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ХАРАКТАРЫСТЫЧНАЕ СЛОВА 
У РАДКУ ВЯ ЧАСЛABA АДАМЧЫКА 

Аншнз мастацкага твора патрабуе пшънай увап да ?cix 
слоУ i выразау, бо "у кожным добрым творы няма i не 
павшна быдь шчога шшняга, не звйзанага з задачай, якая 
прашзвае ?сю мастадкую задуму"1. Своеасабшвьпш вехам1 
на шляху спасцскэння глыбшнага сэнсу апавядання, апо-
весщ ц1 рамана з'яуляюцца аутарскш азначэнш, праз яюя 
шсьменшк рэал!зуе сваю думку у канкрэтных мастацих 
вобразах, перадае свае адносшы да герояу, паказвае асаб-
;iiBaci(i псЪсалапчнай характарыстык! персанажау. Адна-
часова азначэнш характарызуюць i самога шсьменнжа, 
яго творчую манеру, яго шдывщуальны стыль. 

Азначэнш Вячаслава Адамчыка — сэнсава ёмия, 
шфармацыйна насычаныя, вобразныя, характарыстыч-
ныя. Яны даюць чьггачу магчымасць пранжнуць у самую 
глыбшю чалавечых пачуццяу, зразумець складанаспь ад-
носшау памгж людзьм!. Разгледзш, як пкьменнж, выдат-
на валодаючы словам, у залежпасщ ад спуацы! па-
рознаму перадае пачуццё р а д а с ц i. 

Пачуццё можна ашсаць па-рознаму, напрыклад, па 
cine яго правления f чалавека. У лексгчным фондзе бе-
ларускай мовы кнуюць прыметнт , яюя традыцыйна 
абазначаюць штэшпунасць псшчных працэсау. Ужывае 
таюя азначэнш t В. Адамчык. Напрыклад, прыметнш ufcd 
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'ЯК1 праходзщь спакойна, без бурных праяу', мгк1 'sraci 
слаба праяуляедця': 

1х [соснаУ] было тры, як у пест, i яны одна за адною 
paaii уздоуж daposi, навяваючы сват густым, мяккт i да-
вермвым шумам легкг смутак i цгхую радасць (ПНБ, 
с. 411)*. 

Прыметшю лёгш i цш характарызуюць слабую ступень 
праяулення пачуцця, гэта агульнамо^ный звыклыя азна-
чэнш. Але майстэрства аутара выяуляецца у адметных, 
свежых, незвычайных характарыстыках. 

Ужо бярэ радасць ад таго, што ступает на мякацъ му-
равое травы, uimo бачыш воддаль dapoei корч дзтае грушы, 
чуеш, як шархацщь, капав са стрэх i точыцца у пясок пасля 
дажджу вада — i, бог ведае, якую ты маеш ласку усяму, 
што ты жывеш, глядзш на гэты свет i будзеш паШраць у 
iM, як наканавана кожному. Вельм1 увосень, кал1 выпадзе 
дзень прэлага сыраватага цяпла i стащь пешая празрыстая 
цж i яснасць, кал! пасля лятвага туману з ранщы — у по -
лудзень перад вачыма зазелянее жыта, тады надыходзщь гэ-
тая жаднасць да зямл1 i тикая нядужая, сасяабелая, як пасля 
хваробы, радасць стрэцъ щубачыць даунейшае... (ДГ, с. 47). 

ПрымстнШ нядужы 'слабы ф131чна; хваравшл' I сасла-
белы 'зла ста? фшчпа слабым, нядужым" з'яуляюцца сша-
нйочным] i ужываюыца звычайна пры найменнях чалаве-
ка щ частак яго цела. У кантэксце азначэнн! маюць пера-
носнае значэлне {ix вобразная двухпланавасць падтрым-
лшаецца параунальным зваротам як пасля хваробы) i ак-
цэнтуюдь увагу на слабым праяулентл пачуцця, аргашчна 
уплятаючыся у кантэкст: сумны асенш пейзаж выклЬсае у 
героя апавядання "Д з i к i г о л у б " душа пра радасць 
жыцця i непазбежнасць cwepni. 

Прыметшк нядужы, ужыты у шшъш кантэксце, на-
ставлены У шшы сшан1м!41ш рад, набывае новыя "камб1-
наторныя прырашчэнш": 

М(ця глядзеу на шарую, падзёубаную дажджам! раллю, 
на клт зялёнай pyni, што харашыла смутное пустое поле, на 

* Спасылы даюцца па наступных выданнях: Адамчык В. 
Падарожжа на Бупэфале / / Выбраныя хворы: У 3 т. Т. 1. -
Мн., 1995. (ПНБ); Чужая бапькаушчына / / Тамсама. (ЧБ); 
Адамчык В. Д з ш голуб / / Раяль з адламаным вечхам. — 
Мн., 1990. (ДГ); Адамчык В. I скажа той, хто народзщца. — 
Мн., 1987. (1С); Адамчык В. Год нужны. — Мн., 1983. (ГН); 
Адамчык В. Юлавы д'ябад / / Полымя. 1995. № 8. (КД). 
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замглёныя Ыняю смугою грабянцы лесу, з жоутыт чубкамi 
ды пршескали тзкаг.а грабу i гарэштку, на адзтокЫ з суха-
eepxiMi кронали xeoiaci, што аудавелым1 6a6aMi, да mix 
доуга не прыходзщъ смерць, векавал1 на прымежках, сярод 
поля, на калючыя дзмЫ грушы з шурпатымг крывыли кай-
ляMi — жоута-бурачковыя або ужо асыпаныя, чорна-
згалелыя, — i у душы млеу смутак, перамешаны з нядужай, 
празрыстай i крохкай радасцю, што ён, Miufl, зноу дома, 
што бачыць гэты блЬк1 свет роднага поля у пааахл1вым 
пырхант смутных жаваранкау i чуе пад нагамi чэрствы 
жвф dapozi (1С, с. 53). 

Нядужая, празрыстая 'якая прасвечваецца, прапускае 
святло', крохкая 'якая легка крышыцца, распадаецца на 
части, ломкая' радасць Mini Корсака знаходзщца У 
дзцшай гармони са станам навакольнага асяроддзя, з ма-
люнкам няпэ^насщ, суму, створаным ангарам. Прымет-
HiKi, ужытыя у пераносным значэнш, акрамя шфармацьп 
пра слабасць прая^лення пачуцця, маюць дадатковае ад-
ценне няпэУнасщ, недаугавечнасщ радасщ быць дома. 
Аутарскш азначэнн! трывала Ушсваюцца у агульную кан-
цэпцьпо вобраза Mini, яю, як птушаня, выла? са свайго 
гнязда. 

Выкарыстоувае щсьменшк у якасщ характарыстыш i 
дыялектиае слова: 

f Алеся] устала i закалыхалася, як нядужае пташаня, ад 
ценькае радасщ, што яшчэ жывая (ГН, с. 27). 

ТСБМ да дыялектнага прыметнгка ценьк1 падае адно 
значэнне 'тоню, тоненькх', "Слоунж беларусих гаворак 
паУднёва-заходняй Беларуш i яе паграшчча" прыводзщь 
чатыры значэнш, сярод яюх — 'кволы, змарнелы5. Мена-
вгга гэга i абумовига прыярытэт дыялектнага слова перад 
лггаратурным у кантэксце. Сэнсава азначэнне слова 
ценьт зблскаецца з прыметшкам нядужы У параунальным 
звароце як нядужае пташаня, што дазваляе перадаць ад-
начасова i ф1з1чны i маральны стан Алес1 Корсак у час 
нараджэння дзщящ. 

Аказ1янадьнае значэнне набывае у кантэксце пры-
метшк moHKi: 

Цяперашняя радасць была танюткая i блккучая, як па-
вучынка, i перашмася мкатпвай чырванню як пера-
л'шаецца у лесе на латчку сонца нацягнутая мгж шурпатых 
камлёу хвоек щ аброшаных густых ялт танюткая павучын-
ка. Яна шчымела у душы, займаючыся i яснеючы, як дзень. I 
Хрысщ зноу прыганууся 1мполь. Хмуры смутак нечаканага 
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жалю разарвау гэтую танюткую, што востра блкнула, 
павучынку радасщ (ГН, с. 18). 

Метафарычнасць прыметшкау танюткая i б/и скучая 
актуалЬуецца пара^нальным зваротам як павучынка. На 
аснове пара^нання шсьменшк разгортвае метафару: ра-
дасць танюткая i бтскучая — радасць перал1ваецца, як 
павучынка — танюткая павучынка радасщ. Прыметшк 
танюткi Ужываецца % кантэксце тройчьг: два разы з пе-
раносным значэннем i адзш раз — з прамым (танюткая 
павучынка), якое падкрэсл!вае метафарычнасць азначэн-
ня. Метафарычнасць слова бпскучы падгрымл1ваецца У 
кантэксце дзеясловам бтснула, ужытым з пераносным 
значэннем. Радасць i павучынка, якая зЬсацщь на сонцы, 
зб.нжаюцца на аснове агульнасщ семау "нетрываласць" i 
"яркасць". Такая аварская асацыяцыя дазваляе зразу-
мець стан Хрысщ, каш стары Корсак вьнаняе яе з Вера-
сава. 

Прыметтша нядужы, саслабелы, празрысты, ценъш i 
шшыя Утвараюць груну азначэнняу, што характарызуюць 
слабую ступень праяУлення пачуцця. Анташм1чнай да ix 
з'я^ляецца група прыметшкау, як1я ^жываюцца для ха-
рактарыстыю вялЬсай штэнсгУнасщ працякання эмоцьи: 
шалёны, бяспамятны, п 'яны i шш. 

Слова ша,1ёны f пераносным значэнш абазначае 
' ведьм i штэнс1уны, xynd, моцны па с Lie прая^лення' i 
традыцыйна ужываецца пры словах-назвах пачуцця^: 

Прауда, тая щалёная радасць пасгя здарэння щ сутычш 
з Габрыелем Жагалам быт короткою — на трэщ щ на чац-
вёрты дзень вттоука знисла: под шырокай у падоле хвоеч-
кай застауся толькг раскеиасаны, быццам грыбткамг, волкi, 
ласкава-мякенъш пасля дажджоу мох (КД, с. 47). 

Але В. Адамчык шукае свае, щдывщуальныя сродю 
перадачы бурнай, глыбокай радасШ. Напрыклад, прымет-
шк бяспамятны — ' я и мае вельш слабую памяць; няпа-
мят.щвы' — у спалучэнш са словам радасць набывае новае, 
шдывщуальна-а^тарскае значэнне — 'моцны, глыбой'. 

Miufl падышоу сарамяж.ша, але з бяспамятнай радасцю, 
распасцёршы рук(, абняу ix абедзвюх — i сосну, шурпата-
спакойную, з мяккш густа-ласкавым шумам разгойданых 
галт над головою, i яе, Чэсю, задуменна-прыгожую, з не-
мкаючым, утаропленым недзе у небе, блгскучым у шарасщ 
31мовай ночы поз1ркам (1С, с. 288). 

Дaвoлi часта аказ1яналышя азначэнш шсьменшк ужы-
вае побач з узуальныш i таим чынам стварае своеасаб-
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швы сшанМчны рад прыметшка?, дзе першае, трады-
цыйнае азначэнне падкрэсшвае метафарычнасць наступ-
ных: 

— Чаму ты не пытаеш, дзе я быу? — у яго [Мщевай] 
душы яшчэ усё eipaeana шалёная, п'яная i неразважмвая 
радасць (1С, с. 60). 

Сшашмчны рад пачынаецца звыклым азначэннем ша-
лёны, якое задае агульны тон i паказвае юрунак алтарекага 
нераасэнсавання прыметшкаУ п 'яны i неразважны (у кан-
тэксце яны маюць значэнне 'моцны, глыбою, яю цалкам 
валодае чалавекам'). Словазлучэнне разам з метафарыч-
ным дзеясловам в/'равацъ стварае насычаны, экспрэс!уны 
вобраз моцнага, бурнага пачуцця, якое перажывае Мщя 
Корсак пры дауно чаканай сустрэчы з каханай дзяучынай. 

Такое нагнятанне азначэнняУ (амгонфгкацыя) спрыяе 
больш поунаму раскрыццю вобраза героя, канцэнтруе 
Увагу чытача на самым штатным, п? вьппае эмацыйнасць 
выкладу, кампазщыйна аргашзуе ч а с т тэксту: 

Мщю узяла трывога, axaniy страх, у нейкай звар'яцелай 
гарачыт завфыл1, закружьшея, як глыбокая вада, яго 
мыЫ: ён згте, прападзе у гэтым бясконцым свеце — i пасля 
яго не астанецца тчога. Няужо? I ён, як за саломтку, 
хатуся зноу за тое, што перадумау раней, кожны раз сам-
насам, стагушыся перад сном, — ён зробщъ нешта вялжае 
на гэтай зямл1 дзеля сябе i дзеля ceaix людзей, ён пойдзе 
ваяваць за 1хнюю волю. Ён згте, але яго будуць помнщь. 
Чалавек павтен пак1даць пасля сябе памяцъ. 

Мщю axanina гарачка, перамешаная са злосцю i нейкай 
вострой, як вар'яцкай, радасцю. Ён успомту пра Дварча-
ны, пастарунак, i яму, ужо у ошалелой, раз 'ятранай ра-
дасщ, падумалася, што яго арыштуюць, пасадзяць у турму, 
але ён не бащца гэтага. I яму нават начало хацецца гэтага. 

Мщя як ап'янеу ад ceaix думак (ЧБ, с. 78). 
Малюючы эмацыйны стан Mini Корсака, В. Адамчык 

паказвае чытачу розныя ступеш праяулення пачуцця. 
Своеасабшвым пунктам адлжу У кантэксце з'яУляецца 
метафарычнае словазлучэнне звар 'яцелая гарачыня, дзе 
слова гарачыня азначае 'парыу, запал'. Наступная ступень — 
вострая, вар'яцкая радасць, якая 'выразна i моцна 
адчуваецца, выяУляеццач Больш высокх узровеиь — ра-
дасць ашалелая, раз 'ятраная 'нястрыманая, моцная, 
неутаймаваная'. I канчатковы вышк — Мщя ап'янеу 
(перан. 'прыйсщ у стан захаплення, узбуджанасщ, экстазу 
ад якога-нёбудзь моцнага Уражання, перажывання'). Пры 
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дапамозе прыметшкау шсьменшк разгортвае дынамшу 
пачуццяу Mini Корсака, каш той щзе У пастарунак на 
допыт. Ayrapcici каментар пераплятаецца з няУласна-про-
стай мовай героя, што робщь кожны зрух, кожнае змя-
ненне стану дэтэрмшаваным, абумоУленым. 

Зразумела, што нетрадыцыйныя, ярюя азначэнш пад-
парадкоУваюцца агульнай аутарскай задуме i аргашчна 
Уплятаюцца у сктэму вобразау таго щ йоиага твора. 

Алапчным спалучэннем жудасная радасць В. Адамчык 
ашсвае эмацыйны стан 1мполя Вераб'я, Kani ён разам з 
Сайкам Аусян1кам i Жэшкам Рэпкам даганяе польских 
паграшчнжау: 

I, як смолкая жывща з падсечанай xeoibci, выступала i 
дадавала adeazi i жудаснай радасщ, што Аусяшк не подоб-
ны да канакрада щ злодзея (ГН, с. 370). 

Звычайна прыметшк жудасны у спалучэнш з назваш 
эмоцый абазначае 'нэдзвычай вялш, вельш моцны' (на-
прыклад, жудасны сум). Але У кантэксце аксюмаран жу-
дасная радасць перадае складанасць пачуцця, якое валодае 
1мполем у гэты момант: побач з радасцю i страх, i хваля-
ванне, i мужчынсю гонар. 

Нярэдка кантэкст аднаго сказа недастатковы, каб адэ-
кватна ацанщь сэнсавыя 3pyxi У значэннях прыметшкау: 
зразумець ix можна толыа У межах макракангэксту. 

Так, прыметшк звар'яцелы, да якога ТСБМ падае два 
значэнш 'як1 стращу розум, ncixi4Ha хворы' i 'безраз-
важны, раз'юшаны, ашалелы', у рамане " Ч у ж а я б а ц ь -
к а У ш ч ы н а" набывае новы сэнс: 

Спокойна, ужо нават з нейкай звар'яцелаю радасцю 
[Алеся] достала з кииэт тыя napauaci, што Miufl кушу у 
дварчанскай аптэцы, падаю старой i налыа у кубок цёп-
лага, напаранага у печы чэмеру — ён пах mpoxi гразёю i 
аерам. 

— Щ будзе якая карысць з гэтых лекау? — старая тбы 
нехаця злавала з тлустае nonepKi жаутаваты, як парахня, 
порошок. 

— Скарэй во, ды есщ прынясу, — Лчеся у нейкай 
звар 'яцелай злосщ подогнала яе (ЧБ, с. 298). 

ПрыслоУе спокойна сэнсава супрацьлеглае yciM лек-
cka-семантычным варыянтам прыметнжа звар 'яцелы, 
адзначаным у слоУшку, сведчыць, што прыметшк не 
Ужываецца Hi У адным са CBaix значэнняу. Таму, каб зра-
зумець "камбшаторныя прырашчэнш", набытыя словам, 
трэба прыгадаць усю псторыю жьщця Aieci Корсак, га-
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ло^най repaiHi рамана: яе замужжа, нялёгкую долю удавы, 
каханне да 1мполя i вяшкую Прагу шчасця. Каб здабыць 
зямлю, Алеся вырашас атруцщь старую свякруху i нямую 
залувщу. 

Звар'яцелая радасць, з якой Алеся дае iM атруту, — гэ-
га радасць даведзенага да крайнасщ, да адчаю чалавека. 
Нездарма хвшна затрымк! прыводзщь да 1мгненнай змс-
ны настрою: звар'яцелая радасць пераходзщь у моцную, 
звар'яцелую злосць. 

Не ведаючы абставшаУ жыцця 1мполя Вераб'я, нельга 
зразумець эсгэтычную значнасць шдывщуальна-аУтарсюх 
азначэнняУ звтючы, чысты, гаючы: 

У грудзях перасохла тая звтючая i чыстая, як вузеньк7 
ручай, гаючая радасць (ГН, с. 40). 

Народная прыказка кажа: "Прымачы хлеб сабачы". 
Прымак 1мполь не мае шчога свайго: чужая жонка, чужая 
зямля, нават вопратка першага мужа Алес1 I кал1 ён за-
6iBae невядомага дранежнага звера, 1мнолю карцщь пах-
валщца, ён щчаанвы, што 3pa6iy гэта с а м . 1ндьш-
дуальна-аутарсюя азначэнш звтючы, чысты, гаючы, во-
бразная двухпланавасць я и х падтрымл1ваецца параУ-
нальным зварогам як вузенькс ручай, дапамагаюць зразу-
мець той настрой, у яюм знаходзщца 1мполь: яго радасць, 
перамешаная з гонарам, цешыць душу, дадае павап да 
само га сябе. 

Характэрнай прыметай творчасщ В. Адамчыка з'яуля-
ецца адсутнасць прамых аугарскк характарыстык. Шсь-
меншк быццам хавае свае ацэнк!, чытач павшен знайсщ 
ix сам, углядаючыся i разважаючы над кожным словам. У 
гэтым плане азначэнш да слова радасць, аднаго з тэма-
тычных слоу у творчасщ В. Адамчыка, адыгрываюць вя-
Л1кую ролю. Часта шсьменшк канцэнтруе так!Я прымет-
нМ-харакгарыстыю, ствараючы тым самым пэунае эма-
цыинае поле вакол героя. Вось радасць Aueci: 

Галубенькае, у белых кучаравых, як амяла, хмарках неба, 
палявая дарога, каля густого cieaeama-зялёнага жыта, дзе 
выплывау лйовы колас, нпкая ярына, зялёныя грушы на 
межах I цёплая щш дарогi i адзтота сярод яснага абветра-
нага свету — пакутл'шай, шчымлгвай радасцю усё задры-
жала у Алестай душы (ГН, с. 76). Над Mieam/iieuMi шапат-
KiMi KcuiacaMi зноу заколыхайся, namuni Алесты мыЫ. У 
нейкай пакутнай, змардаванай радасщ думалася пра сваё 
дзгця, што зметць i перайначыцъ жыццё (ГН, с. 268). He-
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чаканая злая радасць забЫа Алеа дых, што яна разлучыць, 
развядзе 1мполя з Хрысцяй (1С, с. 166). 

Азначэнш не толыа перадаюць усе нюансы пачуцця, 
яны ствараюць шдывщуальны эмацыйны малюнак ге-
paiHi, вялжая экспрэс1унасдь якога дасягаецца парным 
выкарыстаннем прыметшкау, прымушаюць чытача ста-
вщца да Aneci, як да асобы трапчнай, але разам з тым 
страшнай i помслшай. 

Кал1 ж В. Адамчык малюе радасць Mini, танальнасць 
аповеду мяняецца: у iM больш трапчнага, чым злоснага, i 
менш напружання. Радасць яго набалелая, пакутл\вая, 
балючая: 

Чуючы лёгкасць i ужо зноу набалелую радасць сустрэчы, 
Мгця спытуся перад высокою жалезнай брамай з проходною 
будкою, з оконца якой глядзеу вусаты вартаутк у цёмна-
аняй круглой шапцы (ГН, с. 220). Да шчымл1вага болю у 
душы, да пакутнай радасщ Miup люб1у адзшоту, прэсны 
холод першага прымаразку з дымной шорсткай шэрасцю на 
дохах, на жвфыстым пяску вулщы, на счарнелым опалым 
лкц1 (1С, с. 140). Miipi моучк! сышоу з дашнаных, пры-
стауленых да фундаменту сходцау, зласлгвы, чуючы нават 
помсл1вую радасць (1С, с. 295). 

Шсьменшк 1мкнецца перадаць складанасць, неадна-
значпасць чалавечых пачуццяу, ix амбшалентнасць i ро-
бщь гэта двума шляжам!: шляхам нашзвання прыметшкау 
i шляхам ужывання складаных прьшетнжау. 

Паказальна, што таюя складаныя азначэнш В. Адам-
чык канпэнтруе галоуным чьшам вакол двух вобразау: 
Mini Корсака i Гэнрыка Самца, галоунага героя аповесц! 
"Юлавы д'ябал". Гэта спрыяе паглыбленаму разумению 
харакгарау героя?, дае магчымасць зразумець а^тарскк 
адносшы да ix. Радасць Mini Корсака харакгарызуецца 
язначэнням! сарамл1ва-ценьк1, балюча-затоены: 

I у яго [Мщсвай] душы, перал1ваючыся цераз край, 
вгравала нейкая потайная, невымоуная радасць — с арам-
л1ва-ценькая, як чуеш гэтакую радасць ад першай востра 
натапыранай травы, ад нЬкай, яшчэ прытоенай, але ужо 
раскрытой кветк! подбелу, што знянацку на згоне зшы 
гляне табе у вочы (1С, с. 186). Мщеву адзшоту i смутак 
разрывалi dyMKi про Чэсю. Сцшвалася г шчымела балюча-
затоенаю радасцю душа, як шчымщь яна ад аняй, што 
ad6ipae вочы, яснасщ неба, што так жадана адкрываецца у 
прагале цяжк1х хмар, ад першай рэдкай травы, што востра 
выпырскне на вшьготна-прэлай лагчынцы пад старымi чор-
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на-шурпатым1 ateшынаш, што дрыжаць дажджом расцяг-
нутых таукачыкау i цярушаць жоуценькую парахню (1С, 
с. 290). 

Пачуццё Mini ацэньваецца па розных параметрах: 
iHTJHciyHacni — ценъкая, затоеная; глыбшш — потайная; 
эмацыйнай афарбаванасщ — балючая. Тым самым ствара-
ецца карцша складанага, амб!валентнага стану: перад нам! 
чалавек душэУна чулы, эмацыйны, далшатны, як1 тонка 
адчувае прыроду, бо яго стан цесна звязаны з наваколлем, 
залежьщь ад яго. 

Тагам жа чуйным, нервовым паУстае перад наш i Гэн-
рык Самец: радасць яго нервова-трапяткая, коротка-
шчым.шая. 

3 нервова-трапяткою радасцю Гэнрык Самец уз!рауся у 
знаёма-забытыя двухпавярховыя камянщы, што адсвечвалг 
белым4 фасадамi з патаемнаю цемнатою у вокнах (КД, 
с. 93). I у Самца схмурнела, зацягнулася нечаканым смут-
кам неспадзяваная светлая радаць, што была прасачылася 
у душы, тая коротка-шчымл1вая радасць, якую ён адчувау 
заусёды, кал! ехау дадому, у раШмую старану (КД, с. 30), 

Эмацыйны малюнак туг зус1м шшы, прыметнш 
ацэньваюць, у асноУным, працэс працякання эмоцьн: 
радасць — нервовая 'звязаная з узбуджэннем, раздражнен-
нем нервау', трапяткая 'поуная душэУнага хвалявання', 
шчымлгвая 'моцная, неадольная, якая хвалюе, узбуджае', 
короткая 'непрацяглая, малая па часе', неспадзяваная 
'якая вельмх хутка Узшкла, раптоуная'. Тут няма змроч-
ных таноУ, негатыуных адценняу, наадварот, азначэнне 
светлы нясе У сабе станоучы пачатак. Таму, у адрозненне 
ад Mini Корсака, Самец успрымаецца чытачом як чалавек 
адчувальны да знешшх i Унутраных змснау, стан якога 
вельм1 хупса мяняецца. 

Па-мастацку дакладныя, вобразныя, незвычайныя 
азначэнн1, ужьггыя да слова радасць, дапамагаюць Вяча-
славу Адамчыку стварыць пс1халаг1чныя партрэты ceaix 
герояу, перадаць самыя тонюя 3pyxi у псшчным стане 
персанажаУ, у кантэксце твора яны працуюць на агуль-
ную мастацкую дою. 

Свежыя, змястоуныя, нетрадыцыйныя азначэнш жы-
вуць у пэУным кантэксце, дзе становяцца адзнакай шды-
вщуальна-аУтарскага стылю пюьменшка. 

1 Лепешау I, Лшгвктычны анал1з штаратурнага твора. — 
Мн., 1981. - С. 61. 
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