вусны стыль”.
У тэарэтычнай стылістыцы не выпрацаваны агульнапрынятыя
крытэрыі стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі. Па меркаванні
Я.Ф.Пятрышчавай, для слоўнікавых стылістычных кваліфікацый
дастатковай асновай можа служыць інтуіцыя лексікографа [3, с. 11].
Палажэнне аб інтуітыўным прынцыпе стылістычных ацэнак мае ў
лінгвістычнай літаратуры і сваю аргументацыю, аснову якой складае
меркаванне П.М.Дзянісава пра грамадскае прызнанне дакладнасці і нават
беспамылковасці моўнага чуцця лексікографа [1, c. 61].
Падкрэсліваючы важнасць інтуіцыі ў рабоце лексіколага і
лексікографа, Г.М.Склярэўскай лічыць, што інтуіцыя як метад
стылістычных кваліфікацый не можа забяспечыць адзінства і
паслядоўнасць слоўнікавых памет. У гэтым пераконвае практыка
складання слоўнікаў, асабліва шматтомных, якія ствараюцца вялікімі
калектывамі лексікографаў. Прызнанне і тэарэтычнае абгрунтаванне
інтуітыўнага метаду ставіць пад сумненне асноўны прынцып любога
слоўніка – прынцып уніфікацыі і стандартызацыі [5, c. 91].
Намаганні лексікографаў пераадолець інтуітыўны падыход да
стылістычных праблем ідуць у двух кірунках. Першы – эмпірычны – гэта
пошукі фармальных прымет (слоўваўтваральных мадэляў, характэрных
тыпаў пераносных значэнняў і г.д.), якія маглі б служыць асновай для
размеркавання стылістычна маркіраваных слоў па адпаведных разрадах.
Другі – тэарэтычны – зварот да дасягненняў сучасных стылістычных
даследаванняў. Аднак адносіны паміж тэарэтычнай стылістыкай і
лексікаграфічнай практыкай носяць складаны характар [3, с. 12].
Падчас вучоныя падаюць розныя па складзе і характары спісы
стыляў, якія не могуць быць зведзены ў адзіную агульнапрызнаную
сістэму. “Антыкласіфікацыя” стыляў праяўляецца таксама ў тым, што
няма яснасці і адзінства ў разуменні сутнасці і права на існаванне
асобных стыляў [6, с. 48 – 49].
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Па-рознаму вырашаецца пытанне пра месца мастацкага стылю ў
сістэме функцыянальных стыляў. Адны даследчыкі (В.У.Вінаградаў,
Р.А.Будагаў, М.М.Кожына і інш.) уключаюць яго ў сістэму
функцыянальных
стыляў.
Другія навукоўцы
(Л.Ю.Максімаў,
Н.А.Мяшчэрскі, М.М.Шанскі, Д.М.Шмялёў) сярод функцыянальных
стыляў не называюць мастацкага, вылучаюць такую моўную катэгорыю,
як мова мастацкай літаратуры, і аргументуюць гэта наступным: 1) мова
мастацкай літаратуры не ўваходзіць у паняцце літаратурнай мовы; 2)
стылю мастацкай літаратуры ўласціва незамкнёнасць: у яго ўключаюцца
сродкі іншых функцыянальных стыляў; 3) мастацкі стыль выконвае
асаблівую, эстэтычную функцыю, якая выражаецца ў даволі
спецыфічным адборы моўных сродкаў [4, с. 33].
Ствараецца парадаксальнае становішча: пры адным і тым жа аб’екце
даследавання (сучасная літаратурная мова) і адным метадзе
(функцыянальны) няма адзінай карціны функцыянальна-стылістычнага
стану мовы [5, с. 93].
Зварот лексікографаў да тэарэтычнай стылістыкі ўскладняецца тым,
што існуюць некаторыя аб’ектыўныя несупадзенні паміж тэорыяй і
слоўнікавай практыкай. У прыватнасці, у тэорыі атрымала прызнанне
палажэнне, у адпаведнасці з якім у стылістычнай дыферэнцыяцыі мовы
вызначальным з’яўляецца сацыяльны фактар [6, c. 97]. У слоўніку ж
актуальныя і значымыя, акрамя сацыяльнага, яшчэ два фактары – часавы
і прасторавы.
Важнай праблемай з’яўляецца і тое, што не заўсёды могуць быць
выяўлены прамыя адпаведнасці паміж колам маркіраванай лексікі і тым
ці іншым стылем. Адпаведнасцей мала: размоўны стыль – памета ‘разм.’,
навуковы стыль – памета ‘спец.’, афіцыйна-дзелавы стыль – памета
‘афіц’. Па сведчанні П.М.Дзянісава, не ўдалося звязаць з якой-небудзь
пэўнай паметай публіцыстычны стыль, стыль мастацкай літаратуры [1].
З другога боку, у сучаснай беларускай літаратурнай мове няма кніжнага
стылю, але несумненнае існаванне кніжнай лексікі.
Параўнальны і супастаўляльны аналіз дзеючых слоўнікаў розных
тыпаў паказвае, што адсутнічае адзінства ў колькасці і форме падачы
стылістычных памет. Разыходжанні назіраюцца не толькі ў слоўніках
розных тыпаў, але і ў слоўніках аднатыпных. Не супадае стылістычная
характарыстыка адных і тых жа слоў у розных слоўніках.
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Прычына такіх несупадзенняў тлумачыцца як аб’ектыўнымі, так і
суб’ектыўнымі фактарамі. Да аб’ектыўных Э.В.Кузняцова адносіць
дыфузнасць, узаемапранікненне асобных кампанентаў канатацыі і
стылістычных характарыстык, іх гістарычную зменлівасць. Суб’ектыўны
фактар, які абцяжарвае адназначную кваліфікацыю спецыфічнай лексікі,
звязаны з тым, што не распрацаваны і не ўкаранёныя спецыяльныя
методыкі, з дапамогай якіх можна было б з дастатковай аб’ектыўнасцю
характарызаваць экспрэсіўна-стылістычны статус слова. Па меркаванні
вучоных, найбольш перспектыўнымі тут з’яўляюцца псіхалінгвітычныя
методыкі, падмацаваныя прыёмамі матэматычнай статыстыкі [2].
Аналіз стылістычных памет у слоўніках павінен прывесці да
ўдакладнення сістэм гэтых памет, да ўстанаўлення магчымасцей
адлюстравання ў слоўніках змен у стылістычнай афарбоўцы слоў.
Зварот да традыцый, апора на папярэдні вопыт, якім бы багатым ён ні
быў, не можа забяспечыць усіх умоў для стварэння слоўнікаў, якія
адказваюць запытам сучаснасці. Для гэтага неабходны ўлік сучасных
тэндэнцый у развіцці мовы і апора на дасягненні тэарэтычнай
распрацоўкі спецыфікі і асаблівасцей стылістычнага размежавання
лексікі да часу стварэння слоўніка.
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Якушава А.М. (Мінск, ІМіЛ НАН Беларусі)
СТРУКТУРА ТЭМПАРАЛЬНАГА ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАГА
ПОЛЯ (НА МАТЭРЫЯЛЕ МАСТАЦКІХ ТВОРАЎ)
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Палявы падыход да моўных з’яў адпавядае прыродным умовам
моўных зносін, калі граматычныя і лексічныя сродкі выкарыстоўваюцца
ў іх непарыўнай сувязі.
Разнастайныя сродкі лексічнага ўзроўню звязаны паміж сабой не
выпадковымі адносінамі, а адносінамі, якія дазваляюць устанавіць
пэўныя заканамернасці. Сукупнасць сродкаў, што ўзаемадзейнічаюць
паміж сабой, утварае сістэму – лексіка-семантычнае поле. Структура
поля вызначаецца на аснове агульнасці і розніцы ў лексічнай
спалучальнасці. На думку М.П.Качаргана, “лексічная спалучальнасць –
эфектыўны сродак вычлянення лексіка-семантычных палёў і
даследавання іх структуры” [1, с. 34], паказчык ступені спаянасці цэлага
поля. Спалучальнасць, як і значэнне, з’яўляецца нязменным
спадарожнікам слова. Разам са значэннем і гукавой абалонкай яна
складае якасную акрэсленасць слова, яго адметную характарыстыку.
У межах тэмпаральнага лексіка-семантычнага поля выдзяляецца
лексіка-семантычная група назваў частак сутак і лексіка-семантычная
група назваў пораў года. У групе назваў частак сутак лексічная
спалучальнасць садзейнічае вызначэнню дастаткова складанай
структуры цэнтра, ядром якога з’яўляюцца лексемы дзень і ноч, таму што
яны маюць асаблівыя атрыбутыўныя кампаненты (доўгі, кароткі,
палярны). У сваю чаргу словы раніца, адвячорак, вечар маюць другія
азначэнні, спецыфічныя для іх (звонкая раніца, мудрэйшая раніца,
бадзёры адвячорак, выпускны вечар, універсітэцкі вечар, юбілейны
вечар), што вызначае іх аналагічнае месца ў лексіка-семантычнай групе,
нягледзячы на тое, што з-за агульнасці некаторых атрыбутыўных
кампанентаў слова раніца прымыкае да слова дзень, а вечар да слова ноч,
напрыклад: раніца і дзень гарачая (-ы), сонечная (-ы), хмурная (-ы), ноч і
вечар бяссонная (-ы), позняя(-і).
Назвы частак сутак (ранак, раніца, додніца, дзень, адвячорак, вечар,
прыцемак, ноч) маюць шмат агульнага ў спалучальнасці, гэта значыць
спалучаюцца з аднымі і тымі ж семантычнымі групамі атрыбутыўных
кампанентаў. Спецыфічную для гэтай лексіка-граматычнай групы слоў
спалучальнасць складаюць прыметнікі са значэннем пораў года (асенні,
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зімовы, летні); адрэзку часу (доўгі, цэлы); стану надвор’я (ціхі); святла
(цёмны); прывітальнага звароту (добры); незвычайнага хараства
(дзівосны, цудоўны, чароўны).
З аднаго боку, лексемы дзень і ноч супрацьпастаўляюцца адна адной
як светлая і цёмная частка сутак, а раніца і вечар выступаюць адпаведна
як часткі дня і ночы, з другога боку, спалучальнасць сведчыць пра іх
раўнапраўнае становішча ў лексіка-семантычнай групе (чатырохчленны
падзел).
Структура назваў пораў года, як і назваў частак сутак складаецца з
цэнтра (лета, зіма, вясна, восень). Цэнтр аналізуемай групы таксама мае
двайное чляненне – бінарнае і чатырохчленнае. У цэнтры групы
выдзяляецца ядро, якое складаецца з капуляціўных лексем лета і зіма,
лексемы вясна і восень займаюць другараднае месца ў групе: вясна
разумеецца як пачатак лета, а восень як пераход да зімы. Аб’ектыўна
існуючы экстралінгвістычны фактар (узровень сігматыкі), такі як змена
цяпла і холаду, дыктуе бінарную структуру.
Лексіка-семантычная група назваў пораў года вылучаецца з
тэмпаральнага поля на аснове супадзення спалучальнасці – гэтыя назвы
ўжываюцца ў адных і тых жа сінтаксічных канструкцыях і маюць адны і
тыя ж семантычныя атрыбутыўныя кампаненты. Спецыфічнай для
назваў пораў года з’яўляецца спалучальнасць, якая абазначае стан
надвор’я ў залежнасці ад тэмпературы: халодная восень, халодная вясна,
халодная зіма, лютая зіма, суровая зіма, гарачае лета; ад вільгаці: сухая
вясна, сухое лета; абазначае часавы адрэзак: мінулая зіма, мінулае лета,
леташняя восень; ранняя вясна, ранняя зіма, позняя восень; адзнаку:
сапраўдная зіма, сапраўднае лета.
Лексічная спалучальнасць назваў пораў года мае значнае падабенства
з назвамі частак сутак. Як і назвы частак сутак, яны спалучаюцца з
атрыбутыўнымі кампанентамі, што абазначаюць тэмпературу паветра:
халодная восень, халодная вясна, халодная зіма, халодны дзень, халодная
ноч; гарачае лета, гарачая раніца, гарачы дзень, стан надвор’я:
дажджлівая вясна, дажджлівы дзень; спакойнае лета, спакойная ноч,
адрэзак часу: позняя восень, позні вечар, позняя ноч; цэлая зіма, цэлы
дзень, цэлы вечар, цэлая ноч; мінулая зіма, мінулае лета, мінулая ноч.
Аднак, дыяпазон спалучальнасці з атрыбутыўнымі кампанентамі ў
назваў частак сутак значна шырэй, гэтыя прыметнікі могуць спалучацца
з назвамі пораў года, у той час як назвы пораў года спалучаюцца з
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лексемамі, якія абазначаюць вялікія часавыя прамежкі, напрыклад:
глухая восень, жоўтая восень, залатая восень, леташняя восень; блізкая
зіма, недарэчная зіма; сёлетняе лета. Гэта сведчыць пра інклюзіўнасць
першых і пра іерархічныя ўзаемаадносіны паміж гэтымі групамі.
Абедзве групы маюць цыклічны характар, падобную структуру.
Цыклічнасць назваў пораў года вылучаецца ў спалучальнасці з
атрыбутыўнымі кампанентамі – мінулы, позні, ранні, цэлы. Прыметнікі
позні і ранні сігналізуюць пра парушэнні заканамернага цыклу.
Аднолькавай з’яўляецца асацыяцыя наступлення ночы і зімы з рухам
уніз, а дня і лета – з рухам угору: недарэчная зіма, мінулая ноч, позняя
ноч; бліжэйшы дзень, заўтрашні дзень, наступны дзень, новы дзень,
сёлетняе лета.
Аналіз паказаў, што тэмпаральнае лексіка-семантычнае поле
характарызуецца наяўнасцю сфер, якія адрозніваюцца пастаянствам
складу і выразнай структурнай арганізацыяй. Значэнні слоў вясна, лета,
восень, зіма як і раніца, ранак, додніца, дзень, адвячорак, вечар,
прыцемак, ноч, з аднаго боку, вызначаюцца ўнутрыпарадыгматычнымі
адносінамі, гэта значыць павінны разглядацца як суадносныя. У той жа
час семантыка гэтых слоў абцяжарана прыметамі, якія характарызуюць
кожнае з іх як абазначэнне пэўнай з’явы знешнемоўнай рэчаіснасці, праз
што магчыма розная інтэрпрэтацыя значэнняў гэтых слоў у мове.
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Мова і сродкі масавай камунікацыі.
Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту


Бабіч Ю.М. (Віцебск, ВДУ)
ЛЕКСІЧНЫЯ ІНАВАЦЫІ Ў БЕЛАРУСКІХ МЕДЫЯХ:
НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНЫ КАМПАНЕНТ
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Лексічны ўзровень мовы як найбольш рухомы зведвае пастаянныя
змены. Пэўныя словы выходзяць з актыўнага ўжытку, бо перастаюць
быць актуальнымі тыя рэаліі, якія яны абазначаюць. І, наадварот, з усё
больш хуткім тэхнічным развіццём грамадства паўстае патрэба ў
намінацыі новых прадметаў, з’яў, працэсаў. Тут дастаткова прыгадаць
лексіку, што абслугоўвае сферу камп’ютарных тэхналогій і трывала
замацавалася ў мове ў апошнія пятнаццаць-дваццаць гадоў: файл, сайт,
электронная пошта (скрынка), спам, сервер і г.д. Звычайна гэта
англіцызмы, асвоеныя ў той ці іншай ступені нашай мовай. Разам з тым
зараз у беларускай мове актыўна выкарыстоўваецца вялікая група лексікі
з выразнай нацыянальнай адметнасцю. Гэта словы, якія паводле
паходжання з’яўляюцца ўласнабеларускімі або лексічныя адзінкі, добра
асіміляваныя мовай. Іх унутраная форма, як правіла, выразна
адлюстроўвае нацыянальна-культурны кампанент, што бачыцца
надзвычай важным чыннікам. Як казаў А.А.Рэфармацкі, “мова звязана з
культурай і не можа існаваць па-за культурай, як і культура не можа
існаваць па-за мовай”. Інакш кажучы, культура непасрэдна выражана ў
мове. Гэта набывае асаблівае значэнне ў сітуацыі білінгвізму ў Беларусі,
дзе галоўную ролю ў камунікацыі выконвае пакуль руская мова.
“Бяздумнае пазычанне, неапраўданае набліжэнне да ўсесаюзнага
стандарту вяло да разбурэння беларускай нацыянальнай мовы, –
заўважае П.У.Сцяцко, разглядаючы вынікі развіцця нашай мовы ў
савецкі перыяд [1, c. 6]. У сваю чаргу прыгадаем меркаванне акад.
Л.У.Шчэрбы, што “кожны культурны народ павінен сачыць за зменамі ў
слоўніку сваёй мовы. Галоўным чынам праца гэтая павінна складацца з
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прагляду ўсёй нядаўна выдадзенай літаратуры і выбару з яе ўсіх новых
слоў і словаўжыванняў” [2, c. 75]. Тады будуць успрымацца як звыклыя і
натуральныя многія адметныя лексемы, што пакуль яшчэ захоўваюць
адценне навізны.
Багаты матэрыял у гэтым сэнсе даюць нашы медыі – сродкі масавай
інфармацыі. Падаецца асабліва важным аналіз неалогіі ў друкаваных
медыях, бо менавіта яны дазваляюць паслядоўна фіксаваць усе
наватворы, меркаваць пра іх частотнасць, рэгулярнасць і уплыў на
лексічны ўзровень у цэлым. Газетная публіцыстыка як найбольш
мабільная моўная сфера дае магчымасць ахарактарызаваць сучасную
моўную сітуацыю, бо друк надзвычай хутка рэагуе на змяненні, што
назіраюцца ў розных галінах жыцця.
Можна беспамылкова сцвярджаць, што ўвага да нацыянальнакультурных асаблівасцяў слова, асэнсаванне тых моўных фактаў, якія
з’яўляюцца сёння найбольш паказальнымі, у нейкім сэнсе нацыянальна і
культурна маркіраванымі спрыяе павышэнню цікавасці грамадства да
беларускай мовы, пашырае кругагляд, актывізуе пэўныя кагнітыўныя,
ментальныя ўстаноўкі.
Так, напрыклад, апошнія дваццаць гадоў у мове выкарыстоўваецца
назоўнік лецішча са значэннем “загарадны дом для летняга адпачынку
гараджан”. Слова надзвычай красамоўна перадае сутнасць з’явы,
утрымліваючы галоўную матывацыйную прымету непасрэдна ў корані,
таму замяняць яго на фармальны сінонім дача недарэчы. Тым больш што
характэрная беларуская лексема даўно ўжываецца ў сродках масавай
інфармацыі. Тут і далей у якасці ілюстрацый возьмем прыклады з
айчынных друкаваных медыяў за 2010 г.: У гэтых дамах гаспадароў
даўно ўжо не было, а дзеці выкарыстоўвалі бацькоўскія хаты як
лецішчы (“Звязда”, 5 сакавіка); У Бабруйскім раёне ў вёсцы Ізюмава
абрабавалі лецішча (“Звязда”, 7 красавіка). Пакуль, праўда, у мове няма
аднаслоўнага сіноніма да назоўніка дачнік, таму зараз гавораць гаспадар
лецішча.
Замест лексемы прахожы варта ўжываць значна больш нацыянальна
адметны назоўнік мінак – “чалавек, які праходзіць міма, мінае”:
Змяркалася, калі мінак з берага Дняпра заўважыў пасярод ракі
чалавека…(“Звязда”, 5 сакавіка); Каля “Дома мод” чыталі свае вершы
выпадковым мінакам Вера Бурлак і Віктар Жыбуль (“Наша ніва”, 2
чэрвеня).
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Побач з назоўнікамі ўрач і бальніца апошнім часам усё часцей
ужываюцца словы лекар і лякарня. Тут важна ўсвядоміць, што лякарня –
гэта месца, дзе лечаць, і менавіта гэта значэнне павінна быць
цэнтральным, ядзерным, а не перыферыйным. Пры параўнанні з
адпаведнай калькаванай лексемай бальніца, якая матывуецца дзеясловам
балець, выразна выяўляецца розніца ў ментальных устаноўках, яскрава
адлюстроўваецца кагнітыўная адметнасць уласнабеларускіх назоўнікаў:
Лекары зафіксавалі ў Рыгора Барадуліна пнеўманію з ацёкам лёгкіх…
Сёння паэту крыху лепш – у лякарні ім апякуюцца вельмі пільна
(“Звязда”, 24 лютага); – Ушачы – гэта мае асноўныя лекі,– прызнаўся
нам Барадулін у садзе ля роднай хаты. – Бо ўсе пігулкі, усе адлечванні ў
лякарні – гэта ўсё драбяза (“Звязда”, 24 ліпеня). Апелятыў лякарня
выклікае ў свядомасці чалавека зусім іншыя асацыяцыі, чым слова
бальніца, настройвае на аптымістычны лад, стварае станоўчы эмацыйны
фон. Да таго ж апошні мікракантэкст утрымлівае адразу тры знакавыя
аднакаранёвыя лексемы – лекі, адлечванні, лякарня, – што дае моцны
стылістычны эфект.
Цалкам адпавядае словаўтваральным нормам нашай мовы слова
напой, зафіксаванае яшчэ ў “Слоўніку беларускай мовы” Івана Насовіча
(1870 г.). Мы маем і іншыя лексемы, утвораныя паводле такой жа мадэлі:
настой, вадапой, сырадой. Таму не варта ўводзіць у кантэкст назоўнік
напітак, а трэба аддаваць перавагу ўласнамоўнай форме: Нават
аднаразовае ўжыванне соку буракоў прыводзіць да прыкметнага
зніжэння крывянога ціску ўжо праз гадзіну пасля прыёму напою
(“Звязда”, 6 сакавіка); Зялёная і чорная гарбата з лімонам – таксама
напой з шэрагу абавязковых (“Наша ніва”, 11 жніўня). Больш за тое.
Ёсць пэўныя сумненні адносна мэтазгоднасці ўжывання ў літаратурнай
мове дзеепрыметніка газіраваны ў спалучэнні са згаданым назоўнікам.
Як вядома, дзеясловы з суфіксамі -ір, -іра, -ірава ўжываюцца ў
беларускай мове абмежавана. Перавагу варта аддаваць формам з
суфіксамі -ава, -ява. Гэта знайшло сваё адлюстраванне на старонках
перыядычнага друку: У лідары спажывецкага попыту даўно вырваліся
газаваныя напоі, сокі, нектары… Каву, гарбату і газаваныя напоі
іранскія медыкі рэкамендуюць зусім выключыць з рацыёну (“Звязда”, 20
мая). Падобнае ўтварэнне поўнасцю адпавядае беларускай
дэрывацыйнай мадэлі і мае выразную матывацыйную базу: вада,
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апрацаваная газам, а не, напрыклад, газірам. Праўда, пакуль застаецца
нязменным ва ўжыванні назоўнік газіроўка.
Замест не вельмі лагічнага ўтварэння лагер – са значэннем “месца
летняга адпачынку дзяцей, моладзі” – неабходна ўжываць назоўнік
летнік, што даўно і практыкуецца свядомымі носьбітамі мовы. Акрамя
чыста лінгвістычных нюансаў, заўважым, гэта паняцце выклікае
неадназначную трактоўку ў людзей старэйшага пакалення, калі
захоўваецца асацыяцыя з трагічным мінулым, са сталінскім часам. А
слова летнік пазбаўлена негатыўнай сімволікі. Прыгадаем загалоўкі: У
летнікі – без чэргаў ( “Звязда”, 2 лютага); Пуцёўкі ў летнікі сталіцы
сёлета не дэфіцыт (“Звязда”, 13 мая); Валанцёрскі летнік на
Браслаўшчыне (“Наша ніва”, 21 ліпеня).
На наш погляд, надзвычай красамоўным і багатым у
культуралагічным плане з’яўляецца прыметнік адмысловы, які ў
залежнасці ад кантэксту можа выражаць значэнні “своеасаблівы,
адметны, непаўторны, спецыяльны, цудоўны, выдатны”. У сучаснай
моўнай практыцы гэта слова выкарыстоўваецца нерэгулярна, замяняецца
на безаблічныя часам сінонімы. Між тым і ў класічных творах мастацкай
літаратуры згаданы прыметнік дастаткова прадуктыўны: Палескае неба
мае свае адмысловыя найтанчэйшыя адценні (Кузьма Чорны); Рыбак
быў дзядзька наш Антоні, / Як і работнік, адмысловы (Якуб Колас).
Таму ўсё больш частае ўжыванне гэтай лексемы на старонках медыяў
выглядае абсалютна натуральным: Сапраўдны хлебапёк здолее зрабіць і
духмяны бохан, і адмысловы твор кандытарскага мастацтва (“Звязда”,
27 красавіка); У польскіх консульствах у Брэсце і Гродне і ў амбасадзе ў
Мінску будуць створаны адмысловыя выбарчыя ўчасткі для галасавання
(“Народная воля”, 15 – 17 чэрвеня). Бачна, што ў першым кантэксце
прыметнікам рэалізуецца значэнне “цудоўны, выдатны”, а ў другім –
“спецыяльны”. Варта заўважыць, што ў мове даўно існуе і назоўнік
адмысловец са значэннем спецыяліст: Адмыслоўцы прадракаюць
Афганістану будучыню “літыевай Саудаўскай Аравіі” (“Звязда”, 15
чэрвеня); – Беларусы хутка асвойваюць новыя тэхналогіі, – хваліліся
адмыслоўцы (“Наша ніва”, 25 жніўня).
На працягу апошніх дзесяці гадоў у беларускую мову арганічна
ўвайшоў асабовы назоўнік гулец, які сінанімічны пакуль больш
распаўсюджанаму ігрок і ўжываецца паралельна з ім. Між тым апелятыў
ігрок матывуецца дзеясловам іграць. У нашай мове гэты дзеяслоў
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выкарыстоўваецца разам з назвамі музычных інструментаў: іграць на
скрыпцы, на гітары, на раялі. Што ж да відаў спорту, то заўсёды
лічылася нарматыўнай лексема гуляць. Менавіта на яе базе і ўтвораны
суфіксальным спосабам назоўнік гулец, які мае выразную нацыянальную
адметнасць і дастаткова прадуктыўна ўжо функцыянуе ў мове: Гульцы
нацыянальнай зборнай набылі для анкацэнтра настольны хакей
(“Звязда”, 24 красавіка); Вялікі гулец (Марадона.– Ю.Б.) працягваў гнуць
сваю лінію (“Наша ніва”, 23 чэрвеня).
Неадменным рэчавым атрыбутам, бадай, кожнага школьніка
з’яўляецца рукзак. Але зараз у нашай мове ўсё часцей ужываецца іншае
слова для абазначэння гэтага прадмета – заплечнік. Матывацыя дадзенага
назоўніка надзвычай празрыстая: тое, што носяць за плячыма. Сфера яго
выкарыстання няўхільна пашыраецца, і паступова выцясняе слова
рукзак: Заплечнік – важная рэч для школьніка (“Веснік Глыбоччыны”,
11 жніўня); На сумках і заплечніках абавязкова павінны прысутнічаць
святлоадбівальныя элементы (“Звязда”, 31 сакавіка).
За апошнія гады ў беларускай мове трывала замацавалася вялікая
група і іншай нацыянальна адметнай лексікі, якая валодае багатым
нацыянальна-культурным і кагнітыўным патэнцыялам, адлюстроўвае
імкненне захаваць уласнамоўныя рэсурсы, пазбегнуць асобных, не
ўласцівых мове ўтварэнняў. Адзначым, у прыватнасці, назоўнікі імпрэза
(мерапрыемства), ходнік (тратуар), сеціва (інтэрнэт), небасяг (небаскроб),
выбухоўка (узрыўчатка), парэшткі (астанкі), закладнік (заложнік), уцякач
(бежанец), шараговы (радавы), заўзятар (балельшчык), шапік (кіёск),
інтэрнаўт (карыстальнік інтэрнэта) і г.д. Практычна ўсе названыя
лексемы фіксуюцца ў “Слоўніку новых слоў беларускай мовы” Вікторыі
Уласевіч і Наталлі Даўгулевіч, выдадзеным у 2009 г. Гэта значыць, што
новыя лексічныя адзінкі па сутнасці сталі фактам літаратурнай мовы і
актыўна пашыраюць сферу свайго ўжывання. Іх вялікі нацыянальнакультурны патэнцыял дазваляе кожнаму чалавеку не толькі ўзбагаціць
уласны лексічны запас, але і прымушае па-іншаму паглядзець на
звыклыя рэчы, на мову, на культуру ўвогуле.
Літаратура
1. Сцяцко, П. Культура мовы / П.Сцяцко. – Мінск, 2002.
2. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В.Щерба. – Ленинград,
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ФУНКЦЫІ ІНДЫВІДУАЛЬНА-АЎТАРСКІХ ПРЫМЕТНІКАЎКАМПАЗІТАЎ У АПАВЯДАННЯХ МІХАСЯ ЗАРЭЦКАГА
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У творчасці Міхася Зарэцкага шырока прадстаўлены складаныя
прыметнікі. Іх ужыванне як сродку стварэння мастацкага цэлага –
сведчанне багатых магчымасцей беларускай моўнай сістэмы. Аднак,
бясспрэчна, індывідуальна-аўтарскі статус складаных прыметнікаў
найперш дае падставу меркаваць пра ўласныя мастацкія знаходкі,
неад’емныя элементы стылю пісьменніка, увасобленыя ў наватарскім
“словасудакрананні”, “прыкметатворчасці”.
Кожны самастойны член сказа ўяўляе сабой семантычны цэнтр,
“сарцавіну”, дзе скандэнсавана інфармацыя, дастасаваная да галоўнай
думкі (на наш погляд, асобны аднародны член сказа і адасоблены член
сказа выступаюць незалежнымі семантычнымі цэнтрамі, у той час як
“унутры” адасобленых канструкцый дзялення на семантычныя цэнтры
няма). Індывідуальна-аўтарскі складаны прыметнік абазначае, як правіла,
“сплаў” адценняў, якія ўступаюць у розныя віды адносін (сінанімічныя,
антанімічныя, параўнальныя, “незалежныя” і інш.) з мэтай стварэння
адзінай, непадзельнай прыкметы, асобнага семантычнага цэнтра. Знайсці
тыя адценні, якія б стварылі непаўторны, мастацкі “сплаў” дзеля адзінай
прыкметы і ёсць аўтарскі ход, адметнасць стылю аўтара. На карысць
“адзінапрыкметнасці” прыметнікаў-кампазітаў сведчаць сінтаксічныя
канструкцыі, у якіх ўжываюцца паўторныя размеркавальныя злучнікі: Ён
у замяшанні глядзеў на паперку і ўсміхаўся нейкай невыразнай усмешкай:
ні то вінаватай, ні то дабрадушна-пагадлівай [2, с. 429].
Складаныя прыметнікі – увасабленне мастацкіх пошукаў аўтара, які
найперш “сканцэнтраваны” вакол унутраных перажыванняў герояў,
філасофскіх роздумаў, пейзажных замалёвак, лірычных адступленняў
(“Мар’я”, “Бель”, “На маладое”, “Дзіўная”, “Кветка пажоўклая” і інш.).
Некадыфікаваныя складаныя ад’ектыўныя словы набіраюць моц тады,
калі пісьменнік прыпыняецца ў роздуме ў пошуках прыкметы з
адценнем ірэальнасці. Так, лірычнае адступленне філасофскага кірунку,
прысвечанае восені – пары адцвітання прыроды і жыцця чалавека
(“Мар’я”), уключае 155 слоў, выражаных самастойнымі часцінамі мовы,
сярод якіх працэнт індывідуальна-аўтарскіх прыметнікаў-кампазітаў
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роўны 5,8: … Хіба мала хараства ў гэтым адцвітанні душы, у гэтым
сумна-пакорным развітанні з уцехамі, забавамі маладосці? Хіба не
прыгожы гэтыя астатнія абуджэнні паволі засынаючага сэрца, гэтыя
астатнія гулліва-радасныя выбухі заміраючага жыцця, гэтыя
астатнія запозненыя асеннія кветкі? І хто можа забараніць любіць
цябе, чароўна-смутная восень чалавечага жыцця!.. [2, с. 75] Насычаны
некадыфікаванымі складанымі прыметнікамі і лірычны абразок “Пела
вясна”: … Песню ліла непазбыўна-жывучую, смелую, гордую песню.
<…> Гарнула цудоўным размахам пудліва-слухмянае сэрца… <…> І
цалавала ўсё чыста салодка-пякучым праменнем [2, с. 288]. У
наватарскім па форме апавяданні “42 дакументы” адзіны прыметніккампазіт ужыты пры ілюстрацыі асабістых дзённікавых запісаў
Гроцкага: Час не такі, каб раставаць у блакітна-ружовай чмуце
розных “перажыванняў” [2, с. 279]. Складаныя прыметнікі рэдка
ўплятаюцца ў мастацкую тканіну твора, насычанага дыялогамі,
іранічным падтэкстам, “хуткасным”, вострым сюжэтам (“Як гэта часам
трапляецца”, “Бацькаў сын”, “Як Настулька камсамолкай зрабілася”,
“Пра дзеда Альпіна”, “Парася” і інш.).
Носьбіты прыкмет, неаднаразова абраныя М.Зарэцкім, найперш
патрабуюць ужывання прыметнікаў-кампазітаў, якія абазначаюць
псіхічны, нематэрыялізаваны, суб’ектыўны свет чалавека, што
пацвярджае багаты ўнутраны патэнцыял гэтых утварэнняў, здольных
надаць матэрыяльную слоўна-гукавую абалонку амаль няўлоўным,
рэальна-ірэальным характарыстыкам. Так, погляд герояў Зарэцкагаапавядальніка зведаў 12 “сплаваў” прыкмет. Прывядзем некаторыя з іх:
Яна быццам злавалася, кідала на яго прытворна-сярдзіты погляд [2, с.
191]; Упяўся палахліва-ўстрывожаным поглядам [2, с. 224]; …Яго
радасна-здаволены погляд на момант спаткаўся з панурым поглядам
старшыні [2, с. 49]; Пісар недалужна-п’яным поглядам азірнуўся па
баках [2, с. 48]. Усмешка на старонках апавяданняў М.Зарэцкага не
толькі агнёва-прамяністая [2, с. 76], дабрадушна-пагадлівая [2, с. 429],
ласкава-светлая [2, с. 55], радасна-ўдзячная [2, с. 415] , але і злоснапрагавітая [2, с. 358], недалужна-злосная [2, с. 234], хваравіта-ліслівая
[2, с. 123], хітравата-давольная [2, с. 164]. Прыметнікі-кампазіты
ўжываюцца пры апісанні думак герояў: … Углыблёны ў сябе, варушыў,
перабіраў мякка-маруднымі думкамі мінулае… [2, с. 63]; Ляксандра
прыслухоўваецца да гэтай чароўнай музыкі і плыве ціха-маркотнымі
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думкамі ў мінулае… [2, с. 63]; Калісьці даўней (і цяпер таксама, але ў
думках толькі туманна-цягучых Жвіроўскага-бацькі) было іначай, было
так… [2, с. 305]. Толькі аднойчы аўтар выкарыстоўвае складаны
прыметнік для перадачы колеру, матэрыялізаванай прыкметы вачэй, у
астатніх выпадках вочы адлюстроўваюць унутраны, суб’ектыўны свет
чалавека: … Вадзяніста-блакітныя вочы ў задуменні ўпіраліся ў
падлогу… [2, с. 23]; … Убіраўся ў сваю шкарлупу і выстаўляў напаказ
толькі свае наіўна-сур’ёзныя вочы… [2, с. 51]; … Як толькі ўбачыў яе
ласкавы вясёлы твар, яе шэрыя ўсмешліва-ветлыя вочы, – адразу пачуў
сябе лёгка і вольна… [2, с. 437].
Парадак слоў, як правіла, забяспечвае “самавыяўленне” пэўных
членаў сказа, указвае на іх семантычную нагрузку. Так, узмоцненасць
гучання складаныя прыметнікі набываюць у постпазіцыі ў адносінах да
носьбіта прыкметы: Ужо падыхае магільным холадам, ледзяніць слабае
сэрца прыткненнем рукі свае жудасна-жорсткай [2, с. 381]; І нямала
было такіх кветак, што прыцягнуліся к сонцу Кастрычніка, што
закрасавалі ў ім цветам жывым, пышна-дзейным [2, с. 356]; Кідаюць
хвалі, як трэску, абдаюць сваёй пенай – шалёна-крывавай [2, с. 367].
Пры такім парадку слоў прыметнікі-кампазіты набываюць лагічны
націск, не могуць быць апушчаны, як некаторыя іншыя даданыя члены
сказа, без страты сказам індывідуальна-аўтарскага гучання, інтанацыі. У
постпазіцыі да носьбіта непадзельнай прыкметы ўжыта 20
некадыфікаваных складаных прыметнікаў, што складае 6,9% ад усіх
падобных ад’ектыўных адзінак Зарэцкага-апавядальніка.
Адрывістасць, напружнасць, “завостранасць” мастацкага вобраза
характэрны для сказаў, у якіх М.Зарэцкі свядома ўжывае побач некалькі
прыметнікаў-кампазітаў: І застыгла ў шэра-сталёвым паветры
маўкліва-трывожнае чаканне [2, с. 352]; Нейкую балюча-вострую
звярыную асалоду давала яму гэтае смяротна-напружанае чаканне [2,
с. 447]. Як правіла, такія сказы няўскладненыя з мэтай акцэнтаваць увагу
на
індывідуальна-аўтарскіх
“ускладненнях”,
выражаных
некадыфікаванымі прыметнікамі-кампазітамі. Акрамя таго, складаныя
прыметнікі з’яўляюцца членамі аднаго сказа ў тым выпадку, калі
пісьменнік кіруецца задумай указаць на аднароднасць з дапамогай не
менш “аднародных” аўтарскіх прыёмаў: Паміж чырванашчокіх
апортаў, празрыста-жоўтых антонавак, халодна-бліскучых цітавак
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выраслі скурчаныя ад натугі фігуры Сцёпак, Сёмак, Яськаў, Міхаськаў і
іншых Петрыкавых равеснікаў [2, с. 480].
Некадыфікаваныя складаныя прыметнікі могуць выконваць
узмацняльную
функцыю,
што
забяспечваецца
спецыфікай
кампанентнага складу ад’ектыўнага кампазіта: Жудасным, дзікажудасным – да болю, да пякучых слёз – здалося яму гэтае непамернае
злучэнне маленькай Аленкавай галавы з такім жорсткім нечалавечым
ударам [2, с. 408].
На старонках апавяданняў М.Зарэцкага сустракаецца 7
субстантываваных складаных прыметнікаў: Бразганула, зайскрылася
бурна-гуллівае [2, с. 188]; Я рассыплю прад тваімі вачмі абрыўкі тых
пекных малюнкаў, ты пачуеш непазбыўна-знаёмае, вольнае… [2, с. 397];
А з гэтым разам хлынула цэлае мора даўнага, салодка-шчымлівага [2, с.
299]. Субстантывацыя сведчыць пра багаты намінатыўны патэнцыял
прыметнікаў-кампазітаў, здольных змясціць у сабе ўласцівасці носьбітаў
прыкмет.
У сярэдзіне XІX ст. Хейман Штайнталь, нямецкі вучоны, адзін з
заснавальнікаў лінгвістычнага псіхалагізму, прапануе размежаванне
граматычнага і псіхалагічнага суб’екта і прэдыката. “За ўсімі
граматычнымі, фармальнымі катэгорыямі тояцца псіхалагічныя.
Псіхалагічныя “двайнікі” слова напісанага – правобразы фармальных
катэгорый” [1, с. 35]. Ідэі, думкі, пачуцці Зарэцкага-рамантыка памастацку схаваныя за гукавой абалонкай знойдзенага сярод чужых
свайго ад’ектыўнага слова, бо “думка не выражаецца, а ўдасканальваецца
ў слове” [1, с. 250]. Індывідуальна-аўтарскія прыметнікі-кампазіты
М.Зарэцкага ў пэўнай ступені можна назваць псіхалагічнымі суб’ектамі і
прэдыкатамі, якія змяшчаюць у сабе “дух” сказаў, выступаюць гарантамі
кампазіцыйнага мастацкага цэлага твораў пісьменніка і нярэдка нясуць
на сабе асноўную сэнсавую і вобразную нагрузку.
Літаратура
1. Выготский, Л.С. Мышление и речь / Л.С.Выготский // Психолингвистика в очерках
и извлечениях: хрестоматия. – Москва: ACADEMA, 2003.
2. Зарэцкі, М. Збор твораў: у 4 т. / М.Зарэцкі. – Мінск: Маст. літ., 1989. – Т. 1:
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Гаўрош Н.В., Нямковіч Н.М. (Мінск, БНТУ, БДПУ)
МУЖЧЫНА ПРАЗ ПРЫЗМУ АФАРЫСТЫЧНЫХ ВЫСЛОЎЯЎ
БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ
Але Муж – не той, хто не знаў батагоў,
а той, хто пад імі маўчаў
(У.Караткевіч)
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Афарыстычныя выслоўі звычайна класіфікуюцца згодна з іх
тэматыкай, т.зв. семантыкай. Аднак гэты крытэрый не заўсёды
спрацоўвае. Бывае, нараджаецца такой філасофскай глыбіні формула,
што яе цяжка аднесці да пэўнай тэматычнай падборкі. У такім выпадку
можна гаварыць і пра высокі парог афарызацыі фразы, і пра тое, што
лінгвісты называюць мнагазначнасцю, і пра каэфіцыент аўтарскага
самастойнага ўспрыняцця і адкрыцця рэчаіснасці. Нараджаецца нешта
гарманічнае, яркае, мудрае, акрэсленае так, што простым смяротным
застаецца толькі здзіўляцца: як гэта магло быць?! Такія моўныя формулы
дапамагаюць спасцігаць таямніцы жыцця, разгадваць загадкавае,
знаходзіць схаванае.
Першае, на што хочацца звярнуць увагу чытачоў, гэта тое, што
акрэсліваецца наступным чынам: мужчынскасць, па-мужчынску: Адна
рука ляжыць на зброі, другая лашчыць спелы колас; Вачыма неба мерай,
але зямлёй жыві – і радасная вера народзіцца ў крыві (С.Законнікаў); Век
пражыць – не поле перайсці, а такому падлягаць іспыту: на каменні
зернем прарасці і зняможанаму ўстаць з нябыту (С.Грахоўскі); Ён
маршальскі жэзл не браў у паход, але салдат ён быў выдатны; Не
справа мужчын – страхавацца, хавацца, не справа мужчын – баяцца,
дрыжаць; Самы вялікі мужчынскі наш грэх – грэх супраць жаночай
гордасці (А.Вярцінскі); Ёсць яшчэ ў свеце сейбіты без страху, без гэткіх
хлеба людзям не было б (Л.Геніюш); З веку – княжая слава ў беларускіх
мужчын; З веку – мудрасць князёва ў беларускіх мужчын (В.Аколава);
Не з пацукамі, не з кратамі вяршыні знаюцца – з арламі (В.Жуковіч);
Тых, хто носіць небасхіл у сэрцы, нельга ні ўджаліць, ні забіць
(У.Караткевіч); Хто не любіць волі, – не нашага роду (Янка Купала).
Як бачым, перад намі сталыя, салідныя людзі – праўдалюбы,
мудрацы, Мужы.
Жанчыны заўсёды чакаюць ад мужчын моцы духу, любові,
справядлівасці. Ці такімі ўяўляюць іх сабрацці – пісьменнікі –

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

афарысты? Чытаем: Ад прыроды шпак, а выпендрываецца, як калібры
(Р.Барадулін); Багаты духам той, хто дорыць многа, убогі – хто не
дорыць, а бярэ (А.Звонак); Ваўку не трэба хітраваць вучыцца
(А.Сербантовіч); Добра быць коласам, але шчаслівы той, каму дадзена
быць васільком. Бо нашто каласы, калі няма васількоў? (М.Багдановіч);
І, дзе б ні працавалі вы, любому кідаецца ў вочы, як крэкча цяжкавагавы,
а паражняк – заўжды ляскоча (А.Грачанікаў); Калючы асот – але…
пчала з ім сябруе (А.Разанаў); Лепш быць сляпым або бязногім, чым мець
халодную душу (С.Грахоўскі).
Бязродныя, пустадомкі, шукальнікі шчасця-долі ў чужых краях, тыя,
што забыліся пра свае карані і не адчуваюць повязі з родам, – гэта не пра
сапраўдных мужчын. Аўтары афарыстычных выслоўяў кажуць пра
сыноў, бацькоў, дзядоў… – мужчын у кантэксце роднага так: Але для ўсіх
нязменны запавет – не толькі род цябе ў жыцці ўзвышае, найперш ты
сам узвысіць род павінен (С.Законнікаў); Без каранёў вялікіх не бываць
Вялікім дубу, хоць з пароды й гэтай; Калі крыштальным быў выток –
незамутнёным будзь і вусце (Н.Мацяш); І гонар свой – не трэба нам
благога. І звычай свой па-людску жыць з людзьмі. Дабро сваё, не трэба
нам чужога. І будзе ўсё. Бо з працавітых мы (Л.Геніюш).
Сапраўдны мужчына – чалавек мудры, надзейны, справядлівы,
кемлівы, працавіты (такім, прынамсі, хацелі б бачыць свайго мужчыну
многія жанчыны). Філосафы, яны (мужчыны) павучаць жыццю і іншых,
выказваючы сваё крэда, свае жыццёвыя арыенціры, акрэсліваючы сваё
месца: А можа, і трэба гарэць нам дашчэнту? А можа, і трэба жыць
нам ахвярна? (А.Вярцінскі); А мы ўсё роўна прагнем свята – аж да
апошняе мяжы. І дамагаемся ўпарта, бо дамагацца – значыць жыць!
(Я.Сіпакоў); Другіх не папракай і не вучы, а паспрабуй сябе перамагчы;
Жыві, працуй, усё рабі як след, каб на Радзіме твой свяціўся след
(С.Грахоўскі); Заманліва стаць крылатым, ды, што ні кажы,
распятасць – нязмерна вялікая плата за ззянне душы (Н.Мацяш);
Замест свечкі лепей быць гранатай (М.Танк).
Кажуць, што мужчына і жанчына ніколі не змогуць поўнасцю
зразумець адзін аднаго: яны па прыродзе сваёй нібы з розных планет,
яны інакш арганізаваныя, у іх адрозныя прыярытэты. Таму цікава
прасачыць, як мужчыны – аўтары афарыстычных выслоўяў – спрабуюць
знайсці агульную мову з жанчынай, робяць захады да спасціжэння
жаночай натуры, у рэшце рэшт, якой яны хочуць бачыць жанчыну (маці,

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

каханую, сястру, сяброўку), гэтым самым раскрываючы сваю
мужчынскую сутнасць: Жанчына – сасуд без дна. Дакладней – сусвет
сусветаў. Сам Бог у яго віна наліў, каб натхняць паэтаў; Жанчына –
сасуд без дна для тых, хто душой нямелкі (Э.Акулін); Жанчына –
таямніца з таямніц, пачатак шчасця і трывогі (С.Грахоўскі); Жанчына
– хараства вяршыня. Вяршыня радасці – жанчына (В.Жуковіч); І не па
рангу, не па чыну, калі што-небудзь і цаню – цаню я простую жанчыну,
яе любоў і чысціню! (А.Сербантовіч); Глянуць адчужана зверху ўніз –
святое жаночае права (А.Вярцінскі); Непрыгожых жанчын не бывае,
проста шмат невідушчых мужчын (Г.Бураўкін); Зрываюцца ў бездань
хвіліны са стром пакручастых жыцця – высокае імя Жанчыны вяртае
наноў з небыцця; У шчэбет і посвіст птушыны з далёкіх і блізкіх дарог
высокае імя Жанчыны прыводзіць на родны парог (Э.Зубрыцкі); Хто
плюе на жанчыну – той, нелюдзь, плюе на Радзіму (А.Сыс); Мужы са
скуры лезуць, каб жонкі ўлезлі ў шкуры (Р.Барадулін); Трэба брацца за
тое, што табе пад сілу, і выбіраць тую, якая, ва ўсякім разе, не будзе
перашкаджаць табе рабіць яе шчаслівай (А.Бадак).
Натуральна і зразумела, што ў калекцыі афарызмаў, створаных
нашымі пісьменнікамі, нямала выслоўяў, прысвечаных мужчынам. Тут і
сентэнцыі (выслоўі павучальнага характару), і максімы (выслоўі, што
выражаюць лагічныя або этычныя прынцыпы, нормы паводзін чалавека),
апафегмы (парады, выказаныя ў форме звароту да субяседніка): Барані
арліц ,арлец!; Не тое пярцо, не тое крылцо у сокала, як у голуба (В.
Аколава); Браток, Ямелю не зваляй! Сястра, не зблоць Жанчыны!; Я па
тым цаню суседа, як наклёпана каса (Я. Янішчыц); Інач усё, што
можаш перайначыць, вітай усё, над чым не ўладны ты (Н. Мацяш);
Каго палюбілі аднойчы багі, са статкам той не сальецца (Л. Геніюш);
Лябедзіку, застанься недасяжным, высока шыю белую нясі, не
распускайся птахам нехлямяжым і мяккай булкі з рук ты не прасі!;
Чалавек, што лунае высока, з вышыні не даказвае гарт (Е. Лось).
Такім чынам, калі перачытаць усе рэпрэзентаваныя выслоўі,
складзецца пэўнае ўяўленне пра мужчыну. І дасціпныя, мудрыя выслоўі
дапамогуць раскрыць душу прадстаўнікоў моцнага полу, зразумець іх
настроі, жыццёвыя арыенціры, дапамогуць жанчынам знайсці і
зразумець сваіх спадарожнікаў жыцця. Акрамя таго, афарыстычныя
выслоўі выяўляюць канцэптуальныя адносіны беларускага народа да
мужчыны як чалавека, грамадзяніна, як асновы дзяржавы, сям’і.

Даўбешка Н.П. (Віцебск, ВДУ)
СПЕЦЫФІКА СІНТАКСІЧНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ
ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАЎ АЛЕСЯ ПІСЬМЯНКОВА
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У апошняй кнізе Алеся Пісьмянкова “Думаць вершы…”, акрамя
вершаў і эсэ самога паэта, змешчаны ўспаміны пра аўтара. Сябрылітаратары, гаворачы пра паэзію А.Пісьмянкова, неаднаразова
падкрэсліваюць, што адметнай яе рысай з’яўляецца лаканічнасць, “што
месцамі нагадвае сабой нават пэўную эскізнасць, але эскізнасць гэтая не
штрыхавая, а контурна выразная, асязальная, а таму і атрымліваецца
паэтычны малюнак такім зрокава выразным і пераканальным” [2, с. 168].
Такая асаблівасць стылю выяўляецца ва ўсім: у невялікім памеры
тэкстаў, кароткім радку, часта – асаблівым яго размяшчэнні ў тэксце.
Ёмістасць многіх твораў дасягаецца і іх спецыфічнай сінтаксічнай
арганізацыяй.
Так, А.Пісьмянкоў часта выкарыстоўвае ў вершах намінатыўныя
канструкцыі, у прыватнасці, аднасастаўныя намінатыўныя сказы,
асаблівасцю якіх з’яўляецца тое, што ў іх толькі называюцца прадметы,
з’явы, падзеі, але нічога пра іх не паведамляецца. Як адзначае
Н.В.Гаўрош, намінатыўныя сказы могуць знаходзіцца ў разнастайных
сэнсавых адносінах з кантэкстам: могуць дэталізаваць, раскрываць
папярэдняе апісанне; могуць мець абагульняльны характар, пачынаць
або заканчваць апісанне; могуць канстататаваць наяўнасць дзеяння,
вынік якога паведамляецца ў кантэксце; могуць выражаць прычыну таго,
пра што паведамляецца ў кантэксце, даючы абгрунтаванне папярэдняга
выказвання [1, с. 17]. А.Пісьмянкоў вельмі па-майстэрску ўключае
намінатыўныя сказы ў кантэкст, як, напрыклад, у наступным прыкладзе:
Восеньскі одум бусла. / Каліва светлай самоты. / Ціха ў душы ажыла /
Згаслая / некалі / нота. Срэбра зялёнай травы, / Думных лясоў пазалота.
/ Жораў у небе сівым – / Чыстая / ціхая / нота. / Востры халодны
скавыш. Рэшта апошняй пяшчоты. / Дзякуй, што ты не маўчыш, /
Ціхая / чыстая / нота [4, с. 227]. Па сутнасці, з іх можна скласці асобны
твор – асеннюю пейзажную замалёўку, аднак аўтарскае ўспрыманне
гэтага пейзажу, якое тут выяўляецца словам самота, становіцца поўным
і відавочным толькі ў спалучэнні ўсіх сказаў тэксту. А ў вершы “…І быў
панядзелак…” тэзіс “сягоння падобна на ўчора” паэт раскрывае якраз
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пры дапамозе намінатыўных сказаў ў сярэдзіне тэксту: …І быў
панядзелак. / І будзе аўторак. / І будзе сягоння / падобна на ўчора. / Такое
ж бязвер’е. / Такое ж надвор’е. / Бязмежжа. / Бясснежжа. / Бяззор’е. /
Ну хоць бы сняжынка / ці кволая зорка, / Каб панядзелак / не зблытаць /
з аўторкам [4, с. 189].
Асабліва любіць паэт намінатыўнымі сказамі пачынаць і / або
заканчваць вершы, і ў кожным выпадку гэта сваё: канстатацыя пэўных
фактаў рэчаіснасці, фон для наступнага апісання, абагульненне
сказанага, асобныя дэталі заяўленай у назве тэмы і інш. Так, пачатковы
сказ верша “На Спаса” [3, с. 22] Апошняя ласка / Кароткага лета чытач
можа звязаць і з загалоўкам (характарызуецца пара, на якую прыходзіцца
народнае свята), і з наступным кантэкстам Зноў Спас нас частуе /
Ружовым ранетам, бо ён па-свойму інтрыгуе: а ў чым жа яна, гэтая
апошняя ласка? “Верш, напісаны ў турме” пачынаюць намінатыўныя
сказы, якія характарызуюць месца і час дзеяння: Навасады. / Зіма. / Год
2003-і [3, с. 168]. Гэты прыём аўтар выкарыстоўвае і ў іншых вершах:
Позні вечар. / Старарэчча. / Ледзь улоўныя кругі [4, с. 236]; Восень.
Пагодзіна. Горкі. / Цэдзіць святло маладзік. / Тут па былінных пагорках /
Калісьці Гарэцкі хадзіў [4, с. 72].
Некаторыя вершы характарызуюцца кальцавой кампазіцыяй: адны і
тыя ж намінатыўныя канструкцыі пачынаюць і заканчваюць тэкст. У
гэтых выпадках можна гаварыць, што яны з’яўляюцца адной з ключавых
пазіцый твора: Белы аркуш і сціло. / З ласкі неба / Мне паставіць на
крыло / Верш свой трэба. / Вось ён ціўкнуў птушанём / Зноў над вухам. /
Пазмагацца з вышынёй / Мала духу. / Аж дыханне заняло – / Свет
высозны! / Белы аркуш і сціло. / Я і космас [3, с. 23]. У вершы “Дотык”
тры пачатковыя сказы не паўтараюцца дакладна ў канцы тэксту, аднак
аўтар апелюе да іх у наступных радках: Вясна. Чаромха. Весніцы. / Зямля
з-пад ног сплыла: / Далонь маёй равесніцы / Мне сэрца апякла. / Чаромха
зноў нявесціцца. Нявесцяцца сады. / Свякроўка ўжо равесніца / І я не
малады. / Не спіць мая бяссоніца, / І думкі з ёй не спяць… / І дотык той
мне помніцца, / І весніцы рыпяць [3, с. 16].
Нярэдка намінатыўныя сказы з’яўляюцца своеасаблівым “каркасам”
тэксту, А.Пісьмянкоў будуе твор толькі або пераважна з іх. Такія вершы
незалежна ад іх зместу чытаюцца на адным дыханні і вельмі лёгка
ўспрымаюцца і запамінаюцца, як, напрыклад, верш “Ноч”: Упарты
локан, / І белы локаць, / І шэпт нясмелы, / І вуснаў спеласць, / І вока поўні,
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/ І зорак поўна [4, с. 154]. Паэт удала спалучае ў прыведзеным прыкладзе
структуру сказаў, спосаб іх сувязі паміж сабой, кароткі радок, і створаная
карціна як бы ажывае, становіцца бачнай і чутнай. Увогуле, прыём
ампліфікацыі аднатыпных сінтаксічных канструкцый А. Пісьмянкоў
выкарыстоўвае надзвычай часта, прычым у многіх тэкстах спалучаюцца
сказы розных тыпаў: Бяжым… Імчым… / Метро… Аўто… / Трава
маўчыць / Аб чым? / Шапоча дождж / Пра што? / І я, і ён, і ты, / І тая з
тым, / І з тою той… / Папутнікі / Куды? / Пакутнікі / За што? [4,
с. 226] А ў іншых творах, як, напрыклад, у вершы “Крык”, аўтар
выкарыстоўвае паўтор адных і тых жа сказаў. Гэта адначасова робіць
верш лаканічным і надзвычай экспрэсіўным: Бездарожжа.
Бездарожжа. / Так ісці далей няможна. / Цемень. / Цемень. / Цемень. /
Дзе мы? / Дзе мы? / Дзе мы? [4, с. 239]
Звяртае на сябе ўвагу ў вершах А. Пісьмянкова і яго схільнасць да
выкарыстання неразвітых або маларазвітых сказаў: Гусцее / Змрок, /
Чуйнее / Ціш, / Цішэе / Крок, / Цяжэе / Крыж [3, с. 15]; Пахне мёдам і
ранетам / Васемнаццатае лета. / Конь ласуецца ў атаве, / Жабы ў
Бесядзі картавяць. / Рыбакоў заціхлі крокі, Спіць мястэчка сном
глыбокім [3, с. 32]. У вершы “Акварэль” вельмі арганічна спалучаюцца
будова сказаў, кароткія радкі, іх размяшчэнне ў тэксце, інтанацыйнае
афармленне: Позна. / Пожня. / Голас. / Блізка. / Нізка. / Квола. / Гусі? /
Гуслі? / Вецер? / Думна. / Сумна. / Вечар. [4, с. 157] У некаторых
выпадках паэт выкарыстоўвае простыя развітыя або нават складаныя
сказы, аднак уражанне лаканічнасці ў чытача не знікае. Адбываецца гэта
ў першую чаргу за кошт падзелу вершарада на некалькі вершаваных
радкоў: Па яблыку / выспелі / зоры / І падаюць / з неба, / як з дрэў. /
Здаецца, / што толькі / учора / Я чыстым / каханнем / гарэў. [4, с. 156] У
прыведзеным прыкладзе адметны рытмічны малюнак утвараецца
падзелам чатырох вершарадоў на дванаццаць вершаваных радкоў.
Кожнае слова такім чынам як бы падкрэсліваецца, вылучаецца, і гэта
адначасова стварае ўражанне грунтоўнасці сказанага.
Як мы заўважылі, многія вершы А.Пісьмянкова (цалкам або часткова)
носяць іменны або дзеяслоўны характар – пабудаваны з пераважным
выкарыстаннем пэўных часцін мовы. Выкарыстанне назоўніка і
прыметніка ў такіх творах, на нашу думку, гэта спосаб дэталізаваць
паэтычны аповяд: Нядрэмны ветах / Павіс над домам / На схіле лета /
Над стромай стомы, / Над зжатай нівай, / Над полем ячным, / Над
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сном шчаслівым – / Пшанічна-смачным [4, с. 235], зафіксаваць імгненне,
праз статычнасць з’явы паказаць яе тыповасць: Малюнак знаёмы, /
Балючы і шчыры: / Рабіна на строме, / Рабіна над вірам. / Застыла ў
здранцвенні / Ўдавою пакорнай / У яркім адзенні / Над безданню чорнай. /
Адкуль столькі гора / У бабіным леце, / З сівога фальклору / Ці з новых
трагедый? [4, с. 231], расказаць пра сваё ўспрыманне навакольнай
рэчаіснасці: Словы бываюць розныя, / Ціхія, добрыя, злосныя, /
Сакавітыя, посныя… / Словы бываюць розныя, / Шчымлівыя і
трывожныя, / Як журавы над пожняю. / Словы бываюць розныя, /
Словы бываюць росныя, – / Як у Вялюгіна позняга [4, с. 226].
Насычанасць тэксту дзеясловамі спрыяе яго дынамічнасці, нават
напружанасці, стварае своеасаблівую рытмамелодыку: Вершы могуць
здарацца, / Вершы могуць прысніцца, / Могуць плакаць, смяяцца, /
Крычаць і маліцца. / Вершы могуць забыцца, / У куточак забіцца, /
Замаўчаць, затаіцца, / Каб аднойчы збыцца. [4, с. 243]
Трэба адзначыць, што вершы А.Пісьмянкова надзвычай
эмацыянальныя і ўнутрана, і знешне. Эмацыянальнасць праяўляецца
нават не ў тым, пра што піша аўтар, а ў спосабе выражэння сваіх адносін
да прадмета апісання. Як адзначае А. Марціновіч, матывы паэзіі
А.Пісьмянкова “цалкам традыцыйныя”, аднак напісанае кранае, бярэ за
жывое, бо “не толькі талентам народжана, а і прапушчана праз ягонае
сэрца…” [2, с. 171] Таму і запамінаюцца, становяцца такімі блізкімі
“вёска ў бэзавым вянку”, “над хворай Бацькаўшчынай дождж”,
“самотныя дрэвы ў прастуджаным парку”, “мароз – вясёлы зух”, што
“на праспект абрынуўся”. Важным у стварэнні эмацыянальнага фону
падаецца і тое, што паэт не хавае свайго настрою: “ляжаць нам добра на
траве”, “не чую крылаў за плячыма”, “вось і зноў душу расчуліў”, “я
доўга маўчаў вінавата”, “балюча бывае”, “і стала боязна да крыку, і
стала сорамна да слёз” і інш. Эмацыянальная насычанасць тэкстаў
А.Пісьмянкова яскрава пацвярджаецца іх пунктуацыйным афармленнем.
Яно вельмі выразнае, у вершах шмат клічных і пытальных сказаў,
нярэдка ўжываецца шматкроп’е: Экзотыка. / Эротыка. / Сексшопы / І
наркотыкі. / Бестселеры / І трылеры… / А што рабіць, / Блін, / З
крыламі? / Амерыка? / Амерыка! / А мы жылі / І верылі… [3, с. 49]; Мой
сад у снезе па калена / Над ім і золь, і снегапад… / Табе не холадна,
Алена? / Табе не боязна, Алена? Табе не хочацца назад? [4, с. 77]; Якая
зорная / Цішыня! / Якая зорная / Вышыня! / Якая зорная / Глыбіня! / І я
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сам-насам / З цішынёю / Адзін пад гэтай / Вышынёю, / Адзін прад гэтай /
Глыбінёю… [4, с. 261] Як можна заўважыць, ва ўсіх прыведзеных
прыкладах цяжка назваць якую-небудзь адну вызначальную рысу ў
будове тэкстаў. Усе яны цікавыя тым, што аўтарская думка ўвасоблена ў
па-свойму ідэальную форму, складнікамі якой з’яўляюцца нейкі
канкрэтны тып сказа ці паўтору, інтанацыйны малюнак, знакі прыпынку.
Зразумела, што выдзяляць пэўныя сінтаксічныя канструкцыі або
гаварыць пра сінтаксічныя характарыстыкі ў дачыненні да паэтычных
тэкстаў ў нейкай ступені некарэктна. Паэтычны твор тым і адрозніваецца
ад празаічнага, што ў ім усё вельмі цесна знітавана: думка, слова, гук,
сказ. Разам з тым, заўсёды можна знайсці рысы, якія адрозніваюць
аднаго паэта ад другога. На нашу думку, сінтаксічны лад твораў
А.Пісьмянкова якраз і з’яўляецца адной з адметных рыс яго творчай
манеры. Таму, што почырк паэта вельмі пазнавальны, у немалой ступені
садзейнічаюць выкарыстанне аўтарам некаторых тыпаў сказаў і такіх
сінтаксічных фігур, як паўтор і паралелізм. Яны выконваюць вялікую
ролю ў стварэнні экспрэсіўнасці тэкстаў, робяць іх эмацыянальнымі,
лаканічнымі па форме і ёмістымі па змесце.
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Дзядова А.С., Вінакурава К.С. (Віцебск, ВДУ)
СІМВОЛІКА ПТУШКІ Ў ПАЭТЫЧНЫМ РАДКУ Р.БАРАДУЛІНА
Паэтычны тэкст – унікальны і па-свойму непаўторны спосаб пазнання
свету. Паэзія ўтрымлівае ў сабе мудрасць народа, знітаваную
вершаваным словам. Як адзначае В.А.Маслава, “галоўным захавальнікам
духоўнага багацця народа з’яўляюцца мастацкія тэксты, моўная прастора
якіх адлюстроўвае ўнутраны свет аўтара і асэнсаваны ў яго свядомасці
свет знешні” [3, с. 126]. Даследаванне мастацкай творчасці пісьменнікаў
– неабходная ўмова для спасціжэння карціны свету пэўнай нацыі.
Паэтычная творчасць Р.Барадуліна дае вельмі каштоўны матэрыял для
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рэпрэзентацыі моўнай карціны свету беларускага народа, прадстаўніком
якога ён з’яўляецца.
Для кожнага мастака слова ўласцівы свой “набор” улюбёных
мастацкіх вобразаў. Як паказвае даследаванне паэзіі Р.Барадуліна, для
яго творчасці характэрна шырокае ўвядзенне ў паэтычны кантэкст
вобразаў прыроды – птушак, дрэў, месяца – і наданне ім глыбокага
сэнсавага напаўнення. Так, па нашых падліках, у сваіх вершах аўтар
выкарыстоўвае больш за 30 назваў птушак. Найбольш часта ў яго
ўжываюцца найменні жаўранак, бусел, ластаўка, сарока, крумкач.
Этнакультурная семантыка арнітонімаў разглядаецца ў шэрагу
навуковых артыкулаў А.Л.Садоўскай. У адным з іх даследчыца адзначае:
“Людзі ўспрымаюць птушак праз прызму свайго светабачання, што
грунтуецца на шматвяковых назіраннях, міфапаэтычных і гукавобразных уяўленнях, асацыяцыйным мысленні” [2, с. 68]. У паэзіі
Р.Барадуліна знаходзім рэшткі вераванняў людзей пра перасяленне душ
памерлых продкаў у птушак: У фортку птушка заляцела. / Ці гэта
нейчая душа / Мяне наведаць захацела? [2, т. ІІ, с. 189], а таксама згадка
пра народную прымету, паводле якой сарока прыносіць навіны: А на
плоце – сляды сарочыя. / Што прыносіла ўжо сюды? / Што
пляткарыла, белахвостая? [2, т. ІІІ, с. 25]. Аўтар папярэджвае чытача,
што, каб засцерагчыся ад дрэнных навін, трэбы пасыпаць сароцы солі на
хвост: Тут сыпалі й на хвост сароцы солі [2, т. ІІ, с. 242].
Адным з найбольш ужывальных вобразаў птушак у барадулінскай
паэзіі з’яўляецца вобраз бусла. Паводле народнага ўяўлення, убачыць
бусла ці мець каля свайго жытла буслянку – вельмі добры знак для
чалавека: Яшчэ дагэтуль ганаруся, / Што быў прывечаны ўсур’ёз, / Што
мой берэт уважыў бусел / І да сябе ў гняздо занёс [1, т. ІІ, с. 19] або “І,
вядома ж, абавязкова бусел – / Ён па традыцыі даўняй / Мусіць мой сон
пераксціць, / Як некалі гэта рабіла мама”[1, т. І, с. 433]. Згодна са
старажытнай легендай, Бог ператварыў чалавека ў бусла, які праз сваю
цікаўнасць развязаў мех з рознымі гадамі: Можа, сам развязаўся вузел, /
А звалілі ўсё на бусла. / І збірае прапажу бусел / Аж дасюль па балоце, па
лузе [1, т. ІІ, с. 12]. Гэта не адзінае пераасэнсаванне вобраза бусла. У
паэме “Буслова нарачонка” жанчына ператвараецца ў бусліху, пакідае
дзяцей і ляціць разам з буслом у вырай. Пасля яна вяртаецца адтуль з
буслянятамі, але пакінутыя дзеці, не пазнаўшы сваёй маці, забіваюць яе.
Як бачым, у паэзіі Р.Барадуліна птушкі і людзі “кантактуюць” паміж
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сабой, нібы роўныя. Пацверджаннем гэтаму могуць быць таксама
наступныя радкі: У зязюлю перакінула дзеўку / Благое вока чараўніка. /
Княгіня стала ў сям’і птушынай / Зязюляй шэрай [1, т. ІІІ, с. 145]; Песня
жаліцца часцей: / Ах ты, шэрая зязюля, / Забаўляй маіх дзяцей [1, т. ІІ, с.
217]; Клін журавоў журлівы, / У выраі летучы, / Гукае: – Лівы-лівы!/
Пытаецца: – Калі вы / Ў нас возьмеце ключы? / Каб адамкнуць астрогі /
Без ценяў, без вады. [1, т. ІІ, с. 133].
Прыгадаем прыказку Слова як птушка: выпусціў – не вернеш. У
паэта вобразныя асацыяцыі слова – птушка больш шырокія і ўтвараюць
цэлае семантычнае кола птушка – слова – пытанне – верш: Не абляцелі з
рабіны міласці / Слоў маіх вераб’і [1, т. ІІ, с. 196]; Як галуба чужога,
трапяткога, / Пытанне я запазухай нясу [1, т. ІІІ, с. 47]; І верш, / Што з
ім асіп на сіверы, / За пазухай, як пеўня, грэў [1, т. ІІ, с.26]; А словы
дасюль не злоўленыя, / Выжыўшы ў ліхалеццях, / Гнездзяцца ў пунях,
клецях / Ластаўкамі легкакрылымі / У кожным проламе, выламе /
Стрыгуць цішыню стрыжамі [1, т. ІІ, с. 23]; Беларусаў святая зямля /
Словы крылкія вышле, як птаства / Ў статут, нібыта ў вырай вякоў, /
Каб вярталіся ў душы нашчадкаў [1, т. ІІІ, с. 112]; І совы мудрых слоў /
Свае вартуюць сховы, / Маўчаць табе ў спіну / У сквапным гушчары [1,
т. ІІ , с. 20].
Як сцвярджае Р.Барадулін, птушкі заўсёды суправаджаюць чалавека
ад нараджэння, а чалавецтва з самага пачатку яго існавання: Нада мною
кнігаўка ўзлятае, / Гэта тая / Гэта тая, тая, / Што мяне ў дарогу
пераксціла / Чорна-белым, як жыццё, крылом [1, т. ІІ, с. 147]; З дня
заснавання свету / Дзяцел друкуе сваю газету [1, т. ІІІ, с. 37]; Так некалі,
пэўна, стаяў крывіч / На цёплых яшчэ звярыных слядах. / Яшчэ ваколле
было незразумелаю кнігаю. / Для сябе нечакана ён па складах / Выгукнуў
раптам: “Кнігаўка!” [1, т. ІІ, с. 32].
Вобраз птушкі ў барадулінскіх вершах дапамагае ўзнавіць сучасніку
пэўныя гістарычныя падзеі ў жыцці беларусаў. Напрыклад, падзел
Беларусі на Заходнюю і Усходнюю: Пераходзілі мяжу без візы куры, /
Прапаўзалі слепавокія краты, / І садзіліся сарокі на платы /
Прадстаўніцамі лясное агентуры [1, т. ІІ, с. 229]; Вялікую Айчынную
вайну: Колькі год, як аглухла вайна. / Дык чаго ж у лясах беларускіх /
Пасівелыя крумкачы / Аж дасюль па-нямецку / Пытаюць пра нешта: / –
Warum? [1, т. ІІ, с. 78]; Паліцай застрэліў бусліху, / І вёска гарыць, і /
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Буслова на ліпе гняздо…/ Чаго клекатун клякоча, / Падпаленымі
крыламі махае – / Пажар/ затушыць / хоча?.. [1, т. І, с. 262].
Паэт часта выкарыстоўвае сімволіку птушкі, каб апісаць у вершы
свайго героя, беручы пры гэтым за аснову народнае ўспрыманне таго ці
іншага прадстаўніка птушынага свету. Так, груган у яго вершах –
традыцыйны сімвал хцівасці і ненажэрлівасці: На пенсіі, як на
праталінцы, / Пражорлівыя груганы, / Сыцеюць берыеўцы, сталінцы – /
Хлусні крывавыя паны [1, т. ІІ, с. 71]. А для стварэння вобраза маці Р.
Барадулін неаднаразова выкарыстоўвае прыём параўнання дарагога для
яго чалавека з перапёлкаю, жаўранкам, ластаўкай, якія ў кантэксце
паэтычнага радка сімвалізуюць пяшчоту, працавітасць, мацярынскую
любоў. Напрыклад: Па зорках дарогу шукала, / Калі пад страхой
нябеснай / Перапёлкаю начавала [1, т. ІІ, с. 7]; Застаўшыся з вайны
ўдавою, / І жаўранкам была / І савою [1, т. ІІ, с. 9,]; А маці, як тая
ластаўка, / З усёй Вушачы/ Цягнула да печы / абгарак / аполак / цалёўку
[1, т. ІІІ, с. 15].
Як прыгадвалася вышэй, у свядомасці беларусаў груган, крумкач
успрымаюцца адмоўна, а ластаўка, бусел, жаўранак выклікаюць
станоўчыя эмоцыі. З улікам гэтага, даволі часта названыя птушкі
з’яўляюцца “ўдзельнікамі” падзей, якія апісваюцца ў вершы. Паэт
надзяляе іх пэўнымі чалавечымі пачуццямі – любоўю да Радзімы,
вернасцю і адданасцю бацькоўскаму краю: Хто болей любіць / Свой
родны край, / Ці жаўранак – / У вясны прымак, / Што пад мяжой, /
Нечужой / Зімуе, / Ці шпак, / Што ў цёплым выраі ў смак / Па
незабытай шпакоўні сумуе? [1, т.ІІІ, с.240 ]. Наогул, для творчасці
паэта характэрна шырокае выкарыстанне вобраза птушкі як носьбіта тых
ці іншых пачуццяў і эмоцый чалавека. Даследаваны матэрыял дае
падставы сцвярджаць пра пэўныя заканамернасці ўжывання Р.
Барадуліным большасці арнітонімаў. Так, журавель і жаўранак у яго –
найчасцей носьбіты пачуцця жалю, журбы, суму: Журыўся на Палессі /
Журавель [1, т. І, с.233]; Голас падупалы – / Скруха жаўрукова [1, т. І, с.
300]; І незямнога смутку жораў / Нас кліча ў вырай вышыні [1, т. І, с.
433]; Гатова ад веснавой красы / Сэрца жаўранка разарвацца [1, т. І, с.
273]. Шчымлівы крык жаўрука заўсёды выклікае ў чалавека пачуццё тугі
і смутку. Гэта своеасаблівая музыка роднай зямлі, якая нараджае моцныя
душэўныя перажыванні: Каб мясціны выхадзіць пехаць, / Дзе маміны
ногі помняць сцяжыны, / Дзе жаўранка сэрца / абрываецца ў перапудзе
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[1, т. І, с. 278]; Дзень валакуць / Валы імглы / ледавікамі. / Журлівае
“курлы- курлы”/ Над хатай / Над вякамі [1, т. І, с. 229]; Лятуць журавы
над Ушачай / з курлыканнем сумным, / Ляціць наўздагон ім ціхае:
“Пуцём-дарожкай!” [1, т. І , с. 86].
Акрамя разгледжаных назваў птушак, паэт ужывае і іншыя
арнітонімы, якія, часцей за ўсё дзякуючы працэсу метафарызацыі,
перадаюць разнастайныя вобразна-асацыятыўныя ўяўленні: Каб груган
зайздрослівасці / У душы маёй гняздо не звіў [1, т. ІІІ, с. 209]; І чайкі на
вадзе – / Адчаю паплаўкі [1, т. І, с. 323]; У прыцемак пад страху /
Чакання ластаўка залятае [1, т. ІІ, с. 195]; Марудлівы такі / Жаданай
згоды бусел [1, т. І, с. 390]; Клопату вясновы шпак [1, т. І, с. 312].
Прыведзены ілюстрацыйны матэрыял яшчэ раз пацвярджае тое, што
назоўнік груган выклікае негатыўныя эмоцыі і мае адмоўную канатацыю
ў моўнай карціне свету беларусаў, у той час як вобразы чайкі, ластаўкі,
бусла, шпака акружаны станоўчым сэнсавым арэолам.
Адзначым, што аўтар неаднаразова ўводзіць у свой паэтычны радок
вобраз кані – птушкі, назва якой рэдка ўжываецца ў творах іншых
пісьменнікаў і паэтаў. Гэты арнітонім неаднаразова сустракаецца ў
перакладзе Р.Барадуліным “Слова пра паход Ігаравы”, а таксама ў яго
вершах: Даты ростані, даты спаткання – / Кожны шануе свае. / Над
некім да скону канае каня, / Гнёзды над рэчкай ягонай уе [1, т. ІІІ, с. 31];
Здавалася, што неба кпіць / З яе ад рання да змяркання, / Калі ў лугах
прасіла каня, / Нібы ў ірве жахлівым: / – Піць! [1, т. ІІ, с. 11]. У згаданых
паэтычных радках вобраз кані трагічны, напружаны. Напэўна, гэта
звязана з народнай легендай: калі пры стварэнні свету ўсе птушкі
працавалі, насілі выкапаную зямлю ў бор, каня гуляла і даймала іх
здзекамі, за што птушкі паслалі ёй вечны праклён.
Такім чынам, вобраз птушкі даволі пашыраны ў паэзіі Р.Барадуліна.
Паэт асэнсоўвае прадстаўнікоў птушынага свету праз прызму народнай
культуры, уносячы сваё разуменне ў іх сімволіку, якая дапамагае аўтару
паказаць звычаі, традыцыі, асаблівасці духоўнага свету беларускага
народа, а таксама гістарычныя падзеі, што адбываліся ў розныя часы на
Беларусі, – усё тое, што фарміруе спецыфічную карціну свету беларусаў.
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Лобань Н.П. (Мінск, БДПУ)
КАЛАМБУР У МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ
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У аповесці Я.Брыля “Ніжнія Байдуны” адзін з герояў-штукароў, у
якога “словы… былі, як арэхі, адно ў адно, а з усіх разам – вобразнасць і
смех”, сам пра сябе казаў: “Не пацешыўся б, дык павесіўся б…”
Жарты жартамі…, а размова пойдзе сур’ёзная пра жартоўнае: пра
такую фігуру маўлення, як каламбур. Як адзначаюць тлумачальныя
слоўнікі, слова каламбур запазычана з французскай мовы – calembour,
узнікненне якога тлумачыцца, выводзіцца нібыта з анекдота пра папа з
Каленберга. Хаця паходжанне гэтага слова (тэрміна) выклікае шмат
пытанняў. Паводле адных крыніц яно паходзіць ад імені абата
Calemberg’a, камічнага персанажа з нямецкіх апавяданняў, паводле
другіх крыніц – ад імені графа Calembour’a, які так кепска размаўляў пафранцузску, у выніку чаго пастаянна ўзнікала непажаданая
двухсэнсавасць, паводле трэціх – каламбур ад італьянскага calamago –
чарнілы і burlage – злаваць…
Так ці інакш, каламбур – гэта жарт, заснаваны на выкарыстанні
розных слоў, блізкіх па гучанні, або розных значэнняў аднаго і таго
слова; каламбур – гэта гульня слоў [2, с. 580]. Дададзім, гульня слоў, што
выклікае наўмысную або міжвольную двухсэнсавасць, якая, у сваю
чаргу, параджаецца звычайна аманіміяй, антаніміяй, сінаніміяй або
полісеміяй.
Каламбур – не проста жарт, а сродак выразнасці, вобразнасці, сродак
пераасэнсавання і пашырэння сэнсавых дыяпазонаў слова. Урэшце рэшт,
каламбур – гэта яркая маўленчая характарыстыка, ацэнка герояў
мастацкіх твораў, якая праяўляецца ў трох накірунках: аўтарская ацэнка,
характарыстыка
персанажа
персанажам
і
самаацэнка,
самахарактарыстыка героя, што можа супадаць з аўтарскай, а можа рэзка
разыходзіцца. Пэўнае месца ў ліку такіх ацэнак-характарыстык
належыць каламбуру. На гэтым і спынім нашу ўвагу.
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Каламбур мае свае, адметныя, спосабы і прыёмы скарыстання ў мове
мастацкіх твораў. Адрозніваюць каламбуры, заснаваныя на двупланавым
успрыняцці слова і гульні яго значэннямі, і так званыя этымалагічныя
каламбуры. Звернемся да прыкладаў з мастацкіх тэкстаў.
Да гульні значэннямі слова прыводзіць каламбур, заснаваны на
полісеміі, на абыгрыванні значэнняў мнагазначнага слова. Так, у
апавяданні “Споведзь” К.Крапіва па-майстэрску сутыкае розныя
значэнні аднаго і таго слова, што дапамагае даць празрыстую
характарыстыку героям твора:
“Гэтай спаведніцы поп надта абрадаваўся і, накрыўшы яе блішчастым
ручніком ці шалікам, ён так блізка прыхіліўся да яе, што яго чорная
барада нясцерпна казытала яе каля вуха. “Чым грэшная? – пачаў пытацца
поп”. – “Усім, бацюшка”. – “Хлопцаў любіш?” А сам усё бліжэй і бліжэй
туліўся да ружовай шчочкі. “Люблю. Асабліва нашага Міхаську. Ён такі
пацешны – ужо гаварыць пачынае”. …Не ведаючы, як прыняць адказ
Настулькі, баця зашаптаў далей: “Блудзіла з хлопцамі?” – “Раз блудзіла,
бацюшка”. – “З кім жа ж ты?.. Не бойся, дзіця. Прызнайся чыстасардэчна
ва ўсім, пакайся – і Бог даруе табе, як дараваў Хрыстос блудніцы, якую
хацелі пабіць каменнямі…” – “З Галавачовых Петрусём, – адказала тым
часам Настулька. – Мы хадзілі з ім у грыбы ды заблудзілі – замест сваіх
загумёнак выйшлі на леснікоў пацяроб…”
Абыгрыванне канкрэтных значэнняў слоў любіць і блудзіць,
сутыкненне з другімі значэннямі гэтых жа слоў нечакана змяняе
сэнсавую накіраванасць размовы. Дыялог паміж папом і Настулькай
набывае адценні іранічнай экспрэсіі, ператвараецца ў сатыру ў адрас
“бацюшкі”.
Прывядзем некалькі прыкладаў каламбура, заснаванага на полісеміі:
“Давай з табой памяняем на коні”. – “Давай! А колькі сабак у прыдачу
дасі?” – “Я табе тры сабакі, а ты мне свой язык. Ён усю вёску аббрэша”
(М.Лужанін. Са слуцкае зімы); “…Ён [ Цівунок – Н.Л.] распусціўся, як
дзедава пуга, што хоча, тое і вычварае. “Я, – кажа, – зраблю, дык і
Масква не паправіць. Я, – кажа, – ваяваў, я быў партызан, партызан і
застаўся”. Гірой! Адзін ён ваяваў! А цяпер толькі з пляшкай ваюе”
(Я.Брыль. На Быстранцы); “…Усе людзі як людзі, а ты… Як гэта кажуць:
“Вясна, вясна! Усе людзі ткуць красна, а мая Шэша яшчэ лён чэша”. –
“Няхай таму аблезе язычок, хто чэша!..” (Я.Брыль. У Забалоцці днее).
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Сапраўдная сутнасць таго ці іншага каламбура часта скрываецца ад
вачэй і вушэй чытача (слухача), якому прыходзіцца самому дадумваць
тое, пра што напісаў аўтар. Пры гэтым пашырэнне семантыкі слова, якое
абыгрываецца, можа суправаджацца напластаваннем, прырашчэннем
дадатковых сэнсавых, а то і эмацыянальных адценняў слова. Пакажам на
прыкладзе з абразка Ф.Янкоўскага “Яшчэ настаішся…”, у якім
апісваецца даволі частая сітуацыя: у перапоўнены аўтобус увайшоў
немалады мужчына з клункам і спыніўся каля аднаго з хлопцаў, а той
застаўся сядзець як сядзеў. І тут… “Кабета без слова паднялася і сышла з
месца. За ёю ўсталі… і тыя абодва хлопцы. У аўтобусе – маўчанне. Яго
парушыла тая самая кабета: “Сядай, хлопча. За век свой настаішся.
Сядайце абодва. Яшчэ… настаіцеся…” Сказанае жанчынай – з
падтэкстам: настаяцца тыя хлопцы за сваё жыццё, бо яно ў іх яшчэ
наперадзе, настаяцца, бо, можа, і ім не раз прыйдзецца ехаць стоячы, як
таму мужчыну.
Прывядзем яшчэ адзін яркі прыклад каламбура, заснаванага на
пераасэнсаванні значэння слова, на пашырэнні яго новага значэння:
“Труцень ваш бацюшка”. – “Чаму гэта ён труцень?!” – “Труцень, бо каля
дурных баб трэцца!” (М.Лужанін. Палессе перад будучыняй).
Асновай для стварэння каламбура могуць стаць і гукавыя асацыяцыі,
гукавое падабенства слоў. Такім чынам узнік, напрыклад, каламбур,
заснаваны на гукавым падабенстве ўласнага імені з агульным,
апелятыўным найменнем, ад якога паходзіць або на якое намякае
ўласнае імя: “Прыбытны – то, можа, і прыбытны, але не для нас. Нам ад
яго – аніякага прыбытку…” (А.Кулакоўскі. Кватаранты).
Часам гукавая гульня слоў спрыяе ўзнікненню крылатага выразу –
прыказкі або прымаўкі. Гэта так званы этымалагічны каламбур,
створаны народам і ў народзе. Нагадаем аповесць Я.Брыля “Сірочы
хлеб”. Данік Малец, які вучыцца лепш за ўсіх, ужо другі год сядзіць у
трэцім класе, бо беднаму сіраце далей вучыцца “няма за што і няма ад
каго”:
“Вясной, калі ён скончыў трэці, быў у іх сам “пан кіроўнік” –
дырэктар местачковай сямігодкі. “Пан, зразумела, – звярнуўся ён да
іхняга Цабы, – лепшых вучняў накіруе да мяне, у чацвёрты клас, а гэтага,
Мальца, – у першую чаргу, абавязкова”. – “Пане кіроўніку, – загугніў
Цаба, – ён, Данель Малец, вельмі бедны, сірата. Дарэмная гаворка”. –
“Ну што ж, як не дык не”, – сказаў кіроўнік. А тут учора дзядзька
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Пятрусь прыслаў пісьмо і грошы. Вось табе і “не дык не”! Абы толькі да
вясны дацягнуць, а там, увосені, я табе, пане Цаба, не здрастуй, а ты мне
не застуй!”
Чытач разумее Даніка Мальца, разумее і падзяляе яго радасць. Я.
Брыль, карыстаючыся каламбурнай рыфмай, заснаванай на збліжэнні
двух слоў, звязаных не паходжаннем, а гукавым падабенствам, дае
магчымасць глыбей зразумець складанасць адносін Даніка Мальца да
пана Цабы, іх сацыяльную размежаванасць, як прадстаўнікоў розных
класавых накірункаў.
Трэба думаць, што каламбурная рыфма – не толькі гульня слоў, якую
пісьменнік выкарыстоўвае для таго, каб чытач мог павесяліцца,
усміхнуцца; каламбур – гэта яшчэ і выражэнне ідэі праз слова. Каб даць
уяўленне пра такі “сінтэз ідэі і вострага слова” [1, с. 34], прывядзем
прыклад з нарыса М.Лужаніна “Суд пачаўся”:
“Поруч са мной у зале сядзела не па гадах сівая жанчына. Паклаўшы
на спінку крэсла чырвоную руку з паапухаўшымі ад холаду і недаядання
пальцамі, яна слухала паказанні Коха. Зрэдку, калі не магла стрымацца,
ціха гаварыла мне: “А братачка!” Потым шумна дыхнула ў плячо і ўсё
так жа няголасна прамовіла: “Чаму ж той Кох у калысцы не здох!”
Такое – як прысуд, як страшнае, горкае пажаданне фашысцкаму
нелюдзю, спрактыкаванаму забойцу, які асабіста прымаў удзел у
масавых растрэлах людзей. Гэты каламбур-зычэнне, заснаваны на
гукавым падабенстве слоў, мог бы стаць крылатым. М.Лужанін пісаў:
“Так, напэўна, і нараджаліся нашы прыпеўкі і заплачкі, у хвіліны
найвышэйшага напружання пачуццяў. Зрываліся з вуснаў невядомых
творцаў як усхліп, усмешка, уздыханне”.
Як бачым з прыкладаў, кантэкст – першая неабходнасць для
ўзнікнення
каламбура.
Менавіта
ў
кантэксце
адбываецца
пераасэнсаванне слова, пашырэнне яго семантыкі і ўразуменне сэнсавых
узаемаадносін з іншымі лексічнымі адзінкамі, якія ствараюць
непасрэднае моўнае акружэнне. Пры дапамозе каламбура пісьменнік
завастрае ідэю твора, урыўка, абзаца, дае непаўторныя ацэнкіхарактарыстыкі дзейным асобам, па-майстэрску стварае яркія,
незабыўныя сваёй экспрэсіяй, вобразнасцю і гумарам старонкі любімых
мастацкіх твораў.
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Паплаўная Л.В. (Гомель, ГДУ)
ПАРАЎНАННЕ ЯК СРОДАК ЭКСПРЭСІВІЗАЦЫІ
ПАЭТЫЧНАЙ МОВЫ АНАТОЛЯ СЫСА
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Анатоль Сыс – яркі і арыгінальны беларускі паэт, творчасць якога
прыпадае на канец ХХ ст. Нягледзячы на тое, што жыццё паэта было
адносна нядоўгім, ён здолеў унесці значны ўклад у развіццё беларускай
літаратуры. Гэта сапраўдны майстар слова, майстар стварэння
паэтычных вобразаў. Моўныя сродкі мастацкай выразнасці займаюць
асноўнае месца ў яго паэтычнай спадчыне і садзейнічаюць
экспрэсівізацыі паэтычнага маўлення. Сярод іх асноўнае месца
належыць параўнанням, якія ў вершаваных творах паэта з’яўляюцца
разнастайнымі па форме і трапнымі па змесце.
Параўнанне – гэта адзін з моўных сродкаў, з дапамогай якога
дасягаецца трапная характарыстыка прадметаў ці з’яў, ствараецца яркі і
запамінальны вобраз.
Сутнасць параўнання заключаецца ў супастаўленні аднаго прадмета,
з’явы, дзеяння з другім па інтэгральных прыметах з мэтай тлумачэння
сутнасці аднаго праз характэрныя прыметы, уласцівасці другога, што
абумоўлена пэўным падабенствам.
У залежнасці ад спосабу граматычнага афармлення параўнанні
падзяляюцца на злучнікавыя і бяззлучнікавыя. Найбольш пашыраны ў
паэзіі А.Сыса злучнікавыя параўнанні, якія граматычна афармляюцца
пры дапамозе злучнікаў як, нібы, бы, быццам. Злучнікі выконваюць не
толькі ролю фармальнага паказчыка тропа, але і выражаюць пэўныя
сэнсава-граматычныя адносіны паміж суб’ектам і аб’ектам параўнання.
Так, параўнанні са злучнікам як, якіх найбольшая колькасць у паэзіі
А.Сыса, выражаюць супастаўленне суб’екта і аб’екта параўнання на
аснове сцвярджальнага характару іх падабенства: А ў небе нейкі вырай,
угледзеўшы ваду, ажыў – і вецер крылы, як ветразі, надзьмуў [1, с.31];
Не праклінай – птушкі літасцівыя, як людзі [1, с.115]; Сто разоў па
сябрах бедаваў я самотна, дождж, як слёзы, сцякаў па расчыненых
вокнах [1, с.316]; Жанчыны, як пчолы, ляцяць на язмін [1, с.252];
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Стуленыя бацька з маці, як тыя два птахі [1, с.92]; Як дзеці, мае вершы
растуць [1, с.265].
Параўнанні са злучнікамі нібы, быццам, бы выразна не выяўляюць
катэгарычнасць падабенства. Яно выражаецца з адценнем меркавання,
няпэўнасці: Гараць камяні ў маім вогнішчы, расцвеленыя агнём, нібы
ваўчаняты ў логвішчы сонечным прамянём [1, 191]; Вясёлка над Белай
Руссю – гэта мая мара, ляцяць пад вясёлку гусі, нібы пад вянец, па парах
[1, 41]; Словы, быццам куслівыя пчолы [1, с.94]; Крылы чорныя, быццам
мячы, паласуюць няшчадна долю [1, с.115]; Наўзбоч сосны – бы посахі
змораныя [1, с.64]; У маленстве, бы ў першым снезе, Басаногі дзіцячы
след [1, с.62].
Сустракаецца адзіны выпадак афармлення параўнальнай канструкцыі
пры дапамозе злучніка што: Бязродная песня паэтава, што птах са
сляпымі вачыма [1, с.168].
Акрамя параўнанняў, аформленых пры дапамозе злучнікаў,
сустракаюцца ў мове паэта і бяззлучнікавыя параўнанні, сярод якіх
пераважаюць канструкцыі з творным параўнання.
Творны параўнання – гэта бяззлучнікавае дзеяслоўнае параўнанне,
сродкам выражэння якога з’яўляецца назоўнік у форме творнага склону з
пераносным значэннем, які адначасова абазначае якасць дзеяння
суб’екта параўнання і яго метафарычную характарыстыку: На чорныя,
цёплыя грудзі зябліва зярнятамі падаюць зоркі [1, с.27]; Задрамалі ў
палёце крылы, цемра лашчыцца чорным плюшам Не прызнала зямля
свой вырай – ноччу княжыч здаецца птушкай [1, с.58]; І луска
заіскрыцца пад сонцам жывым серабром [1, с.110]; І поўня княжною ў
ваду глядзіцца У зорных сваіх каралях [1, с.159]; Блукае прывідамі шэры
дым па небе [1, с.126].
Бяззлучнікавыя параўнанні могуць выражацца назоўнікам у
назоўным склоне: Буслянка – вянок роднай хаце [1, с.72]; Лес – гэта
храм [1, с.138]; Вочы – суклон. Сэрца – ўзыход. Так і жыву паміж
дзвюма сонцамі [1, с.50]; Жыццё – камень на баране, цягну і нешта сею
[1, с.287]; Паэт – боская птушка, яго нельга чапаць [1, с.262]. Такія
параўнанні выконваюць функцыю прыдатка, вобразна і непаўторна
характарызуюць прадметы і прыродныя з’явы.
Сярод параўнанняў, зафіксаваных у паэтычнай мове А.Сыса, значную
групу складаюць параўнанні ў форме параўнальнай ступені прыметніка
або прыслоўя: Мне не трэба няродных кветак. Мне б – вяргіню бялей за
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снег [1, с.58]; У матулі маёй вочы выцвілі, слёзы сталі нішчымней вады
[1, с.306]; Спеў жа танней за мядзяк [1, с.47]; Па абразе сляза, як
памяць, за сівыя дажджы глыбей [1, с.65]; І заплакаў вусцішны раяль аб
каханні, што гарчэй ад мёду [1, с.294].
Значна радзей сустракаюцца параўнанні, выражаныя параўнальнымі
даданымі сказамі. Даданыя параўнальныя сказы з’яўляюцца
прэдыкатыўнай адзінкай, што змяшчае ў сабе пэўнае паведамленне, якое
шляхам параўнання паясняе і ўдакладняе тое, пра што гаворыцца ў
галоўнай частцы: Не з Дняпра, гэта з воч рыбакоў вырастае вясёлка,
вось-вось-вось перакуліцца воблак з цыганскім дажджом, быццам з
дробнаю рыбай кульнецца кашолка, і луска заіскрыцца пад сонцам
жывым серабром [1, с. 110]; Але балюча за ўсё зямлі, як той маці за
самае пакутнае дзіцятка [1, с. 180]; Распаўзліся маланкі па лесе
нябёсным, быццам ніткі чырвоныя з матчыных кроснаў [1, с. 246].
Розныя паводле структуры параўнанні ў паэзіі Анатоля Сыса маюць
разнастайную семантыку. Найбольш пашыраны ў мове паэта
параўнальныя канструкцыі,
лексічнымі напаўняльнікамі якіх
выступаюць:
а) назвы жывёл і птушак: Злачынцы брыдуць на споведзь, як коней,
вядуць грахі [1, с. 160]; Кажух, як алень руды, маячыць у шчыльных
соснах [1, с. 86]; Можа, гоніць цябе па ўсім свеце, быццам ястраб,
шалёная куля, быццам коршак, драпежны вецер [1, с. 149]; Ні адно
жыццё не паўторыцца, не паўторыцца і маё, дзень апошні мой, нібы
горліцу, ў небе высачыць груганнё [1, с. 305]; Быццам бусел з
абпаленымі крыламі, я стаю на папялішчы [1, с.70]; Я ўсё адно, як
бусел, да гэтай зямлі прыкуты [1, с. 41]; І я ўспомніў, што ў мяне яшчэ
ёсць родная хата, а ў ёй адна, як зязюля, маці [1, с.95];
б) назвы прыродных з’яў: Ані ветру, ані грому, і толькі расінкі
бліскаюць, як маланкі [1, с. 79]; На белай, як снег, паперы сузор’е
ўзышло з трох зорак [1, с. 215]; Там крыўская пагоня скача, і німб надёй,
як зорны шлях [1, с. 167]; Толькі будуць скрыпець завесы, як маразы
скрыпелі ў лютым [1, с. 65]; Там птушка белая, як снег, і цень яе, як
снег, халодны [1, с. 129]; Яна сочыць па сённяшні дзень з вайны праз
слязу, як праз дождж, дарогу [1, с. 306]; Як па зорках, па расе твой
апошні шлях праляжа [1, с. 101];
в) назвы канкрэтных прадметаў: Лёд расце на шыбе, востры, як лязо
[1, с. 14]; І вецер крылы, як ветразі, надзьмуў [1, с. 31]; Чаму ж ты, мой
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народ, падатлівы, як гума? [1, с. 44]; Наўзбоч сосны – бы посахі
змораныя [1, с. 64]; Патоп спадаў, і вецер, як пергамент, сушыў палі і
ажыўляў лугі [1, с. 90]; Стаяць могілкі, а пасярод іх, як свечка, белаю
бярозай свеціцца бацькава магіла [1, с. 95]; А поўня прасвечваецца, як
парожняя шклянка [1, с. 96]; і косткі, нібы нажы, вандроўнікам раняць
ногі [1, с. 162].
У паэтычнай мове Анатоля Сыса найбольш пашыраны простыя
параўнанні, пабудаваныя на збліжэнні дзвюх з’яў або прадметаў па
адной якой-небудзь агульнай прыкмеце. Напрыклад: Не праклінай –
птушкі літасцівыя, як людзі [1, с. 115]; Ляцяць пад вясёлку гусі, нібы пад
вянец, па парах [1, с. 41]; Рассцялі ручнікі, як сцяжыны, можа,
здарыцца так, я заблудну ў жыцці, тагды выйду па іх да Айчыны [1, с.
94]. Але большай экспрэсіяй напоўнены разгорнутыя параўнанні, якія
ўказваюць на некалькі падобных рыс ў супастаўляесмых прадметах.
Дзякуючы такім параўнанням раскрываецца шэраг якасцей з’явы ці
прадмета: Там птушка белая, як снег, і цень яе, як снег, халодны, і спеў
яе, як крык галодны, і плач яе, як д’яблаў смех [1, с. 129]; Калі
абуджаецца ўва мне мова скандынаваў мяккая і белая як поўсць белых
мядзведзіц таямнічая як паўночнае ззянне павольная як жанчына
цяжарная [1. с. 70].
Для большага ўздзеяння на чытача, перадачы эмоцый, пачуццяў паэт
часта карыстаецца прыёмам ампліфікацыі параўнанняў, што значна
ўзмацняе экспрэсію верша: Ды пёры твае не радзеюць, і словы ад сэрца
твае, як слёзы, як зоркі, ірдзеюць, як кроплі расы на траве [1, с.168];
Мне не трэба няродных кветак, мне б – вяргіню бялей за снег, каб плыла
нада мной, як ветах, каб я маме была прыкметнай [1, с.58]; У матулі
маёй вочы выцвілі, слёзы сталі нішчымней вады, косы зблытаны
павуцінкамі, нібы ў бабіна лета сады [1, с.306]; Маё жыццё – гняздо з
калючых руж. Не Беларусь, маё жыццё – Радзіма. О Божа-мазахіст – і
я, бы вуж, дзяру з сябрамі скуру каля Рыма [1, с.209]; Я зжэр бы свой
народ, бы зерне ў недарод, і , як віном, сваёй крывёй запіў бы [1, с.211].
Асобным відам параўнання ў паэзіі Анатоля Сыса з’яўляецца
адмоўнае параўнанне, у якім пры знешнім супрацьпастаўленні двух
паняццяў ці з’яў маецца глыбокае ўнутранае іх супастаўленне: Я ж у
песні – не пан, толькі служка [1, с.26].
Паводле граматычнай пазіцыі аб’екта параўнанні падзяляюцца на
прысубстантыўныя, прыад’ектыўныя і прыдзеяслоўныя. Найбольш
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пашыраныя ў паэтычнай мове А.Сыса прысубстантыўныя параўнанні,
якія вобразна характарызуюць прадмет і паясняюць дзенік у сказе,
выражаны назоўнікам: І глядзелі мне рыбы ў вочы, бы русалкі [1, с. 100];
Наўзбоч сосны – бы посахі змораныя [1, с. 64]; Рассцялі ручнікі, як
сцяжыны, можа, здарыцца так, я заблудну ў жыцці [1, с. 64]; Словы,
быццам куслівыя пчолы [1, с. 64]; Паэзія – як рэлігія, паэт – яе вечны
бог [1, с. 312].
Даволі распаўсюджаны ў паэзіі А.Сыса і прыдзеяслоўныя параўнанні,
якія адносяцца да дзеяслова і вобразна характарызуюць працэс дзеяння:
Зашклянеюць і кроў, і вены, мозг раструшчыцца, быццам шкло [1, с.
125]; Крынічная бруя пульсуе, быццам жыла забітага каня [1, с. 31];
Толькі будуць скрыпець завесы, як марозы скрыпелі ў лютым [1, с. 65].
Прыад’ектыўныя параўнанні характарызуюць прымету прадмета і
маюць цесную сувязь з прыметнікам у сказе. Гэта вобразныя адзінкі, якія
метафарычна характарызуюць прымету якасці суб’екта параўнання: Лёд
расце на шыбе, востры, як лязо [1, с. 14]; Мова скандынаваў белая, як
поўсць белых мядзведзіц [1, с. 69]; На каленях ручнік чырвоны, быццам
самы каханы сын [1, с. 93]; Не праклінай – птушкі літасцівыя, як людзі
[1, с. 115]; А мая душа будзе чорная, небяспечная, як лязо [1, с. 249].
Праведзены аналіз параўнанняў дазваляе зрабіць вывад, што
параўнанне – гэта адзін з самых актыўных і частотных сродкаў
экспрэсівізацыі паэтычнай мовы Анатоля Сыса, з дапамогай якога аўтар
дасягае трапнай характарыстыкі прадметаў і з’яў рэчаіснасці, стварае
яркія і запамінальныя вобразы. Параўнанне з’яўляецца неад’емным
элементам структуры яго паэтычных твораў і арганічна спалучаецца з
іншымі вобразнымі сродкамі.
Літаратура
1 Сыс, А. Лён: выбраныя творы /А.Сыс. – Мінск: Кнігазбор, 2006. – 436 с.

Рагаўцоў В.І. (Магілёў, МДУ)
ВЕРБАЛЬНЫЯ СРОДКІ СТВАРЭННЯ КАМІЧНАГА
Ў П’ЕСЕ КАСТУСЯ ГУБАРЭВІЧА “БРЭСЦКІ МІР”
Жанравы дыяпазон драматургічнай творчасці К.Губарэвіча шырокі і
разнастайны: “гістарычна-рэвалюцыйная і гераічная драма, лірычная і
сатырычная камедыя, фарс і вадэвіль” [3, с. 274].
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П’еса “Брэсцкі мір” (як і “Брэсцкая крэпасць”, “Галоўная стаўка”) па
сутнасці была “адкрыццём не толькі ў беларускай драматургіі” [1, с.
210]. Упершыню яна надрукавана ў часопісе “Полымя” (1969, № 3). У
свой час крытыкі выказвалі папрок драматургу, што маўленне асобных
персанажаў яго твораў, у тым ліку і п’есы “Брэсцкі мір”, грубае,
натуралістычнае. Як адзначае А.Сабалеўскі, “можна, вядома, знайсці ў
п’есах Губарэвіча словы, якія на першы погляд здаюцца грубаватымі,
нават рэжуць вуха. Аднак такое ўражанне будзе толькі тады, калі ўзяць
гэтыя словы асобна, па-за іх кантэкстам. У кантэксце ж яны не толькі
правамерныя, але і заканамерныя” [2, с. 117]. З дапамогай такіх слоў
пісьменніку ўдаецца стварыць паўнакроўныя вобразы людзей з народа
(асабліва сялян).
“Брэсцкі мір” – п’еса на гістарычна-рэвалюцыйную тэму: барацьба за
мір, за народную ўладу. У суровых жыццёвых абставінах персанажы
твора не пазбаўлены здольнасці жартаваць, што сведчыць пра іх
аптымізм і дапамагае ім выстаяць у няпростых сітуацыях ваеннага
ліхалецця.
Для дасягнення камічнага эфекту ў п’есе ўжываюцца розныя
вербальныя сродкі, асноўныя з якіх наступныя.
І. Дыялектызмы. Яны выражаюць камічны эфект, калі прыкметна
адрозніваюцца формай (гучаннем, марфемнай будовай) ад адпаведных
літаратурных слоў. У п’есе ўжываюцца фанетычныя дыялектызмы,
утвораныя ў выніку:
а) замены ў запазычаных словах неўласцівага беларускай
літаратурнай мове гука [ф’] спалучэннем [хв’]: [Драч (усё яшчэ
прыглядаецца):] Бародка, можа, і рабочага, а вусікі быццам
ахвіцэравы…; [Драч:] От каб яшчэ прыкінуць да гэтых вусікаў
ахвіцэрскую шынельку, ну дык проста духонінскі штабс-капітан, што
на мяне наган настаўляў…;
б) дыстактнай рэгрэсіўнай дысіміляцыі ([р] замяняецца гукам [н]):
[Драч (паказвае на пушку):] Бачыш гэтую антылерыю?
Фанетычныя дыялектызмы могуць адрознівацца адначасова дзвюма
прыкметамі, напрыклад дысіміляцыяй гука [р] і цеканнем: [Драч:] Ды от
хачу прадаць яму сваю анцілерыю… Параўн. дыялектную форму
а[н’ц’]ілерыю і літаратурную а[рт]ылерыю.
Сустракаюцца змешаныя дыялектызмы, у якіх сумяшчаюцца
асаблівасці розных тыпаў дыялектызмаў, напрыклад фанетычных і
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словаўтваральных: [Драч (паручніку):] Дазвольце вярнуцца да ахвіцар’я.
Вылучаны тлустым шрыфтам дыялектызм адрозніваецца ад
літаратурнага адпаведніка афіцэрства фанетычна ([ф’] заменены
спалучэннем [хв’], [э] – [а]) і словаўтваральна (замест суфікса [-ств-]
ужываецца [-й-]); параўн. дыялектную форму а[хв’]іцар[й-о] і
літаратурную а[ф’]іцэр[ств-а].
Дыялектызмы могуць ужывацца комплексна, напрыклад два
разнатыпныя – словаўтваральны і фанетычны: [Другі мужчына:]
Тутацькі грахвіня жыве? Дыялектызм тутацькі – суфіксальны дэрыват
ад прыслоўя тут (утвораны з дапамогай суфікса -ацькі). Дыялектная
форма грахвіня – вынік замены гука [ф’] (параўн. літ. гра[ф’]іня)
спалучэннем гукаў [хв’].
ІІ. Іншамоўныя ўкрапіны. Пры ўжыванні ўкрапін камічная
экспрэсія абумоўліваецца кантрастам паміж звыкласцю іх графічнай
формы і незразумеласцю лексічнай семантыкі (для тых, хто не вывучаў
пэўнай замежнай мовы). У п’есе сустракаюцца частковыя ўкрапіны –
іншамоўныя словы або выразы, у той або іншай ступені асвоеныя (у
прыватнасці, графічна) беларускай мовай.
Гэта ўкрапіны з наступных моў: а) з нямецкай: [Драч:] Дас іст
конскі гной. Параўн.: ням. das ist (дас іст) – бел. гэта ёсць; б) з
французскай: [Нуланс:] Сэ ля ві, панове… Я разумею, гэта не ваша
ганьба – ваша гора… Гора Расіі; [Дашынскі:] Ах, так! Маман, дзе ж
яна? (Нуланс выводзіць пад руку графіню са сталовай.) [Графіня:]
Лео!.. [Дашынскі:] Маман!; [Дашынскі:] Пакуль – у маёй асобе…
Маман. Нінель, Лілі, прашу вас… паклапаціцеся пра стол, ці што…;
[Дашынскі:] Я астаюся, маман. Франц. se la vi (бел. сэ ля ві) – ‘такое
жыццё (такая доля)’; maman (бел. маман) – ‘мама, маці’.
Вынікам узаемадзеяння элементаў дзвюх моў (роднай для іншаземца і
замежнай) з’яўляецца “ламанае” маўленне, прыкладам якога могуць
быць кантамінаваныя ўкрапіны, у прыватнасці нямецка-беларускія. Так,
у маўленні беларусаў нямецкія словы могуць ужывацца ў
беларускамоўным афармленні: [Салдат:] Бітэ... (Вымае з кішэні
запальнічку, пстрыкае – успыхвае агеньчык. Драч прыкурвае.) [Драч:]
Данкую. Пад беларускамоўным уплывам дзеяслоў данкую (ням. danke
‘дзякую’) у цяперашнім часе першай асобе адзіночным ліку ўжываецца з
канчаткам -ую (як і беларускі адпаведнік).
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ІІІ. Іранізмы. Актуалізатарамі іранічнай экспрэсіі з’яўляюцца
наступныя сродкі.
1. Прэпазіцыйны вербальны кантэкст: [Троцкі:] На гэты раз умовы
немцаў будуць яшчэ больш невыносныя. [Свярдлоў:] Безумоўна. І толькі
дзякуючы вам. Іранічнае значэнне лексемы дзякуючы выяўляецца з
дапамогай актуалізатара будуць яшчэ больш невыносныя.
2. Невербальны графічны сродак (двукоссе). У вусным маўленні
моўныя адзінкі (словы), вылучаныя двукоссем, як правіла, вымаўляюцца
з іранічнай інтанацыяй: [Бухарын:] Тады скажыце, калі ласка, чаму
манарх Вільгельм раптам “пашкадаваў” Савецкую ўладу і даў ёй
магчымасць дыхаць і жыць?; [Бухарын:] Вось чаму Людэндорф так
хуценька адгукнуўся на вашу тэлеграму, таварыш Ленін, і “злітаваўся”
над Савецкай уладай!…; [Ленін:] Адносна вас і вашых паслядоўнікаў у
мяне няма ніякіх ілюзій. Я ведаю, што многія зачараваныя вашай
“рэвалюцыйнай” фразай, па маладосці і нявопытнасці паддаліся
пачуццю, а не розуму… А многія проста не ўяўляюць усёй складанасці
сённяшняга моманту. А тут яшчэ ваш “ультрарэвалюцыйны” лямант,
здольны каго заўгодна збіць з тропу…; [Паручнік:] Разгаворы! [1-ы
салдат:] Ды адкасніся ты! “Разгаворы”… Так, у апошнім прыкладзе ў
другой рэпліцы з іранічным значэннем ужыты рэдуплікат разгаворы
(паказчык іранічнага ўжывання – пазаслоўны графічны сродак двукоссе).
IV. Экспрэсіўна-зніжаныя адзінкі. У мастацкіх творах яны могуць
выконваць функцыю стварэння камічнага эфекту, паколькі
ўспрымаюцца як адступленне ад эстэтычных патрабаванняў да моўнай
нормы. Да такіх адзінак адносяцца наступныя.
1. Прыдаткі (неразвітыя і развітыя): [Драч:] І цану быццам боскую
папрасіў, а ён, жмот, і тую не хоча даваць!; [2-гі салдат:] Руку ўніз,
сучка золатапагонная!; [Драч:] Ну і хітрэнная, халера! Тут жмот (бел.
літ. скнара, скупянта, жмінда) – праст. пагард. ‘вельмі скупы чалавек’,
сучка – праст. груб. ‘подлая жанчына’, золатапаганная (ад
золатапагоннік – пагард. ‘афіцэр царскай арміі’), халера – праст. груб.
‘кепская характарам і паводзінамі асоба’.
2. Звароткі: [Драч (прыкрываецца рукой):] Адчапіся, халера!.. Не лезь,
кажу!; [Вальдэмар (хапаецца за наган):] Рукі, сволач! Тут: халера –
праст. груб. ‘кепская характарам і паводзінамі асоба’, сволач – праст.
лаянк. ‘паганец, подлы чалавек’.
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3. Фразеалагізмы: [Драч:] А хрэн у зубы не хочаш?; [Гофман:] Мы
пяты дзень таўчом ваду ў ступе; [Ленін:] Я ўжо больш месяца
даводжу гэта і вам, і Бухарыну, т ўсім вашым аднадумцам. а вам хоць
кол на галаве чашы; [Вальдэмар:] А ты [Драч] такую свінню падклаў
штабс-капітану!; [Драч (Нікаля):] Ану злазь!.. Няма чаго тут
буржуйскія рацэі разводзіць!..; [Нінель:] Чаго [Драч] рот разявіў?
[Драч:] Ты гэта… куды мяне прывяла? Фразеалагізмы абазначаюць: хрэн
у зубы – праст. груб. ‘выказванне незадаволенасці, абурэння і да т. п.’,
таўчом ваду ў ступе – разм. неадабр. ‘вядзём пустыя размовы’, хоць кол
на галаве чашы – праст. неадабр. ‘немагчыма пераканаць каго-н.,
растлумачыць каму-н. што-н.’, свінню падклаў – разм. неадабр. ‘цішком
падстровайваць непрыемнасць, подласць’, рацэі разводзіць – праст.
неадабр. ‘весці пустыя, непатрэбныя размовы’ (рацэі – лац. oratio
‘прамова, настаўленне, зварот’), рот разявіў – праст. неадабр. ‘крайне
здзівіўся, быў моцна ўражаны’.
V. Кантрастывы. Яны ўжываюцца як сродак інтэнсіфікацыі
камічнага, паколькі асобныя кампаненты кантрастыўнай бінармы
з’яўляюцца камічна маркіраванымі (выражаны экспрэсіўна зніжанымі
адзінкамі).
Кампаненты кантрастыўнай бінармы могуць не “стыкавацца”:
а) стылістычна: [Троцкі:] Зноў вы, містэр Гудман, не з той нагі
пачынаеце скакаць. Назоўнік містэр (ветлівы зварот да мужчын у
Англіі, Амерыцы) як экзатызм характэрны пераважна для кніжнага
маўлення, фразеалагізм з неадабральнай ацэнкай скакаць не з той нагі
(‘рабіць што-н. не так, як трэба’) – для гутарковага;
б) семантычна (напрыклад, “семантыка” антрапоніма кантрастуе з
семантыкай іншых адзінак): [1-ы салдат:] Да Леніна, бач ты, пнецца.
Тут “семантыка” псеўданіма Ленін (расійскі і савецкі палітычны,
дзяржаўны дзеяч, дзеяч міжнароднага руху) кантрастуе з адмоўна
ацэначнай семантыкай дзеяслова пнецца ‘праціскаецца’ (актуалізатарам
іранічнага значэння выступае фразеалагізм бач ты – разм. ‘выказванне
здзіўлення ад нечаканасці чаго-н.’).
VІ. Алагізмы. Яскравы камічны эфект выклікаюць міжрэплікавыя
алагізмы, паміж якімі няма сэнсавай (тэматычнай сувязі). “Дыялог
глухіх” (Б.Ю.Норман) назіраецца, напрыклад, паміж беларусам, які на
роднай мове імкнецца пра тое-сёё распытацца ў нямецкага салдата, і
немцам. У аснове камічнага эфекту, такім чынам, непаразуменне паміж
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персанажамі: [Драч:] Куры, а то скора і гэтага не будзе. Коней ужо
няма. Каторыя падохлі, каторых паелі… Сухары і тыя выйшлі… Можа,
галета якая завалялася? [Салдат:] Вас? [Драч:] Галета, кажу, можа,
ёсць?! <…> От жысць, га? [Салдат:] Вас? [Драч:] Жысць, кажу, у нас з
табой немаведама якая… І ваяваць быццам бы не ваюем, і вайны не
канчаем. (Салдат нічога не зразумеў, але згодна ківае галавой.) [Салдат:]
Я, я. [Драч:] Нічога ты не зразумеў… Слухай-ка, герман… [Салдат:] Вас?
VІІ. Параўнанні. Камічна афарбаванымі з’яўляюцца параўнанні, у
якіх тэма (суб’ект-чалавек) супастаўляецца з рэмай (аб’ектам-заонімам):
[Графіня:] (Да сына.) Прагаладаўся? [Дашынскі:] Як воўк! Двое сутак
гнібеў у цялятніку і – ні расінкі ў роце! Такія параўнальныя канструкцыі
не толькі называюць пэўнае дзеянне (прагаладаўся), але і вобразна
характарызуюць яго (праз суадносіны асновы параўнання з рэмай).
VІІІ. Лексічныя аказіяналізмы. Яны ўтвараюцца ад адпаведных
узуальных лексічных адзінак: [Драч:] Гэй, герман!.. Комай сюды!
Аказіяналізм герман (‘немец’) – вынік скарачэння асновы назоўніка
Германія. Форма комай (‘ідзі’) утворана ад скарочанай асновы
(дэсуфіксальнай формы) нямецкага дзеяслова kommen шляхам далучэння
афіксаў загаднага ладу другой асобы адзіночнага ліку (суф. а + канч. й),
тыповых для беларускай мовы.
ІХ. Літота. Камічны эфект, які дасягаецца ўжываннем літоты,
абумоўліваецца значным памяншэннем велічыні з’явы, што
ўспрымаецца як лагічна нерэальная. Такія літоты з’яўляюцца
аказіянальнымі: [Дашынскі:] Тут [на фронце] не толькі пушку – Расію за
фунт галет прададуць.
Х. Комплексныя сродкі. Гэта вербальныя сродкі розных тыпаў, якія
ўжываюцца канцэнтравана і служаць для стварэння насычанага
камічнага эфекту, напр.:
1) [Драч:] Ды дзе там у чорта гут… Дзярэ глотку, аж вочы на лоб
лезуць. Тут ужываюцца: іншамоўная (з нямецкай мовы) украпіна гут
(ням. gut ‘добра’), фразеалагізмы дзярэ глотку (праст. неадабр. ‘вельмі
моцна гаворыць’), вочы на лоб лезуць (праст. ‘хто-небудзь мае вельмі
непрыемныя адчуванні’).
2) [Драч:] Чаго вылупілася? (Жанчына маўчыць.) Валяй адгэтуль,
тут нельга кожнаму тарчаць. Мамзелям таксама. З камічнай мэтай
выкарыстаны: стылістычна зніжаныя словы вылупілася (праст.
‘утаропілася шырока расплюшчанымі вачамі’), валяй (разм. ‘ідзі’),
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тарчаць (перан. неадабр. ‘знаходзіцца дзе-н., назаляючы сваёй
непатрэбнай прысутнасцю’), мамзелям (“экзатычная”, французская
форма звароту да тутэйшых асоб; бел. мадэмуазэль – фр. mademoiselle
‘паненка, мадэмуазэль’).
Такім чынам, для дасягнення камічнага эфекту ў п’есе па-майстэрску
ўжываюцца розныя вербальныя сродкі: спецыялізаваныя –
функцыянальна
неабмежаваныя
(іранізмы)
і
функцыянальна
абмежаваныя (экспрэсіўна-зніжаныя сродкі, іншамоўныя ўкрапіны,
кантрастывы, алагізмы), а таксама неспецыялізаваныя (дыялектызмы,
параўнанні, лексічныя аказіяналізмы, літота). У выяўленні камічнай
экспрэсіі важная роля належыць актуалізатарам (вербальным і
невербальным), а ва ўзмацненні яе – інтэнсіфікатарам (кантрастывы,
комплексныя сродкі).
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Ржавуцкая М.С., Мароз С.С. (Мінск, БДПУ)
ПЕРАСТАНОЎКІ ЯК ТЫП
ПЕРАКЛАДЧЫЦКІХ ТРАНСФАРМАЦЫЙ

РЕ

Перастаноўкі як тып перакладчыцкіх трансфармацый – гэта
“изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в
тексте перевода по сравнению с текстом подменника” [1, с. 191].
Элементамі перастановак могуць быць словы, словазлучэнні, часткі
складанага сказа, самастойныя сказы ў тэксце.
На матэрыяле твораў І.Мележа паспрабуем выявіць элементы і
прычыны перастановак пры перакладзе тэксту з беларускай мовы на
рускую.
Найбольш пашыраныя выпадкі перастановак у працэсе перакладу –
гэта змяненне парадку слоў у структуры простага сказа. Адной з прычын
такога змяненне парадку моўных элементаў у сказе перакладу
параўнальна з арыгіналам з’яўляецца несупадзенне ў пабудове
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некаторых канструкцый абедзвюх моў. Выразнай ілюстрацыяй такога
несупадзення ў беларускай і рускай мовах могуць служыць пытальныя
сказы, што, як вядома, у беларускай мове могуць мець у сваім складзе
часціцу ці, месца якой – толькі ў пачатку сказа: – Ці хутка, мамка, нашае
сяло? – пытаецца Волька (“Мінскі напрамак”). [Маці Міканора] – Ці не
занядужаў ты? (“Людзі на балоце”).
У рускай мове беларускай часціцы ці адпавядае часціца ли (ль), якая
стаіць пасля слова, з якім спалучаецца: – Скоро ли наше село, мамка? –
спрашивает Волька (пераклад Л.Ракоўскага). [Мать Миканора] – Уж не
занедужил ли ты? (пераклад Н.Кісліка).
Перастаноўкі сустракаюцца і пры перадачы беларускіх даданых
азначальных частак на рускую мову дзеепрыметнымі зваротамі,
адзіночнымі дзеепрыметнікамі, што могуць знаходзіцца ў прэпазіцыі і
постпазіцыі да паяснёнага слова: Ніна ўбачыла справа вострыя палоскі
святла, што павольна паўзлі адна за другою (“Мінскі напрамак”). –
Нина увидела справа острые ползущие друг за другом полоски света
(пераклад аўтара). Пазіраючы на постаці, што набліжаліся, Туравец
адчуў, як цела цяжэе ад напружанага чакання (“Мінскі напрамак”). –
Следя за приближающимися фигурами, Туровец чувствовал, как все
тело тяжелеет от напряжённого ожидания (пераклад аўтара).
Больш частае ўжыванне ў рускай мове дзеепрыметных зваротаў і
абмежаванае іх выкарыстанне ў беларускай мове – адно з асноўных
разыходжанняў у сінтаксічных сістэмах гэтых моў [4, с. 44].
Змяненне парадку слоў у пытальным сказе, месца даданай часткі ў
складаным сказе закранае толькі фармальную структуру сказа, аднак
змена парадку моўных элементаў у сказе можа прывесці і да пэўных
сэнсавых змен.
Парадак слоў у сказе, як правіла, абумоўлены яго камунікатыўным
заданнем. У лінгвістычнай літаратуры, прысвечанай пытанню
актуальнага члянення сказа, адзначаецца, што актуальнае чляненне сказа
– гэта чляненне на зыходны пункт выказвання (тэму), або інфармацыю,
вядомую чытачу, і тое, што пра тэму выказваецца (рэму), або
камунікатыўны цэнтр сказа. “В конце предложения, как правило,
ставится “новое”, то есть слова, несущие в себе впервые сообщаемую в
данном предложении информацию. <…> Второстепенные же
элементы… располагаются обычно в начале предложения (за
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исключением тех случаев, когда на них приходится смысловой центр
сообщения)” [1, с. 192].
Аналіз арыгінала і перакладу паказаў, што перастаўляюцца як
галоўныя, так і даданыя члены сказа.
У простым сказе пры прамым парадку слоў дзейнік знаходзіцца
звычайна перад выказнікам, акалічнасць часу ў пачатку сказа.
Размяшчэнне дзейніка і акалічнасці ў канцы сказа вядзе да змянення
камунікатыўнага цэнтра пэўнага сказа – яго рэмы: Усе павінны будуць
далажыць (“Завеі, снежань”). – Докладывать будут все (пераклад
Д.Кавалёва і Т.Залатухінай). Сонцаву ў першы ж дзень страявая
апрыкрала (“Мінскі напрамак”). – Солнцеву в первый же день
осточертела строевая (пераклад Л.Ракоўскага). – Солнцева строевая
тяготила с первого же дня (пераклад аўтара).
Постпазіцыя дзейніка – даволі часты прыём, які акцэнтуе ўвагу
чытача на дзеянні, абазначаным выказнікам. “Постпазіцыя дзейніка
звычайна звязана з эмфатычным выдзяленнем новага ў пачатак сказа” [3,
с. 125]. Відавочна, перастаноўкі ў названых сказах выкліканы
меркаваннямі не граматычнага парадку, а хутчэй, своеасаблівасцю
перакладчыцкага ўспрыняцця зместу асобнага выказвання, выдзялення ў
ім элемента, у якім заключана асноўная думка паведамлення.
Пры параўнанні тэкстаў арыгінала і перакладу было выяўлена і
змяненне парадку частак складанага сказа – галоўнага і даданага: Ён
[Дубадзел] неахвотна прысеў на крэсле, калі Параска… запрасіла сесці,
мякка сказаў, што сядзець асабліва няма калі – справы (“Завеі,
снежань”). – Когда Параска пригласила сесть, он [Дубодел] мягко
намекнул, что рассиживаться особенно некогда – дела (пераклад
Д.Кавалёва і Т.Залатухінай). Хутка пасля таго, як яна [Куліна] сышла,
Глушакі сталі выпраўляцца ў дарогу (“Подых навальніцы”). – Когда она
[Кулина] ушла, Глушаки стали собираться в дорогу (пераклад
Д.Кавалёва).
Даданыя часткі сказаў арыгінала размешчаны ў сярэдзіне галоўных,
даданыя часткі сказаў перакладу – перад галоўнымі. Такія
трансфармацыі выкліканы тым, што папярэднія члены галоўнай часткі
прапушчаны. А гэта пэўным чынам змяняе інфармацыйную
напоўненасць выказвання.
Такім чынам, перастаноўкі як тып перакладчыцкіх трансфармацый
абумоўлены як разыходжаннямі ў фармальнай будове абедзвюх моў, так

і спецыфікай перакладчыцкага ўспрымання камунікатыўнага задання
кожнага сказа. Перастаноўкі першага віду закранаюць толькі
фармальную структуру сказа, другога – фармальную структуру і
семантычную напоўненасць камунікатыўнай адзінкі.
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Солахаў А.В. (Мазыр, МДПУ)
РЭДКІЯ СПОСАБЫ СЛОВАЎТВАРЭННЯ
Ў МОВЕ ТВОРАЎ АЛЕСЯ РАЗАНАВА

РЕ

Апісанне словаўтваральнай сістэмы мовы будзе няпоўным без
сістэматызацыі ўсіх спосабаў словаўтварэння, у тым ліку рэдкіх, якія
выкарыстоўваюцца пераважна пры ўтварэнні аказіянальных слоў.
Вырашыць гэту задачу можна, даследаваўшы, у першую чаргу, спосабы
словаўтварэння, якія ўжываюць асобныя аўтары ў мове сваіх твораў пры
ўтварэнні індывідуальна-аўтарскіх слоў. Іван Шамякін, напрыклад, у
мове рамана “Вазьму твой боль” і зборніка аповесцей “Палеская
мадонна” рэалізаваў 24 спосабы словаўтварэння [4].
Да розных спосабаў словаўтварэння пры стварэнні індывідуальнааўтарскіх слоў звяртаецца і Алесь Разанаў. Словаўтваральны аналіз яго
неалагізмаў паказвае, што пісьменнік выкарыстоўвае не толькі шырока
ўжывальныя спосабы словаўтварэння, але і рэдкія. Некаторыя з іх яшчэ
не апісаны ў лінгвістычнай літаратуры. У мове твораў пісьменніка
фіксуюцца словаўтварэнні з фармантам, у склад якога ўваходзіць адзін,
два, тры і пяць словаўтваральных сродкаў, г. зн. словы, утвораныя адна-,
двух-, трох- і пяцісродкавымі спосабамі.
З аднасродкавых спосабаў адзначаюцца імпазіцыя, трансфлексацыя,
вылучэнне прыстаўкі ў якасці самастойнага слова, дэпрэфіксацыя,
дэпостфіксацыя.
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Імпазіцыя (міжслоўнае накладанне – тэрмін Н.А.Янка-Трыніцкай,
міжслоўнае сумяшчэнне – тэрмін І.С.Улуханава) – злучэнне “двух слоў у
адно, у якім поўнасцю захоўваюцца абодва злучаныя словы, але пэўны
фанемны адрэзак новага слова належыць адначасова абедзвюм
матывавальным часткам” [5, с. 52]. Так, утварэнне абстрактнага
назоўніка кіякасць ‘якасць кія’ можна растлумачыць злучэннем асновы
аднаго назоўніка (якасць) з асновай другога (кій) пры дапамозе
фанемнага адрэзка j: Кій – кіраўнік, і які б ён не быў па сваёй “кіякасці”
– цяжкі ці лёгкі, стрункі ці камлюкаваты, ён ідзе наперадзе і паказвае
вандроўніку кірунак [2, с. 124]. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы
ма(г)стацтва і жалуданы ўтвораны сумяшчэннем асноў слоў адпаведна
маг і мастацтва, жолуд і жаданы праз агульныя фанемныя адрэзкі ма і
жа…д, пры гэтым адно з матывавальнай пары – мастацтва і жаданы –
разрываецца, даючы магчымасць уклініцца ў яго асобным гукам другога
матывавальнага слова – маг і жолуд: Мастацтва – ма(г)стацтва [2,
с. 211]; З галіны векавечнага дуба – з галіны самой векавечнасці – жолуд
падае ў дол, каб потым, адольваючы прыцягненне долу, цягнуцца да
жаданага – да “жалуданага” – узроўню [2, с. 144].
Трансфлексацыя (тэрмін В.П.Ізотава) – замена матэрыяльна
выражанай флексіі на нулявую або нулявой – на матэрыяльна
выражаную: аладак ‘аладка’, зуха ‘жан. да зух’: Парожнія, жорны
стаяць, але калі ў іхняе жарало ўсыпаецца хоць бы жменя зерня, яны
ажываюць, яны разварушваюцца, яны “жораюць” пачастунак,
варожачы, што ўрэшце з яго атрымаецца, ці корж, ці аладак, ці
піражок [3, с. 435]; Руская м у х а “зуха”: яна мае “ухараўскія” ўхваткі,
нібыта яна сама вынайшла прымаўку: “Адным махам сем мух забіяхам”
і сама ж намерваецца яе спраўдзіць [3, с. 434].
Вылучэнне прыстаўкі ў якасці самастойнага слова. В.П.Ізотаў
называе гэты спосаб эмансіпацыяй і вылучае эмансіпацыю прыстаўкі,
суфікса, флексіі, фанемы [1, с. 17 – 23]. Выдзеленая з раду слоў марфема
лексікалізуецца, набываючы абагульненае значэнне. Так, з
індывідуальна-аўтарскіх прыметнікаў анты-фармальны і антызмястоўны ў асобнае слова-назоўнік вылучаецца прыстаўка анты- з
абагульненым значэннем ‘тое, што з’яўляецца супрацьлеглым чамунебудзь’: Змест фармальны? Не толькі. Ён адначасова і антыфармальны: тоесны і не тоесны форме. У сваю чаргу і форма
змястоўная і анты-змястоўная: ёю не толькі выяўляецца змест, але і
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зацямняецца, выяўляецца зацямняючыся, гаснучы, вычэрпваючыся. // Без
гэтага а н т ы наогул было б немагчыма ніякае развіццё, ніякае
спасціжэнне. Усе рэчы нагадвалі б “чорны квадрат” Казіміра Малевіча,
у якім змест і форма супадаюць, а рэчаіснасць – “рэч у сабе” Імануіла
Канта [2, с. 222 – 223]. Утваральнай базай пры вылучэнні ў асобнае
слова прыстаўкі пера- сталі дзеясловы перасалоджваць, перасольваць,
перакручваць, перагінаць. У гэтым выпадку аказіяналізм пера мае
значэнне ‘тое, што перабольшвае звычайныя магчымасці, што выходзіць
за агульныя межы’: Яно [умельства віртуозаў верша] напаказ: у
прынцыпе яно не ўмее тварыць, але вельмі добра ўмее паказваць, што
яно творыць. Яно перасалоджвае, перасольвае, перакручвае, перагінае і
ў гэтым п е р а мае свой змест [2, с. 268].
Дэпрэфіксацыя – скарачэнне прыстаўкі – выкарыстоўваецца пры
ўтварэнні прыметніка далужны (< /не/далужны): Пра таго, хто ўмее
паводзіцца ў жыцці, кажуць, што ён няўдалы, што ён недалужны; што
да жолуда, дык ён заўжды ўдалы, заўжды “далужны” [2, с. 144].
Дэпостфіксацыя – скарачэнне постфікса. Такім спосабам,
напрыклад, утвораны дзеяслоў адгукваць ‘выклікаць у памяці што-н.’ (<
адгуквац/ца/): Холад адхуквае ўспаміны, голад “адгуквае” згадкі, голад –
павадыр, холад – хадыр, голад уздыхае, холад хліпае, голад марыць пра
“гладкі” лад, які заўсёды частаваў бы аладкамі, холад – пра дыхтоўны
дах, голад – пра галаўня, холад – пра галавешку, голад – пра Gold
(золата), холад – пра Holz (дровы) [2, с. 105].
Рэдкія двухсродкавыя спосабы прадстаўлены ў мове твораў
А.Разанава наступнымі:
1) суфіксацыя + субстантывацыя – далучэнне да ўтваральнай
асновы суфікса і пераход індывідуальна-аўтарскага слова ў лексікаграматычны клас назоўнікаў. Так утвораны наватвор А. Разанава
сутнаснае ‘тое, што з’яўляецца самым істотным, што складае ўнутраны
змест чаго-небудзь’ (< сутнасць + -н(ае)): I пакуль “Павел” Пятра не
стане цалкам Пятром, а “Пётр” Паўла – Паўлам, абодва яны
застаюцца ў сферы вонкавых адносін, дзе праблемы не вырашаюцца, а
рэгламентуюцца і дзе сутнаснае падмяняецца разумовым [2, с. 247].
Гэта пацвярджаюць сучасныя лексікаграфічныя працы, у якіх прыметнік
сутнасны не фіксуецца;
2) дэсуфіксацыя + імпазіцыя – скарачэнне суфікса і злучэнне асноў
пры дапамозе агульнага фанемнага адрэзка, напрыклад, мгліна
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(імгл/іст/ы + гліна): Гліна – “мгліна”: яна спіць у імглістай глыбіні і
сніць свае запаветныя “маглівасці” [3, с. 400];
3) немарфемнае скарачэнне + імпазіцыя – выдаленне ў адной з
утваральных асноў немарфемнага сегмента і замена яго другой асновай,
якая пры дапамозе агульнага фанемнага адрэзка злучаецца з першай,
напрыклад: паслядзелак ‘работа пасля асноўнай работы’ (< пасля +
па/н/ядзелак), птахчымасць ‘магчымасць птушкі’ (< птах +
/м/агчымасць): Кудзеля – работа пасля работы, дзень пасля дня, яна не
нядзеля і не панядзелак, а “паслядзелак”, і на яе збіраюцца, як на
пасядзелкі [2, с. 99]; Птах – адмысловы хатха-ёг: яго цела паслухмянае
любому подыху натхнення, ён дасканала валодае тэхнікай левітацыі, і
зямное прыцягненне толькі дапамагае яму развіць закладзеныя ў ім
“птахчымасці” [3, с. 391];
4) анаграма + імпазіцыя – адвольная перастаноўка гукаў у адной
ўтваральнай аснове, якая супадае з другой. У слове глыбіня адбылася
перастаноўка 2-га, 3-га, 4-га і 5-га гукаў, якія супалі з асновай
прыметніка гіблы. Што гэта менавіта так, пацвярджае значэнне
індывідуальна-аўтарскага слова гіблыня, у якім сумясціліся значэнні двух
утваральных асноў – ‘гіблая глыбіня’: Багна абагульняе ваду і сушу, і хто
ўгадае, якая ў яе глыбіня, якая ў яе “гіблыня” [3, с. 446].
Да рэдкіх трохсродкавых спосабаў адносяцца:
1) прэфіксацыя + складанне + суфіксацыя – складанне асноў з
далучэннем да іх прыстаўкі і суфікса. Так утворана слова насампраўдзе
(< на- + сам(ая) + праўд(а) + -е): З дня ў дзень, з году ў год, з веку ў век
збіраюся з тайнаю моцай, каб калі-небудзь абвергнуць сваё існаванне,
адолець дваістасць і стаць насампраўдзе сабой [2, с. 8];
2) прэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя – далучэнне
прыстаўкі да ўтваральнай асновы, у якой скарачаецца постфікс і суфікс.
Прыкладам з’яўляецца індывідуальна-аўтарскі назоўнік невараць (< не+ вароч/а/(ц)/ца/): Скіроўваючыся сваім верхам і нізам у два процілеглыя
канцы, сумяшчаючы і ўраўнаважваючы ў сабе два процілеглыя вектары,
верацяно не западае ў невараць, а ўцягвае навакольную прастору ў
віртуальную сферу свайго ўплыву [3, с. 442];
3) немарфемнае скарачэнне + складанне + субстантывацыя –
скарачэнне пачатковага немарфемнага сегмента адной утваральнай
асновы і далучэнне яе да другой асновы з пераходам утварэння ў лексікаграматычны клас субстантываў. Пры ўтварэнні аказіяналізма
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тамтэйшае ‘тое, што знаходзіцца ў тым месцы, што з’яўляецца іншым,
не тутэйшым’ у прыметніку тутэйшы выдалены пачатковы склад ту-,
месца якога заняло прыслоўе там (< там + /ту/тэйшы): Метафара –
транскрыпцыя: яна перадае на “тутэйшай” мове “тамтэйшае” [2,
с. 224]; Твор – таксама нараджаецца, твор – таксама праходзіць свой
інкубацыйны перыяд, увідавочніваючы сабой невідавочнае, тамтэйшае,
захаванае [2, с. 229];
4) немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя (змяненне парадку
слоў на адваротны) + суфіксацыя – спосаб, ужыты пры ўтварэнні
індывідуальна-аўтарскага дзеяслова габаць ‘паглынацца багнай’: аснова
ўтваральнага слова багна скарочана на адзін гук – [н], у ёй адбылася
перастаноўка гукаў у адваротным парадку і да змененай асновы
далучаны суфікс (< б3а2г1/н/(а) + -а(ць)): Багна багатая тым, што ёй
аддае наваколле, і ўсё, што яна аддае, “габае” нагбом [3, с. 446];
5) немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя (змяненне парадку
слоў на адваротны) + імпазіцыя – спосаб, выкарыстаны пры ўтварэнні
індывідуальна-аўтарскага назоўніка габінеты ‘глыбіны багны’: у
асновах двух утваральных слоў скарочаны адпаведна канцавы і
пачатковы сегменты: у слове багна – [н], а ў слове кабінеты – [к]; у
скарочанай аснове слова баг/н/а адбылася перастаноўка гукаў у
адваротным парадку, два апошнія з якіх супалі з першымі гукамі другой
утваральнай асновы /к/абінеты (< б3а2г1/н/(а) + /к/абінет(ы)): У багне,
бы ў лазні-бані, бавяць свой час паганскія багі-нячысцікі, і агонь
апраметнай грэе яе “габінеты” [3, с. 446];
6) імпазіцыя + суфіксацыя + постфіксацыя – злучэнне асноў двух
слоў пры дапамозе агульнага фанемнага адрэзка і далучэнне да іх
суфікса і постфікса. Такім спосабам утвораны аказіянальны дзеяслоў
таўстоліцца: асновы прыметніка тоўсты і назоўніка стол злучыліся
праз агульны фанемны адрэзак ст і далучылі суфікс -і- і постфікс -цца
(тоўст(ы) + стол + -і- + -цца): Стол сталы, стол самастойны, стол
устойлівы і сярод услонаў, зэдлікаў і крэслаў “таўстоліцца”, нібы слон
[2, с. 111];
7) дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне + складанне –
скарачэнне суфікса адной асновы і немарфемнага сегмента – другой і іх
злучэнне ў адно слова. Напрыклад, індывідуальна-аўтарскі дзеяслоў
рупшацца ўтвораны складаннем асновы прыслоўя рупліва, у якой
выдалены суфіксы -лів- і -а-, і асновы дзеяслова спяшацца, дзе адбылося
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скарачэнне пачатковых гукаў [с’п’а] ў (< руп/ліва/ + /спя/шацца): Па
муры рупшаюцца мурашы [2, с. 137];
8) дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне + імпазіцыя –
скарачэнне суфікса адной асновы і немарфемнага сегмента – другой з
накладаннем іх адна на другую пры дапамозе агульнага фанемнага
адрэзка. Гэтым спосабам утвораны індывідуальна-аўтарскі неалагізм
нудзень (< нуд/н/(ы) + /б/удзень): Будзень – падзея, свята – з’ява, будзень
– агледзіны, свята – сватанне, будзень распачынае, свята вянчае,
будзень – жаніх, свята – нявеста, будзень – “нудзень”, свята – вяселле
[3, с. 417];
9) дэсуфіксацыя + дэпрэфіксацыя + імпазіцыя – скарачэнне
суфікса адной асновы і прыстаўкі – другой і злучэнне асноў пры
дапамозе агульнага фанемнага адрэзка. Так утвораны аказіяналізм цудзея
(< цуд/оўн/ы + /па/дзея): Калі дзіда – удзел мужчыны, то кудзеля –
жанчыны, і, прадучы кудзелю, жанчына, услухоўваючыся ў гудзенне
верацяна, перажывае ўсе згібы, змены, падзеі, “цудзеі” свайго жыцця і
прадзе сваю “дзелю – долю” [2, с. 99].
Пяцісродкавым спосабам з’яўляецца немарфемнае скарачэнне +
дэпрэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя + імпазіцыя. Ім
утвораны індывідуальна-аўтарскі назоўнік рона ‘карона, якая
ўроньваецца са скроняў караля’ (/ка/рона + /у/ронь/ва/(ц)/ца/): Усе
падкопы, падшэпты, падсокі, падкрокі, скіроўваючыся на караля, маюць
на мэце карону, і калі карона спадае-ўроньваецца са скроняў караля,
гэтая “рона” крывавая рана для караля, а часам і для краіны [2, с. 94].
Такім чынам, у мове твораў А. Разанава намі выяўлена 19 рэдкіх
спосабаў словаўтварэння, у тым ліку: 5 спосабаў, у склад фарманта якіх
уваходзіць адзін словаваўтваральны сродак (імпазіцыя, трансфлексацыя,
вылучэнне прыстаўкі ў якасці самастойнага слова, дэпрэфіксацыя,
дэпостфіксацыя), 4 – з двума словаўтваральнымі сродкамі ў складзе
фарманта (суфіксацыя + субстантывацыя, дэсуфіксацыя + імпазіцыя,
немарфемнае скарачэнне + імпазіцыя, анаграма + імпазіцыя), 9 – з трыма
(прэфіксацыя + складанне + суфіксацыя, прэфіксацыя + дэпостфіксацыя
+ дэсуфіксацыя, немарфемнае скарачэнне + складанне +
субстантывацыя, немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя +
суфіксацыя, немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя + імпазіцыя,
імпазіцыя + суфіксацыя + постфіксацыя, дэсуфіксацыя + немарфемнае
скарачэнне + складанне, дэсуфіксацыя + немарфемнае скарачэнне +

імпазіцыя, дэсуфіксацыя + дэпрэфіксацыя + імпазіцыя), 1 – з пяццю
(немарфемнае скарачэнне + дэпрэфіксацыя + дэпостфіксацыя +
дэсуфіксацыя + імпазіцыя). Некаторыя спосабы словаўтварэння –
анаграма + імпазіцыя, немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя +
суфіксацыя, немарфемнае скарачэнне + рэтраскрыпцыя + імпазіцыя,
імпазіцыя + суфіксацыя + постфіксацыя, немарфемнае скарачэнне +
дэпрэфіксацыя + дэпостфіксацыя + дэсуфіксацыя + імпазіцыя –
фіксуюцца ўпершыню. Гэта з’яўляецца сведчаннем глыбокага пачуцця
аўтарам мовы, умелага выкарыстання ім шырокіх магчымасцей,
закладзеных у словаўтваральнай сістэме беларускай мовы.
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Старасценка Т.Я. (Мінск, БДПУ)
ЛЕКСІЧНАЕ ВЫРАЖЭННЕ ІЛАКУТЫЎНАЙ МАДАЛЬНАСЦІ
Ў ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ ЯНКІ БРЫЛЯ
Для выражэння ілакутыўнай мадальнасці публіцыстычных тэкстаў
ужываюцца разнастайныя сродкі мастацкай выразнасці. Такія сродкі
садзейнічаюць эфектыўнасці кантактаў з калектыўным рэцыпіентам і
высокай прагматычнай адэкватнасці тэксту.
Мастацкай публіцыстыцы Янкі Брыля ўласціва экспрэсіўная лексіка –
найперш словы з суфіксамі ацэнкі і метафарычныя намінацыі, якія
адлюстроўваюць мадальныя адносіны да рэчаіснасці.
Сярод лексем з эмацыянальна-экспрэсіўнай канатацыяй – назоўнікі:
вочачкі (вочкі), ножкі, агеньчык, пальчыкі, дожджык, домікі,

РЕ

П
О
ЗИ
ТО
РИ
Й

БГ
П
У

студэнтачка, кепачка, мурашачка, клёшык, гаспадынька, суседачка,
хустачка, мядзведзік, зорачка, жменька, куртачка, кіёчак, сняжок,
кулачок, збаночак; прыметнікі: маладзенькі, разумненькі, ціхенькі,
цёпленькія, маленькая, танюсенькая, жоўценькія; прыслоўі: раненька,
павольненька, хітранька, ціхенька.
У публіцыстычных тэкстах Янкі Брыля пераважаюць метафары,
прычым метафарызуюцца розныя часціны мовы: дзеясловы (розныя
формы): Страляе ў неба готыка касцёла (“Сшытак першы”); У сонцы
раставала, як нябачны лёд, духмянасць новай вясны (“Сшытак першы”);
Я ў ёй схаваюся, у людской радасці (“Сшытак другі”); Не выбухнуў, не
разарваўся ад успамінаў (“Сшытак другі”); Пальчыкі рэдкага дажджу
гарэзліва абмацваюць шыбу акна (“Сшытак чацвёрты”); Па-жабрацку
нясмела грукае дзвярыма ўбогай хаты начны вецер (“Родны кут”); На
маленства маё... упершыню тады абрынулася шчодрым снегам
беларуская зіма (“Думкі звычайныя...”); Варшава і сёння залітая сонцам
(“Свет далёкі і блізкі”); Хоць гаспадыню і называюць часамі Мэры, на
стале непераможна дыхалі нетутэйшым цяплом багаты ўкраінскі
боршч і грэцкая каша са шкваркамі (“На тым баку планеты”); Словам,
восень тую пражыў я шчасліва, аддаючы кожнай кнізе, звыш грашовай
даніны, яшчэ і восем гразкіх або падмарожаных кіламетраў (“Мой
Чэхаў”); пазалочаны восенню Брэст (“Вачыма друга”); прыметнікі:
смешнавата-ўзварушлівы шык (“Сшытак першы”); Кнігі яго (Упіта. –
Т.С.) – іржаная, духмяная проза (“Сшытак другі”); бязлітасна-шчодры
флёксавы пах (“Сшытак другі”); стрымана-радасны гул самалёта
(“Сшытак чацвёрты”); цымбальныя скокі дажджу (“Сшытак
чацвёрты”); святочны цеплаход (“Сшытак чацвёрты”); радаснанеспакойная вада (“Сшытак чацвёрты”); хлебна-сасновая цішыня
(“Сшытак чацвёрты”); румяны ранак (“Сшытак чацвёрты”); вялыя
ўсмешкі (“Сшытак пяты”); Столькі лішняй работы, а бацьку весела:
такая гэта работа чыстая, белая, нават іскрыстая (“Думкі
звычайныя...”); Цяпер у княжацкім замку гэтая песня пра паштальёна
гучыць для мяне ў спалучэнні з цудоўным малюнкам снежнай зімы,
убачанай вачыма гарадскога хлопчыка, у спалучэнні з румянай,
пышнагрудай і звонкагалосай радасцю маладзіц (“Думкі звычайныя...”);
увішныя легкавушкі (“Вачыма друга”); салодкае імкненне (“Душа – не
падарожніца”); працавітая зіма (“Душа – не падарожніца”); назоўнікі:
Вароны – у цяжкіх чорна-шэрых сярмягах (“Сшытак чацвёрты”);
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занавескі празрыстай смугі (“Сшытак чацвёрты”); неабдымна
агромністы гарбуз зямлі (“Сшытак чацвёрты”); Над рыштаваннямі
магутныя журавы кранаў (“Вачыма друга”).
У публіцыстыцы Янкі Брыля для ўзмацнення экспрэсіі спалучаюцца
розныя вобразныя сродкі, найчасцей – метафары і параўнанні ў вузкім
кантэксце: Сонца на захадзе. Зірнула з-пад хмары, як спадылба, і хвалі,
неспакойныя ад халоднага ветру, неяк адразу сцюдзёна, нявесела
заблішчалі пад чорнай столлю нізкага неба (“Сшытак чацвёрты”);
Сядзіць сабе ў любой кампаніі ціхенькі, малапрыкметны таварыш і
хітранька ўсміхаецца... Ты красамоўны, разумны, вясёлы – што ж,
смейся, жартуй, разгортвай, як паўлін, свой хвост бліскучасці (“Сшытак
пяты”); І другое пачуццё. І здзіўленне, і недаўменне, і пашана да таго,
хто блізу сто гадоў таму назад упарта, як парастак паміж плітамі
тратуара, пралез паміж дзвюма стыхіямі, рускай і польскай, насуперак
усім, уключаючы і сваіх найбліжэйшых, пралез і вырас са сваім і
зрэбным, і глыбока, па-народнаму, па-хлебнаму свежым беларускім
словам (“Сшытак другі”); Чайкі, як цеплаходы, па-святочнаму белыя,
чыстыя (“ Сшытак чацвёрты”); Якая раніца для засевак!.. Так і хочацца
стаць на калені – з сявенькай, каля меха зярнят – у пухкай, цёплай раллі,
што добра падышла, як падыходзіць удала рашчынены і замешаны
хлеб!.. (“Сшытак чацвёрты”); Кусты шыпшыны трапляюцца на схілах
яраў ды на ўзлобках, ніколі не араных, падобных на агромністыя боханы.
У калючым сярэбраным голлі яшчэ ўсё трымаюцца, таксама заінелыя,
аранжавыя зморшчаныя ягады. Як светлы сон, успамінаецца тут, каля
іх, матыліная ружовасць пялёсткаў, пчаліны звон і ласкавае сонца
(“Сшытак чацвёрты”); На хаду заўважаю – з галіны старога
прыдарожнага клёна, некалькі крокаў перад хлопчыкам, асядае,
пакалыхваецца вялікі, як далонь асілка, пажаўцелы ліст. Калі ўпадзе
перад імі – хлопчык напэўна пусціць маміну руку і пабяжыць, падніме. А
можа, ліст асядзе на светлыя стружкі яго валасоў – пяшчотным
дотыкам нашай, бацькоўскай рукі?.. (“Вачыма друга”); На анямелай ад
шчасця белай нерушы сям-там празубліваюцца іскаркі, нібы
падміргваюць, знікаюць, зноў глядзяць (“Душа – не падарожніца”); Нізка
пад намі відаць былі хмары – халодна-шэрыя, бясконцыя, нібыта брук
усясветна вялікай, проста касмічнай плошчы, пад якой, як здаецца
адразу, другое бяздонне (“Душа – не падарожніца”).

Як бачым, ілакутыўная мадальнасць лексічнага ўзроўню
публіцыстычных тэкстаў Янкі Брыля выяўляецца праз лексемы з
эмацыянальна-экспрэсіўнай канатацыяй і вобразныя сродкі мовы. Яны
найперш узмацняюць функцыю ўздзеяння публіцыстычнага слова. І хоць
такія сродкі маўлення ўласцівы, у першую чаргу, мастацкім тэкстам, дзе
рэалізуюць эстэтычную функцыю, у творах Янкі Брыля яны набываюць
пэўнае стылеўтваральнае значэнне. Для многіх публіцыстычных тэкстаў
гэтага пісьменніка характэрна заглыбленасць у нязначныя, здавалася б,
жыццёвыя дэталі, якія неабходна няспешна прааналізаваць і апісаць. У
выніку ствараецца адпаведны індывідуальны стыль – з выразнымі
элементамі апісання ўбачанага і перажытага.
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Хазанава К.Л. (Гомель, ГДУ)
НАЗІРАННІ НАД МОЎНЫМІ АСАБЛІВАСЦЯМІ ПЕРАКЛАДУ
НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ ВЕРША ТАМАША ЗАНА “ВЯЗЕНЬ”

РЕ

Імя Тамаша Зана не з’яўляецца надта вядомым беларускаму чытачу.
Гэта і не дзіўна. Адзін з заснавальнікаў таварыства філаматаў,
арганізатар таварыства філарэтаў большасць сваёй літаратурнай
спадчыны пакінуў напісанай па-польску, што абумоўлена аб’ектыўнымі
абставінамі.
Як і іншыя філаматы і філарэты, як і знакаміты Адам Міцкевіч,
Тамаш Зан ведаў, любіў і вывучаў беларускі фальклор і свядома і
несвядома выкарыстоўваў беларускія фальклорныя элементы ў сваёй
польскамоўнай творчасці. Дзякуючы перакладам асобных вершаў
Тамаша Зана, зробленым напрыканцы ХХ ст., мы маем магчымасць
атрымаць асалоду ад яго творчасці. Звернемся да перакладу на
беларускую мову верша Тамаша Зана “Вязень”, які зрабіў Яўген
Міклашэўскі (“Więzień” [1, с. 170 – 173]).
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Верш Тамаша Зана, прасякнуты шчымлівай тугой па волі, каханню,
прошлым жыцці. Цікава назіраць спосабы і шляхі перадачы вобразнавыяўленчых сродкаў мовы верша ў беларускамоўным тэксце.
Верш “Вязень” мае своеасаблівую будову, заснаваную на вобразным
паралелізме, у якім супастаўляецца птушка і дзяўчына і юнак.
Натуральна, гэты вобраз захоўваецца і ў беларускім перакладзе.
Пачынаецца верш са звароту да птушкі:
Śpiewaj, śpiewaj, ptaszyno..
Такі ж зварот далей паўтораны да дзяўчыны:
Śpiewaj, śpiewaj, dziewczyno..
У беларускім тэксце паўтарэнне слоў у закліках не захавана:
Змоўкла? Спявай пташына…; Што ж ты, спявай, дзяўчына!.
Семантычную эквівалентнасць пераклад не парушыў. Некаторыя
змены былі ўнесены ў стылістычную афарбоўку. Сум арыгінала ў
перакладзе стаў прыўзнятым, клічным. Нездарма ў закліку да дзяўчыны і
з’явіўся клічнік ужо ў пачатку страфы, а ў арыгінале клічнік бачым
толькі ў апошнім радку слупка. У беларускім варыянце маем
своеасаблівы дыялог з пытаннямі без адказаў: Змоўкла? Спявай…; Што
ж ты?….
Верш Тамаша Зана заснаваны на паўторах. У кожным слупку
паўтараецца першы і апошні радкі, у якіх паўтараюцца словы: Śpiewaj,
śpiewaj, ptaszyno...; / Biedna, biedna ptaszyna!; / Śpiewaj, śpiewaj,
dziewczyno... / Biedny, biedny chłopczyna.
У перакладзе амаль захавана кальцавая будова слупкоў, але ў саміх
радках паўторы адсутнічаюць: Śpiewaj, śpiewaj, ptaszyno.. – Змоўкла?
Спявай, пташына..; Biedna, biedna ptaszyna! – Бедная ты пташына!;
Śpiewaj, śpiewaj, dziewczyno.. – Што ж ты, спявай, дзяўчына!
І толькі апошнія два слупкі па паўторах дакладна адпавядаюць
арыгіналу: Biedny, biedny chłopczyna – Бедны, бедны хлапчына!
У працэсе стварэння беларускамоўнага варыянта балады Т.Зана
перакладчык часам адступае ад дакладнага капіравання польскамоных
вершаваных радкоў: Z lubą nie wzeci wysoko, / Z lubą nie chroni krzewina, /
Nie z lubą serce i oko – / Больш не ўзляціш высока. / Любой няма –
адзінай... / Сэрца не з ёй і вока.
У арыгінале балады эмацыянальнасць радкоў дасягнута зноў за кошт
паўтораў: z lubą – z lubą – nie z lubą.
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Неабходная экспрэсіўнасць дасягаецца ў беларускіх радках шляхам
увядзення эпітэта адзінай і ўзнікнення на месцы субстантываванага
прыметніка любая (luba) спалучэння прыметніка і назоўніка любае
птаства і такім чынам з’яўлення ў перакладзе новай, у параўнанні з
арыгіналам, дэталі, поўнасцю ім дапушчальнай.
Неабходна адзначыць і змяненне ў перакладзе часавых арыентацый.
У арыгінале гаворка ідзе пра цудоўнае прошлае: Rozkoszną przeszłość
[ptaszyna] wspomina. У перакладзе ўзгадваецца цяперашняе існаванне
лірычнага героя: Ну і прыйшла часіна!
Асобныя змяненні выяўляюцца і пры супастаўленні іншых радкоў:
Nie z lubą leci godzina, / Nie z lubą serce i oko. / Nie z przyjaciółmi zabawa, –
/ Сумна жыць без адзінай – / Сэрца не з ёй і вока. / Доля, горкая доля.
У арыгінале адзначаем паўторы, якія садзейнічаюць эмацыянальнаэкспрэсіўнай сувязі з папярэднімі радкамі. У перакладзе гэтага
паўтарэння заканамерна няма, бо яно адсутнічае ў перакладным тэксце і
ў папярэдніх радках. У польскім тэксце гэтыя словы, звернутыя да
юнака, перагукаюцца- паўтараюцца са зваротам да птушкі. У перакладзе
таксама ёсць адсылка да папярэдніх радкоў – выраз Сэрца не з ёй і вока.
Аднак пачатак радкоў з часціцы не ў перакладзе адсутнічае.
Экспрэсіўнасць кампенсавана ўвядзеннем у беларускі тэкст
субстантываванага прыметніка, што “падказалі” папярэднія радкі
арыгінала, і паўторам доля, горкая доля. Вобразнае азначэнне стварыла
эмацыянальную градацыю, што і садзейнічала ўзнікненню агульнай
неабходнай танальнасці радкоў.
Роўная польскаму арыгіналу эмацыянальна-экспрэсіўная афарбоўка ў
беларускім тэксце дасягаецца таксама і за кошт захавання вобразных
метафар: Twój głos pociechą niedoli, / Ciężar osłodzi niewoli – / голасуздых нядолі – / Здыме цяжар няволі; / Tu zbrodnia łańcuchem brzęka –
/ Бранчаць ланцугі астрогу.
У беларускім перакладзе верша Тамаша Зана “Вязень” большасць
лексем належаць да спрадвечна беларускай агульнаўжывальнай лексікі.
Некаторыя словы вылучаюцца паходжаннем ці адметнасцямі ўжывання.
Так, слова пташына перанесена ў беларускі тэкст з арыгінала (ptaszyna)
з-за патрабаванняў рыфмоўкі. Суфіксальнае ўтварэнне надае беларускім
радкам канатацыю замілаванасці і спачування і ўдала стасуецца з
найменнем астатніх “дзеючых асоб” верша: пташына – дзяўчына –
хлапчына.
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Адметна, што ў дадзеным перакладзе практычна адсутнічаюць
паланізмы, не зразумелыя беларускаму чытачу, што часта можна
назіраць у беларускіх перакладах з польскай мовы. І нават наадварот: у
беларускім тэксце ўжываецца кніжнаславянізм астрог ‘турма’, які надаў
тэксту перакладу асаблівы гістарычны каларыт і канатацыю ўзнёсласці і
ўзвышанасці.
Праведзеныя назіранні над мовай беларускага перакладу верша
Тамаша Зана “Вязень” сведчаць, што на беларускай мове з’явіўся верш,
поўнасцю эквівалентны арыгіналу ў семантычных і эмацыяльнаэкспрэсіўных адносінах. Беларускі перакладчык Яўген Міклашэўскі
дапамог беларускаму чытачу пазнаёміцца з частачкай літаратурнай
спадчыны знакамітага філамата, здолеўшы перадаць беларускай мовай
шчымлівую тугу польскага верша.
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Чарнышова А.М. (Гомель, ГДУ)
РОЛЯ МОЎНЫХ АДЗІНАК СА ЗНАЧЭННЕМ ВІЗУАЛЬНАГА
КАНТАКТУ Ў “ПАЛЕСКАЙ ХРОНІЦЫ” І.МЕЛЕЖА
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“У кожнага пачуцця ёсць жэсты, інтанацыя і міміка, якія ўласцівы
толькі яму аднаму, уражанне ад іх, добрае ці дрэннае, прыемнае ці
непрыемнае, і служыць яно прычынай таго, што людзі прыцягваюць нас
да сябе альбо адштурхоўваюць…”, – пісаў Ф.Ларашфуко [цыт. па: 1, с.
436]. І на самой справе, даволі часта пры размове з людзьмі мы
выкарыстоўваем жэсты, міміку, візуальны кантакт.
Зрокавы кантакт – змяненне памеру зрэнак, ступені адкрытасці вачэй,
напрамку і руху погляду ў працэсе зносін [2, с. 159]. Зрокавы кантакт
займае асаблівае месца сярод невербальных сродкаў зносін. Ён найбольш
адэкватна, дакладна выражае эмацыянальны стан партнёраў у працэсе
камунікацыі. Зрокавы (візуальны) кантакт з’яўляецца разнавіднасцю
невербальнай камунікацыі, якая ўключае ў сябе яшчэ акустычную,
тактыльную, альфактарную [2, с. 161].
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Візуальны кантакт мае выключную важнасць у непасрэдных
чалавечых зносінах. Гэта абумоўлена роляй вачэй як аднаго з асноўных
каналаў невербальнай сувязі людзей у працэсе камунікацыі. Позірк, пры
дапамозе якога ажыццяўляецца візуальны кантакт, цесна звязаны з
мімікай. Ён адлюстроўвае як працэс фарміравання думкі, так і
ўзаемадзеянне з субяседнікам, адносіны да яго, выражае пачуцці і
эмоцыі гаворачага.
Моўныя адзінкі са значэннем візуальнага кантакту ў мастацкіх
тэкстах ужываюцца вельмі часта. Гэта робіцца з мэтай найбольш
адэкватнага выражэння эмацыянальнага стану персанажаў. Таксама такія
адзінкі выкарыстоўваюцца аўтарам ў мастацкім творы для таго, каб
герой лепш разумеў свайго субяседніка, бачыў, якую рэакцыю выклікае
пачутае яшчэ да таго, як субяседнік пачне гаварыць, адчуў неабходнасць
змен пры камунікацыі для дасягнення пажаданых вынікаў.
У працэсе зносін змяняецца не толькі памер зрэнак, але і ступень
адкрытасці вачэй, напрамак і рух погляду. Дадзеныя моўныя адзінкі ў
аўтарскім тэксце ўсё гэта фіксуюць і звяртаюць увагу чытача на тое, пры
дапамозе чаго ажыццяўляецца зрокавы кантакт паміж персанажамі.
Частата ўжывання ў мастацкім тэксце моўных адзінак са значэннем
візуальнага кантакту сведчыць аб майстэрстве пісьменніка, якое
заключаецца ў яскравым і выразным раскрыцці вобразаў герояў, іх
пачуццяў, перажыванняў, характараў, ва ўменні дакладна паказаць
узаемаадносіны персанажаў падчас камунікатыўных зносін.
Трылогія І.Мележа “Палеская хроніка” з’яўляецца цікавай не толькі
для сённяшніх чытачоў надзённасцю праблематыкі, разнастайнасцю
чалавечых характраў, але і для сучасных моваведаў багатым лексічным
матэрыялам і вобразнымі сродкамі, якія ўвабралі ў сябе ўвесь моўны
каларыт палескіх гаворак.
Іван Мележ, як сапраўдны пісьменнік і знаўца чалавечай псіхалогіі,
шмат увагі ў трылогіі надае менавіта ўнутранаму апісанню герояў, іх
неаднастайным характрам, каларытным і незабыўным для чытача
пачуццям сваіх персанажаў.
Аўтар у творах звяртае непасрэдную ўвагу на ўзаемаадносіны герояў,
яго цікавіць усё: унутраны свет, узаемаадносіны персанажаў і зрухі
душы кожнага з іх. Трэба адзначыць, што героі не толькі размаўляюць і
актыўна дзейнічаюць на старонках раманаў пісьменніка, яны яшчэ і
кантактуюць адзін з адным пры дапамозе невербальных сродкаў зносін.
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У творах зафіксаваны невербальная камунікацыя персанажаў праз
жэсты, міміку, паставу, рухі цела, але зрокавы кантакт сярод усяго гэтага
шэрагу з’яўляецца ледзь не самым галоўным і больш яскравым і
дакладным у перадачы эмоцый і перажыванняў, адносінаў да іншых
персанажаў.
Для больш поўнага раскрыцця характараў сваіх герояў І.Мележ
выкарыстоўвае разнастайныя моўныя адзінкі са значэннем візуальнага
кантакту. Менавіта гэтыя моўныя адзінкі і з’яўляюцца прадметам нашага
даследавання. Мачыха абурана паглядзела на Ганну, потым на бацьку,
як бы чакаючы падтрымку сабе [3, с. 87]; Васіль спасцярожліва
азірнуўся на Ганну – яна ўжо не спала, усё чула, – і губы яго задрыжалі
ад гневу [3, с. 35].
У раманах І.Мележа моўныя адзінкі са значэннем візуальнага
кантакту дапамагаюць стварыць яскравы і запамянальны мастацкі
вобраз, з’яўляюцца сродкам псіхалагічнай характарыстыкі, дапамагаюць
перадаць эмацыянальны, псіхалагічны стан персанжаў.
Гэтыя лексемы дазваляюць раскрыць “псіхалагічную атмасферу”,
якая склалася паміж героямі, звяртаюць увагу чытачоў не толькі на
паводзіны, учынкі герояў, але і на ўзаемаадносіны паміж імі. Годля
кальнула пільным позіркам яго, Глушак заўважыў у яе воку штосьці
вострае, праніклівае [7, с. 103]. Праз позірк пісьменнік імкнецца
перадаць адносіны аднаго персанажа да другога: Годля хацела
даведацца, з якім намерам прыйшоў да яе Глушак, і таму “кальнула яго
пільным позіркам”.
Зрокавы кантакт дапамагае вызначыць сімпатыю ці антыпатыю ў
адносінах персанажаў. Яна адразу ж абвяла, так няласкава зірнуў ёй
насустрач Васіль [3, с. 65]; Бацька быў стомлены, зірнуў на Ганну
моўчкі, абыякава [3, с. 72]; Бацька толькі скоса зірнуў на Ганну [3, с.
73]; Потым яна ўскінула галаву, зірнула адважна ў яго вочы [4, с. 237];
Ён прыпыніўся на момант, востра зірнуў на Башлыкова [4, с. 149]; Яна
зірнула на Башлыкова пільна, як бы з недавер’ем [4, с. 124]; Башлыкоў
прыкмеціў, што маладая злосна зірнула, адвярнулася [4, с. 129];
Памаўчаў, проста зірнуў у карыя вочы, чужа, востра: няхай убачыць,
што ён, Апейка, разумее ўсё, як яно ёсць [5, с. 20].
У прыведзеных прыкладах можна заўважыць, што аўтар разам з
кінемай ужывае прыслоўі з мэтай больш яскравай характарыстыкі
позірку пэўнага персанажа. Здавалася б, паўтараецца адно і тое ж слова –
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“зірнуў”, але аўтар у кожным з вышэйпералічаных выпадкаў дадае да
гэтай лексемы тую характарыстыку, якая дапамагае нам, чытачам,
адказаць на пытанне: “А як жа зірнуў герой?” Усім вядома, што праз
позірк выяўляюцца многія якасці, рысы характару персанажаў:
зацікаўленасць, абыякавасць, адважнасць, злосць, адкрытасць. Кожнае
прыслоўе, выкарыстанае пісьменнікам, дапамагае гэтаму. Самі прыслоўі
ўтрымліваюць у сабе ацэначную інфармацыю: “няласкава зірнуў”,
“зірнула адважна”, “пільна зірнуў”, “востра зірнуў”.
Па тым, як пазіраюць, глядзяць персанажы, можна сказаць і аб
асаблівасцях іх характару. Напрыклад, Ганна “зірнула адважна”, “зірнула
пільна, як бы з недавер’ем”, “злосна зірнула”. Адкрытасць, смеласць
позірку Ганны сведчыць аб такіх рысах яе характару, як шчырасць,
неабыякавасць да іншых, смеласць. Васіль, наадварот зрэдку пазірае
прама ў вочы, часта хавае свой позірк: “няласкава зірнуў”, “скоса
зірнуў”.
Невербальныя моўныя адзінкі са значэннем візуальнага кантакту
звяртаюць увагу чытача не столькі на самаго героя, на яго позірк, колькі
на яго паводзіны, учынкі і асабліва на сітуацыю, у якой дзейнічае герой.
Васіль маўчыць, не зважаючы на тое, што Ганна пачынае неспакойна
варушыцца, паглядвае на яго з нецярплівасцю [3, с. 41]. Лексічнае
значэнне дадзенай адзінкі можна растлумачыць так: “глядзець час ад
часу” [5, с. 406]. У значэнні лексемы ёсць указанне на працягласць
дзеяння. Іван Мележ хацеў перадаць занепакоенасць герояў, усе яны,
быццам, чагосьці чакаюць.
Васіль спасцярожліва азірнуўся на Ганну – яна ўжо не спала, усё
чула, – і губы яго задрыжалі ад гневу [3, с. 35]. Значэнне слова
“азірнуцца” можна растлумачыць так: “павярнуўшыся, паглядзець назад,
аглянуцца; паглядзець вакол сябе, агледзецца” [5, с. 51]. Аўтар дапаўняе
лексему “азірнуцца” прыслоўем, каб больш яскрава перадаць унутраны
стан персанажа. Васіль не проста насцярожаны, ён нечым незадаволены,
нават злуецца.
Такім чынам, І.Мележ праз такую звычайную на першы погляд з’яву,
як позірк, раскрывае рысы характара, адметнасці псіхічнага стану
кожнага героя, а таксама іх узаемаадносіны адзін з адным. Позірк
садзейнічае раскрыццю, як знешніх, так і ўнутраных праяў героя,
сітуацыі, у якой апынуліся персанажы.

Іван Мележ, даволі часта выкарыстоўваючы моўныя адзінкі са
значэннем візуальнага кантакту, імкнецца засяродзіць увагу чытача на
галоўным, самым істотным у канве тэкста, і, наадварот, адхіліць,
дапамагчы адысці ад другаснага ў разуменні ўсяго каларыту персанажаў
у раманах. Тым самым аўтар хоча паказаць, што менавіта зрокавы
кантакт з’яўляецца першым крокам у камунікатыўным працэсе паміж
гаворачым і слухачом. Яшчэ ні адно слова не было вымаўлена, а
своеасаблівы мост паміж людзьмі ўжо ўзведзены.
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Шабовіч М.В. (Мінск, БДПУ)
АКАЗІЯНАЛЬНЫЯ СУФІКСАЛЬНЫЯ ПРЫМЕТНІКІ
Ў БЕЛАРУСКІХ МАСТАЦКІХ ТЭКСТАХ 1920-х гг.
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Аказіянальныя суфіксальныя прыметнікі не вызначаюцца асаблівай
прадуктыўнасцю ў беларускіх мастацкіх тэкстах 20-х гг. ХХ ст.
Зафіксаваныя намі лексемы ўзніклі па наступных словаўтваральных
тыпах:
1) аснова назоўніка + суфікс -іст- (-ыст-) = прыметнік са
значэннем ‘які валодае ўласцівасцямі таго, мае ці змяшчае (нярэдка ў
вялікай меры) тое, што названа ўтваральнай асновай’: званісты
(звоністы) ‘які валодае ўласцівасцямі звону; гучны (як звон)’: У сэрца
б’е званістая адліга... (Ю.Лявонны); Ах, песні нашы звоністы...
(Ю.Таўбін); пяруністы ‘які валодае ўласцівасцямі пяруну’: Гром
тарахціць пяруністы (А.Якімовіч); пярыністы ‘які валодае
ўласцівасцямі пярыны’: Люблю абшар пярыністых палёў (Я.Туміловіч);
сіньёрысты ‘які валодае ўласцівасцямі сіньёры; які адносіцца да
сіньёры’: [Мікіта]: Толькі прымеце мяне, жыватворна-крынічная
мамзэль Наста, у пакорныя і вечныя слугі вашага, между протчым,
сіньёрыстага сэрца (Я.Купала); сузорысты ‘які валодае ўласцівасцямі
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сузор’я; які нагадвае сузор’е’: Ў ружова-мутным футарале яго [месяца]
сузорысты вянок буйныя пацеркі-каралі каціў на жвірыстае дно
(П.Трус). Тып прадуктыўны ў літаратурнай мове [1, с. 303]. Лексема
сіньёрысты ўтворана з адхіленнем ад тыпу, бо ў літаратурнай мове
падобныя прыметнікі ад назваў асоб не ўтвараюцца. З пяці зафіксаваных
лексем чатыром словам уласціва аднаразовае ўжыванне, адзін дэрыват
адзначаны двойчы;
2) аснова прыметніка + суфікс -іст- = прыметнік са значэннем
‘які змяшчае (у вялікай колькасці) тое або мае падабенства да таго, што
названа ўтваральнай асновай’: барвовісты: Палае снег барвовістым
агнём... (С.Дарожны). Тып моўны, прадуктыўны [1, с. 304]. Зафіксаваны
толькі адзін аказіянальны дэрыват падобнага ўтварэння. Паўторнага
ўжывання яго намі не адзначана;
3) аснова назоўніка + суфікс -лів- = прыметнік са значэннем ‘які
характарызуецца тым, мае ўласцівасці таго або схільны да таго, што
названа ўтваральнай асновай’: дрымотлівы: ‘які характарызуецца
дрымотай, схільны да дрымоты’: Выйдзеш ты [Волга] з дрымотлівых
плёсаў... (М.Лужанін); істужлівы ‘які характарызуецца істужкай, мае
ўласцівасці істужкі’: Сакоча з вярбінай бяроза, старыя ўжо, мусіць,
таксама... Над сцежкай істужлівай, роснай усімі гамоняць лісткамі
(У.Дубоўка); сутонлівы ‘які характарызуецца сутоннем, мае ўласцівасці
сутоння’: Тады – ноч сутонлівая мінала брамы... (М.Лужанін). Тып
прадуктыўны ў літаратурнай мове [1, с. 302 – 303]. Тры адзначаныя
словы, па нашых падліках, былі ўжыты аднаразова;
4) аснова назоўніка + суфікс -н- = прыметнік са значэннем ‘які
адносіцца да таго (мае тое або якасць таго), што названа ўтваральнай
асновай’: лістападны ‘які адносіцца да лістападу’: У лістападны дзень
асенні, у дзень, спавіты туманамі, сяйбіт вясновага насення Чырвоны
Сцяг падняў над намі (З.Бядуля); За акном шумела лісце ў лістападным
жаўталісці (З.Астапенка); мёдны ‘які адносіцца да мёду (мае мёд)’: Мой
сад калодамі абведзен мёдных пчол... (Я.Купала); ... і пахла мёдным
пахам зёлаў... (Н.Арсеннева); Пахла мёднай ліпою ў паветры
(Н.Арсеннева); цямрычны ‘які адносіцца да цямрыцы (мае якасць
цямрыцы)’: ... відны сляды цямрычнай ласкі (Я.Купала); [Жыццё]: Я
сілам цямрычным у рукі няпраўд пустазелле дало... (Я.Купала). Тып
высокапрадуктыўны ў літаратурнай мове [1, с. 298 – 299]. Для ўсіх
разгледжаных лексем характэрна паўторнае ўжыванне. Дэрыват
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цямрычны матывуецца наватворам Я.Купалы цямрыца, які паэт ужыў
некалькі разоў (Над ім [падарожным] неба хмарамі вісне, цямрыца, дзе
вокам ні кінуць і інш.). Слова лістападны стала узуальным;
5) аснова дзеяслова + суфікс -к- = прыметнік са значэннем ‘які
схільны да дзеяння або здольны выканаць дзеянне, названае ўтваральнай
асновай’: грайкі ‘які здольны (і)граць’: Жальцеся, грайкія струны
(Я.Купала). Тып прадуктыўны ў літаратурнай мове (1, с.304). Адно слова
адзначана ў Я.Купалы.
Як паказаў матэрыял даследавання, суфіксальным спосабам утворана
13 аказіянальных прыметнікаў, што сведчыць пра адносна невялікую
прадуктыўнасць гэтага спосабу словаўтварэння ў беларускіх мастацкіх
тэкстах 20-х гг. ХХ ст. Найбольш такіх дэрыватаў утворана ад асноў
назоўнікаў (11 слоў, або 84,6%); іншымі ўтваральнымі асновамі з’явіліся
асновы дзеяслова (1 слова, або 7,7%) і прыметніка (1 слова, або 7,7%). Па
агульнамоўных тыпах утворана 12 лексем (92,3%), адно слова (7,7%)
створана з адхіленнем ад тыпу.
Назіраецца актуалізацыя дэрывацыйнай структуры аказіяналізма, калі
аўтар (П.Трус) ужывае побач з наватворам сузорысты агульнавядомае
слова з такім жа ўтваральным фармантам (жвірысты), тым самым
падказваючы шлях утварэння аказіянальнай лексемы.
Літаратура
1. Беларуская граматыка: у 2 ч. / АН БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа. – Мінск:
Навука і тэхніка, 1985. – Ч. І. Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск. –
431 с.
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Шумчык В.Ф. (Мінск, БДПУ)
МОЎНЫЯ СРОДКІ СТВАРЭННЯ ЭТНАСТЭРЭАТЫПАЎ
У БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ
АПОШНЯГА ДЗЕСЯЦІГОДДЗЯ
У адну з задач сучаснай лінгвістыкі ўваходзіць вывучэнне моўных
сродкаў стварэння этнастэрэатыпаў, іх функцыянальнай ролі ў сістэме
мастацкага твора. Пад этнастэрэатыпам разумеецца “стандартнае
ўяўленне большасці людзей, якія складаюць той ці іншы этнас, пра
людзей, што ўваходзяць у іншы або ў той самы этнас” [3, с. 450].
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Асноўнай лексічнай адзінкай, якая рэпрэзентуе этнастэрэатып,
з’яўляецца этнонім – назва нацыі, народа, племені і іншых этнічных
супольнасцей (з грэч. ethnos “племя, народ” і onyma “імя, назва”) [1, с.
724]. У сучасных даследаваннях па этнаніміцы прынята больш шырокае
азначэнне этноніма, згодна якому этнонім – “любы не апісальны
(аднаслоўны) намінант, які абазначае людзей па нацыянальнай прыкмеце
або па іх дзяржаўнай прыналежнасці” [5, с. 8]. Аснову этнічнай
намінацыі складае не толькі нацыянальная прыналежнасць, але і
тэрытарыяльна-рэгіянальны фактар. Пры такім падыходзе ў даследаванні
па этнаніміі ўключаюцца этнонімы, утвораныя ад назвы краіны –
этнатапонімы (Беларусь – беларусы, Балгарыя – балгары), а таксама
назвы жыхароў, утвораных ад харонімаў (уласных назваў вялікіх
рэгіёнаў): Каўказ – каўказцы, Сібір – сібіракі, Еўропа – еўрапейцы, Азія –
азіяты, Афрыка – афрыканцы, Палессе – палешукі [4, с. 719].
Этнонімы – важная крыніца пры вывучэнні рыс жыцця і побыту
насельнікаў пэўнай тэрыторыі, іх моўна-этнічнай прыналежнасці,
характару матэрыяльнай і духоўнай культуры. Пры мастацкім апісанні
гістарычных падзей аўтары павінны ўлічваць канкрэтны змест
этнонімаў, бо паняцці ў межах адной этнонімнай назвы не статычныя,
яны знаходзяцца ў пастаянным руху, адлюстроўваючы тым самым
змены ў этнічным развіцці свету або змены этнічных уяўленняў [2, с. 42].
У беларускай гістарычнай прозе апошняга дзесяцігоддзя – у раманах
У.Гніламёдава “Уліс з Прускі”, “Расія”, “Вяртанне”, А.Наварыча
“Літоўскі воўк”, аповесці А.Федарэнкі “Нічые” – найбольш поўна
створаны этнічны вобраз беларусаў і рускіх. Гэта заканамерна, паколькі
ў цэнтры ўвагі гэтых твораў – лёс беларускага народа на складаных
шляхах гісторыі (храналогія падзей ахоплівае сярэдзіну ХІХ ст. –
першыя два дзесяцігоддзі ХХ ст.). Беларусам прадвызначана Богам жыць
поруч з магутным усходнім суседам, адносіны з якім не заўсёды былі
роўныя і стрыманыя. У творах мы бачым шырокую панараму беларускарускіх узаемадачыненняў у самыя розныя гістарычныя эпохі, яркую
галерэю этнастэрэатыпаў, на аснове якіх выяўлены па-мастацку
пераканаўчы вобраз двух народаў.
Актуалізацыя этнастэрэатыпа беларусаў адбываецца пры дапамозе
этнонімаў Беларусія, беларусы, беларусы-літвіны, Літва, ліцвіны
(ліцвінскі, па-ліцвінску), тутэйшыя, “усходнія крэсы”.
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Беларусія. Яе выдумалі палякі. – Мы з Беларусі. – Беларусія? Гэта
выдумалі палякі. – А маніфест хіба не чыталі? – Гэта
ўрэменна…(У.Гніламёдаў. Расія, с. 500).
Беларусы. 1. Моцна прывязаны да зямлі. Містэр Грыц сказаў, што
восенню ён наважыўся разараць гэты лужок. У стаўленні яго да зямлі,
падумаў прускавец, не было той трапяткой страсці, як у беларусаў.
(У.Гніламёдаў. Уліс з Прускі, с. 293).
2. Малодшыя браты рускіх. – Беларусы – младшыя брацця, –
зрабіўшы націск на апошнім складзе, сказаў Мілягін, і ўсе з ім
пагадзіліся. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 121).
3. Спакойныя, мірныя, рахманыя, баязлівыя. У прускаўцаў, хоць яны
былі і стомленыя, узнікла жаданне паслухаць госця. – У нас людзі
харошыя, – працягваў Міхаіл, – багацеі, праўда, не надта, а хто
пабядней, з тым дзела можна імець. А вы што за людзі? – Мы такія,
што і мухі не пакрыўдзім… – адказаў за ўсіх Міхаль Тупчык, быццам
прызнаючыся ў нечым вельмі інтымным. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 122 –
123). … людзі тут трывала прыстасаваліся да жыцця, аціхлі ў сваёй
бясконцай і нялёгкай працы, нібы паснулі, зачараваныя замаруджанай
плынню штодзённага існавання. Нягледзячы на тое, што гэта быў
амаль геаграфічны цэнтр Еўропы, гістарычны час чамусьці абмінаў яго,
несучы змены і навіны іншым краям і народам. (У.Гніламёдаў. Уліс з
Прускі, с. 6).
4. Сялянская нацыя. [Кляновік]: “… Ох і народ, самі лезуць у ярмо! Ну
і беларусы! Так і шукаюць, каб перад кім карак гнуць. Сялянская нацыя”.
(У.Гніламёдаў. Вяртанне, с. 201).
5. Вынослівыя. Вярнуўшыся ў Запалоннае, сустрэў ля воласці Рэпіна.
Угледзеўшы абвешанага хатулямі прускаўца, Герасім сказаў:
– Ну, рускі народ вынослівы, а беларусы – яшчэ больш! (У.Гніламёдаў.
Расія, с. 556).
6. З пачуццём уласнай годнасці. [Артур]: – Мы – роўныя сярод
роўных, бацька. Як роўныя сярод роўных палякі, германцы, фіны, туркі…
(А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 144).
7. “Цёмныя”, нявучаныя. Мы беларусы, мы сабраліся, мы за сваю
Беларусь – адно цёмныя мы, няўчоныя, пакіраваць намі трэба камусьці
… дык прыходзьце і валодайце намі! (А.Федарэнка. Нічые, с. 158).
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8. Жывуць паміж Усходам і Захадам. Мы, беларусы, пасярэдзіне
жывём – паміж Усходам і Захадам. То да аднаго прылягаем, то да
другога. Лёс такі! (У.Гніламёдаў. Вяртанне, с. 64).
Беларусы-літвіны. З пракаветным пачуццём да зямлі. Унук адчуваў,
што ў дзядулі было нейкае пракаветнае пачуццё зямлі, якое так уласціва
беларусам-літвінам (У.Гніламёдаў. Расія, с. 37).
Літва (у зн.: Беларусь). 1. Прыгожы, цудоўны і ў той жа час сумны
край. О Літва! Ты самы прыгожы на зямлі край. Без цябе не ўяўляю
Польшчы. Ты самы цудоўны дыямент у яе кароне. І самы, мусіць,
сумны (У.Гніламёдаў. Вяртанне, с. 352).
2. Глухі край. Вядома, пакуль мода дойдзе з Варшавы ці з Вільні,
прыпаўзе да краёвых маёнткаў. Што ні кажы, абшары, Літва, глушэча
… (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 24).
Ліцвіны (ліцвінскі, па-ліцвінску). 1. Саманазва. – Стары род, –
адзначыў ён [спраўнік]. – Стары і прыгожы. Шкада, што ўсе
палякамі парабіліся. – Яны такія палякі, – адказаў яму на гэта
Фогель, – як і мы з вамі. Яны тутэйшыя, ліцвінамі ўсё жыццё сябе
лічылі. Толькі што каталікі (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 242).
2. Сяліліся пры рэках. І рыба розная ў Лосьне водзіцца, і ракі ёсць.
Вада празрыстая – кожны каменьчык відаць. А па берагах растуць
высокія касачы. Пры такіх сімпатычных рэчках звычайна і сяліліся
ліцвіны. (У.Гніламёдаў. Уліс з Прускі, с. 132).
3. Праз меру шчырыя. – Мы – ліцвіны, – праказаў спраўнік. – Мы
ліцвіны і занадта шчырыя людзі. Усё шчыра робім. Гасцей сустракаем –
шчыра, у Бога верым – шчыра. Цару служым – таксама шчыра.
(А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 123 – 124).
4. Ідэнтыфікацыя сваіх. – Ці хіба вы не ведаеце, што ўсе гэтыя
паны, – Артур патрос спіскам, – ёсць чысцейшай вады нашынская,
ліцвінская, беларуская шляхта? (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 133).
Тутэйшыя. 1.Самаідэнтыфікацыя. [Лявон]: – Пастаянна чуеш: я –
ірландзец, я – швед, я – немец, і думаеш пра сябе: а ты хто? – Мы
тутэйшыя, – падаў голас Пракоп. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 16). – Стары
род, – адзначыў ён [спраўнік]. – Стары і прыгожы. Шкада, што ўсе
палякамі парабіліся. – Яны такія палякі, – адказаў яму на гэта Фогель, –
як і мы з вамі. Яны тутэйшыя, ліцвінамі ўсё жыццё сябе лічылі. Толькі
што каталікі. (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 242).
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2. Ідэнтыфікацыя беларусаў палякамі. Пра мясцовых людзей казалі
[палякі] “тутэйшыя” (У.Гніламёдаў. Вяртанне, с. 14).
“Усходнія крэсы”. Ідэнтыфікацыя Беларусі палякамі. Праўда, слова
Беларусь яны [палякі] не ўжывалі, гаварылі ўсё больш “крэсы ўсходнія”
(У.Гніламёдаў. Вяртанне, с. 14).
Актуалізацыя этнастэрэатыпа рускіх адбываецца пры дапамозе
этнонімаў Расія (Расея), рускія, расейцы, Масква (у зн.: Расія), маскавіт,
маскаль, масковец, Масковія, маскоўскі.
Расія (Расея). 1. Вялікая краіна, імперыя. Фёкла, прызнацца,
любіла, калі хвалілі Расію. Як-ніяк гэта была яе радзіма. Расіяматухна. Вялікая краіна, якую паважае свет. І ёй стала прыемна.
(У.Гніламёдаў. Вяртанне, с. 150)*. І камісар, і панятыя маўчалі,
слухалі, што казаў святар. – Русь – паняцце кроткае, старажытнае і
дабрачыннае. Расія ж – гэта імперыя! (У.Гніламёдаў. Расія, с. 628).
[Кляновік]: – Расія – вялікая, Польшча – гэта мізер, а Расія –
прастор, работы шмат, едзь куды хочаш, куды зажадаецца (У.
Гніламёдаў. Вяртанне, с. 86).
2. Краіна, у якой шмат бедных. – У Расіі шмат жабракоў,
Амэрыка б гэтага ніколі не дазволіла (У.Гніламёдаў. Уліс з Прускі, с.
278).
3. Недэмакратычная краіна. [Грыцько]: – У вас канстытуцыі няма.
Гэта – раз. І ў вас паноў шмат. Амэрыка, у адрозненне ад Расіі,
краіна дэмакратычная! У вас цар пры ўладзе, ніхто яго абмежаваць
не можа (У.Гніламёдаў. Уліс з Прускі, с. 259).
4. З адмоўнай сістэмай дзяржаўнага ўладкавання. – Панове, –
спалохана прагаварыў пан аканом, – вы хоць уяўляеце, што такое
Расея? – Уяўляем, – смела адазваўся Артур. – Гэта нязмераны па
тэрыторыі край з дзікім, азіяцкім урадам, які нясе нам абрусенне,
забыццё мінуўшчыны, знявагу нашай мовы, культуры, рэлігіі.
(А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 204).
5. Турма народаў. – Расія –гэта цюрма народаў (У.Гніламёдаў. Расія,
с. 310).
6. Заўсёды будзе існаваць. Расія жыве і будзе жыць, а як яна ўжо
там будзе называцца: савецкай, чырвонай, зялёнай ці любога іншага
колеру – справа дзесятая (А.Федарэнка. Нічые, с. 201).
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7. Жыхары яе схільныя да максімалізму. – У нас, у Расее, сто грамаў
– не гарэлка, сто кіламетраў – не адлегласць, сто гадоў – не ўзрост!
(У.Гніламёдаў. Расія, с. 482).
8. Ва ўяўленні яе жыхароў самая лепшая краіна ў свеце. – Лепш, чым
у Расіі, нідзе не знойдзеце, – пацвердзіў знаўца чыгуначных маршрутаў,
быццам ён і сапраўды ўсюды пабываў і ўсё ведае. (У.Гніламёдаў. Расія, с.
107).
Рускія (расейцы). 1. Патрыёты. – Кажу ж – проста рускі чалавек!
Якому даражэй за ўсё свая Айчына (А.Федарэнка. Нічые, с. 199). – Я
– рускі, як кажуць, маскавіт да мозгу касцей (А.Наварыч. Літоўскі
воўк, с. 31).
2. З місіянерскімі пачуццямі. – Рускі народ пераможа супастата!
Рускі народ – баганосец! (У.Гніламёдаў. Расія, с. 158).– Толькі рускі
народ, здольны на вялікія пакуты і ахвяры, можа пракласці дарогі ў
свет усеагульнага шчасця! (У.Гніламёдаў. Расія, с. 355).
3. Вераць у Бога. [Айцец Вісарыён]: – Рускі народ – гэта глыбока
веруючы народ. А хто прышчапіў яму веру? Царква! (У.Гніламёдаў.
Расія, с. 628).
4. З шырокай душой. – У нас, у рускіх, душа бяскрайняя…–
патлумачыў Ілья Аляксандравіч (У.Гніламёдаў. Расія, с. 166).
5. Добрыя. – Рускія людзі добрыя! – супакоіў чалавек, што сядзеў
насупраць Лявона. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 107).
6. Дружныя. [Ілья Платонаў]: – Ты, Міхаіл, не муці! Мы народ
ісконный, дружный прамеж сабой з даўніх пор, ад прапрадзедаў.
(У.Гніламёдаў. Расія, с. 235).
7. Вынослівыя. Вярнуўшыся ў Запалоннае, сустрэў ля воласці
Рэпіна. Угледзеўшы абвешанага хатулямі прускаўца, Герасім сказаў:
– Ну, рускі народ вынослівы, а беларусы – яшчэ больш! (У.Гніламёдаў.
Расія, с. 556). – Але ж і цягавіты рускі народ, ай-яй-яй! – азваўся
цёмнатвары. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 647).
8. Настойлівыя. Сын стаў супакойваць бацькоў: – Ды ўсё будзе
добра! Нават вельмі добра! Памянеце маё слова. Рускі чалавек, баця,
калі ён чаго-небудзь захоча, абавязкова даб’ецца! Толькі захацець
трэба па-сапраўднаму. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 416).
9. Не баязлівыя. [Ілья Аляксандравіч]: – Рускі чалавек не баязлівы,
не робкага дзесятка. (У.Гніламёдаў. Расія, с. 166).
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10. Смелыя. – Смелая ў цябе жонка! – пахваліў Хведар, паціснуўшы
маладзіцы далоньку. – Руская! – як бы пацвердзіў Лявон. (У.Гніламёдаў.
Вяртанне, с. 54).
11. Добрыя ваякі. – Ну, за імпэтам і ў расейцаў не стане. Яны ваякі
адмысловыя. Як падцягнуць артылерыю ды дадуць залп карцеччу, вы…
мы паразбягаемся хто куды. (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 206).
12. Схільныя да п’янства. На агарод зайшоў Аляксандр Ільіч. У
руцэ ў яго быў вялікі збан, які ён трымаў за дужку. Выгляд з пахмелля
меў панылы і нейкі набычаны. Чорны чуб, які ў лепшыя часы завіваўся
над скронню, схаваўся пад шапку. “П’юць яны шмат!” – падумаў
прускавец (У.Гніламёдаў. Расія, с. 195). Адсвяткавалі Пакроў, але
гульба не ўціхае. Апараты гудуць. Адна радасць у мужыка – гарэлка
(У.Гніламёдаў. Расія, с. 235).
13. Любяць павесяліцца. Патрэба расслабіцца жыла ў іх [рускіх]
душы, у самой чалавечай прыродзе. Шырока гулялі масленіцу, якая
святкавалася на ўзмежжы лютага і сакавіка. Да свята рыхтаваліся
– варылі брагу, па хатах і хлявах гудзелі самагонныя апараты
(У.Гніламёдаў. Расія, с. 154).
14. Іх баяцца чужыя. – … страшная сіла – расейцы, працягваў сваё
Людовік (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 236).
15. “Горшыя за палякаў, за немцаў”. Вы [рускія] ж горшыя за
палякаў, за немцаў! (А.Федарэнка. Нічые, с. 237).
16. Да іх варожа ставяцца іншыя народы. [Лебедзеў]: – Але ж нас,
рускіх, …вы [беларусы] на дух не пераносіце, а пад крылца Польшчы
лезеце пішчом…Вось толькі палякі няньчацца з вамі да пары да часу
(А. Федарэнка. Нічые, с. 202).
Масква (у зн.: Расія). Мілітарызаваная краіна. Улада Масквы
трымаецца на багнетах і рамёнах жаўнераў, учарашніх цёмных і
затурканых барадатых мужыкоў. (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 204).
Маскавіт (у зн.: расіянін). Ідэнтыфікацыя жыхара Расіі. – Я –
рускі, як кажуць, маскавіт да мозгу касцей (А.Наварыч. Літоўскі
воўк, с. 31).
Маскаль. 1. (у зн.: салдат). Іх баяцца. … Гэта былі тыя самыя
маскалі, якімі гэтулькі страшылі: “Чаму не закрыў нанач хату?
Маскаль, чаго добрага, прыпрэцца…” (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с.
231).
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2. (у зн.: прыхільнік рускіх). Знявага. [Налёта-Чарняўскі]: – … Гэй!
Галота, скажыце вашаму пану, што ён злодзей! – Ты сам злодзей.
Пабірушка. Маскаль зубаты, – пачулася ў адказ. (А.Наварыч. Літоўскі
воўк, с. 272). – Святун, святун… Семінарыст недавучаны, недапечаны,
маскоўская варона, маскаль! (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с. 47).
Масковец (у зн.: расіянін). Ідэнтыфікацыя жыхара Расіі. – Нешта
ты, масковец, пра хрысціянства ўспомніў? (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с.
17).
Масковія (у зн.: Расія). Ідэнтыфікацыя расійскай дзяржавы. – … хто
вінаваты, што Масковія зрабілася цэнтрам славяншчыны? (А.Наварыч.
Літоўскі воўк, с. 139).
Маскоўскі. (у зн.: расійскі). Належыць Расіі. …карныя маскоўскія
роты люта распраўляюцца з паўстанцамі (А.Наварыч. Літоўскі воўк, с.
175).
Такім чынам, на аснове стэрэатыпаў фарміруецца этнічны вобраз –
форма апісання этнаса, у якой вылучаюцца найбольш значныя і тыповыя
ўласцівасці, заснаваныя на пачуццёвым успрыманні свайго або чужога
этнаса.
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