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ТРЫВАЛЬНА-ЧАСАВАЯ СУАДНОСНАСЦЬ 
ДЗЕЯСЛОВАЎ У ТЭКСТАВЫХ СЕГМЕНТАХ 

У МОВЕ ТВОРАЎ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА 

У беларускай літаратуры асаблівае месца належыць К.Чорнаму, празаіку 
эпічнага складу, схільнаму да філасофскай развагі, да абагульнення і асэнсаван-
ня з'яў рэчаіснасці. Пісьменнік прыйшоўу літаратуру ў той час, калі працавалі 
такія прызнаныя аўтарытэты, як Я.Колас, Ц.Гартны, М.Гарэцкі, і тым не менш 
здолеў выпрацаваць свой стыль, сваю непаўторную, самабытную манеру пісьма. 

Літараггурную дзейнасць К.Чорны пачаў з невялікіх нарысаў, імпрэсій і на-
вел, якія характарызуюцца яркай метафарычнасцю і вобразнасцю, пошукам 
новых спосабаў выражэння думкі, імкненнем спалучыць мікрааналіз падсвядо-
мага ў чалавека з шырокімі філасофскімі абагульненнямі. Ад невялікіх псіхала-
гічных анавяданняў, ад сузіральных бьггавых малюнкаў з жыцця беларускай 
вёскі нісьменнік прыйшоў да стварэння аповесцей, раманаў-хронік, у якіх рас-
крыў перад намі багаты свет чалавска з яго думамі і пачуццямі. 

Жанравыя і стылёвыя пошукі рэалізаваліся ў структурнай арганізацыі тво-
раў пісьменніка. Індывідуальна-аўтарская манера пісьма абумоўлівае парадак 
слоў, эксгірэсіўнае вылучэнне членаў сказа, выкарыстанне разнастайных сінтак-
січных канструкцый, аб'яднанне іх у складаныя формы звязнай мовы - звышф-
разавае адзінства і тэкставы сегмент. Спынімся на разгаядзе трывальна-часавай 
суадноснасці дзеясловаў і іх тэкстаўтваральнай ролі ў творах К.Чорнага. 

Сэнсавую цэласнасць складаных формаў звязнай мовы падкрэслівае агуль-
насць выражанага ў іх часавага значэння. Час, працягласць, адносіны зместу 
кожнага сказа да рэчаіснасці выражаюць выказнікі, якія так ці інакш спалуча-
юцца ў тэкставых адзінках. Трывальна-часавая суадноснасць дзеяслоўных вы-
казнікаў паказвае на адносіны паслядоўнасці і адначасовасці, стварае адзінства 
мадальна-часавага плана тэкставага адрэзку і з'яўляецца сродкам выражэння 
ўнутранай семантыка-сінтаксічнай сувязі тэкставага сегмента. 

Дынамічныя адрэзкі тэксту выражаюць храналагічную паслядоўнасць дзе-
янняў або з'яў, адлюстроўваюць сувязь паміж падзеямі, якія рухаюць сюжэт, 
паведамляюць пра змену дзейных асоб. У такіх тэкставых адзінках К.Чорны 
шырока выкарыстоўвае дзеясловы прошлага часу закончанага трывання. Напр.: 
Следам за Рыгорам павесялеў і Міхал Стальмаховіч. Ён зажадаў ісці з Рыго-
рам поплеч, Шморгаючы ботамі, падбег ён да яго і хацеў пакласці яму руку на 
плячо. Моцна дыхнуў і паслізнуўся. Упаў, ткнуў нагою пад задняе кола, што 
якраз у той момант уч 'ехала на дарожны камень. Кола, саскочыўшы з каменя, 
усім цяжарам сырой асіны на возе гакнула па назе і пайшло сабе далей. Яшчэ 
ён нават усхапіўся, пасля зноў упаў. Упаў ад болю. Раптам штосьці страш-
нае зразумеў, зажмурыў вочы і заенчыў [3, 4-129]. 

У тэкставай адзінцы выказнікі, выражаныя дзеясловамі прошлага часу за-
кончанага трывання, перадаюць паслядоўнасць закончаных у мінулым дзеян-
няў. Спецыфічнасць гэгай дзеяслоўнай формы адзначаў В.У.Вінаградаў: "В по-
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вествователыюм стлле двітженне форм прошедшего временн совершенного андз 
создаёт смену вытесняюшнх друг друга действнй н нх результатов в хроноло-
гнческой последовательностя... Прошедшее время совершенного внда, свой-
ственное быстрому рассказу, повествованню, отлнчается дннамшмом" [1,663]. 

Дзеясловы прошлага часу незашнчанага трывання, як правіла, не здольныя пе-
радаваць дьшаміку развіцця сюжэта, а служаць для стварэння статычных маяюн-
каў у апавяданні. Статычныя адзінкі тэксту як бы перапыняюць рух падзей і ўжы-
ваюцца для дэталёвай характарыстыкі стану рэчаіснасці з падрабязным пералікам 
аб'екгаў, што існуюць адначасова. Магчымасць выкарыстання дзеясловаў прошла-
га часу незакончанага трывання ў ролі срюдку харакгарыстыкі прадмета, асобы ці 
з'явы закладзенаў граматычнай сутаасці старажытнага імпффекта (дзеяслоўнай 
формы, якая абазначае працяглае або мнагакраггнае дзеянне без уліку яго законча-
насці ці незакончанасці). Такія дзеясловы называюць дзеянні і адносяць іх да міну-
лаіа, але не пакаэваюць на адносіны паміж падзеямі. Напр.: На вуліцы былоясна ад 
сонца і шумна ад мужчын - яны стаялі каля хаты старшыні сельсшй рады, 
жмурыліся ад свету і вяпі розныя гутаркі, гудучыўсе зараз, як пчолы або жукіў 
майскі вечар, Між іх шныралі вёрткія, як чэрві, дзеці. Іх вясёлыя галасы пера-
мешваліся з гоманам мужчын, а ўсяму гэтаму шуму звонка акампанаваў хаа-
тычны крык вераб 'ёў, якіяў суседнім двары вялі сваю неміласэрдкую атаку вакап 
свінога карыта. Украўшы ў япрука кусок бульбы, часам які-небудзь таўсматы 
верабей вылятаў на вуліцу і пачынаў, падскакваючы, снедаць Тады маладыя хлоп-
цы запускалі ў яго каменнем, а ён і вухам не вёў - адлятаў далей і крычаў на чым 
свет стаіць: "Жыў-жыў..." [3,1-107]. Адначасовыя дзеянні розных суб'ектаў на-
зываюць дзеясловы прошлага часу незакончанага трывання, іх суадноснае ўжы-
ванне падкрэслівае стагычнасцьтэкставага сегмента. 

К.Чорны стварае адзінства мадальна-часавага плана не топькі праз спалучэнне 
адншькавых трывальна-часавых дзеяслоўных формаў. V кантэксце могуць спалу-
чацца дзеясловы прошлага часу закончанага і незакончанагатрывання. Напр.: Сал-
даты рушылі на перон, малы з ші. Ён нават меў за плячыма нешта накшталт 
салдацтга ранца. Бацька паспеў адно развітацца з сынам. На перон ужо яго не 
пусцілі. Ён выйшаў з вакзала сумны. Штосьш пакутнае ііяжка варочалася ў груд-
зяхяго. Енчуушпер сябестрашна самотным. як бы сярод мора на гнілой дошцы. 
ЁНЧУЎ, ЯК ПРЫХОДЗ/ЛП АДЫХОДЗІЛІЦЯГНІЮ, ЯК МАРШЫРАВАЛ САЛДАТЫ, ЗМУЧАНЫЯ КОНІЦЯГЛІ 

ГАРАДСКІМІВУЛІЦАМІГАРМАТЫ, НЕ МЕНШЗМУЧАНЫЯЛЮДЗІ, ПРЫБІТЫЯ, НРЫГЛУШАНШ, ШЮСЬЦІ 

РАБШІКАЛЯ ГЭТЫХ ГАРМАТ, ШТОСЬЦІАДЗІН АДНАМУ ЗАГАДЯІЛІ, ГАВАРЫЛІ, ЗЛАВАЛІ, ЛАЯЛІСЯ, МАУ-

ЧАЛІ.. ВОСЕННЛЕ СОНЦА ПЯКДО НАД ГОРАДАМ. ВШЦЫ БЫЛІ ПЫЛЬНЫЯ. НАРОДУ БЫЛО НА ВУЛ-

ІЦАХ ПОЎНА. ЗВАНШІ Ў ЦАРКВЕ. ГУК БЫЎ ГУСТЫ, МОЦНЫ, НЕ ГЭТАЮ, ЯК КАЛІСЬЦІ ТАМ, АДКУЛЬ 

ШГНАЛА ВАЙНА. Адчуванне самотнасціў чалавека было большае, як тады, калі ён 
астаўся адзін на вайнеля зруйнаваных акопаў. Ен прабадзяўся з паўдня па гораду, 
заходзіў у царкву, стаяў пад гіпнозам імшы, вярнуўся ў барак, лёг на сваё месца і 
маўчаў. НАВОКАЛ АДЧУВАЛАСЯ ВАЙНА: САЛДАТЫ, УЦЕКАЧЫ, БЯДОТА, СМЕРЦЬ (НЕ ТОЛЬКІ ТАМ, 

НА ФРОНЦЕ, САЛДАЦКАЯ СМЕРЦЬ, АЛЕ I ТУТ, ЯШЧЭ СТРАШНЕЙШ.ІЯ, У ЦІШ КУТКАХ, У ТРАНТАХ, У 

БРУДЗЕ, УВОШАХ). Ён цшга не $умдў бачьшу той дзень. Ён немог знайсці ні пачат-
к\> ні катту. ні прычын - нічаму: ні вайне, ні смерці, ні голаду. Як муха ў вадзе. Ён 
нічога неразумеу на свеце [3, 2-176-177). Выказнікі кампанентаў тэкставага сег-
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мента выражаны дзеясловамі прошлага часу закончанага і незакончанага трывання. 
Паслядоўнасць дзеяння паказана пры дапамозе дзеясловаў закончанага трывання, 
параўн. бацька паспеуразвітацца, выйшаў, прабадзяўся, вярнуўся, лёг. Дзеясловы 
незакончанага трывання дапамагаюць перадаць стан чалавека, параўн. штосьці па-
кутнае варочаласяў грудзях яго, ён (бацька) чуў сябе страшна самотным, маўчаў, 
не думаў, не мог знайсці ні пачатку, ні канцоў, ні прычын, нічога не разумеў. Яны 
таксама ствараюць своеасаблівы фон развіцця падзей, апісваюць навашльную рэчаі-
снасць, параўн.: Ён чуў, як прыходзілі і адыходзілі цягнікі, як маршыравалі салда-
ты, змучаныя коні цяглі гарадскімі вуліцамі гарматы, не менш змучаныя людзі, 
прыбітыя, прыглушаныя, штосьцірабілі каля гэтых гармат, штосьці адзін адна-
му загадвалі, гаварылі, злавалі, лаяліся, маўчалі... Восеннае сонца пякло над гора-
дам. Вуліцы былі пыльныя. Народу было на вуліцах поўна. Званіліў царкве. Гук быў 
густы, моцны, не гэтакі, як калісьці там, адкуль выгнала вайна. <...> Навокал 
адчувалася вайна: салдаты, уцекачы, бядота, смерць (не толькі там, на фронце, 
салдацкоя смерць, але і тут, яшчэ страшнейшая, у ціхіх кутках, у трантах, у 
брудзе, у вошах). 

Нярэдка ў зачыне статычнага тэкставага сегмента ўжываецца дзеяслоў закон-
чанага ірывання, які рыхтуе чытача да ўспрыняцця малюнка. Дзейнік такога ска-
за - акгыўная дзейная асоба, ва ўяўленні якой даецца апісанне. Выказнікі наступ-
ных сказаў, выражаныя дзеясловамі незакончанага трывання, перадаюць аднача-
совыя дзеянні і працэсы. Часам такое апісанне заканчваецца сказам з дзеяслоў-
ным выказнікам закончанага трывання. У такім выпадку першы і апошні сказ ут-
вараюць своеасаблівую рамку для апісальнага тэксту. Напр.: Чалавек - белы з 
твару і з вачыма абняможанага коршака - стаяў на бетонным мосце, нядбала 
закурыў і востра глянуў паабапал сябе і ўніз, глыбока ніжэй ног сваіх, дзе ў 
перадчячэрнім шчасці цвёрдага маўчання сілы свае ляжала чорнае жалеза. Заш-
пільваючы на два гузікі бобрыкавае паліто сваё, чалавек падаўся наперад, на 
жалезныя балясы, і прыкмеціў:унізе шэрая цяжкасць сцен, што трымала скля-
пенне моста, цёмна зліваша пачала з зямлёю, моцна ўбітаю чалавечымі прыла-
дамі і досыць усыпанаю найдрабнейшаю дзындраю. Па краях — першыя сляды 
ўпартых патугаў падземных карэнняў і сокаў пусціць на белы свет траву (тут 
толькі і следу было ад зімы, што малая вільгаць ад апошняга лёду). Далей жа, 
наперадзе, перад чалавечым вокам — роўная зямля, месцамі залітая шырокімі 
палосамі цэменту. Там, направа, і быу будынак вакзала з пяроннага боку. Зусім 
чыстыя слупкі і больш высокія падстаўкі для ліхтароў — самі рабілі ўражанне 
як бы ахавальнікаў гэтае чыстасці падмеценага кавалачка свету. Іўсёздавала-
ся прасторным. Аднак каля чатырох тонкіх прэнтаў, што, абняўшыся дротам, 
высока трымалі белую лячпу, рэзала вочы нешта пастаронняе тут, дробна 
рассыпанае ці густа разлітае (як ты ні ачышчай усё, што толькі хочаш і мо-
жаш на свеце, усёроўна знойдзецца той нязменны, што жыў не будзе, пакуль не 
нагадзіць)... Чорныя лініі пераблытанага жалеза беглі ў гушчыню дрэва і ка-
мення. I ўсё - ад патаптанай зямлі і закаламучанай вады да абкружаных не-
злічонасцю ўсяго вакольнага людзей - прыкмеціў Ваця Браніславец [3, 3-34]. 

Сказы, у структуры якіх ёсць дзеяслоў прошлага часу закончанага трыван-
ня прыкмеціў, пачынаюць і заканчваюць апісанне т а т , што ўбачыў вакол сябе 
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Ваця Браніславец. Пры стварзнні малюнка наваколля пісьменнік выкарыстоўвае 
дзеясловы прошлага часу незакончанага трывання. 

Для абазначэння адначасовасці дзеянняў К.Чорны ўжывае ў тэкставай адзі-
нцы не толькі дзеясловы прошлага часу, а і дзеясловы цяперашняга часу. Напр.: 
Ужо Волечка Нявадавых кончыла работу і збіралася дадому. Сонца вісела над 
яснай далечынёй за нашым мястэчкам. Усе бачылі. як Волечка стаяла тварам 
на захад і, прыклаўшы руку да лба, угчядалася ў ўдалечыню. Што яна там 
бачыць? Усе заўважылі нейкі невялікі рух пад тою адзінокаю хвояй. Тры ча~ 
лавечыя постаці, воз з канём. Добра відно бьіло, што двое паволі ідуць полем 
да трэцяга, які стаяў на шашы і трымаў каня. Ад шашы да хвоі зусім недалё-
ка. Неўзабаве мы бачылі. як двое селі на воз і нешта вельмі высока сядзелі на 
ім. Трэці ішоў ззаду, а воз набліжаўся да нас [3, 6-8]. У тэкставым сегменце 
пераважаюць дзеясловы нрошлага часу кончыла, збіралася, вісела, бачылі, ста-
яла, углядалася, заўважылі, стаяў, трымаў, селі, ішоў, набліжаўся. Ужыванне 
побач з імі дзеясловаў цяперашняга часу бачыць, ідуць дазваляе перадаць пера-
емнасць, паслядоўнасць адначасовых дзеянняў, атаксама іх розную працягпасць. 

Пісьменнік шырока выкарыстоўвае формы цяперашняга часу ў значэнні про-
шлага. У апавяданні "На граніцы" К.Чорны ўжывае дзеясловы цяперашняга і про-
шлага часу. Напр.: Узмроку няясна вырысоўваюіша два слупы - адзін проці друго-
га, на захад і наўсход. За заходнш счупам - Пачьшча, заўсходнім - савецкая ста-
рана, іходзіць там чырвонаармеец. Налятае віхор ветру, свішча і шуміць. Чырво-
наармеец стацовіша і слухае. потым прыгінаеыца і Ўглядаеша ў змрок. Перад ім 
на шараватай зямлі варушыша цёмная лапіна, крадучыся паўзе. -Гэ-э-м, сто-о-
й!.. - Вецер ірве і носіыь зычны водгаласак. 3 цёмнай лапіны вырастае цёмная 
фігура і быстра ідзе на часавога. - Стойі.. - Падыходзть чалавек і падымае рукі 
ўверх. Чырвонаармеец бачыць кабету. Вецер трэпле яе выбітыя з-пад вялікай 
хусткі валасы і гне ўсю яе ўбок. - Хто гэта? - Я прыйшла з Польшчы к вам... 
дамоў - Голас глухі, сіплы. Яна цяжка дыхае. Часавы лёгенька штурхае яе напе-
рад і паказвае дарогу: - Пойдзем. - Кабета ідзе ўперад. Паходка цяжкая, утом-
леная. Часавы ідзе ззаду. Адвёўшы кабету ў пагранічную каравулку, ён спяшыць 
назад. Перад ім далёка блішчыыь маленькі агеньчык беларускай вёскі ў Польшчы 
[3,1-29-30]. У гэтым тэкставым сегменце падзеі не супадаюць з момангам гутаркі. 
Дзеясловы цяперашняга гістарычнага часу называюць паслядоўныя дзеянні роз-
ных суб'ектаў, параўн. чырвонаармеец (часавы) ходзіць. становішіа і слухае. пры-
гінаеыыа і углядаешіа. бачыаь. штурхае. паказвае. ідзе. спяшыць: кабета (цёмная 
фігура, чалавек) вырастае. ідзе. падыходзшь. падымае рукі. дыхае. ідзе: вецер 
налятае. свішча. ШУМІЫЬ. ірве. носіын. трэпле. абвявае. гне. Адзінства дзеяслоўных 
формаў і паўторная намінацыя суб'ектаў дзеяння падкрэсліваюць цэласнасць тэк-
ставай адзінкі, дазваляюць дакладна вызначыць межы тэкставага сегмента. 

У статычных тэксгавых адзінках дзеясловы цянерашняга часу нярэдка пера-
даюць дзеянне, якое на самой справе адбывалася ў мінулым, У такім выпадку 
дзеясловы толькі называюць дзеянне, а не нерадаюць яго працягласці і адносін да 
выніку. М.С.Паспелаў называў такі час "настояіцнм нзобразнтельным" і адзна-
чаў: "В случае прямого употреблення форм настояшего временн, наглядно отра-
жаюшнх прошлое, мы обнаружнваем не соотношенне одновременностн, а толь-
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ко совпаденме во временн в качестве налнчных, реальных явленнй проншого, обо-
знаЧенных сказуемымн самостоятельных предложеннй, обраэуюіцнх сложные снн-
такснческне едннства" [2,221]. Напр.: Над шырокай зяшёй пахне носенню, іяснымі 
днямі дзьме густы вецер. I ШУМЯЫЬ-ШУМЯІІЬ кусты над глыбакадумнаю рэчкай... 
Дарога пазарастала патаптанай травою, часамі з далёкіх узгоркаў імчыцыа па 
ветры і асядае на яе пыл. Цяпер яна ад нядаўніх дажджоў чыстая і ад сонца і 
ветру думна-вясёлая. На ёйляжыць плуг, аз бокуя-ляжуна ветры, гляджу. як 
за кустамх шьпшыны пасецца конь, і слухаю. як шуміць голле маладых асін і 
бяроз. Адчуваецца. як пад імі прэсна пахне рэчка [3, 1-417-418]. Адзіны часавы 
план ў гэтым стагычным тэкставым сегменце стварае спалучэнне дзеясловаў цяпе-
рашняга "нзобразнтельного" часу дзьме. імчыцца, шумяць-шумяць, ляжыць, гляд-
жу, пасецца, слухаю, адчуваецца, пахне, з іменнымі выказнікамі чыстая, думна-
вясёпая і дзеясловам прошлага часу закончанага трывання пазарастала, які абаз-
начае мінулае дзеянне, што пераходзіць у цяперашні час і як бы існуе ў ім (сувязь са 
значэннем старажытнага перфекта). Такое спалучэнне выказнікаў перадае аднача-
совасць станаўрозных аб'ектаў апісання. 

Нярэдка ў стагычных тэкставых адзінках побач з дзеяслоўнымі формамі цяпе-
рашняга часу ўжываюцца дзеясловы будучага часу. Напр.: Пад вясну дні навява-
юць радасць і думы. Здаецца, вось зараз растане марозны снег, здаеіша не халод-
ны ён. Сіняе-сіняе неба над горадам, высокае і чыстае, — дык нейк растае ў ім і 
непрыкметна знікае. I гулкае паветра атуляе ўсё. Гулкімі робяшіа зыкі, чулымі 
робяіша і сцены, і дрэвы, і кожны камень. I на марозе, пад сонцам, паціху капае 
вада з жалезных дахаў. Звон кожнае кроплі доўга стаіць у паветры як бы зас-
тыў ён, як бы хочаыца яму вечна стаяыь так сярод гэтых слаўных колераў, сярод 
гэтагарадаснага подыху маладых вятроў... Цяпер больш гулка абзываюшіа стукі, 
і звоны, і галасы. Уранейшы час часцей гучаыь гудкі, людзям, што ідуыь кожную 
раніцуў брамы заводаў хочашш даўжэй прайсці вуліцаю... Старыя гандляркі не 
так ашшаюпь прадат свае абаранкі, злажыўшы рукі на жываце, даўжэй гляд-

•зяць яны на маленькія стварэнні - на дзікія птушкі горада, што гаварпівымі сем-
'ямі клапошцш на плошчах і скверах... Дзеці весела звіняць галасамі. А сонца -
высокае і нострае светам сваім. трохі белаватае яшчэ ад свае маладосыі [3, 1-
471]. У сказе Пад вясну дні навяваюыь радасць і думы выказнік ўжыты ў форме 
цяперашняга пастаяннага дзеяння. Такі зачын тэкставаі-а сегмента ўстанаўлівае пер-
спектыву цяперашняга часу і патрабуе, каб у наступных камнанентах быпі ўжытыя 
дзеясловы цяперашняга часу. Дзеяслоў будучага часу закончанага трывання рас-
тане не нарушае агульнай часавай перспектывы. 

Аналіз мастацкіх твораў К.Чорнага падцвярджае, што граматычны час атрымл-
івае сваё канкрэтнае значэнне не ў самой форме слова ці ў сказе, а, як правіла, на 
больш высокім узроўні, у тэкставым сегменце. Напр.: Бухча пастарэў. Ён бедаваў 
цяпер вельмі, што сын застаўся так сабе, не выйшаўшы ў людзі, што не вывучыў-
ся ён, не надзеў сурдута з блішчастымі гузікамі, або... ах, не збылася адна вялікая 
мара! От вывучыўся Стась за доктара. Доктар з яго выйшаў знакаміты. Тут на 
хутары выстраіў ён сабе бальніцу. Да яго з 'язджаюцца лячыцца ўсе выдатныя 
людзі, усе багатыры, асэсары, пасэсары, дзедзічы, паны, папы, ксяндзы, хутар 
робіцца маёнткам, пасля ўжо ў Бухчы некалькі маёнткаў!.. А выйшла так, што 
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Стась ходзіць за ппугам гэтак, як ходзіць які-небудзь крывы Рыгор, хлапчук Гал-
ляш, Галляшоў бацька. ,.[3,2-100]. У гэтым тэкставым сегменце выдзел ен ыя дзеяс-
ловы нрошлага і цяпсрашняга часу ўжываюцца ў значэнні буцучага часу, якое вы-
яўляецца ў звязным выказванні. Пераноснае ўжыванне дзеясловаў дазваляе аб'яд-
наць некалькі сказаў агульным "тэкставым" часавым планам. 

Такім чынам, ужыванне таго ці іншага дзеяслова ў мове мастанкіх твораў 
К.Чорнага кантэкстуальна абумоўлена індывідуапьна-аўтарскай манерай усп-
рыняцця і адлюстравання рэчаіснасці, часавай накіраванасцю твора, статычнас-
цю ці дынамічнасцю апісаных падзей, структурай тэкставага сегмента. Трываль-
на-часавая суадноснасць выказнікаў стварае адзінства мадальна-часавага плана 
тэкставай адзінкі і з'яўляецца сродкам выражэння ўнутранай семантыка-сінтак-
січнай сувязі тэкставай адзінкі. 
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