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У артыкуле разглядаецца семантычнае поле альфакторнасці і характар яго вывучэння ў сучасных навуковых 
парадыгмах. Выяўляецца спецыфіка вербалізацыі альфакторных адчуванняў у мове і літаратуры, характарызуюцца 
спосабы фарміравання лексічных спалучэнняў адпаведнага семантычнага поля. Робіцца агляд навуковых 
даследаванняў альфакторнасці, якая рэпрэзентуецца ў розных лексіка-граматычных разрадах слоў, а таксама 
ў паэтычным дыскурсе.
Ключавыя словы: альфакторная намінацыя, лексіка, лексічнае значэнне, метафара, семантыка, дыскурс.
The article considers the semantic field of olfactory and the character of its studying in modern scientific paradigms. It reveals 
the specificity of verbalization of olfactory senses in language and literature, characterizes the ways of forming lexical 
combinations of the corresponding semantic field. It presents the review of scientific research of olfactory which is represented 
in various lexical-grammatical categories of words and in poetic discourse.
Keywords: olfactory nomination, lexicon, lexical meaning, metaphor, semantics, discourse.

Даследаванне сутнасці аднаго з пяці агуль-
навядомых спосабаў пачуццёвага ўспрымання 
навакольнай рэчаіснасці − нюху − дазваляе 
канстатаваць, што праблема паху ўяўляе са-
бой адно з найбольш дыскусійных пытанняў 
у гуманітарных абласцях навукі. Акрамя дасле-
даванняў нейрафізіялагічнага характару, важ-
ных для разумення самога перцэпцыйнага 
апарата, існуе вялікі пласт зместу, які даследу-
ецца такімі навукамі, як хімія, фізіка, псіхалогія, 
сацыялогія, лінгвістыка. Такім чынам, прабле-
ма паху з’яўляецца істотным кампанентам су-
часнай сістэмы даследаванняў.

Альфакторнасць у шырокім сэнсе можа быць 
вызначана як здольнасць быць успрынятым 
(для аб’екта) ці здольнасць успрымаць (для 
суб’екта) з дапамогай органаў нюху; здоль-
насць выклікаць нюхальныя адчуванні ў чала-
века або жывёлы [1]. У той жа час альфактор-
насць разглядаецца ў якасці адной з рэлевант-
ных сістэм адлюстравання невербальных 
паводзін (разам з аптычнай, акустычнай, так-
тыльнай сістэмамі), якая ляжыць у аснове ча-
лавечых сімпатый і антыпатый і мае пазітыўнае 
значэнне ў жыццеўладкаванні чалавека: пах 
не проста прыцягвае да сябе ўвагу, але і ўплы-
вае на ўспрыманне асяроддзя, абуджае эстэ-
тычныя пачуцці, з’яўляецца значнай крыніцай 
інфармацыі, дазваляе ствараць камфортныя 
ўмовы існавання чалавека. У той жа час пах 
можа валодаць дэстабілізуючым, адштурхваль-
ным эфектам [2].

Любое рэчыва, якое валодае пахам, узбу-
джае нюхальныя нервовыя канчаткі ў эпітэліі 
носа. У працэсе ўспрымання паху нервовая 
сістэма непасрэдна кантактуе з навакольным 
светам. Нюх звязаны з лімфавай сістэмай, 
якая адказвае за кіраванне эмоцыямі, таму 
пахі на падсвядомым узроўні маюць вялікі 
ўплыў на стан чалавека. 

У 1939 годзе фізіёлаг Д. І. Шатенштейн на-
вукова абгрунтаваў палажэнне, што некаторыя 
альфакторныя адчуванні павялічваюць праца-
здоль насць чалавека. Існуе агульная класіфі-
ка цыя пахаў па характары іх уздзеяння на ча-
лавека: асвяжальныя або заспакаяльныя; сты-
мулюючыя; эмацыяльныя, станоўчыя ці ад-
моў ныя; пахі, якія ўплываюць на ўспрыманне; 
пахі, якія выклікаюць агіду і стан нервовай 
узбуд жа насці [3].

На сённяшні дзень выкарыстанне водараў 
трывала ўвайшло ў шматлікія сферы сацыяль-
нага жыцця чалавека і стала ў некаторай 
ступені рэгламентаваным. Напрыклад, існуюць 
пэўныя ўяўленні наконт таго, якія пахі пажада-
на выкарыстоўваць мужчынам ці жанчынам, 
якія найбольш падыходзіць для дзелавой су-
стрэчы, сяброўскай вечарынкі, рамантычнага 
спаткання і г. д. Альфакторныя тэхналогіі пры-
мяняюцца на вытворчасці. Многія буйныя 
гандлёвыя цэнтры выкарыстоўваюць пахі для 
павышэння пакупальніцкай актыўнасці сваіх 
кліентаў, таму ў цяперашні час даследаваннем 
пахаў актыўна займаюцца ў тым ліку PR-
спецыялісты і маркетолагі. Акрамя таго, 
развіццё тэхналогій прывяло да з’яўлення 
высокатэхналагічных пахаў, якія імітуюць лю-
быя прыродныя і штучныя водары і могуць 
знайсці ўжыванне ў любой сферы жыццядзей-
насці чалавека. 

Даследаванні вядуцца і ў тых сферах, якія 
ўзыходзяць да канцэптуальных сістэм мадэля-
вання штучнага інтэлекту, даследуецца семіё-
ты ка паху ў кантэксце культуры і гісторыі як 
склад ніка культуры. Паказальнай у гэтым стаў-
ленні з’яўляецца калектыўная манаграфія «Во-
дары і пахі ў культуры» пад рэдакцыяй О. Б. Вайн-
штайн, у якой прыводзяцца разважанні пра пах 
як аспект паўсядзённага жыцця, робяцца спро-
бы аналізу сімвалічнага сэнсу пахаў [4]. 
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Акрамя ролі альфакторных кампанентаў 
у прэзентацыі асобы, у даследаваннях такса-
ма абмяркоўваецца паняцце альфакторнай 
камунікацыі. Т. Н. Бярэзіна, вылучаючы вер-
бальны (напрыклад, паведамленне аб сваім 
настроі) і невербальны (візуальны ці альфак-
торны) абмен эмоцыямі ў працэсе зносін, звяр-
тае ўвагу на альфакторныя магчымасці ў паво-
дзінах чалавека, сцвярджаючы, што эмоцыі, 
якія выклікаюцца паведамленнямі (перададзе-
ныя вербальна), звычайна добра кантралююц-
ца свядомасцю. Чалавек усведамляе эмацы-
яльны кампанент у сваім маўленні і можа праг-
назаваць магчымую рэакцыю субяседніка [5]. 
Але эмоцыі, якія перадаюцца па невербаль-
ных каналах, значна горш кантралююцца свя-
домасцю, і ўспрыманне эмацыяльна-альфак-
торных сігналаў не заўсёды ў дастатковай 
ступені прасочваецца чалавекам.

У лінгвістычнай навуцы маецца шэраг ра-
бот, прысвечаных аспектам чалавечага ўспры-
мання, якія ўключаюць, у тым ліку альфактор-
нае поле. Так, на думку Н. С. Паўлавай, база-
вае адрозненне нюху ад усіх іншых падсістэм 
успрымання заключаецца ў тым, што найваж-
нейшая перашкода для культурна-эстэтычнай 
інтэграцыі і ацэнкі ўяўляе сама мова апісання 
дадзенай сферы і, адпаведна, сама здоль-
насць дадзеную сферу асэнсаваць [6]. 

Некаторыя аўтары падкрэсліваюць, што 
даследаванне альфакторных намінацый па-
трабуе прыцягнення шматлікіх экстралінгвіс-
тыч ных ведаў. Так, напрыклад, у працах 
Л. У. Лаенка аб’ектам даследавання з’яўляецца 
выраз альфакторных адчуванняў прыметнікамі 
з пазіцыі іх ацэначнай характарыстыкі, матыва-
ванае агульнымі і нацыянальна-спецыфічнымі 
асаблівасцямі, таму што ацэнка характары-
стык пахаў, з’яўляючыся індывідуальнай, заў-
сё ды зразумелая за кошт сваёй асацыятыў-
насці, звароту да сацыяльна-бытавога, пачуц-
цёвага вопыту адрасата, да фонавых ведаў 
носьбітаў мовы [7]. Падобнай пазіцыі прытры-
мліваецца Т. І. Бельская, разглядаючы ўзаема-
сувязь культуры і паху ва ўніверсальнай 
сістэме, абумоўленай суб’ектыўным характа-
рам адносін да паху, а таксама яе залежнасцю 
ад традыцый, выхавання і канцэнтрацыі паху. 
А. В. Хальштайн таксама схіляецца да думкі, 
што ўспрыманне паху і яго інтэрпрэтацыя, а пас-
ля і лексічнае ўвасабленне паху з’яўляец ца 
неад’емнай часткай нацыянальнай культуры 
ў цэлым [8]. Зыходзячы з пазіцый вышэйзгада-
ных аўтараў, даследаванне ўзаемасувязі моў-
нага вызначэння паху з асаблівасцямі той ці 
іншай асобы мае важнае значэнне для разу-
мення семантычных элементаў альфакторнасці.

Пах як феномен, які валодае складанай 
архітэктонікай і з цяжкасцю паддаецца моўнай 
рэпрэзентацыі, правакуе пастаянны пошук 
пазначэнняў пахаў, неабходных для камуніка-
тыўнага ўзаемаразумення індывідаў. Менавіта 

таму праблема моўнага выражэння пахаў не 
раз знаходзілася ў фокусе ўвагі прадстаўнікоў 
розных навуковых кірункаў і станавілася прад-
метам сур’ёзных навуковых пошукаў. 

Адна з асноўных прычын абмежаванай 
коль касці спецыфічнай альфакторнай тэрміна-
логіі, згодна з П. Хольц, заключаецца ў тым, 
што ў працэсе эвалюцыі выкарыстанне такога 
пачуцця, як нюх, страціла сваю актуальнасць 
[9]. Больш за тое, адзначаецца, што альфак-
торныя рэакцыі чалавека цяжка вербалізаваць, 
паколькі яны не выходзяць на той семіятычны 
ўзровень, дзе існуюць сэнсавыя сувязі з зама-
цаванымі значэннямі [10]. Гэта меркаванне 
звя зана з асаблівасцямі нейрафізіялагічных 
структур галаўнога мозгу: не існуе сістэматыч-
най сувязі сістэмы нюху з адпаведнымі аблас-
цямі галаўнога мозгу, паколькі апрацоўка аль-
факторнага стымулу пераважна ажыццяўля-
ецца ў правым паўшар’і галаўнога мозгу, якое 
не выконвае вербальную функцыю [11].

Нізкая колькасць спецыяльнай альфактор-
най лексікі выклікае неабходнасць пошуку шля-
хоў вырашэння праблемы абазначэння пахаў. 
Найбольш часта гэта дасягаецца з дапамогай 
апісання паху праз яго суадносіны з абстракт-
най нормай: прыемныя пахі ацэньваюцца 
станоўча, непрыемныя – адмоўна. У выніку шы-
рокая разнастайнасць пахаў зво дзіц ца ў маў-
ленні толькі да некалькіх наміна цый. Х. Д. Рын-
дзісбахер у сваёй працы займаў ся даследаван-
нем вербалізацыі альфактор насці ў мастацкім 
творы на аснове рамана П. Зюскінда «Парфю-
мер» [12]. На яго думку, вывучэнне змястоўнага 
аспекту метафары з альфакторным кампанен-
там дазваляе прасачыць спецыфіку яе фармі-
равання, а таксама зрабіць высновы адносна 
заканамернасцяў прыцягнення альфакторных 
асацыяцый да апі сання рознамадальных адчу-
ванняў, успры манняў і вобразаў для апісання 
нюхальных адчуванняў. 

Нярэдка даследчыкі звяртаюцца да дасле-
давання паэтычнага жанру альфакторнай пра-
сторы. Напрыклад, М. Н. Кулакоўскі разглядае 
адарычную лексіку ў лірыцы Ганны Ахматавай. 
Аўтар адзначае, што, нягледзячы на нязнач-
ную прысутнасць лексем семантычнага поля 
«пах» у мастацкім тэксце, іх ролю нельга не-
даацэньваць. У лірычных творах выкарыстан-
не адарычнай лексікі заклікана не толькі ства-
рыць самастойны мікравобраз, але і ажыцця-
віць узаемадзеянне розных інфарматыўных 
планаў, далучыўшы да традыцыйнага візуаль-
нага ўспрымання пэўныя альфакторныя харак-
та рыстыкі [13]. М. В. Адзінцова і А. В. Жыткоў 
даследуюць пах як пачуццёвы фрагмент моў-
най карціны свету І. А. Буніна [14; 15]. Аналіз 
альфакторнасці ў мове мастацкай прозы 
Ю. М. Куранава прадстаўлены ў дысертацый-
ным даследаванні Л. А. Аўчыннікава [16]. Да-
во лі паслядоўна асаблівасці альфакторнага 
поля ў літаратуразнаўстве асвятляе Н. А. Рага-
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чова, разглядаючы функцыі і семантыку пахаў 
у паэзіі на мяжы XIX–XX стагоддзяў, вылучаю-
чы паэтыку паху ў асаблівы тып паэтыкі лірыч-
нага тэксту [17]. М. Л. Зыхоўская ў сваім дасле-
даванні спосабаў вербалізацыі пахаў у рускай 
літаратуры стварае абагульненую мадэль аль-
факторнага поля рускай прозы ў дыяхранічным 
аспекце [18]. А. У. Гейко звяртаецца да аналізу 
выказванняў, якія змяшчаюць інфармацыю пра 
ўспрыманне пахаў у сучаснай рускай мове [19]. 

Паспяховай стратэгіяй абазначэння паху 
з’яўляецца альфакторная метафорыка – кіру-
нак, які даволі паспяхова развіваецца ў мовах, 
у тым ліку на сучасным этапе. Цікавасць да 
вывучэння метафарычных намінацый на асно-
ве альфакторнай сферы выклікана тым, што 
разуменне падзей, якія адбываюцца пры аба-
значэнні пахаў, спрыяе больш поўнаму ўсве дам-
ленню разнастайных элементаў вербальнай 
фіксацыі міжпачуццёвых сувязяў. Ва ўмовах 
дэфіцыту ведаў аб паху асаблівую значнасць 
набывае здольнасць перабудовы або ўвядзен-
ня структур у новыя змястоўныя вобласці, што 
вядзе да зрухаў семантычнага поля.

Пільная ўвага нададзена другасным намі-
на цыям пры абазначэнні пахаў у працы Х. Сунь, 
які сцвярджае, што ў цяперашні час асноўнымі 
прыёмамі другаснай намінацыі лічацца мета-
фара (у вузкім сэнсе), метанімія, сінекдаха, 
пры якіх мае месца непрамое адлюстраванне 
пазамоўнага аб’екта [20]. Метанімічнасці і мета-
фарычнасці ўвасабленняў пры абазначэнні 
паху прысвечаны працы І. А. Кацянёвай [21], 
Т. І. Бельскай. 

Альфакторная метафара (як большасць 
іншых метафар) характарызуецца семантыч-
най двупланавасцю, вобразнасцю і наяўнасцю 
ацэначнага моманту, дзе ўзаемадзеянне аль-
факторнай вобласці адчуванняў выкарыстоў-
ваецца для ўсведамлення іншых канцэптаў, 
відазмянення і ўскладнення намінатыўнай 
функцыі слова: яно служыць не толькі сродкам 
абазначэння паху, але і сродкам выражэння 
яго суб’ектыўнай (пачуццёвай і эмацыяльнай) 
ацэнкі з боку таго, хто гаворыць.

Даволі часта вопыт альфакторнага ўспры-
мання вербалізуецца праз асацыятыўныя ню-
ансы пры дапамозе прыметнікаў «прыемны» 
або «непрыемны» ў дачыненні да спецыфіч-
нага паху. Такім чынам ствараецца градуаль-
ная біпалярная катэгорыя альфакторнай пер-
цэпцыі. Усе астатнія вербальныя абазначэнні 
паху разглядаюцца як элементы гэтай катэ-
горыі. Безумоўна, падобную ацэнку можна 
ахарактарызаваць як адносную і суб’ектыўную, 
абумоўленую экстралінгвістычнымі фактарамі. 
Адзначым, што прыметнікі, здольныя па сваіх 

семантычных параметрах называць некалькі 
сфер успрымання, адначасова валодаюць асаб-
лівай прагматычнай функцыяй, апелюючы да 
пачуццяў на розных узроўнях. У сувязі з гэтым 
станоўчае і адмоўнае значэнне прыметнікаў 
вызначаецца ў залежнасці ад тых асаблівасцяў, 
па якім актуалізуецца ўспрыманне чалавека 
з агульнага фону навакольнай рэчаіснасці. 
Выказванні, якія змяшчаюць інфармацыю пра 
ўспрыманне паху, могуць утрымліваць як ста-
ноўчую, так і адмоўную канатацыі.

Традыцыйным спосабам апісання паху з’яў-
ляецца таксама ўказанне на яго крыніцу або 
пазначэнне сумежнага паху, пры дапамозе якога 
падмацоўваецца дакладная асацыяцыя ў памя-
ці для апісання альфакторнага адчування. Намі-
нацыя паху па названай вышэй формуле з’яўля-
ецца адным з найбольш звыклых і прадуктыўных 
спосабаў моўнага выказвання, у якім знаходзіць 
адлюстраванне метанімічнае суаднясенне пра-
сторава-часавай блізасці аб’ ек та і яго альфак-
торная характарыстыка, у вы ніку чаго пахі аса-
цыююцца з прадметна-пачуццёвым вопытам 
чалавека апасродкавана, на аснове прынцыпаў 
метаніміі, сінекдахі. Часта такім спосабам пазна-
чаецца пах абстрактных паняццяў. У спецыяль-
най літаратуры згадваецца, што праява вышэй-
апісанага метаніміч на га пераходу (пах чагосьці) 
абумоўлена семантыкай лексічных адзінак у вы-
падку, калі ніякага размеркавання іх па катэго-
рыях не адбываецца.

Такім чынам, нягледзячы на значную коль-
касць прац, выкананых у рэчышчы самых роз-
ных навук, адлюстраванне катэгорыі альфак-
тор насці ў лінгвістычнай навуковай парадыгме 
нельга лічыць вычарпальна даследаваным. Да 
гэтага часу не праводзілая дэталёвых аналізаў 
гэтага значнага пласта лексікі ў беларускай 
мове. Адсутнічаюць фундаментальныя працы 
па рэпрэзентацыі паха ў беларускай літара ту-
ры і беларускамоўным дыскурсе, даследаванні 
дадзенага феномену знаходзяцца яшчэ на 
этапе актыўнай распрацоўкі. Нягледзячы на 
распрацаванасць прынцыпаў структурна-се-
мантычнага апісання лексікі, відавочна патрэ-
ба ў комплексным даследаванні характэрных 
асаблівасцяў абазначэння моўнымі сродкамі 
розных альфакторных нюансаў з боку камуні-
катыўнай лінгвістыкі і кампаратывістыкі. Зафік-
саваныя ў мове аспекты ўспрыняцця карціны 
свету праз альфакторную прастору ўяўляюць 
істотную цікавасць пры даследаванні нацыя-
нальнай спецыфікі вобразаў культурнай знач-
насці. Значную цікавасць могуць выклікаць 
параўнальна-тыпалагічныя даследаванні катэ-
го рыі альфакторнасці і яе рэпрэзентатыўнасці 
ў розных мовах.
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